
 
 

 

 

 

 בע"מ  יוזרוואי      

 "( החברה: " להלן)        

 2022 בספטמבר 5 תאריך:  

לכבוד      

הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ   

באמצעות המגנ"א     

 לכבוד    

 הרשות לניירות ערך   

 באמצעות המגנ"א  
 

בהתאם לתקנות    מיוחדת ודו"ח הצעה פרטית מהותית  בדבר זימון אסיפה כללית  דו"ח מיידימשלים ל  דו"ח הנדון: 
)להלן: "תקנות ניירות ערך"(, תקנות ניירות ערך   1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל

   )להלן: "תקנות הצעה פרטית"( 2000-)הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס

דו"ח מיידי בדבר ו  ,י בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדתדו"ח מיידדו"ח משלים ל  ש בזאתהחברה מתכבדת להגי
(, והכל  ", בהתאמההדו"חו/או "  " האסיפה הכללית" ו/או "האסיפה)להלן: "  של החברה  1הצעה פרטית מהותית 

 זה שלהלן.   כמפורט בדו"ח

 מקום כינוס האסיפה ומועדה  .1

"( של בעלי  האסיפה הכללית" או "האסיפהאסיפה כללית מיוחדת )להלן: "החברה מודיעה בזאת על כינוס  
 בלינק: ZOOM -, באמצעות מערכת ה12:00, בשעה 2022 באוקטובר 11 -, ה'גמניות החברה שתתכנס ביום 

https://us06web.zoom.us/j/82733650867?pwd=TTFmN1dXWHJnSHVSajZvNlJFaUNxZz09   
 סדר היום באסיפה הכללית  .2

 ה. בחבר רותמכיהסמנכ"ל  , אורי שכטרמןמר  עבורמשתנה גמול אישור  .2.1

 אישור הענקת גמול הוני למר ליאוניד מוזיקה, סמנכ"ל הטכנולוגיות בחברה.  .2.2

 . והענקת גמול הוני עבורו ,מר יצחק זקן, דירקטור בחברהעם בהסכם ייעוץ עדכון התקשרות אישור  .2.3

 של החברה.( US Addendum -נספח אמריקאי  תוכנית אופציות )לרבות אישור  .2.4

 ןעיקריהת ותיאור  והמוצע ותההחלט .3

 המכירות בחברה גמול משתנה עבור מר אורי שכטרמן, סמנכ"ל  אישור  .3.1

 רקע  .3.1.1

ועדת    , 2022באוגוסט    29  -ו   2022  ביולי  10  בימים החברה  התגמולאישרו    את   ודירקטוריון 
)להלן:  בחברה    מכירותכסמנכ"ל ה  אורי שכטרמןהתקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר  

רכיב  תגמול משתנה למר שכטרמןלרבות אישור    (שכטרמן"מר  " משתנה  התגמול  ה. אישור 
הכללית,    בלבד האסיפה  לאישור  התגמול  כפוף  ממדיניות  לסעיף  בחריגה  בהתאם  ולפיכך 

  יפורטו תנאי ההתקשרות וכן תנאי התגמול המשתנה: להלן.  א)ב( לחוק החברות267

, בהיקף משרה מכירותבתפקיד סמנכ"ל  בחברה  יועסק    שכטרמןמר  היקף המשרה ושכר:   .א
 "(. החודשי  השכר)להלן: "  ש"ח  50,000  - כ, בתמורה לשכר חודשי ברוטו בסך של  100%של  

, וכן לקרן פנסיה/ביטוח  עד לתקרת המס לקרן השתלמותיהיה זכאי  שכטרמןכמו כן, מר 
הפרשות סוציאליות נוספות על פי  כן  ו, סבסוד ארוחות  ימי חופשה שנתיים  22,  מנהלים

 דין.  

 
 כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית.   1

https://us06web.zoom.us/j/82733650867?pwd=TTFmN1dXWHJnSHVSajZvNlJFaUNxZz09
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  שכטרמןבגין הוצאות סבירות אשר מר    שכטרמןהחברה תשפה את מר    :החזר הוצאות .ב
עם מילוי תפקידו בחברה, לרבות   ונהלי    הוצאותיוציא בקשר  נסיעות, בכפוף למדיניות 

   בכפוף להוראות כל דין. ו  החברה

 מועד )להלן: "   2022  באוגוסט  21  ביום ההסכם הינו לתקופה שתחילתה  :  תקופת ההסכם .ג
על אף האמור לעיל, כל צד רשאי להביא את    .קצובה  בלתי  ולתקופה "(ההעסקה  תחילת

ע"י מתן    שכטרמןההסכם לידי סיום ולסיים את יחסי עובד מעביד שבין החברה לבין מר  
בת מראש  בכתב  כן,  ימים  (60)  שישים  הודעה  כמו  את .  לסיים  רשאית  תהיה  החברה 

 .   בהסכם  וכפי שנקבע  מקריםאחד מהההסכם באופן מיידי בקרות  

פטור ושיפוי כמקובל בחברה וכן תכלול    שכטרמןהחברה תעניק למר    :טוחפטור, שיפוי ובי .ד
  במסגרת פוליסת הביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.  שכטרמןאת מר 

 : אופציות .ה

כתבי אופציה לא רשומים למסחר    10,000של  , כמות  שכטרמןלמר  תעניק    החברה .1
לעד   למימוש  רגילות   10,000הניתנים  החברה  מניות  של  נקוב  ערך  )להלן:    ללא 

מכירות  (, בגין כהונתו כסמנכ"ל ה, בהתאמה"מניות רגילות"  -ו  "ההאופציכתבי  "
  עובדים   מתאר  באמצעות  תבוצע  שכטרמן   למר   האופציה  כתבי  הקצאת  בחברה.

ערך    פי   על ניירות  תש"סתקנות  לעובדים(,  ערך  ניירות  הצעת  מתאר  - )פרטי 
   .החברה  ידי  על יפורסם   אשר,2000

האורגנים   .2 לאישור  בכפוף  כי  הצדדים  בין  הוסכם  ההעסקה,  הסכם  במסגרת 
הנדרשים על פי דין בחברה ובכפוף לעמידתו של מר שכטרמן באבני דרך, ביניהן,  

ו  נוספים, מר שכטרמן  משך העסקה בחברה  זכאי    עשוי להיותיעדים מסחריים 
 להענקת כתבי אופציה נוספים.

