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 טורבוג'ן בע"מ 

 )"החברה"( 

 2023, במרץ 23
 לכבוד

 רשות ניירות ערך 
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 לכבוד
אביב בע"מ  - הבורסה לניירות ערך בתל 

www.tase.co.il
 

 ג/א.נ., 

 של בעלי המניות של החברה  וח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדתיוד: הנדון

לתקנות    2000- )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס   לתקנות ניירות ערךבהתאם  
תקנות  )"  1999-חוק החברות, התשנ"טלו,  2001  -)עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א

להחלטת  ובהמשך    ,(, בהתאמה"חוק החברות"- ו  " שליטה  בעל  עם  עסקה  תקנות, " "הצעה פרטית
דירקטוריון החברה מיום  להחלטות  ו  2023  במרץ  23מיום  "(  הוועדהשל החברה )"  הביקורתועדת  

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה,    ,2023  ,במרץ  23
, פתח תקווה  22  אפעלשברחוב  חברה  במשרדי ה,  12:00, בשעה  2023  ,באפריל  30א'  ביום  שתתקיים  

 ", בהתאמה(. האסיפה"-" ו משרדי החברה )"

 על סדר יומה של האסיפה  .1

)לאשר   ו  ההסכם"  להלן:  את התקשרות החברה בהסכם עם מר זוהר רפפורט  ",  הניצע"  -" 
במס'    ש"ח,  נימיליו  2.5  מיליון ש"ח עד  1  בסך של  הלוואהלפיו יעמיד הניצע לחברה    בהתאמה(

)  ,פעימות אחד  בתשלום  לפירעון  ביום  Bulletשתעמוד  מועד  "להלן:  )  2025בפברואר,    26( 
שתתווסף ליתרת החוב    10%תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של  "( ואשר  הסופי  הפירעון

ש"ח    0.01מניות רגילות, בנות    252,083, הניתנת להמרה לסך כולל של עד  הסופי  במועד הפירעון
אחת כל  נקוב  רגילות"להלן:  )  ערך  "מניות  ההמרה",  ומניות  "ההלוואה"- "  או  כתבי  " 

  עד   וכן לאשר הקצאה לניצע של  העניין(, של החברה", בהתאמה ולפי  ההתחייבות ההמירים
של  178,571 כולל  לסך  למימוש  הניתנות  למסחר,  רשומות  לא  מניות    178,571  עד   אופציות 

תמורה  ללא  המוקצות"להלן:  )  רגילות,  והאופציות  המימוש"  -"  כתבי  מניות  בהתאמה;   ,"
יצוין, כי היקף    .(מוצעיםניירות הערך הההתחייבות ההמירים והאופציות המוקצות, יחדיו: "

מיליוני ש"ח וזאת בהתאם לשיקול    2.5  מיליון ש"ח לבין סך של  1ההלוואה יהיה בין סך של  
 דעתו של הניצע.  

, עשוי להיות  ומכהן בה כדירקטור  עוד יצוין, כי למר דב פרידמן, הנמנה על בעלי השליטה בחברה
 להלן.   3, כמפורט בסעיף עניין אישי בהתקשרות בהסכם

 כוללת את ההצעה המפורטת הקצאת ניירות הערך המוצעים לפי דוח זימון אסיפה    כייובהר  
-2023)מס' אסמכתא:    2023במרץ    5שפרסמה החברה בדיווח מיידי ביום    בדוח הצעה פרטית

בפברואר   27)ר' גם דיווח מיידי מיום    (( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה 01-020170
 .  )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה((  2023-01-018196, מס' אסמכתא 2023

נכון למועד דוח זה, לאחר ביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים ובהנחת המרת מלוא כתבי  
למניו המוקצות  האופציות  מלוא  מימוש  ובהנחת  ההמרה  למניות  ההמירים  ת  ההתחייבות 

מהונה המונפק והנפרע של החברה    3.05%-המימוש, תהווינה מניות ההמרה ומניות המימוש כ
 בדילול מלא(.  2.52%-ומזכויות ההצבעה בה )כ

 פרטים בקשר עם הנושא שעל סדר היום של האסיפה –חלק א' 

 פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית  .2

 הניצע  .2.1

(  כהגדרתו בחוק החברות)  צד מעוניין  ואינ  הניצענכון למועד דוח זה,  ולמיטב ידיעת החברה  
 . דוח זה ותנשוא   מההקצאותכתוצאה ככזה  להיות  הפוךי ולא  "(מעוניין צד "להלן: )

לפרטים אודות עניין אישי שעשוי להיות למר דב פרידמן בהתקשרות החברה בהסכם עם 
 להלן.  3הניצע, ר' סעיף 

   ההתחייבות ההמיריםההלוואה וכתבי תנאי  .2.2
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 ההלוואה   ם נוספים שלתנאי .2.2.1

הסכם ההלוואה כולל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי ובכלל זה,   .2.2.1.1
נכסים, הטלת עיקול   אי עמידה בפירעון ההלוואה, הפרה, פירוק/כינוס 
ומחיקת   החברה  נכסי  מרבית  כנגד  לפועל  הוצאת  פעולה  נקיטת  ו/או 

בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  מניות החברה מן הרישום למסחר ב
, ככל שלא יתקבל אישור הבורסה עד חלוף  בכלל זה .  "(הבורסה)להלן: "

, לניצע תעמוד הזכות  אישור ההסכם באסיפה זוימי עסקים ממועד    30
שהעמיד   מסולקת  הבלתי  ההלוואה  יתרת  את  מיידי  לפירעון  להעמיד 

   לחברה.

  כולה,  הבלתי מסולקת  ההלוואה תהא רשאית לפרוע את יתרת    החברה  .2.2.1.2
הפירעון    .הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  עת  בכל,  חלקה  או מועד  לפני  גם 

   הסופי

מתוך    מיליון ש"ח  1של  הניצע העמיד לחברה סך  יצוין, כי נכון למועד זה,   .2.2.1.3
ההלוואה עד  סך  ההסכם.  של  לתוקף  כל    תעשהלא    החברה   ,לכניסתו 

 שימוש בכספי ההלוואה שהתקבלו בידיה מאת הניצע. 

 כתבי ההתחייבות ההמירים הקצאת  .2.2.2

יוקצו  כתבי ההמירים  בסעיף    ההתחייבות  )  2.9כמפורט  מועד  "להלן:  להלן 
 "(. ההקצאה

 תקופת ההמרה  .2.2.3

לחברה    ההלוואה  להמרה החל ממועד העמדת  ניםנית  כתבי ההתחייבות ההמירים
   "(.ההמרה תקופת"להלן: )הסופי   ממועד הפירעוןלא יאוחר עד  בפועל ו

 מחיר ההמרה  .2.2.4

של למניה  12  סך  להתאמות    ש"ח  בכפוף  כלשהו(,  הצמדה  לבסיס  צמוד  )לא 
 "(. מחיר ההמרה": להלן) להלן 2.2.6המפורטות בסעיף 

 המרת כתב התחייבות ההמיר .2.2.5

עת .2.2.5.1 סעיף    בכל  להוראות  התקיימות    2.2.5.2)בכפוף  ממועד  החל  להלן(, 
רשאי    הניצע יהא,  הסופי  מועד הפירעון ל  ועד  המתלים בהסכםהתנאים  

כתב ההתחייבות ההמיר שהוקצה  להמיר את    (הבלעדי  ולפי שיקול דעת )
, ובלבד שיומר בכל מנה לפחות שיעור  מחיר ההמרההמרה בהלמניות    לו

