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ג.א.נ,.
הנדון :כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות
בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( ,1970-תקנות הדוחות") ,לחוק
החברות ,תשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ,לפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה"( 1975-פקודת
השותפויות") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס 2000
(להלן" :תקנות ההצעה") ,ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של
מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי מילניום פו-טק נאמנויות בע"מ
("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל
במילניום פוד-טק  -שותפות מוגבלת ("השותפות") ,לאישור ההצעה פרטית חריגה ,כדלקמן:
 .1מקום האסיפה ומועדה
האסיפה תתקיים ביום ה' 9 ,ביוני  ,2022בשעה  ,08:30באמצעות אפליקציית  Zoomשבה כל
המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.
להלן פרטי ההתקשרות:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82880876820?pwd=YXd4TkhiTjJCMktXTkl1SUtuSWYxZz09

Meeting ID: 828 8087 6820
Passcode: 234382
או בטלפונים:
+972 55 330 1762
+972 3 978 6688
יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי
להשתתף באסיפה.
 .2סדר יום האסיפה
 .2.1נושא מס'  – 1סקירת פעילות השותפות והשקעותיה
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 .2.2נושא מס'  – 2דיון בדוחות התקופתיים לשנת  2020ולשנת 2021
דיון בדוחות התקופתיים לשנת  2020ולשנת ( 2021לרבות הדוחות הכספיים לשנים 2020
ו ,2021 -בהתאמה) ללא החלטה .הדוח התקופתי לשנת  2020פורסם ביום 9.3.2021
(אסמכתא  .)2021-01-029394הדוח התקופתי לשנת  2021פורסם ביום 22.3.2022
(אסמכתא .)2022-01-032962
 .2.3נושא מס'  - 3החלטה מס'  - 1אישור מינוים של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן
כרו"ח מבקר של השותפות
מוצע למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון
השותף הכללי לקבוע את שכרו.
נוסח ההחלטה המוצעת (להלן" :החלטה מס' " :)"1למנות את משרד רואי החשבון
קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה
השנתית הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות
לקבוע את שכרו".
 .2.4נושא מס'  - 4החלטה מס'  - 2אישור מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח של
השותפות
מוצע לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות ,לתקופת כהונה
נוספת בת שלוש שנים ,החל ממועד האסיפה ולאשר כי המפקח יהיה זכאי לקבל מתוך
נכסי הנאמנות ,בתוקף מיום  ,1.8.2021שכר בסכום השווה ל 5,000 -ש"ח לחודש (בתוספת
מע"מ) (במקום  1,500דולר ארה"ב לחודש בתוספת מע"מ) ,כאשר יתר תנאי כהונתו
והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח
השותפות במועד זה.
נוסח ההחלטה המוצעת (להלן" :החלטה מס' " :)"2לאשר את מינויו מחדש של רו"ח
שמעון אבנעים כמפקח לשותפות ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל ממועד
האסיפה ולאשר כי המפקח יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות ,בתוקף מיום ,1.8.2021
שכר בסכום השווה ל 5,000 -ש"ח לחודש (בתוספת מע"מ) ,כאשר יתר תנאי כהונתו
והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח
השותפות במועד אישור האסיפה".
הצהרותו של רו"ח שמעון אבנעים בהתאם להוראות סעיף 65כ לפקודת השותפויות
ולסעיף 224ב לחוק החברות מצורפות כנספח א' לדוח זה.
להלן פרטים ,למיטב ידיעת השותף הכללי ,ביחס לרו"ח שמעון אבנעים:
שם
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי דין
נתינות
השכלה
ניסיון
האחרונות

בחמש

השנים

שמעון אבנעים
012307823
25.6.1967
רחוב נירים  ,1תל אביב
ישראלית
רואה חשבון .תואר ראשון במינהל עסקים וחשבונאות והתמחות משנית במימון.
בוגר בהצטיינות קורס מפקחים של מס הכנסה.
מפקח בשותפויות המוגבלות רציו פטרוליום אנרגיה ,מודיעין-אנרגיה ,פטרוטקס ,סמארט
אגרו ,יוניקורן טכנולוגיות ,אלמדה ונצ'רס ,ביג-טק  50מו"פ ,קרן פיט השקעות ,איי.איי.אם
אינפיניטי אינוניישן מדיקל ,ביו מיט פוד טק ,שור-טק השקעות ,מנרה ונצ'רס אקס אל.
נאמן בהנפקות של אגרות חוב.
נאמן בהנפקות כתבי אופציה לעובדים.
בעלים של משרד לראיית חשבון וביקורת.