 תגמול משתנה:  .ו

תעניק למר שכטרמן   זה, החברה  דוח  פי  על  לאישור האסיפה הכללית המזומנת  בכפוף 
בכפוף לעמידה באבני דרך של מכירות  החל ממועד תחילת ההעסקה,  חודשי  תגמול משתנה  
 כמפורט להלן: 

א': .א להלן(    שלב  )כהגדרתן  מכירות  עד  בבגין  של  אין    500,000סך  בחודש:  דולר 
 זכאות למענק חודשי. 

  700,000דולר לבין    500,000בסך של בין    מכירות )כהגדרתן להלן(  בגין  :'בשלב   .ב
   .ב'מהמכירות בשלב  3%דולר בחודש: מענק חודשי בשיעור של  

דולר בחודש:    700,000-בגין מכירות )כהגדרתן להלן( בסך של למעלה מ  ':גשלב   .ג
 '. גמהמכירות בשלב  1.5%מענק חודשי בשיעור של 

אשר התקבלו בפועל בחשבון הבנק של החברה במהלך    במזומן  כספים  -ת""מכירו .ד
של   מכירתית  בפעילות  מקורם  ואשר  הרלוונטי  ו/או  החודש  חברת  החברה 

UserWay Inc.החברה של  הבת  חברת  "  בלבד  בארה"ב   ,  התגמול  )להלן: 
 . "(המשתנה

להענקת   .3.1.2 בקשר  נוספים  פרטים  יובאו  שכטרמן להלן  למר  המשתנה  התוספת   הגמול  לפי 
 השישית לתקנות ניירות ערך:

מר   זכאי  יהיה  להם  התשלומים  פירוט  לאחר  שכטרמןלהלן  למר  ,  המשתנה  התגמול  אישור 
 (:  דולר)באלפי  2022 ספטמבר( חודשים החל מחודש 12, עבור שנים עשר )שכטרמן

 
 למועד זה לא ניתן להעריך את התגמול המשתנה, שכן הינו כפוף לעמידת נושא המשרה באבני הדרך כמפורט לעיל.   נכון   2

 2022 ספטמבר חודשים החל מחודש  12
 תגמולים אחרים  ( דולר)באלפי   צפויים תגמוליםהערכת  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם
 משרה 

שיעור החזקות  
 בהון התאגיד 

שכר  
 ונלווים 

תשלום   מענקים 
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ 

דמי   ריבית  אחר  עמלה 
 שכירות 

 אחר 
** 

 סה"כ 

אורי  
 שכטרמן 

 29 2 256 - סמנכ"ל מכירות 
- - - - - - - 285 
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ועדת   .3.1.3 נימוקי  עםתמצית  בקשר  והדירקטוריון  המשתנה  הענקת  התגמול  למר    התגמול 
 :שכטרמן

אישרו פה אחד ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,   ,2022באוגוסט  29-ו  2022  יוליב  10  בימים
המשתנהאת   התגמול  התגמול  ,שכטרמןלמר    הענקת  ממדיניות  לפי  ,  בחריגה  השאר,  בין 

"  1999-לחוק החברות, התשנ"ט  ב)א(267השיקולים המנויים בסעיף   , "(החברות  חוק )להלן: 
 מהטעמים שלהלן:    ,לתוספת ראשונה א'  ובחלק ב'  תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א'

בניו   Yeshiva University מ במנהל עסקים  (B.Scואר ראשון )ת  הינו בוגר שכטרמן מר •
 . יורק

מ   שכטרמןמר   • למעלה  של  ניסיון  בכיריםבתפקידי  שנים  20-בעל  ניהוליים  בתחומי    ם 
בתחו   המכירות העוסקות  וגלובליות  מקומיות  חברות  בחברות  ביניהן  הטכנולוגיה,  מי 

 . מהמובילות המוכרות והגדולות בתחום

, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שכטרמןלאור ניסיונו התעסוקתי והאקדמי של מר  •
, ועל כן רואים חשיבות בתגמולו  נרחב  ניהולי ומקצועיבעל ניסיון  כ שכטרמןרואים במר 

   . כראוי ובאופן אשר יטיב עם החברה בטווח הארוך

ביחס ישיר לביצועיו של נושא הינה  , אשר הזכאות לו  משתנההינו תגמול  המוצע  התגמול   •
מתמרצת את   , ובכךתפקידו כסמנכ"ל מכירות בחברה  וכן תואמת את הגדרת  המשרה

 את טובת החברה לטווח הקצר והארוך.   תמשרתו נושא המשרה להשיג את יעדיו

כן   • ועל  החברה  עבור  קריטי  יעד  הינו  המכירות  התגמול  מטרתהגדלת  של  העיקרית  ו 
נושא ן  אינטרסים בי זהות  , הינה עמידה ביעדי החברה ויצירת  המשתנה למר שכטרמן

 לבין בעלי מניות החברה. המשרה

מר   • של  אחריותו  היקף  את  בחשבון  לקיחה  תוך  ואושר  נבחן  ההטבה    שכטרמןשווי 
השכר הקבוע לו זכאי ואשר הינו נמוך מהמקובל ,  מכירות  מנכ"ל סבמסגרת תפקידו כ

 לחברה ולהתפתחותה.    העתידיתתרומתו בחברות דומות, ואת 

לעיל, מהווה תגמול בעל ערך כלכלי ראוי וסביר,   בתנאים  שכטרמןהענקת התגמול למר   •
לעמידה   שכטרמןולהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, יש בו כדי לתמרץ את מר  

 ביעדי החברה, כפי שנקבעו ויקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.  

להענקת   • מתנגדים  היו  לא  כי  המשתנהיצוין  ועדת   שכטרמןלמר    התגמול  בישיבות 
  גמול ודירקטוריון החברה. הת

עם   .3.1.4 בקשר  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  בדיוני  השתתפו  אשר  הדירקטורים  הענקת שמות 
 :שכטרמןלמר   התגמול המשתנה

למר  ענקת התגמול המשתנה  בקשר עם ה  ת ועדת התגמולויבהדירקטורים אשר השתתפו ביש
מר    2022באוגוסט    29-ו   2022  ביולי  10  בימים  שהתקיימו,  שכטרמן מלאך הינם:    יצחק 

 (. בלתי תלוי)דירקטור  מר אוהד לבו(,  תחיצוני  ית)דירקטור מירב דודק  גב')דירקטור חיצוני(, 

  הענקת התגמול המשתנה למר בקשר עם    ת הדירקטוריוןוהדירקטורים אשר השתתפו בישיב
מלאך מר    הינם:   2022באוגוסט    29-ו   2022ביולי    10  בימים  שהתקיימו,  כטרמןש   יצחק 