נכון    10%של   שהוא  כפי  הניצע  של  הנקוב  ההמיר  ההתחייבות  מכתב 
 . למועד דוח זה

כמות מניות ההמרה תהיה  חודשים ממועד העמדת ההלוואה,  6עד חלוף 
,  אותה מבקש הניצע להמיר )או כל חלק ממנה(שווה ליחס שבין ההלוואה  
, לבין מחיר  שנצברה בגינה עד למועד ההמרהבתוספת ריבית ההלוואה  

כמות מניות  חודשים ממועד העמדת ההלוואה,    6; החל מחלוף  1ההמרה 
אותה מבקש הניצע להמיר    ההלוואה ליחס שבין סך  ההמרה תהיה שווה  

  הפירעון  למועדשתחושב עד  , בתוספת ריבית ההלוואה  )או כל חלק ממנה(
 .2מחיר ההמרה , לבין הסופי

המרה  ה, לא תבוצע  וההנחיות מכוחו  בהתאם להוראות תקנון הבורסה .2.2.5.2
לחלוקת   זכויות,  של  בדרך  להצעה  הטבה,  מניות  לחלוקת  הקובע  ביום 

( הון  להפחתת  או  הון  לפיצול  הון,  לאיחוד    אירוע"  להלן:דיבידנד, 
"(. כמו כן, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע  החברה

תבוצע  של   לא  חברה,  מקרה  האירוע  בכל  כאמור.  האקס  ביום  המרה 
ההקצאה   מועד  יידחה  לעיל,  כאמור  כאמור  מהמרה  ליום  כתוצאה 

 
חודשים ממועד    3ש"ח מתוך ההלוואה ומועד ההמרה יחול לאחר    1,000,000לדוגמה, ככל שהניצע יבקש להמיר    1

 (. 85,416ש"ח( = מניות ההמרה )  12ש"ח(( / מחיר ההמרה ) 1,025,000ההלוואה: )קרן הלוואה + ריבית )העמדת  
חודשים ממועד    9ש"ח מתוך קרן ההלוואה ומועד ההמרה יחול לאחר    1,000,000לדוגמה, ככל שהניצע יבקש להמיר    2

 (. 100,833ש"ח( = מניות ההמרה )  12ה )ש"ח(( / מחיר ההמר 1,210,000העמדת ההלוואה: )קרן הלוואה + ריבית )
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 . המסחר הראשון שלאחר יום האקס

למניות רגילות שלמות בלבד,    להמרה  כתבי התחייבות ההמירים ניתנים .2.2.5.3
מניה  שברי מניה, וכי במידה ושברי  כאמור    ינבעו מההמרהובכל מקרה לא  

כתוצאה   כאמוריתקבלו  למספר  מההמרה  למטה  המניה  שברי  יעוגלו   ,
 . השלם הקרוב

,  מהמרת כתבי ההתחייבות ההמיריםשתנבענה כתוצאה    מניות ההמרה  .2.2.5.4
  אביב -הבורסה לניירות ערך בתלתירשמנה על שם חברה לרישומים של  

  החברה לרישומים שבאמצעותה תוחזקנה מניות החברה  על שםבע"מ או  
 "(. החברה לרישומים" להלן:באותה העת )

 התאמות  .2.2.6

הבורסה .2.2.6.1 תקנון  להוראות  מכוחו  בכפוף  ההתחייבות  ,  וההנחיות  כתבי 
 :3המפורטות להלן להתאמות   יםכפופההמירים ומניות ההמרה יהיו 

במקרה שתבצע החברה   -  הרגילות   שינוי במבנה הון המניות .2.2.6.1.1
אירוע   כל  או  מניות,  של  החלפה  או  חלוקה  איחוד,  פיצול, 
מועד   לפני  ההענקה,  מועד  לאחר  שיבוצע  במהותו  דומה 

הפירעון מועד  ולפני  כך  הסופי  ההמרה  התאמות  תחולנה   ,
ההתחייבות   כתבי  מהמרת  שתנבענה  המניות  שמספר 

י או  ההמירים  יחסייפחת  באופן  כתבי    גדל  את  מימש  אילו 
ההמרה ומחיר  ההמירים  או  י   ההתחייבות    גדלי ופחת 

המרת , כך שבכל מקרה סך התמורה הכוללת בגין  (בהתאמה)
 לא תשתנה.   כתבי ההתחייבות ההמירים

דיבידנד במזומן לבעלי    החברהבמקרה בו תחלק    - דיבידנד .2.2.6.1.2
החברה של  יחול  המניות  לתשלום  הקובע  המועד  אשר   ,

ההמרה ההמרהופחת  י ,  בתקופת  ה  מחיר  "אקס - ביום 
ששולם  דיבידנד"   מס(  )לפני  ברוטו  הדיבידנד    ביחסבסכום 

לעניין זה, יובהר, כי ככל שהפחתת מחיר    .אחת  רגילה מניהל
זכאי   יהא  שהניצע  לכך  תוביל  זה  בסעיף  כאמור  ההמרה 
למניות המרה בכמות העולה על זו הנקובה ברישא לדוח זה 

"(, המרת ההלוואה והקצאת פותהמניות העוד"  להלן:לעיל ) 
  בורסההמניות העודפות מותנות בקבלת אישור נוסף מאת ה

וב למסחר  הבורסה  לרישומן  תקנון  בהוראות  עמידה 
לעניין  לרבות    ,עתהכפי שתהיינה באותה    ו,נחיות מכוחהוה

למניה  המזערי  המחיר   הנוספים  התנאים"  להלן:)  הוראות 
 "(.העודפות למניות

מניות הטבה    החברהבמקרה בו תחלק    - הטבהמניות  חלוקת   .2.2.6.1.3
יחול   לחלוקתן  הקובע  ההמרהשהתאריך  תקופת  , במהלך 

המניות   מספר  שהניצעיגדל  בעת  י  הרגילות  להן  זכאי  הא 
( ההמירים  ההתחייבות  כתבי  במספר  (בהתאמההמרת   ,

זכאי להן כמניות הטבה אילו    ההי   שהניצע  הרגילות  המניות
לפני התאריך הקובע   ריםכתבי ההתחייבות ההמיאת    המיר

ההטבה.   מניות  יפחתלחלוקת  ההמרה  בהתאמה    מחיר 
מניות   מספר  מהגדלת  להן    שהניצע  ההמרהכתוצאה  זכאי 

התמורה   סך  מקרה  שבכל  כך  הטבה,  מניות  חלוקת  עקב 
 . לא תשתנה המרת כתבי ההתחייבות ההמיריםהכוללת בגין 

כמו כן, ככל שבמהלך תקופת ההמרה החברה תגייס הון או תבצע עסקת   .2.2.6.2
או תבצע הצעת זכויות לפי מחיר למניה הנמוך ממחיר    רכישה   או   מיזוג 

( ומחיר ההמרה המותאם" או "הנוסף  הגיוס  מחיר"   להלן:ההמרה   " -
", בהתאמה ולפי העניין(, הניצע יהא רשאי להמיר את כתב  הנוסף  הגיוס"

 
יובהר, כי הניצע לא יהיה זכאי להתאמה במקרה של הצעת זכויות. במקרה כאמור, הצעת הזכויות תהא מותנית    3

 להלן(.  2.2.6.1.2בהגשת בקשה לבורסה ולעמידה בתנאים הנוספים למניות העודפות )כהגדרת המונח בסעיף 
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)כולו או חלקו( במחיר הגיוס הנוסף, ובלבד  ההתחייבות ההמ יר שבידו 
חודשים לאחר השלמת הגיוס    3אמור תבוצע, לכל המאוחר,  שההמרה כ

