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אי.בי.אי .ניהול קרנות נאמנות ) (1978בע''מ )להל" :מנהל הקר"(

לפרסום מודעות אבל 03-9538712
הלמן-אלדובי בית השקעות בע"מ )"החברה"(
הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך
ביום ג' 16 ,ביוני  ,2020בשעה ") 14:00האסיפה"( ,במשרדי החברה ,הרוקמים  ,26בניין ,D
מרכז עזריאלי חולון או ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת ,באמצעות שיחת ועידה
טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ,אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן:
מספר ועידן 03-9180699 :קוד.40960# :
 .1הנושאים שעל סדר היום
) (1מינוי גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה; ו (2)-מינוי גב' טל ירון
אלדר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה.
 .2המועד הקובע
בהתאם להוראת סעיף )182ג( לחוק החברות ובהתאם לתקנה  3לתקנות החברות )הצבעה
בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו ,2005-כל מי שיחזיק במניות החברה בתום יום המסחר ביום
ג' 19 ,במאי ) 2020להלן" :המועד הקובע"( ,יהיה רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח.
המסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן" :כתב המינוי"( יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או
על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ,ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב
חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך.
כתב המינוי ,או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו ,יופקד
במשרד הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מארבעים ושמונה
) (48שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי.
אולם ,רשאי יושב ראש האסיפה ,לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים ,ולקבל את כתב
המינוי שלהם או העתק הימנו ,להנחת דעת יושב ראש האסיפה ,עם תחילת האסיפה.
כמו כן ,בעל מניות יוכל להשתתף באסיפה באמצעות כתב הצבעה המצ"ב לדוח זימון האסיפה,
אשר יופקד במשרדי החברה ברחוב ,הרוקמים  ,26בניין  ,Dמרכז עזריאלי חולון ,לא יאוחר
מ 4-שעות לפני מועד כינוס האסיפה ,או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד  6שעות
לפני מועד כינוס האסיפה ,וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות
)הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,תש"ס.2000-
יצוין כי ,בהתאם להוראות סעיף )83ד( לחוק החברות ,ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך
אחת ,תימנה הצבעתו המאוחרת .לעניין זה ,הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח
תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
 .3מניין חוקי
אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך
מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה .מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם
או על ידי באי כוחם ,לפחות שני ) (2בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות ארבעים אחוזים
) (40%מזכויות ההצבעה בחברה )להלן" :המניין החוקי"( .אם כעבור מחצית השעה מן המועד
שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי ,היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא ובאותו מקום
והיא תתקיים ביום ג' 23 ,ביוני  2020בשעה ) 14:00להלן" :האסיפה הנדחית"( ובאסיפה
הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה .אם באסיפה הנדחית לא יימצא
מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים האסיפה הנדחית
בכל מספר משתתפים שהוא.
מובהר כי ,בקביעת המניין החוקי ומניין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים
בתוצאות ההצבעה האלקטרונית כאמור בדוח זימון האסיפה.
 .4הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה
בהצבעה לאישור הנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית ,בהתאם למועד המפורט בסעיף  2לעיל; המועד האחרון
להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.
 .5עיון במסמכים
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה,
על פי דין ,במשרדי החברה ,בימים א' עד ה' ,בשעות העבודה המקובלות ,בתיאום מראש עם
עו"ד יונית סלע-גזלה ,ממונה על הציות ואכיפה )טלפון (03-6000179 :וכן באתר ההפצה של
רשות ניירות ערך") magna.isa.gov.il :אתר ההפצה"(.
 .6מידע נוסף
למידע נוסף אודות האסיפה ראו בדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום ב' 11 ,במאי 2020
)אסמכתא (2020-01-046305 :המופיע באתר ההפצה.

מנהל הקר מודיע בזאת כי ביו  14.05.2020יחול שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקר "אי.בי.אי 20/90 (2C) .