,  (בלתי תלוי)דירקטור    מר אוהד לב (,  תחיצוני  ית)דירקטור   מירב דודק  גב' )דירקטור חיצוני(,  
מר אלון מסון )דירקטור ומנכ"ל(    מר מתן אמיר )דירקטור(,  אבן )יו"ר הדירקטוריון(,-גב' יעל הר

 . ומר יצחק זקן )דירקטור(

המוצעת ההחלטה  " נוסח  הענקת  :  את  משתנהלאשר  המכירות    תגמול  סמנכ"ל  שכטרמן,  אורי  למר 
 לדו"ח זה".   3.13.1, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף בחברה



 

4 
 

 הטכנולוגיות בחברה אישור הענקת גמול הוני למר ליאוניד מוזיקה, סמנכ"ל   .3.2

 רקע .3.2.1

, התקשרה החברה עם מר ליאוניד מוזיקה בהסכם מתן שירותים )להלן:  2020בנובמבר    27ביום  
", בהתאמה(, במסגרת הסכם השירותים נקבע כי בכפוף  הסכם השירותים"  -" ומר מוזיקה "

כתבי אופציה לא    60,000סך כולל של    לאישור דירקטוריון החברה, החברה תעניק למר מוזיקה 
 . 3מניות רגילות של החברה  60,000רשומים למסחר, הניתנים למימוש לעד 

את  2022באוגוסט    29  -ו   2022ביולי    10בימים   החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו   ,
מוזיקה,   למר  האופציה  כתבי  המימוש,  הענקת  ולתקופת  המימוש  מחיר  לתשלום  בכפוף 

בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח  ו  להלן  4.34.3  - ו  4.24.2תן בסעיפים  כהגדר
. לפרטים נוספים  א)ב( לחוק החברות267יף  זה ובחריגה ממדיניות התגמול ולפיכך בהתאם לסע

 להלן.  11 -ו  44אודות כתבי האופציה למר מוזיקה, ראו סעיפים 

לפי התוספת   עם הענקת הגמול ההוני למר ליאוניד מוזיקה להלן יובאו פרטים נוספים בקשר   .3.2.2
 השישית לתקנות ניירות ערך:

)ב,  מוזיקהזכאי מר  היה  להלן פירוט התשלומים להם   מחודש  חודשים החל  ה(  12שנים עשר 
 (: דולר)באלפי  2021ספטמבר 

 

, עבור שנים  הענקת הגמול ההוני, לאחר  מוזיקהלהלן פירוט התשלומים להם יהיה זכאי מר  
 (: דולר)באלפי  2022  אוקטובר( חודשים החל מחודש 12עשר )

 הענקת הגמול ההוני למר מוזיקה:נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם  תמצית .3.2.3

, אישרו פה אחד ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  2022באוגוסט  29-ו  2022ביולי   10  בימים
הענקת הגמול ההוני  אישור את  בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מיידי זה,  

  ב)א( 267בין השאר, לפי השיקולים המנויים בסעיף  ,  גה ממדיניות התגמולבחרי  למר מוזיקה
  , לתוספת ראשונה א'  ובחלק ב'  תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א'לחוק החברות,  

  :מהטעמים שלהלן

בוגר מאוניברסיטת איבן פרנקו, לבוב וכן    במתמטיקה  הינו בוגר תואר ראשון  מוזיקהמר   •
 .באוניברסיטת האירופאית של קייב  ראשון בכלכלהתואר 

במגוון תפקידים טכנולוגיים וכן מכהן בה מתחילת דרכה  מלווה את החברה    מוזיקה מר   •
 . 2020בנובמבר  27כסמנכ"ל טכנולוגיות ונושא משרה החל מיום 

, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה זיקהמולאור ניסיונו התעסוקתי והאקדמי של מר   •
 וניהולי נרחב.   טכנולוגיכבעל ניסיון   מוזיקהרואים במר 

 
 )מספר   2022בינואר    2022בינואר    18אשר פורסם ביום    2022בינואר    17מיום  להשלמה  לתשקיף    8)ג( בפרק  8.2.7לפרטים נוספים ראו סעיף    3

 "(. התשקיף)להלן: " (2022-01-007972אסמכתא:                    
 בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה המזומנת על פי דו"ח זה, ולקבלת אישור רישום ניירות ערך למסחר מהבורסה, ובכפוף להתאמות     4

 .להלן 4.84.8המפורטות בסעיף             

 2021ספטמבר  מחודש חודשים החל  12
 תגמולים אחרים  ( דולר)באלפי   צפויים תגמוליםהערכת  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם
 משרה 

שיעור החזקות  
 בהון התאגיד 

שכר  
 ונלווים 

תשלום   מענקים 
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ 

דמי   ריבית  אחר  עמלה 
 שכירות 

 אחר 
** 

 סה"כ 

ליאוניד  
 מוזיקה 

סמנכ"ל  
 טכנולוגיות 

- - - - 
_ 100 

 
_ _ _ _ _ 100 

 2022 אוקטובר חודשים החל מחודש  12
 תגמולים אחרים  ( דולר)באלפי   צפויים תגמוליםהערכת  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם
 משרה 

שיעור החזקות  
 בהון התאגיד 

שכר  
 ונלווים 

תשלום   מענקים 
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ 

דמי   ריבית  אחר  עמלה 
 שכירות 

 אחר 
** 

 סה"כ 

ליאוניד  
 מוזיקה 

סמנכ"ל  
 טכנולוגיות 

- _ _ 4175 
_ 108 _ _ _ _ _ 283 
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נועד ליצור קשר ארוך טווח    מוזיקההתגמול ההוני )הענקת כתבי האופציה( למר  כמו כן,   •
 בין החברה לנושא משרה בחברה וליצור זהות אינטרסים בינו לבין בעלי מניותיה.  

ההטבה   • אחריות שווי  היקף  את  בחשבון  לקיחה  תוך  ואושר  מר    ונבחן   מוזיקהשל 
 במסגרת תפקידו, תרומתו לחברה ולהתפתחותה.

בתנאים לעיל, מהווה תגמול בעל ערך כלכלי ראוי    מוזיקהלמר  ההוני  הענקת התגמול   •
, והוא  מוזיקהוסביר, ולהערכת ועדת התגמול והדירקטוריון יש בו כדי לתמרץ את מר  

 רומתו לחברה.  יהלום את ת

מתנגדים   • היו  לא  כי  מוזיקהיצוין  למר  ההוני  הגמול  התגמול    להענקת  בוועדת 
 ובדירקטוריון החברה. 