לעניין  לעיל )בשינויים המחויבים(.    2.2.5הנוסף, בהתאם להוראות סעיף  
  מחיראודות    מיידיזה, יובהר, כי במקרה כאמור, החברה תעדכן בדיווח  

   .המותאם  ההמרה

למען הסר כל ספק, יובהר, כי ככל שהניצע לא ימיר את כתב ההתחייבות  
חודשים לאחר השלמת הגיוס הנוסף, הרי שהוא    3ההמיר כאמור בתוך  

זה ומחיר ההמרה יהיה      2.2.6.1.1לא יהא זכאי להתאמה כמפורט בסעיף  
 לעיל.  2.2.4כמפורט בסעיף 

לעניין זה, יובהר, כי במקרה של המרת הלוואה במחיר ההמרה המותאם,  
העודפות   המניות  והקצאת  ההלוואה  המרת  שהניצע  אזי  )ככל  כאמור 

העודפות   למניות  הנוספים  בתנאים  מותנות  המרה(  הודעת  ימסור 
 לעיל(.  2.2.6.1.2)כהגדרת מונחים אלו בסעיף 

 זכויות מניות ההמרה  .2.2.7

למחזיקים    ההמרהמניות   המוקנות  לזכויות  ושוות  זהות  זכויות  בעלות  תהיינה 
כשהן נקיות    תוקצינהוהן    ,במניות הרגילות האחרות הקיימות בהונה של החברה

 . מכל שעבוד, עיקול, משכון או זכות אחרת של צד ג'

 תנאי האופציות המוקצות  .2.3

 המוקצות  האופציות הקצאת  .2.3.1

 קצאה. מועד ההבהאופציות המוקצות תוקצינה 

 פקיעה ה  ומועד מימושה  תקופת .2.3.2

האופציות המוקצות תפקענה לאלתר ולא תקנינה לבעליה כל זכות שהיא, אם לא  
המימוש   למניות  ליום  תמומשנה  תקופת " להלן:  ))כולל(    2025בפברואר,    25עד 

 ", בהתאמה ולפי העניין(. מועד הפקיעה "- " והמימוש

 המימוש תוספת .2.3.3

תוספת    ניתנת למימוש למניה רגילה אחת, בכפוף לתשלום כל אופציה מוקצית תהא  
של    המימוש להתאמות    14בסך  בכפוף  כלשהו(  הצמדה  לבסיס  צמוד  )לא  ש"ח 

 "(.המימוש תוספת" להלן:להלן ) 2.3.5המפורטות בסעיף 

 מימוש האופציות המוקצות  .2.3.4

,  להלן(, במהלך תקופת המימוש  2.3.4.2)בכפוף להוראות סעיף    בכל עת  .2.3.4.1
במ המימוש  למניות  למימוש  ניתנות  תהיינה  המוקצות  ספר  האופציות 

הניצע( דעת  לשיקול  )בהתאם  מנה  ,  מנות  בכל  יממש  ניצע  שכל  ובלבד 
לו במועד  מסך האופציות המוקצות שתוקצינ  10%לפחות שיעור של   ה 

 בכפוף לתקופת המימוש ולמועד הפקיעה.ההקצאה, וזאת 

  יבוצע המימוש, לא  וההנחיות מכוחו  בהתאם להוראות תקנון הבורסה .2.3.4.2
. כמו כן, אם חל יום האקס של אירוע חברה  לאירוע חברהביום הקובע  

לא   חברה,  אירוע  של  הקובע  היום  המימושלפני  האקס    יבוצע  ביום 
כאמו  מקרה  בכל  ההקצאה  כאמור.  מועד  יידחה  לעיל,  כתוצאה  ר 

 .ליום המסחר הראשון שלאחר יום האקסמהמימוש כאמור  

למניות רגילות שלמות בלבד, ובכל  למימוש    האופציות המוקצות ניתנות .2.3.4.3
לא   מהמימושמקרה  מניה  כאמור    ינבעו  ושברי  במידה  וכי  מניה,  שברי 

כתוצאה   כאמוריתקבלו  למספר  מהמימוש  יעוגלו שברי המניה למטה   ,
 . השלם הקרוב

המימוש .2.3.4.4 כתוצאה    מניות  המוקצותשתנבענה  האופציות  ,  ממימוש 
 . תירשמנה על שם חברה לרישומים
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 התאמות   .2.3.5

, האופציות המוקצות  וההנחיות מכוחו  בכפוף להוראות תקנון הבורסה .2.3.5.1
 :4המפורטות להלן כפופות להתאמות תהיינה   יות המימושומנ

במקרה שתבצע החברה   - הרגילות   שינוי במבנה הון המניות .2.3.5.1.1
אירוע   כל  או  מניות,  של  החלפה  או  חלוקה  איחוד,  פיצול, 
מועד   לפני  ההענקה,  מועד  לאחר  שיבוצע  במהותו  דומה 
המימוש ולפני מועד הפקיעה, תחולנה התאמות כך שמספר  

ש יהמניות  המוקצות  האופציות  ממימוש  או  תנבענה  פחת 
יחסיי באופן  המוקצות   גדל  האופציות  את  מימש    אילו 
תגדלתוספת  ו או  תופחת  שבכל (בהתאמה)  המימוש  כך   ,

מקרה סך התמורה הכוללת בגין מימוש האופציות המוקצות 
 לא תשתנה. 

דיבידנד במזומן לבעלי    החברהבמקרה בו תחלק    - דיבידנד .2.3.5.1.2
החברה של  יחול  המניות  לתשלום  הקובע  המועד  אשר   ,

המימוש המימוש  ת,  בתקופת  תוספת  הופחת  "אקס - ביום 
ששולם  דיבידנד"   מס(  )לפני  ברוטו  הדיבידנד    ביחסבסכום 

תפחת    רגילה  מניהל לא  המימוש  שתוספת  ובלבד  אחת, 
 . מהערך הנקוב

מניות הטבה    חברהה במקרה בו תחלק    - מניות הטבהחלוקת   .2.3.5.1.3
יחול   לחלוקתן  הקובע  המימוששהתאריך  תקופת  , במהלך 

המניות   מספר  שהניצעיגדל  בעת  י  הרגילות  להן  זכאי  הא 
המוקצות האופציות  המניות (בהתאמה)  מימוש  במספר   ,  

זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את   ההי   שהניצע   הרגילות
מני לחלוקת  הקובע  התאריך  לפני  המוקצות  ות  האופציות 

בהתאמה כתוצאה מהגדלת    תפחתההטבה. תוספת המימוש  
זכאי להן עקב חלוקת מניות    שהניצעמספר מניות המימוש  

מימוש   בגין  הכוללת  התמורה  סך  מקרה  שבכל  כך  הטבה, 
 . האופציות המוקצות לא תשתנה

לעיל, ככל שבמהלך תקופת    2.3.5.1בסעיף    מהאמור   לגרוע  ומבלי  בנוסף .2.3.5.2
תבצע החברה גיוס נוסף במחיר למניה שהינו מחיר הגיוס הנוסף,    המימוש

  בתמורה הניצע יהא רשאי לממש את האופציות המוקצות )כולן או חלקן(  
שמיהמופחתת  המימוש  לתוספת  ובלבד  לכל  ,  יבוצע,  כאמור  מוש 

השלמת הגיוס הנוסף, בהתאם להוראות סעיף    לאחר  חודשים  3המאוחר,  
  לעניין זה, יובהר, כי במקרה כאמור,  לעיל )בשינויים המחויבים(.  2.3.4

 החברה תעדכן בדיווח מיידי אודות תוספת המימוש המופחתת.