 .2.5נושא מס'  - 5החלטה מס'  - 3ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של השותפות
מוצע לאשר מיזוג של כל יחידות ההשתתפות הקיימות באופן שכל  12יחידות השתתפות
קיימות ללא ערך נקוב יהפכו ליחידה אחת ללא ערך נקוב.
נוסח ההחלטה המוצעת (להלן" :החלטה מס' :)"3
"לאשר מיזוג של כל יחידות ההשתתפות שתהיינה קיימות בתום יום מסחר שייקבע על
ידי השותף הכללי בתיאום עם הבורסה לניירות ערך ועליו ידווח בדוח מיידי (להלן:
"המועד הקובע") באופן שכל  12יחידות השתתפות קיימות ללא ערך נקוב (להלן" :מספר
היחידות הקובע") יהפכו ליחידה אחת ללא ערך נקוב.
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אם במועד הקובע יהיו רשומים במרשם בעלי היחידות על שם בעלי יחידות ,יחידות
בכפולות השונות ממספר היחידות הקובע ,אזי שברי יחידות שיווצרו עקב המיזוג יאוחדו
ליחידות שלמות אשר תמכרנה על ידי הנאמן בבורסה והתמורה (אם תהיה לאחר ניכוי
הוצאות המכירה תמורה העולה על  50ש"ח לזכאי בודד) תחולק לזכאים על יד הנאמן
באופן שיקבע בהחלטה אך לא יאוחר מ 30-יום לאחר ההחלטה .לצורך השלמה ליחידות
שלמות של הכמות הכוללת של שברי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות או השלמתן
ליחידות שלמות של שברי היחידות הרשומים על שם בעלי יחידות מסויימים ,יהיה הנאמן
רשאי להקצות ,באישור המפקח ,יחידות לבעלי יחידות רשומים כאמור ובלבד שהכמות
הכוללת של יחידות שתוקצנה על פי סעיף זה במיזוג פלוני ,לא תעלה על  1,000יחידות או
כמות גבוהה יותר שתקבע בהחלטה כאמור.
ביחס לכתבי אופציה (לא סחירים) שהקצתה השותפות לניצעים שהם נושאי משרה
בשותפות ,השותפות תקטין באותו יחס את מספר יחידות המימוש להן יהיו זכאים
הניצעים בגין כתבי אופציה שטרם מומשו על ידי הניצעים וטרם פקעו".
 .3אישורים נדרשים להחלטות
ההחלטות על סדר יומה של האסיפה כפופות לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה
וברוב הנדרש כמפורט להלן.
 .4הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות
בהחלטות מס'  1ו 3 -שעל סדר היום :רוב קולות רגיל.
בהחלטה מס'  2שעל סדר היום :רוב קולות ,ובלבד שהתקיימו כל אלה )1( :במניין כלל הקולות
של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף
הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי ,למעט עניין אישי שאינו כתוצאה
מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה ,וכן קולות הנמנעים; ( )2סך קולות
התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה
או בעלי עניין אישי באישור המינוי ,למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף
הכללי או בעל השליטה בה ,עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות
ההשתתפות.
 .5מניין חוקי לקיום האסיפה
מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים-בעצמם או על ידי באי כח ,שני בעלי יחידות
המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ 50% -מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום
העסקים שקדם לאסיפה.
אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי תתקיים האסיפה
הנדחית באותו יום בשעה  09:00באותו המקום.
אם באסיפה הנדחית ,לא יימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע ,אזי יהוו מנין
חוקי שני בעלי יחידות  -הנוכחים בעצמם או על ידי בא -כוח ,והאסיפה תהיה רשאית לעסוק
בעניינים שלמענם היא נקראה .אם לא ימצא מנין חוקי -כאמור לעיל ,באסיפה נדחית -תתבטל
האסיפה.
לענין המנין החוקי ,ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד,
שהוא חברת רישומים ,המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם ,בגין יחידות שונות ,על
ידי אותו בעל יחידות רשום.
 .6זכאות להשתתף בהצבעה
בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו"( 2005-תקנות הצבעה
בכתב") ,המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו יום
"( 22.5.2022המועד הקובע").
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בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) ,התש"ס-
"( 2000תקנות הוכחת בעלות") ,מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות
אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם
מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים ,יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה
הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר
הבורסה בהתאם לטופס  1שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.
בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות ,מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5
לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך") ,שעניינו נתוני המשתמשים במערכת
ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") –
דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.
מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח.
את ייפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא למשרדי ד"ר זאב הולנדר,
משרד עורכי דין ,שבשד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש החיצוני של
השותפות ,במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני  itay@holender.co.ilאו באמצעות
דואר רשום כך שיגיעו לפחות  48שעות לפני האסיפה.
ייפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ,או אם הממנה
הוא תאגיד ,ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.
מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת
תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו
את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.
בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות
הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא
רשום") ,המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה
כוח ,רשאי להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ,בהתאם למפורט להלן.
 .7הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף
44יא(4א)( )3לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות
ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם ,חבר בורסה לא
יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה  12:00בצהריים של
המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה
האלקטרונית ,לפי תקנה (13ד) לתקנות הצבעה בכתב.
חבר בורסה יעביר ,סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית
על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת
הרשימה") ,לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה
האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות
מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה ,את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה
במערכת ההצבעה האלקטרונית.
בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את
אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .ההצבעה
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד
שש ( )6שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת") ,ותהיה ניתנת לשינוי
או לביטול עד למועד נעילת המערכת.
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 .8שינויים בסדר היום
יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של
האסיפה בהתאם לסעיף 65ל(ב) לפקודת השותפויות .במקרה כאמור ,יהיה ניתן לעיין בסדר
היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:
 www.magna.isa.gov.ilואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב.www.maya.tase.co.il :
המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור
הינו עד שבעה ( )7ימים לאחר מועד זימון האסיפה.
 .9סמכות רשות ניירות ערך
בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה) ,תשס"א ,2001-בתוך עשרים
ואחד ( ) 21ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת ,בתוך
מועד שתקבע ,הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה ,וכן להורות
לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.
ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור ,רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה
הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ( )3ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ()35
ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.
נדרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל ,היא תודיע אודות התיקון.
ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית ,תודיע השותפות בדוח מיידי על
ההוראה.
 .10נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה
עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר ,עורכי דין ונוטריון ,משדרות רוטשילד  ,49תל אביב.
טלפון ,03-5665005 :פקס.03-5665015 :
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות ,בשדרות רוטשילד  ,49תל אביב,
בתיאום טלפוני מראש בטלפון  03-5665005וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
בכבוד רב,
מילניום פוד-טק ניהול בע"מ
השותף הכללי במילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת
על ידי חנן שניידר ,מנכ"ל
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נספח א'
הצהרת רו"ח שמעון אבנעים
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