בקשר    שמות .3.2.4 והדירקטוריון  התגמול  ועדת  בדיוני  השתתפו  אשר  הענקת   עםהדירקטורים 
 :הגמול ההוני למר מוזיקה

התגמול ועדת  בישיבות  השתתפו  אשר  עם    הדירקטורים  למר  הענקת  בקשר  ההוני  הגמול 
הינם: מר יצחק מלאך )דירקטור    2022באוגוסט    29  -ו   2022ביולי    10  מיםבי  שהתקיימו,  מוזיקה

 חיצוני(, גב' מירב דודק )דירקטורית חיצונית(, ומר אוהד לב )דירקטור בלתי תלוי(. 

הדירקטוריון  בישיבות  השתתפו  אשר  עם    הדירקטורים  למר  בקשר  ההוני  הגמול  הענקת 
הינם: מר יצחק מלאך )דירקטור    2022באוגוסט    29-ו  2022ביולי    10  מיםבי  שהתקיימו  ,מוזיקה

מר יצחק    חיצוני(, גב' מירב דודק )דירקטורית חיצונית(, מר אוהד לב )דירקטור בלתי תלוי(,
מר אלון מסון  ואבן )יו"ר הדירקטוריון(  -גב' יעל הר  זקן )דירקטור(, מר מתן אמיר )דירקטור(, 

   .מנכ"ל()דירקטור ו

את הענקת הגמול ההוני למר ליאוניד מוזיקה, סמנכ"ל הטכנולוגיות  : "לאשר  נוסח ההחלטה המוצעת
 ". זהלדוח    3.23.2בחברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

 והענקת גמול הוני עבורו  ,עם מר יצחק זקן, דירקטור בחברהבהסכם ייעוץ עדכון התקשרות  אישור .3.3

 רקע .3.3.1

אישר 2022במרץ    14ביום   בחברה   ,  כדירקטור  זקן  מר  של  מינויו  את  החברה  דירקטוריון 
 לתקנון החברה.   116בהתאם לסעיף 

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם מר  2022במרץ    29ביום  
ש"ח, בתוספת    20,000תמורת סך של  זקן, בהסכם למתן שירותי ייעוץ בחברה על ידי מר זקן  

כתבי אופציה לא רשומים למסחר    47,564, אשר כולל סך של  5גמול הוני עבורו וכן הענקת  מע"מ  
, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, אשר מניות רגילות של החברה  47,564הניתנים למימוש לעד  

)להלן:    (2022-01-056482  -ו   2022-01-036393)מספרי אסכמתאות:    2022במאי    10התקבל ביום  
   ."(מר זקן קודמת עםה תנאי ההתקשרות"

ועדת התגמול ודירקטוריון  הסכים מר זקן ואישרו    ,2022באוגוסט    29-ו  2022ביולי    10  בימים
הענקת    ביטול,  עבור שירותיו כיועץתנאי ההתקשרות הקודמת עם מר זקן    על ביטול  החברה,

הכללית  בכפוף לאישור האסיפה  ,  עבור שירותיו כדירקטורהוקצה למר זקן    אשרגמול ההוני  תה
באוקטובר   1וזאת החל מיום  עדכון תנאי ההתקשרות עם מר זקן   המזומנת על פי דו"ח זה את 

 כפי שיפורט להלן: , "(לתוקף  הכניסה מועד)להלן: " 2022

בחברה,   .1 כיועץ  שירותיו  זקןבגין  מר  זכאי  יהיה  לה  החודשית  התמורה  את   לעדכן 
 בתוספת מע"מ. ש"ח,  10,000לסך של במסגרת הסכם הייעוץ  

  לשיעור   זכאי  יהיה  זקן  מרשירותי הייעוץ,    בגיןכי בנוסף על התמורה החודשית,    לעדכן .2
של  לשנה    מכל תמורה שתנבע מההתקשרות   10%  של ו/או  הראשונה   חברת החברה 

WeCo Solutions Ltd.  )להלן: " )חברת הבת של החברה(WeCo)"   כל לקוח חדש עם 
 מהלך ב   הינן  כאמור  שההתקשרויות   לכך   ף מר זקן, בכפוהובא בפני החברה על ידי  אשר  

  .WeCo החברה ו/או העסקים הרגיל של

 
 שירותיו כדירקטור בחברה ובכפוף להמשך מתן שירותי הדירקטור כאמור. בגין  5
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כתבי אופציה לא   10,000למר זקן כמות של  בגין שירותו כדירקטור בחברה, תוענקנה   .3
מניות רגילות של החברה,    10,000רשומים למסחר של החברה, הניתנים למימוש לעד  

  4.24.2, כהגדרתן בסעיפים  למר זקן  בכפוף לתשלום מחיר המימוש ולתקופת המימוש
ההוני  וזאת  להלן,    אא4.34.3  -ו התגמול  תנאי  חלף  במסגרת  זקן  למר  הוענק  אשר 

 ההתקשרות הקודמת עם מר זקן. 

  44, ראו סעיפים  המוצעים למר זקן על פי דוח זה  לפרטים נוספים אודות תנאי כתבי האופציה 
 להלן.   11 -ו

לפי התוספת השישית    מר זקן   עם עדכון ההתקשרות עםלהלן יובאו פרטים נוספים בקשר   .3.3.2
 לתקנות ניירות ערך: 

, עבור שנים עשר  עדכון ההתקשרות עמו, לאחר  זקןלהלן פירוט התשלומים להם יהיה זכאי מר  
 )באלפי ש"ח(:   2022 אוקטובר( חודשים החל מחודש 12)

בחברה וכן  דירקטור  ,  עם מר יצחק זקן  התקשרות בהסכם ייעוץ עדכון  "לאשר  :  נוסח ההחלטה המוצעת
 ". לעיל  3.33.3ף לתנאים המפורטים בסעי, והכל בהתאם הענקת גמול הוני עבורו

 של החברה   ddendumAUS -אופציות לרבות נספח אמריקאי  האישור תוכנית  .3.4

 רקע 

  תוכנית)להלן: "  7החברה אימצה תוכנית אופציות לעובדי החברה ונותני שירותים בה  ,2021ביוני    24ביום  
 "(. האופציות

"  2022באוגוסט    29ביום   אימוץ    דירקטוריון החברה"(,  האמריקאי   הנספח  אימוץ  מועד)להלן:  אישר 
שהינם    על מנת לאפשר לחברה להקצות כתבי אופציה לניצעיםוזאת  ,  נספח אמריקאי לתוכנית האופציות