( סך  1סך מזומן, אשר ישקף את מכפלת )   - "המופחתת   המימוש  תוספת"
  מכפלת (  2)-ב;  מימוש   הודעת  ניתנה  לגביהןכמות האופציות המוקצות  

  המימוש  תוספת  מחלוקת   שנוצר  ביחס  הנוסף  הגיוס  ממחיר   המתקבלת
לא  5ההמרה   במחיר מהמימוש  נובעת  למניה  המזערי  שהמחיר  ובלבד   ,

כפי שתהיינה    ו,נחיות מכוחהבהוראות תקנון הבורסה וה יפחת מהקבוע  
 עת. ה באותה 

האופציות    למען  את  יממש  לא  שהניצע  ככל  כי  יובהר,  ספק,  כל  הסר 
בתוך   כאמור  הרי    לאחר  חודשים  3המוקצות  הנוסף,  הגיוס  השלמת 

בסעיף   כמפורט  להתאמה  זכאי  יהא  לא  ו  2.3.5.2שהוא    תוספת זה 
לעניין זה, יובהר, כי במקרה    לעיל.  2.3.3כמפורט בסעיף    תהא  המימוש

כאמור בסעיף זה לעיל, החברה תעדכן בדיווח מיידי בדבר תום התקופה  
 האמורה וביטול ההתאמה האמורה. 

 
 לעיל.  4ראו ה"ש   4
ש"ח    10אופציות מוקצות, כאשר מחיר הגיוס הנוסף נקבע לסך של    100,000לדוגמה, ככל שהניצע יבקש לממש    5

ש"ח( / מחיר ההמרה    12ש"ח( * תוספת המימוש )  10( * מחיר הגיוס הנוסף )100,000למניה: האופציות המוקצות )
 ש"ח(. 857,143ש"ח( = תוספת המימוש המפוחתת ) 14)
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 זכויות מניות המימוש .2.3.6

המימוש למחזיקים    מניות  המוקנות  לזכויות  ושוות  זהות  זכויות  בעלות  תהיינה 
כשהן נקיות    תוקצינהוהן    ,במניות הרגילות האחרות הקיימות בהונה של החברה

 . מכל שעבוד, עיקול, משכון או זכות אחרת של צד ג'

 מיסוי .2.4

בגין  בלעדית  ישאי  הניצע ו/או  בכל חבויות המס  ו/או ההלוואה    ניירות הערך המוצעים 
 . מניות ההמרה ו/או מניות המימוש

 על פי דין. כפי שמתחייב  תנכה את כל המסים  החברה

על שם החברה לרישומים )עבור  מניות המימוש מניות ההמרה ו/או  את    תקצההחברה לא  
 ם.עד לתשלום כל תשלומי החובה כאמור לעיל במלוא  (ניצעה

 רכיב ההמרה בגין כתבי ההתחייבות ההמירים ושל האופציות המוקצות   של  השווי ההוגן .2.5

אגורות    571.9היה    2023,  במרץ  22ביום    מניה רגילה של החברהשער הנעילה בבורסה של  
מחיר  ("הנעילה מחיר  "להלן:  ) שבין  היחס  המימוש  ה.  תוספת  ושבין  מחיר  המרה  לבין 

  )בהתאמה(. 245%- וכ 210%-הינו כ  הנעילה

אלפי   479-הינו בסך של כ   ההמיריםכתבי ההתחייבות  בגין רכיב ההמרה של  השווי ההוגן
 ש"ח. אלפי  170-כשל  בסך הינוש״ח. השווי ההוגן של האופציות המוקצות  

ההוגן השווי  ההתחייבות    רכיבשל    חישוב  כתבי  בגין  האופציות    ההמיריםההמרה  ושל 
בהתבסס על ההנחות  ,  Black-Scholesבהתאם למודל  ,  2023,  במרץ  22המוקצות נערך ליום  

( סטיית תקן  3מימוש; )ה  ותוספת  ההמרה  מחיר(  2; )הנעילה( מחיר  1)המפורטות להלן:  
תשואת   של    החברה  מנייתשל  שנתי  )60%בשיעור  משך  4;    ותקופת  ההמרה  תקופת ( 

 . 3.5% של בשיעור ( ריבית חסרת סיכון 5; )המימוש

 ההון הרשום, ההון המונפק וניירות הערך של החברה   .2.6

הדוח,   .2.6.1 למועד  של  נכון  הרשום  המניות  של    החברההון  מסך    100,000,000מורכב 
מניות   13,685,883 מורכב מסך של החברהההון המונפק והנפרע של ו מניות רגילות

(  1רות ערך המירים למניות רגילות, כדלקמן: )בנוסף, החברה הקצתה ניי  רגילות.
לעד    143,807 למימוש  הניתנות  למסחר  רשומות  לא  מניות    1,438,070אופציות 

  500,872אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש לעד    500,872(  2רגילות; )
( רגילות;  )  199,156(  3מניות  חסומות  מניה  ( Restricted Shares Unitsיחידות 

מניות רגילות;    199,156  -מותנות בזמן ולא רשומות למסחר שתומרנה אוטומטית ל
לעד    83,822  (4) למימוש  הניתנות  למסחר  רשומות  לא  מניות    83,822אופציות 

  321,429אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש לעד    321,429  (5; )רגילות
רגילות ומניות  המיר   453,750(  6)  -;  התחייבות  לעד  כתבי  להמרה  הניתנים  ים 

 "(.ההקצאות הנוספות" להלן:) מניות רגילות 453,750

אי לכך, נכון למועד דוח זה ובהתחשב בהקצאות הנוספות, קיימות די מניות רגילות  
 בהונה הרשום של החברה לשם ביצוע ההקצאה נשואת דוח זה. 

, תשמור החברה כמות מספקת של מניות  ניירות הערך המוצעים יהיו בתוקףכל עוד   .2.6.2
ובמקרה  המרתם ו/או מימושם )לפי העניין(, רגילות בהונה הרשום להבטחת ביצוע 

 . תגרום להגדלת ההון הרשום שלה ,הצורך

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בחברה  .2.7

הערך  ניירות  הקצאת  לפני  בחברה  משרה  ונושאי  עניין  בעלי  החזקות  אודות  לפרטים 
-2023-01)אסמכתא מס':    2023בינואר,    5, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  המוצעים

  1( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( ודיווחים מיידיים של החברה מיום  003046
  2023-01-011545 ,2023-01-01142)אסמכתא מס':    2023במרץ,    16ומיום    2023בפברואר, 

 ה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. ( )מידע ז , בהתאמה2023-01-023419 -ו

החזקות בעלי עניין בחברה, נושאי משרה בחברה והניצע, כנדרש בהתאם   לפרטים אודות
 המצ"ב לדוח זה.  נספח א')ד( לתקנות הצעה פרטית, ראו 7-)ב(7לתקנות 
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 והדרך שבה נקבעה; בעלי עניין אישי בתמורה  התמורה .2.8

ה  הלוואאת ה לחברה יעמיד הניצע ההמירים, ההתחייבות יבתמורה להקצאת כתב .2.8.1
 לעיל.  2.2.1בתנאים כמפורט בסעיף ו

 לניצע ללא תמורה.  מוצעות האופציות המוקצות  

המימוש   תוספת  ההמרה,  המחיר  מוהתמורה  נקבע   הםמשתקפת    בין   ולחברה 
 .ועל תנאיהם ההסכםבמסגרת  במשא ומתן הצדדים

להלן, לא ידוע לחברה על בעל מניות מהותי או נושא משרה    3מעבר לאמור בסעיף  
 בחברה נוספים שיש להם עניין אישי בהקצאת ניירות הערך נשוא דוח זה. 

 אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההקצאה  .2.9

אישור אסיפה כללית זו, ככל שיתקבל לניצע תהא לאחר    ניירות הערך המוצעיםהקצאת  
  מניות המימוש. מניות ההמרה ושל קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של  ולאחר 

 הסכמים בנוגע ניירות הערך של החברה  .2.10

זה, לא קיימים הסכמים, בין    דוח, נכון למועד  בהתאם להצהרות הניצע במסגרת ההסכם
של    וגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך , בנ ע לבין אחריםבכתב ובין בעל פה, בין הניצ

 . בחברה או בנוגע לזכויות הצבעה החברה

 פירוט מניעה או הגבלה  .2.11

 למסחר בבורסה.  ירשמולא  המוצעים הערך ניירות .2.11.1

ו/או להמחות או להתחייב להעביר    רשאי להעביר  ו אינ  הניצעבהתאם להסכם,   .2.11.2
ההסכם )ובכלל זה, בכל הקשור  פי    על   ווהתחייבויותי   ו את זכויותי  ו/או להמחות 

, לצד ג' כלשהו  כולן או מקצתן  לניירות הערך המוצעים או זכויות הניצע בהם(,
אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש. על אף האמור בסעיף זה  ,  "(זכויות  העברת )"

לעיל, הניצע יהא רשאי לבצע העברת זכויות לחברה בשליטתו ובבעלותו המלאות  
 ב משפחה מקרבה ראשונה בלבד. ו/או לצד ג' שהינו קרו

)פרטים לעניין סעיפים   .2.11.3 ניירות ערך  ניירות ערך ולתקנות  בהתאם להוראות חוק 
מגבלות על מכירה חוזרת של    הניצע, תחולנה על  2000- ג לחוק(, התש"ס15א עד  15

כאשר ההקצאה לניצע כאמור תיחשב כהקצאה    ,מניות המימושמניות ההמרה ו
 יירות ערך. ( לחוק נ1א)א()15לפי סעיף 

 ניירות הערך המוצעיםמועד הקצאת  .2.12

ובכפוף לאמור בסעיף    ההקצאה  מועדלאחר    בסמוך   ניצע ל   יוקצו  המוצעים  הערך  ניירות
 .לעיל 2.9

נוספים  נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה ופרטים פרטים –' בחלק 
 בקשר עם זימון האסיפה 

 והעניין האישי הזכויות המקנות להם שליטה בחברה, שמות בעלי השליטה בחברה .3

החברה רואה באנגלו טורבו, שותפות מוגבלת, וכן בה"ה יצחק נתן אבן ארי )יו"ר הדירקטוריון(  
)שלמיטב ידיעת החברה, הינם בעלי השליטה באנגלו טורבו, שותפות    דב פרידמן )דירקטור(ו

בין אנגלו טורבו לבין מר קטן קיים הסכם  מר אמיל קטן, כבעלי השליטה בה.  בכן  ו  מוגבלת( 
בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה, נושא תאריך    3.4.2לפרטים, ר' סעיף    -בעלי מניות 

( )מידע זה  2021-01-095542)אסמכתא מס':    2021בנובמבר,   9, שפורסם ביום  2021בנובמבר,   9
  מהווה הכללה על דרך ההפניה(.

 לעיל. 2.7ראו סעיף  לפרטים נוספים אודות בעלי השליטה ושיעור החזקותיהם בחברה, 

למר דב פרידמן עניין אישי בהתקשרות בהסכם נשוא אסיפה זו בשל העובדה שלמיטב ידיעת  
 החברה, קיים לו קשר עסקי עם הניצע במסגרת חברת מו"פ אשר השניים שותפים בה.

בשל היותם שלו ושל מר דב פרידמן בעל שליטה יחד באנגלו    למר יצחק נתן אבן ארי עניין אישי
 טורבו שהינה בעלת השליטה בחברה. 
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 למר אמיל קטן עניין אישי לאור הסכם בעלי המניות בין בעלי השליטה בחברה. 

 הדרך שבה נקבעה התמורה  .4

שביצעה    הצדדים  בין"מ  למו  בהתאם  נקבעה  התמורה קודמת  הקצאה  לתנאי  בהתאם  וכן 
 . 2022ש דצמבר החברה בחוד

פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל שליטה בה או   .5
 שיש לו בהן עניין אישי מהשנתיים האחרונות או שהינם בתוקף במועד זה

 . אין

  דירקטוריון החברההוועדה ות ושמות הדירקטורים שהשתתפו בישיב .6

דירקטור  )  מר אלי צוקר  :חבריה כדלקמן  כל  , השתתפו2023,  במרץ  23הוועדה מיום    בישיבת
)דירקטורית חיצונית( ומר עידן בן שטרית )דירקטור בלתי    אתי לוי, גב'  (הוועדה"ר  ויו   חיצוני
 . תלוי(

  מר דוד דרעי   :חבריו כדלקמן  כל  השתתפו  ,2023,  במרץ  23בישיבת דירקטוריון החברה מיום  
מר  ו(  חיצונית  דירקטורית)  אתי לויגב'  בלתי תלוי(,    דירקטור)  שטרית-בןמר עידן  (,  דירקטור)

 (. דירקטור חיצוני) אלי צוקר

 שעל סדר היוםנושא  הלאישור  החברה הדירקטוריוןנימוקי תמצית  .7

זה .7.1 למועד  נכון  החברה  של  המזומנים  ידי    יתרת  על  הנדרש  המזומנים  שימוש  וקצב 
 מהניצע נטילת ההלוואה    החברה, מחייב את החברה לגיוס הון בטווח זמנים קצר יחסית.

ל לחברה  החברה,  צורך  נחוצה  של  השוטפת  פעילותה  וקידום   פיתוחמימון  פעילותה 
ביצוע האסטרטגיה של   יקדם אתעסקיה. המימון אשר יועמד לחברה במסגרת ההלוואה  

   .החברה ויעדיה העסקיים

הינה למעשה בשלב נטילת ההלוואה על ידי החברה לרבות ההצעה הפרטית הגלומה בה   .7.2
זה החלופה המשמעותית שעומדת בפני החברה לאחר שנבחנו חלופות אחרות בחודשים 

 .רונים אשר לא הבשילו בשלב זה לכדי עסקה מחייבתהאח

תנאי ההלוואה ובכלל זה הריבית בגין ההלוואה, להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה,   .7.3
הינו    המוקצות   של האופציותמחיר המימוש  מחיר ההמרה, היקף האופציות המוקצות ו

ברה, בין היתר, גם לעניין זה לקחו בחשבון וועדת הביקורת ודירקטוריון הח  .וסביר  ראוי
את העובדה, כי ההתקשרות בהסכם הלוואה והקצאה נשוא אסיפה זהו הינן בתנאים 

עם צדדים אשר לבעלי השליטה אין   2022בהסכמים מחודש דצמבר זהים להתקשרויות 
עימם בהתקשרות  אישי   יותר  גבוה  היה  בבורסה   החברה  של  המניה  מחיר   עת,  עניין 

,  2022אודות ההקצאה מחודש דצמבר    . לפרטים2023  במרץ 22  ליום  נכון  המניה  ממחיר
( )מידע 2022-01-117813)מס' אסמכתא:    2022בדצמבר    7ראו דוח הצעה פרטית מיום  

   זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.