אסטרטגיות"* )מספר קר ,(5130265 :כדלקמ:
השינוי בתמצית:
ביחס למגבלה שלפיה לפחות  90%מנכסי הקר יהיו חשופי לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות לזמ קצוב ו/או למזומני
חל שינוי כ שלפחות  90%מנכסי הקר יהיו חשופי לאגרות חוב הנסחרות בישראל ו/או לפיקדונות לזמ קצוב ו/או
למזומני.
עיקרי השינויי במדיניות ההשקעות של הקר:
אחרי השינוי
לפני השינוי
אפיק
לפחות  90%מהשווי הנקי של נכסי הקר יהיו לפחות  90%מהשווי הנקי של נכסי הקר יהיו
אגרות חוב,
חשופי לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות חשופי לאגרות חוב הנסחרות בישראל ו/או
פיקדונות
לזמ קצוב ו/או למזומני ובלבד שלפחות  75%לפיקדונות לזמ קצוב ו/או למזומני ובלבד
ומזומני
מהשווי הנקי של נכסי הקר יהיו חשופי שלפחות  75%מהשווי הנקי של נכסי הקר יהיו
לאגרות חוב שקליות מכל סוג )לרבות מק"מ חשופי לאגרות חוב שקליות מכל סוג )לרבות
מק"מ ו/או תעודות חוב שקליות(.
ו/או תעודות חוב שקליות(.
• השינוי במדיניות ההשקעות של הקר לא צפוי להביא לשינוי סיווג הקר לצור פרסו בעיתו לפי תקנות השקעות
משותפות בנאמנות )סיווג לצור פרסו( ,התשס"ח.2007
• השינוי במדיניות ההשקעות של הקר אינו צפוי להביא לשינוי טווח התנודות של מחירי היחידות באופ מהותי.
• השינוי במדיניות ההשקעות של הקר אינו כרו בהחלפת  30%לפחות מנכסי הקר.
• השינוי במדיניות ההשקעות של הקר לא יביא לשינוי סוג הקר לצור קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות
משותפות בנאמנות )עמלת הפצה( ,התשס"ו.2006
• השינוי במדיניות ההשקעות לא יביא לשינוי נכס הייחוס של הקר.
פרופיל החשיפה של הקר הוא  2Cלפי הפירוט הבא:
דרגת החשיפה המרבית לנכס
סוג הנכס
מניות
 – 2עד  30%מהשווי הנקי של נכסי הקר ,בערכה המוחלט.
מט"ח
 –Cעד  50%מהשווי הנקי של נכסי הקר ,בערכה המוחלט
מדיניות ההשקעות של הקר לא שונתה באופ מהותי במהל  12החודשי האחרוני.
יצוי כי בהתא למדיניות ההשקעות של הקר לאחר השינוי ,יוצעו יחידות הקר בדר כלל בימי ב' עד ה' בשבוע.
לפרטי נוספי ראה דיווח מיו  ,12.05.2020מס' אסמכתא.202003046830 :
________________________
*דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקר–2 :עד  ;30%דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של
נכסי הקר C :עד ;50%
^"אג"ח שאינ בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל ,שאינה מדורגת ,או
שהיא מדורגת בדירוג נמו מ ) (BBBאו דירוג מקביל לו .מקו שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקר לדירוג נמו מדירוג
השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקר ,לא יחשב המש החזקת בקר כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות
ההשקעות למש עשרה ימי מסחר מיו שהחלה החריגה.
^^כהגדרת בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמני בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיו  28.08.2018ובהתא
להנחיות הדי לעניי זה ככל שתתעדכנה מעת לעת .במקרה בו בנק שמזומני ופיקדונות שבנכסי קר מופקדי אצלו עבר
מקבוצת הסיכו בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכו שבנספח להוראה זו ,באופ
שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכו אשראי כפי שהיא עולה מש הקר וממדיניות ההשקעות של הקר ,או
מהוראות הוראה זו ,לא יחשב המש החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למש עשרה ימי מסחר
מיו שהחלה החריגה.
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