. בהתאם לכללי מס הכנסה  (ISOתושבי ארה"ב בהתאם למסלולי המס המטיבים עימם )עובדי החברה  
כנית האופציות מכוחה  תולאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה של  החברה נדרשת  בארה"ב,  

אמריקאי לתוכנית  ה נספח  התושבי ארה"ב, לרבות  שהינם עובדי החברה  יוקצו כתבי האופציה לניצעים  
( חודשים  12, וזאת במהלך שנים עשר )האופציות, המתאים את תנאי הענקת כתבי האופציה לדין בארה"ב

קאי,  יאמרהנספח  הלרבות  ,  תוכנית האופציות.  ממועד אימוץ הנספח האמריקאי של תוכנית האופציות
 . האסיפהלזימון  א'נספח מצ"ב כ

(, US Addendumאמריקאי ) הנספח  ה האופציות לרבות  : "לאשר את תוכנית  נוסח ההחלטה המוצעת
   ".זימון האסיפהל 'א  נספחהמצ"ב כבנוסח  

 :  המהותית הפרטית  ההצעהדו"ח בדבר  פרטים .4

  , "( מועד ההענקה)להלן: "   2022באוגוסט    29-ו   "(מועד תחילת ההבשלה )להלן: "  2022  יוליב   10  בימים .4.1
הענקת סך    ודירקטוריון החברה  (כפי שיפורטו להלן  בחברה לנושאי המשרה  ועדת התגמול )ביחס    אישרו

מניות רגילות   184,625265,184הניתנים למימוש לסך כולל של  כתבי אופציה, 184,625265,184כולל של 
להלן(, ובהתאם לתקופות המימוש   4.24.2בכפוף לתשלום מחירי המימוש )כהגדרתם בסעיף    של החברה

 חלוקה הבאה:  על פי ה ,"(מניות המימוש)להלן: " להלן( 4.34.3)כהגדרתם בסעיף 

למר    60,000של    כמות (1) אופציה  בסעיף  כתבי  כמפורט  מוזיקה,  סמנכ"ל  ,  לעיל  3.23.2ליאוניד 
תחת הסכם העסקה, שהינו נושא משרה ואינו בעל  שלא    טכנולוגיות בחברה, נותן שירותים לחברה

כתבי האופציה למר לעיל )להלן: "  3.23.2  עניין מכוח החזקות, בכמויות והתנאים המפורטים בסעיף
 ; "(מוזיקה

 
 בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה המזומנת על פי דו"ח זה, ולקבלת אישור רישום ניירות ערך למסחר מהבורסה, ובכפוף להתאמות     6

 .להלן 4.84.8המפורטות בסעיף             
   .לתשקיף 3 בפרק   3.3 סעיף  ראה  האופציות  תוכנית   אודות לפרטים  7

 2022 אוקטובר חודשים החל מחודש  12
 תגמולים אחרים  ( דולר)באלפי   צפויים תגמוליםהערכת  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם
 משרה 

שיעור החזקות  
 בהון התאגיד 

שכר  
 ונלווים 

תשלום   מענקים 
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ 

דמי   ריבית  אחר  עמלה 
 שכירות 

 אחר 
** 

 סה"כ 

יצחק 
 זקן 

דירקטור ויועץ  
 לחברה

- - - 629 
_ 37 _ _ _ _ _ 66 
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יצחק זקן, במסגרת עדכון תנאי ההתקשרות עם מר זקן כמפורט  כתבי אופציה למר    10,000של    כמות (2)
  , אין בינו לבין החברה יחסי עובד מעביד, שהינו נושא משרהדירקטור בחברה,  ,  לעיל  3.33.3בסעיף  

והתנאים המפורטים   עניין מכוח החזקות, בכמויות  בעל  "  לעיל  3.33.3  בסעיףואינו  כתבי  )להלן: 
   ;"(האופציה למר זקן

שרףאופציה  כתבי    4,6254,265של  כמות   (3) מורן  בחברה,  ,  בלאו-לגב'  הכספים    ת נותנ סמנכ"לית 
  מכוח החזקות שלא תחת הסכם העסקה, שהינה נושאת משרה ואינה בעלת עניין שירותים בחברה, 

כתבי האופציה לנושאי  "  -ו  "נושאי המשרה: "עם מר יצחק זקן ומר ליאוניד מוזיקה  יחד  )להלן
 ; (, בהתאמה"המשרה

ל  110,000של    תכוללכמות   (4) אופציה  נותני    8-כתבי  והינם  בחברה  משרה  נושאי  שאינם  ניצעים, 
מכוח   עניין  בעלי  ואינם  העסקה  הסכם  תחת  שלא  לחברה  "שירותים  )להלן:  נותני  החזקות 

 "(. כתבי האופציה לנותני השירותים" - " והשירותים

המשרה לנושאי  האופציה  ל ו  כתבי  האופציה  השירותיםכתבי  להלן  נותני  "יקראו  האופציה  :  כתבי 
  ."המוצעים

 להלן טבלת חלוקת כתבי האופציה המוצעים:  

המוצעיםכמות כתבי האופציה הלא סחירים  תפקיד שם הניצע   

 10,000 דירקטור  יצחק זקן

 4,625 סמנכ"לית כספים בלאו-מורן שרף

 60,0008 סמנכ"ל טכנולוגיות  אוניד מוזיקהיל

 110,000 תפקידים שונים בחברה  9חברה ל נותני שירותים 8

 184,625 ניצעים  12סה"כ: 

 ". הניצעים": ביחדלעיל יקראו להלן בטבלה ניצעים המוזכרים  ה  11 לכל

האופציה   כתבי  הקצאת  כי  מהניצעיםהמוצעים  מובהר  אחד  לכל  ועדת   ביחס  ידי  על  נבחנה 
לה )ביחס  שרףתגמול  מורן  זקן -גב'  יצחק  וה"ה  מוזיקה  בלאו  ווליאוניד  ידי  (  דירקטוריון על 

  יצחק זקןמר  הכללית המזומנת על פי דו"ח זה ביחס ל כי ההצבעה באסיפה    החברה בפני עצמה,
  .אינן מותנות זו בזוכאמור ההקצאות  ן כיכו תיעשה בנפרד,וכן ביחס למר ליאוניד מוזיקה 