הקצאת כתבי ההתחייבות ההמירים והאופציות המוקצות אינה משקפת הנחה על מחיר   .7.4
וזאת הגם שלמיטב ידיעת החברה, בד"כ מקובל   2023מרץ  ב  22המניה בבורסה נכון ליום  

הערך  ניירות  כי  העובדה  בשל  היתר,  בין  קודמות,  בעסקאות  מסוימת  הנחה  להקנות 
 לעיל.  2.5לעניין זה ר' גם סעיף חסומים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. 

 .התמורה משקפת מחיר שנקבע בין קונה מרצון למוכר ברצון .7.5

 הרוב הנדרש  .8

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה  
( במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל  1במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )

ניירות  קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הקצאת  
המוצעים לא    ,הערך  האמורים  המניות  בעלי  של  הקולות  כלל  במניין  בהצבעה;  המשתתפים 

עניין אישי    276יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף   על מי שיש לו  לחוק החברות, 
( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה  2תחולנה בשינויים המחויבים; )

 . לל זכויות ההצבעה בחברהמכ  2%( לעיל, לא עלה על שיעור של 1)
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 המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה .9

לחוק   182המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף   .9.1
 "(.המועד הקובע"להלן: )  2023 ,באפריל 2א' ביום החברות, הינו 

במניה   .9.2 בעלות  )הוכחת  החברות  לתקנות  הכללית(, בהתאם  באסיפה  הצבעה  לצורך 
, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין  2000-התש"ס

בעל מניות לא  "להלן:  המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים )
שעות לפני מועד האסיפה,   4"(, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות  רשום
 בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.  אישור

כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או   .9.3
בחברה.  מניות  בעל  להיות  חייב  לא  אשר  כדין,  לכך  הוסמך  אשר  כוחו  בא  באמצעות 

על ידי בא כוחו  המסמך שלפיו מתמנה בא כוח יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או  
החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם 

"(. כתב המינוי של שלוח וייפוי כוח או תעודה אחרת כתב המינוילתקנון אותו תאגיד )"
שעות   48)אם ישנה כזו( או העתק מאושר על ידי נוטריון יופקד במשרדי החברה לפחות  

)לפי העניין(.  לפני מועד כינוס האסי אם רשאי,    יו"ר האסיפהפה או האסיפה הנדחית 
, לאשר הצבעה לפי כתב מינוי גם אם לא הופקד כאמור מצא זאת לראוי לפי שיקול דעתו

 לעיל. 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .10

בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל.  .10.1
לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו  

 נוכח והשתתף באסיפה. 

  4המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה )יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו( הינו עד   .10.2
 . 08:00בשעה  ,2023, באפריל 30א' יום לנוס האסיפה, דהיינו עד  שעות לפני מועד כי

ימים לפני מועד האסיפה,   10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד   .10.3
 . 2023,  באפריל  20 ליוםדהיינו עד 

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  .11

שעל סדר    בנושא כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע  
בכתובת:   ערך,  ניירות  רשות  ידי  על  המופעלת  המערכת  באמצעות  להצבעה  המובא  היום 

votes.isa.gov.il ( :ת ההצבעה האלקטרוניתמערכ"להלן.)" 

ההצבעה   למערכת  הגישה  פרטי  את  הנ"ל  הבורסה  מחבר  לקבל  זכאי  רשום,  לא  מניות  בעל 
ההצבעה   במערכת  המופיע  האלקטרוני  ההצבעה  כתב  פי  על  תהיה  ההצבעה  האלקטרונית. 
האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילתה  

 . 08:00בשעה  ,2023,  באפריל 30' אביום 

 מנין חוקי ואסיפה נדחית  .12

לא   .12.1 החלטה  וכל  חוקי,  מנין  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  באסיפה,  דיון  בשום  לפתוח  אין 
 תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. 

בעצמם או באמצעות   ,מנין חוקי באסיפה לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים .12.2
שני בעל/י מניות   לפחותאו שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם,  ,שלוח

לפחות   המייצגים  או  ביחד  )  25%המחזיקים  בחברה  ההצבעה   מנין"להלן:  מזכויות 
 "(.חוקי

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה   .12.3
ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, אלא אם ייקבע אחרת דירקטוריון  בשבוע  

 "(. האסיפה הנדחית"להלן:  החברה )

לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים  .12.4
 האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

שעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית ה .12.5
 האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

https://votes.isa.gov.il/
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 סמכות של רשות ניירות ערך .13

ימים ממועד הגשת דוח זימון זה רשאית רשות   21בהתאם לתקנות בעל שליטה, בתוך   .13.1
"( לכך  שהסמיכה  עובד  או  ערך  מועד הרשותניירות  בתוך  לתת,  לחברה  להורות   )"

, וכן  לנושא שעל סדר היום לעילשהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע  
 באופן ובמועד שתקבע.  לנושא האמורלהורות לחברה על תיקון דוח זימון זה בכל הנוגע 

מועד ניתנה הוראה לתיקון דוח זימון זה כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית   .13.2
ימים ממועד פרסום   35  -ימי עסקים ולא יאוחר מ  3האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור  

 התיקון לדוח זימון זה. 

 נדרשה החברה לתקן דוח זימון זה כאמור לעיל, תודיע החברה אודות התיקון.  .13.3

בד .13.4 החברה  תודיע  האסיפה,  מועד  דחיית  בדבר  הוראה  ההוראה יו ניתנה  על  מיידי   וח 
 . כאמור

 עיון במסמכים .14

שגיאה! מקור ההפניה לא  ביחס לנושא  ו ,ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום
לעיל   נמצא. במשרדי ,  לתקנות בעל שליטה  5במסמכים בהתאם לתקנה  גם    -שעל סדר היום 

, פקס  03-579545ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס'  - החברה, בימים א'
 סיפה הנדחית )ככל שתהיה(. וזאת עד למועד כינוס האסיפה או הא 03-9463281

,  ורון גל  יותם דאובר  ,נציגי החברה לעניין טיפול בדוח זימון זה הינם עוה"ד עומר טיקולסקי
,  03-7540000יפו, טל':  -, תל אביב2השלושה    ', רח360ממ. פירון ושות', עורכי דין, מגדל אדגר  

 . 03-7540011פקס: 

 

 בכבוד רב,

 טורבוג'ן בע"מ 

 , מנכ"ל גלבוע  ירוןנחתם ע"י 
  וערן יוהן, סמנכ"ל כספי 
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 נספח א'

 פירוט אודות החזקותיהם של בעלי עניין בחברה, נושאי משרה בחברה והניצע 

 

 
למיטב  הוראות תקנות הצעה פרטית. כאמור לעיל,  למען הסר ספק, יובהר, כי שם הניצע ופרטי החזקותיו מופיעים בטבלה זו לעיל, וזאת לאור סיווגה של הצעה זו כהצעה פרטית מהותית בהתאם ל  6

 .ניירות הערך המוצעים נשואת דוח זהרה מכח הקצאת הפוך להיות בעל עניין בחבילא  הניצע אינו בעל עניין בחברה וידיעת החברה ונכון למועד דוח זה, 