  להלן. 11-וזה   44 סעיפיםראה  ,המוצעים כתבי האופציהתנאי לפרטים נוספים אודות 

 :  המימוש מחיר .4.2

משקף את המחיר הממוצע של  ובמדיניות התגמול של החברה,  הקבוע  בהתאם לרף  נקבע  מחיר המימוש  
  ש"ח  21.37קרי    ,( 2022  אוגוסטב  29,  קרי)למועד ההענקה  מניית החברה בשלושים ימי המסחר שקדמו  

 "(.מחיר המימוש: ")לעיל ולהלן

 :תקופת המימוש .4.3

 ביחס לכתבי האופציה למר זקן  .א

, יבשילו ויהיו ניתנים למימוש, בכפוף לתשלום  למר זקן לאחר הקצאתם, כתבי האופציה המוצעים
 מחיר המימוש, במשך תקופה כוללת בת שלוש שנים, באופן הבא:  

רצופים,   חודשים 36, במשך שלושה חודשיםבתום כל , תחילת ההבשלהבתקופה שתחל במועד  (1)
 "(.תקופת המימוש למר זקן"  כתבי האופציה למר זקן )להלן:כמות מסך  1/12תבשיל מנה של 

 ליתר הניצעים למעט מר זקן ביחס לכתבי האופציה  .ב

מחיר   לתשלום  בכפוף  למימוש,  ניתנים  ויהיו  יבשילו  המוצעים,  האופציה  כתבי  הקצאתם,  לאחר 

 
 . התקופתי  בדוח( 3) 21 תקנה. לפרטים נוספים ראה  2020 בנובמבר   27להסכם שירותים שנחתם עמו ביום  בהתאם  8
 מעביד. -עובדנותני שירותים לחברה, אשר אינם נושאי משרה בה, אשר לא מתקיימים בינם לבין החברה יחסי   9
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 המימוש, במשך תקופה כוללת בת שלוש שנים, באופן הבא: 

לניצעים  מכתבי האופציה    1/3  ,תחילת ההבשלהחודשים שתחילתה במועד    12  בת לאחר תקופה   (1)
 ;יבשילו ויהיו ניתנים למימוש)למעט למר זקן( 

בתום   (2) שתחל  ההבשלהחודשים    12בתקופה  תחילת  שטרם ,  ממועד  האופציה  כתבי  יתרת 
, תבשיל  שהוקצתהמסך הכמות הכוללת    1/8הבשילו, יבשילו ויהיו ניתנים למימוש באופן בו  

 "(.תקופת המימושרצופים )להלן: "  חודשים  24במשך תקופה בת  שלושה חודשיםבתום כל 

אשר אושרה    יוקצו לניצעים בהתאם לתוכנית האופציות של החברה,המוצעים  כתבי האופציה  יצוין כי   .4.4
 "(. תוכנית האופציות)להלן: "  2031 יוניואשר הינה בתוקף עד לחודש   2021 בחודש יוני

 פקיעה  .4.5

כתבי   האופציות,  תכנית  תנאי  פי  למסחר    אופציהעל  רשומים  ניתנים  המוצעים  לא  יהיו  פקעו  שלא 
  אוגוסט ב   29יום  , קרי, לא יאוחר מההענקה( שנים ממועד  10עשר )לא יאוחר מרגילות  למימוש למניות  

יקנו לניצעים  שלא ימומשו עד למועד זה יפקעו ולא  המוצעים    לא רשומים למסחראופציה  הכתבי   .2032
 כל זכות. 

במקרה של סיום  המוצעים  הלא סחירים    בתוכנית האופציות נקבעו הסדרים לגבי מימוש כתבי האופציה
 היחסים עם כל אחד מהניצעים, כל עוד לא נקבע אחרת בין החברה לבין כל אחד מהניצעים.

 . אינם ניתנים להעברה במהלך חיי הניצעים המוצעיםעל פי תנאי תכנית האופציות, כתבי אופציה   .4.6

החברה .4.7 ידיעת  אחד    למיטב  מעוניין"אינו  מהניצעים  אף  כהגדרת"צד  זה  ,  לחוק  5)270בסעיף    מונח   )
"  1999- , התשנ"טהחברות בו יממשו כ"א מהניצעים את כתבי  ,  "(חוק החברות)להלן:  היות ובמקרה 

ו/או את ניירות הערך הנוספים של החברה המחוזקים על ידם, ככל שיש כאלה, לא  המוצעים  אופציה  ה
   .יהפכו לבעלי מניות מהותיים לאחר ההנפקה

 : המוצעיםהתאמות לכתבי האופציה  .4.8

 בהון החברה  עקב איחוד או פיצול   התאמות .א 

של איחוד הון המונפק והנפרע או פיצול הון המונפק והנפרע של המניות הרגילות בחברה    באירוע 
"   של או   )להלן:  אחר  דומה  אירוע  ארגון כל  ארגון  רה  לרה  הקובע  התאריך  לאחר  מיד  אזי   )"

הקובע" )להלן:   המחזיק  "התאריך  זכאי  להם  המימוש  מניות  מספר  כראוי  יותאמו  כתבי  ב ( 
כתבי אופציה לא רשומים  לתוכנית ומחיר המימוש לאותם  אופציה לא רשומים למסחר הכפופים  

 , כך שאירוע שכזה ישמור על חלק ההון היחסי לו הוא זכאי. למסחר 

 התאמות עקב שינוי מבני  .ב

כתבי אופציה  ניות המימוש להם זכאים המחזיקים ב במקרה של שינוי מבני )כהגדרתו בתוכנית(, מ
לתוכנית, יוחלפו ו/או יומרו למניות של החברה או החברה השורדת ומחיר  לא רשומים הכפופים  

. ההתאמות כאמור בסעיף קטן זה יקבעו  לעניין יותאם בהתאם  כתבי האופציה כאמור  המימוש של  
לת כל אישור שנדרש, לרבות של רשויות המס.  החברה ויהיו כפופות לקב  דירקטוריון אך ורק על ידי  

, דירקטוריון החברה רשאי, אך אינו חייב,  )כהגדרתו בתוכנית(  אוף- יובהר כי במקרה של עסקת ספין
כתבי אופציה  הכפופים לתוכנית יהיו זכאים לקבל מניות )לרבות  כתבי האופציה  לקבוע כי מחזיקי  

 (.  למימוש למניותלא רשומים למסחר הניתנים 

 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה  .ג

שהוענקו אך טרם מומשו, כך שמספר כתבי האופציה  במקרה של חלוקת מניות הטבה, יותאם מספר  
, יגדל או יקטן באופן יחסי במספר  כתבי האופציההמניות להן יהיה זכאי הניצע כתוצאה ממימוש  

כתבי האופציה המוחזקים  ת  המניות מאותו סוג שהניצע יהיה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש א
 על ידו.