 המחזיק/ ני"ע

מניות  
יח' מניות   אופציות לא רשומות למסחר רגילות

 חסומות 

כתבי 
התחייבות  

 המירים 
האופציות  
 המוקצות 

כתבי 
התחייבות  

 המירים 

שיעור בהון המניות המונפק והנפרע של החברה  
 ובזכויות ההצבעה בה 

מס' ני"ע 
1181742 

מס' ני"ע 
1181767 

מס' ני"ע 
1187228 

מס' ני"ע 
1188317 

מס' ני"ע 
1192004 

מס' ני"ע 
1187236 

מס' ני"ע 
1192012 

ניירות הערך  בכל 
הקיימים וניירות  

 הערך המוצעים 

בהנחת המרה ומימוש  
ניירות הערך המוצעים  

 בלבד 
בלא  
 דילול

בדילול 
 מלא 

בלא  
 דילול

בדילול 
 מלא 

 43.48% 44.03% 36.95% 44.03% 0 0 0 0 0 0 0 0 6,017,815 אנגלו טורבו, שותפות מוגבלת 
 4.99% 5.05% 4.24% 5.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 690,443 ג'ט הנדסה בע"מ-אר

מקורות אחרים לאנרגיה )או  
 אס אי ג'י( בע"מ

1,034,900 0 0 0 0 0 0 0 0 7.57% 6.35% 7.57% 7.48% 

 0.19% 0.19% 2.22% 0.19% 0 0 0 0 0 0 0 335,190 26,548 מר יצחק נתן אבן ארי 
 0.26% 0.26% 2.28% 0.26% 0 0 0 0 0 0 0 335,190 35,619 מר דב פרידמן

 0.07% 0.07% 0.06% 0.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 9,450 צבי ליאור
 0.07% 0.07% 0.06% 0.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 9,450 דניאל ליאור 

 3.71% 3.76% 3.15% 3.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 513,813 מר אמיל קטן 
רפאל מערכות לחימה  

 מתקדמות בע"מ 
750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.49% 4.60% 5.49% 5.42% 

 0.45% 0.46% 0.39% 0.46% 0 0 0 0 0 0 0 0 62,799 מר דוד דרעי
 2.52% 2.55% 2.14% 2.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 348,630 עו"ד עמית הורוביץ

 0.00% 0.00% 2.36% 0.00% 0 0 0 0 28,848 0 130,248 384,250 14,424 מר ירון גלבוע 
 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% 0 0 0 0 8,368 0 25,216 59,900 0 מר אורי בק 
 0.00% 0.00% 0.74% 0.00% 0 0 0 0 9,636 0 38,656 120,450 3,212 מר ערן יוהן 

 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0 0 0 0 2,784 0 8,400 10,000 0 מר דן כץ
 0.00% 0.00% 0.93% 0.00% 0 0 0 0 34,544 0 116,512 0 0 מר גיל אגינסקי 

     0 0 0 0 19,536 0 58,816 0 0 מר זיו ניר
 1.25% 0.00% 1.06% 0.00% 100,833 71,428 0 0 0 0 0 0 0 6מר זוהר רפפורט

 30.12% 30.50% 32.05% 30.50% 0 0 453,750 321,429 95,440 83,822 123,024 193,090 4,168,780 ציבור 
 100% 100% 100% 100% 100,833 71,428 453,750 321,429 199,156 83,822 500,872 1,438,070 13,685,883 סה"כ
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 טורבוג'ן בע"מ

 )"החברה"(  

   2023, במרץ 23

 2005-כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

   חלק ראשון

 . טורבוג'ן בע"מ: החברה שם .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

בעלי    מיוחדת כללית  אסיפה   ,  2023,  באפריל  30ביום    תתקייםאשר  ,  החברהשל  מניות  השל 
  "החברה  משרדי)" תקוה  -, קרית אריה, פתח 22, במשרדי החברה שברחוב אפעל  12:00בשעה  

 . (", בהתאמההאסיפה "-ו

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה  ופירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגבי .3

" )להלן:  רפפורט  זוהר  מר  עם  בהסכם  החברה  התקשרות  את  וההסכםלאשר  ",  הניצע"   -" 
במס'    ש"ח,  ני מיליו  2.5  מיליון ש"ח עד  1  בסך של  לפיו יעמיד הניצע לחברה הלוואה  בהתאמה(

)  פעימות, אחד  בתשלום  לפירעון  ביום  Bulletשתעמוד  מועד  "להלן:  )  2025בפברואר,    26( 
שתתווסף ליתרת החוב    10%"( ואשר תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של  הסופי  הפירעון

ש"ח    0.01מניות רגילות, בנות    252,083, הניתנת להמרה לסך כולל של עד  הסופי  רעוןבמועד הפי
אחת כל  נקוב  רגילות"להלן:  )  ערך  "מניות  ההמרה",  ומניות  "ההלוואה"- "  או  כתבי  " 

  וכן לאשר הקצאה לניצע של עד   ", בהתאמה ולפי העניין(, של החברהההתחייבות ההמירים
למס   178,571 רשומות  לא  שלאופציות  כולל  לסך  למימוש  הניתנות  מניות    178,571  עד   חר, 

תמורה  ללא  המוקצות"להלן:  )  רגילות,  והאופציות  המימוש"  -"  כתבי  מניות  בהתאמה;   ,"
יצוין, כי היקף    .(ניירות הערך המוצעיםההתחייבות ההמירים והאופציות המוקצות, יחדיו: "

מיליוני ש"ח וזאת בהתאם לשיקול    2.5מיליון ש"ח לבין סך של    1ההלוואה יהיה בין סך של  
   דעתו של הניצע.

כוללת את ההצעה המפורטת הקצאת ניירות הערך המוצעים לפי דוח זימון אסיפה    כייובהר  
-2023)מס' אסמכתא:    2023במרץ    5שפרסמה החברה בדיווח מיידי ביום    בדוח הצעה פרטית

בפברואר   27( )ר' גם דיווח מיידי מיום  ( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה 01-020170
 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה((.    2023-01-018196, מס' אסמכתא 2023

. ולפרטים  לדוח הזימון  1ראו סעיף    לפרטים נוספים בדבר אישור הנושא שעל סדר היום לעיל
 לדוח הזימון.   2אודות ההצעה הפרטית ראו סעיף 

  הנושא על סדר היוםבנוסח המלא של המועד והשעה שניתן לעיין  .4

של   המלא  בנוסח  לעיין  א'ניתן  בימים  החברה,  במשרדי  היום  סדר  שעל  בשעות  - הנושא  ה' 
, וזאת עד למועד כינוס האסיפה  03-5795452  העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס'

 או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(. 