 התאמות עקב חלוקת דיבידנד .ד

, תבצע החברה חלוקת דיבידנד כהגדרתה בחוק  המוצעיםובתקופת המימוש של כתבי האופציה    היה
, תוספת המימוש תוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער  1999  -"טהתשנ,  החברות 

בדיווח    תודיע"אקס דיבידנד". החברה  -יום ה  לפניהנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון  
מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס דיבידנד".  
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 כאמור לעיל אינה ניתנת לשינוי. זו שיטת ההתאמה 

 התאמות עקב הנפקה בדרך של זכויות  .ה

 ביחס לנותני השירותים 

 התאמה במקרה של הנפקה בדרך של זכויות.כל  לא תתבצע 

 ביחס לנושאי המשרה 

לא  ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, 
תנאים,   באותם  הזכויות  תוצענה  כי  לכך  תגרום  או  תציע  והחברה  המימוש  מניות  כמות  תוגדל 
כתבי   מחזיקי  מימשו  כאילו  מומשו,  שטרם  האופציה  כתבי  למחזיקי  גם  המחויבים,  בשינויים 

זו    ."את כתבי האופציה שלהם עד ליום המסחר שלפני יום "האקסאופציה אלה   שיטת התאמה 
 אינה ניתנת לשינוי. 

הנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתבי אופציה המוקצים ביום הקובע לחלוקת  ללתיקון  בהתאם   .4.9
ן )כל  מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הו 

"(. בנוסף, אם יחול יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע  אירוע חברהאחד מהאירועים הנ"ל: "
 של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה המוקצים ביום האקס כאמור.  

כתבי האופציה תהיינה שוות בזכויותיהן למניות רגילות ללא  כלל  מניות המימוש אשר תנבענה ממימוש   .4.10
 ערך נקוב, הקיימות בהון החברה.

של    חברה לרישומיםהעל שם  ,  בע"מ  בתל אביבמניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך   .4.11
 בע"מ. בתל אביב הבורסה לניירות ערך 



 
 
 בהתאם לתקנות הצעה פרטיתאודות כתבי האופציה פרטים נוספים  .5

 10מהון החברה המוצעים בי האופציה כתשיעור  .5.1

בהתבסס על נתוני ההון המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דו"ח זה, סך כל מניות המימוש   .5.1.1
האופציה  כתבי  מלוא  ממימוש  לאחר  המוצעים  שתנבענה  תהוונה,  שימומשו,  וככל  אם   ,

כ וכ  .%834-הקצאתן,  בה  ההצבעה  ומזכויות  החברה  החברה    4.15%4.15%-מהון  מהון 
 ומזכויות ההצבעה בה בהנחה של דילול מלא.  

אשר תנבענה כתוצאה ממימוש  מניות המימוש  יהוו    ,מר זקןלבהנחה של מימוש כתבי האופציה   .5.1.2
האופציה מר    כתבי  הקצאתן,  ,  זקןשל  לאחר  שימומשו,  וככל  המונפק    0.27%-כאם  מהונה 

   א. בדילול מל .%220-והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה וכ

כתבי האופציה   .5.1.3 מימוש  של  כתוצאה  מניות המימוש  יהוו    ,מוזיקהמר  ל בהנחה  תנבענה  אשר 
מהונה    1.62%-כאם וככל שימומשו, לאחר הקצאתן,  ,  מוזיקהשל מר    ממימוש כתבי האופציה

 א.  בדילול מל 1.35%-המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה וכ 
 הון המניות והחזקות בעלי שליטה, נושאי משרה, בעלי העניין והציבור בניירות הערך של החברה   .5.2

להלן נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר שיעור החזקות של בעלי העניין בחברה וסך החזקות שאר  
בעלי המניות של החברה בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לפני הקצאת כתבי האופציה  

האופציה  המוצעים כתבי  הקצאת  אחרי  הקיימים  המוצעים  ,  הערך  ניירות  כל  ימומשו  כי  ובהנחה 
   (:המוצעיםיתנים למימוש למניות החברה )כולל כתבי האופציה  והנ 

 

בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה,  שם כל   .5.3
 :  נו האישייומהות עני

הוני   .5.3.1 גמול  זקןל ביחס להענקת    נושא   או  מהותי   מניות  לבעל  אין,  החברה  ידיעת  למיטב  :מר 
 . לו מוענקות האופציה כתבי אשר,  עצמו זקן למר למעט, בתמורה אישי  עניין  בחברה משרה

 שווי הוגן  .6

 
החברה    10 של  והנפרע  המונפק  המניות  הון  זה,  פרטית  הקצאה  דו"ח  פרסום  למועד  וכן    3,640,060כולל  נכון  רגילות,   668,641מניות 

ל למימוש  הניתנים  למסחר  רשומים  לא  אופציה  כי  668,641-כתבי  בהנחה  הינם  אלו  נתונים  כי  יובהר  החברה.  של  רגילות   מניות 
  . כתבי אופציה אשר הוענקו למר זקן בעבר, יבוטלו   47,564סך של  ,  2.22.3על פי דוח זה את נושא מס'    ה הכללית המזומנתבכפוף לאישור האסיפ

 לעיל. 3.2.1.33.3.1.3לפרטים נוספים ראה סעיף  
 לעיל.  10ראה הערת שוליים מס'   11
  3.2.1.33.3.1.3, כתבי אופציה אלה יפקעו. לפרטים נוספים ראה סעיף  2.22.3בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה את נושא מס'    12

  לעיל.