 באסיפה ההרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה  
( במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל  1במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )

ניירות  קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הקצאת  
המוצעים לא    ,הערך  האמורים  המניות  בעלי  של  הקולות  כלל  במניין  בהצבעה;  המשתתפים 

עניין אישי    276יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף   על מי שיש לו  לחוק החברות, 
( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה  2תחולנה בשינויים המחויבים; )

  . לל זכויות ההצבעה בחברהמכ  2%( לעיל, לא עלה על שיעור של 1)
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 תוקף כתב ההצבעה  .6

שעות    4עד    המסמכים הבאים והוא הומצא לחברהלו   פו כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור
 כדלקמן:)לרבות באמצעות דואר רשום(  לפני מועד האסיפה

בעל מניות לא רשום )מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות   .6.1
בבין   במרשם  הרשומות  לרישומים(המניות  חברה  שם  על  המניות  להמציא   ,עלי  נדרש 

לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אישור בעלותלחברה   עד    ,  מועד  וזאת 
יובהר, כי בעל מניות שאינו    .להלן  7נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף  

 אמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. רשום רשאי להצביע ב

6.2. ( רשום  מניות  מניות  בעל  של  רשום  הבעל  בעלי המניות  נדרש להמציא (  החברהבמרשם 
שעות לפני מועד האסיפה או    4, וזאת עד  ותצילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגד 

 . להלן 7כמפורט בסעיף  מועד נעילת המערכת

  כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.יובהר, כי 

;  המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה  -"מועד ההמצאה "
מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות    -"מערכת ההצבעה האלקטרונית"

 . votes.isa.gov.ilערך, בכתובת: 

 מערכת ההצבעה האלקטרונית מועד נעילת  .7

 . 08:00, בשעה 2023, באפריל 30  ביום הינומועד נעילת המערכת האלקטרונית 

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 . משרדי החברה

   המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

בהר, כי ההודעה  יו.  2023,  באפריל  20מיום  לא יאוחר  דהיינו עד    ,לפני מועד האסיפהימים    10עד  
   כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 . 2023, באפריל 25 מיום ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר  5עד 

 עמדההההפצה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות אתרי ת וכתוב .11

לניירות    אתר האינטרנט של הבורסה   ;magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  
 . maya.tase.co.il :"(הבורסהאביב בע"מ )"-ערך בתל

הבורסה או במשלוח בדואר, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר   .12
בעל מניות לא רשום  אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

 אמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה ב

תמורה,   .13 בלא  ישלח,  בורסה  אלקטרוניחבר  ו  , בדואר  ההצבעה  כתב  לנוסח    הודעות קישורית 
ההפצה  העמדה מניותיו    ,באתר  ואשר  המניות,  בעלי  במרשם  רשום  שאינו  מניות  בעל  לכל 

לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה  רשומות אצל אותו חבר בורסה,  
או    מעוניין בכךלא  אם הודיע בעל המניות כי הוא  אלא  או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר,  

 .שורית כאמור או כתב הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלוםשהוא מעוניין לקבלת קי

או יותר מסך כל זכויות ההצבעה    5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה   .14
שאינן מוחזקות בידי בעל    ,בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה

בחברה בסעיף    ,שליטה  כמפורט  לח  268כהגדרתו  ההצבעה  בכתבי  לעיין  זכאי  החברות,  וק 
 . 2005-החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו   לתקנות 10בתקנה 

  נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה,  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 5%כמות המניות המהווה 
 ; מניות 834,294-כ הינה: 

שליטה  ה  יבחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל מסך כל זכויות ההצבעה    5%כמות המניות המהווה  
 . מניות 329,690-כהינה: ה,  נכון ליום פרסום כתב הצבעה זבחברה, 

  

file:///C:/Users/YotamL/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/1303_4-אדגר%20השקעות%20ופיתוח%20-%20ניירות%20ערך/votes.isa.gov.il
file:///C:/Users/YotamL/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/1303_4-אדגר%20השקעות%20ופיתוח%20-%20ניירות%20ערך/magna.isa.gov.il
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שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות    יםבנושא לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים   .15
וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום    ,הוספת נושאים לסדר היום

ההפצה המפורטים    ייהיו( באתרשהעדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל  
 לעיל.  11בסעיף 

תומצא    )ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה66בקשה של בעל מניה לפי סעיף   .16
ימים לאחר פרסום דוח הזימון וכתב הצבעה זה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון    7לחברה עד  

החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה דוח זימון וכתב הצבעה  
מ יאוחר  לא  וזאת  מניות    7-מתוקנים,  בעל  של  בקשה  להמצאת  האחרון  המועד  לאחר  ימים 

 . על סדר היום כאמור לעיל  להכללת נושא

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה 
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 טורבוג'ן בע"מ

 )"החברה"( 

   2005-לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו כתב הצבעה

 2023, במרץ 23 שר עם דיווח מיידי של החברה מיוםבק

 חלק שני 

 טורבוג'ן בע"מ : שם החברה

 .ה תקו-פתחקרית אריה,  , 22אפעל רחוב : מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 . 515086056: חברההמספר 

 . 12:00, בשעה 3202, באפריל 30ביום   :אסיפההמועד 

 . מיוחדת: סוג האסיפה

 . 2023, באפריל 2ביום : המועד הקובע

 

 פרטי בעלי המניות  .1

 ______________________ מספר זהות: ___________________ שם בעל המניות:  

 או:

 אם בעל המניות הוא תאגיד: אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: 

 מספר תאגיד: __________________  מספר דרכון: ___________________ 

 ______________ מדינת ההתאגדות:  המדינה שבה הוצא: ______________ 

  בתוקף עד: ____________________ 

 

 סיווג בעל המניות .2

 אנא סמנו את החלופה הרלוונטית*: 

משרה   1בעל עניין  נושא 
 2בכירה

מוסדי   משקיע 
 אף אחד מהם  3)לרבות מנהל קרן( 

    

לעיל גם  במידה והמצביע המפורט לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים   * 
 בקשר למייפה הכוח. 

 
 "(.חוק ניירות ערך)" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף   1
 )ד( לחוק ניירות ערך. 37כהגדרתו בסעיף   2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,    1כהגדרתו בתקנה    3

 . 1994-משמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כ 2009-התשס"ט
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 אופן ההצבעה .3

 הנושא שעל סדר היום
 אופן הצבעה

 האם הינך בעל 
שליטה, בעל  

עניין, בעל  
עניין אישי  

באישור  
, נושא  העסקה

משרה בכירה  
או משקיע  

 4מוסדי
 לא  כן נמנע  נגד בעד

  3לפי סעיף  לאשר את התקשרות החברה  
בהסכם לפיו יעמיד  שעל סדר היום לעיל,  

מיליון    1הניצע לחברה הלוואה בסך של  
מיליוני ש"ח, במס' פעימות,    2.5ש"ח עד  

( Bulletשתעמוד לפירעון בתשלום אחד )
הסופי.   הפירעון  תישא  במועד  ואשר 

של   בשיעור  קבועה  שנתית    10%ריבית 
הפירעון   במועד  החוב  ליתרת  שתתווסף 

הניתנת להמרה לסך כולל של עד    הסופי,
רגילות  252,083 וכן    מניות  החברה  של 

עד   של  לניצע  הקצאה    178,571לאשר 
 .  אופציות

     

  275מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כנדרש על פי סעיף  בטבלה זו לעיל
וכן מאפיין אחר של בעל המניות.   ,, בהתאמה)"חוק החברות"(  1999-, התשנ"טלחוק החברות

כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי  "יובהר, כי מי שלא סימן את האמור לעיל או מי שסימן  
 .הצבעתו במניין הקולות או המאפיין האחר, לא תבוא 

 איזו מההחלטות המוצעותפרטים אודות עניין אישי באישור  .4

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 

)היינו .5 )לפי  בעלי מניות המחזיקים    -לבעלי מניות לא רשומים  בורסה  במניות באמצעות חבר 
 ; כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות –(  ת( לחוק החברו 1)177סעיף 

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום   –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
 . תעודות זהות/ דרכון/ תעודת התאגדות

 

 

 ________________ חתימה:    תאריך: __________________ 

 
 ההצבעה לא תבוא במנין במקרה של אי סימון או סימון "כן" מבלי פירוט כמבוקש.   4