 11לניצעים  כתבי האופציה המוצעיםלאחר  הקצאת  לניצעים כתבי האופציה המוצעים לפני הקצאת  שם המחזיק 

 מניות 

כתבי  
אופציה לא  

רשומים  
 למסחר

שיעור בהון  
ובזכויות  

 הצבעה 

שיעור בהון  
ובזכויות  
הצבעה  

 )בדילול מלא( 

 מניות

כתבי  
אופציה לא  

רשומים  
 למסחר

שיעור בהון  
ובזכויות  

 הצבעה 

שיעור בהון  
ובזכויות  
הצבעה  

 )בדילול מלא( 

 0.22% - 10,000 - 1.10% - 47,56412 - יצחק זקן 

 56 68% 14,269 2,475,331 57.78% 68% 14,269 2,745,331 נוספים בעלי עניין
 % 

 43.78% 32% 781,433 1,164,729 41.12% 32% 606,808 1,164,729 ציבור

805,809,202 3,640,060 100% 100% 686,641 3,640,060 סה"כ 
027 100% 100% 
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  2022  אוגוסטב  28בהתבסס על מחיר המניה נכון ליום  ,  לכלל הניצעיםהשווי ההוגן של כל כתב אופציה   .6.1
ש"ח, וזאת לפי    15.42)תום יום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה לניצעים(, הינו  

(  2022  באוגוסט  28ש"ח )שער הנעילה נכון ליום    25.59מחיר הנעילה של מניית החברה בבורסה שעמד על  
דל בלק אנד שולס על פי נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה  חישוב השווי ההוגן מתבסס על מו

   6משך חיי כתב האופציה הינו , 55.3%לקביעת שווי כתבי האופציה, כאשר סטיית התקן השנתית הינה 
שנים, נכס הבסיס הינו שווי מניית החברה כפי שמשתקף ממחירה של מניית החברה בבורסה במועד  

 . 2.32%%בית חסרת הסיכון הינה בשיעור של ש"ח, הרי 26.29החישוב, קרי 

 תמורהה .7

 כתבי האופציה יוקצו לניצעים ללא תמורה.   .7.1

 לעיל.   4.24.2מפורטים בסעיף   אופציההכתבי של  המימוש  ימחיר .7.2

 בבורסה המוצעיםכתבי האופציה מחיר  .8

ביום   .8.1 )קרי  זה  דו"ח  לפרסום  שקדם  המסחר  יום  בתום  החברה  של  רגילה  מניה  של  הסגירה    5מחיר 
 ש"ח.   30.69(, הינו 2022בספטמבר 

ממחיר הסגירה של מניה רגילה של החברה   44% -בכנמוך  ,המוצעיםמחיר המימוש של כתבי האופציה  .8.2
 בתום יום המסחר שקדם למועד פרסום דו"ח זה. 

 דרושים אישורים  .9

 לאישורים הבאים: כפופים המוצעים הקצאת כתבי האופציה

 . המוצעים אישור הבורסה לרישום המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה  .9.1

 התגמול. אישור ועדת   -בלבד לנושאי המשרה ביחס  .9.2

 אישור דירקטוריון החברה.    - ולנותני השירותיםנושאי המשרה ביחס ל .9.3

 האסיפה הכללית המזומנת על פי דו"ח זה.  אישור  -ולמר מוזיקה בלבד זקןביחס למר  .9.4

 פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות המימוש נושא כתבי האופציה   .10

המימוש   .10.1 ומניות  כתבי האופציה  בחוק  על מכירת  חוזרת, הקבועות  למכירה  תחולנה מהגבלות באשר 
תשכ"ח ערך,  "   1968-ניירות  ערך)להלן:  ניירות  וככל  חוק  אם  מכוחו,  ויוצאו  שהוצאו  ובתקנות   )"

 שתחולנה, וכן כל הוראת או מגבלת דין נוספת, אשר תחול באותה העת על מכירת מניות המימוש.  

 . לעיל 99המנויים בסעיף  הקצאת כתבי האופציה כפופה לקבלת האישורים .10.2

 לבין מחזיקים במניות החברה  הסכמים בין הניצעים .11

מטעמו לבין מחזיקים  כ"א מהניצעים הצהיר בפני החברה כי אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בינו ו/או מי  
ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות   ו/או בעלי מניות בחברה או אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של 

 הצבעה בה, ולפיכך אין לראותו כמחזיק יחד במניות החברה, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. 

 מניין חוקי ואסיפה נדחית  .12

עה שבה יהיה נוכח, מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע  המניין החוקי באסיפה הכללית יתהווה בש
לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון ההתאגדות של החברה, יתהווה מניין  

( בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות  2חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני )
( מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה  25%)  ה אחוזיםעשרים וחמיש

"(  האסיפה הנדחית )להלן: "  באותו היום ומקום האסיפה  14:00לשעה  לא יימצא המניין החוקי, היא תדחה  
אז תתקיי כי  לאסיפה,  הקבוע  כעבור מחצית השעה מהמועד  חוקי  מניין  יימצא  לא  הנדחית  ם  אם באסיפה 

 האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום   .13

ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור   .13.1   2.22.2-ו   2.12.1  פיםבסעי   תו המוצע  ההחלטותהרוב הנדרש באסיפה 
; וכן  בחברההמיועד    המכירותסמנכ"ל  אורי שכטרמן,  מר    גמול משתנה עבור  אישור  (1שעניינן: )  ,לעיל

הינו כאמור בסעיף  ,  ( אישור הענקת גמול הוני למר ליאוניד מוזיקה, סמנכ"ל הטכנולוגיות בחברה2)
לחוק החברות, דהיינו, רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה ובלבד שיתקיים   א)ב(267
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 אחד מאלה:  

שור ההחלטה  רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באי .13.1.1
 )במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים(.  

עלה על  ילא  לעיל    13.1.113.1.1סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה   .13.1.2
 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%שיעור של שני אחוזים )

  2.42.4  -ו   2.32.3פים  ת בסעיוהמוצע  ותההחלטהרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור   .13.2
והענקת  ,  עם מר יצחק זקן, דירקטור בחברהבהסכם ייעוץ  עדכון התקשרות  אישור    (1שעניינן: )לעיל,  

  ( של החברה,US Addendumנספח  אמריקאי )תוכנית האופציה לרבות  אישור  (  2; וכן )גמול הוני עבורו
   והמצביעים באסיפה.ל של קולות בעלי המניות הנוכחים  רוב רגיהינו 

 המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה   .14

)ג( לחוק    -)ב( ו182המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעיפים  

"(,  תקנות הצבעה בכתב)"   2005-התשס"ולתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(,    3החברות ולתקנה  

 "(.המועד הקובע )להלן: " 2022 ספטמבר ב 12 -' הביום של הינו סוף יום המסחר 

 אופן ההצבעה באסיפה הכללית, כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית  .15

 אישור בעלות  .15.1

הכללית, אישור    בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה 

מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע,  

; או  2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

לסימן ב'    לחלופין, אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם

 "(.  מערכת ההצבעה האלקטרוניתלחוק ניירות ערך )להלן: "   2לפרק ז'

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר )בעלות המשלוח  

בלבד(, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות  

 שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. זכאי להורות

 אופן ההצבעה  .15.2

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה הכללית בדרך של השתתפות בעצמו או באמצעות שלוח/ מיופה כוח;  

נספח  לחוק החברות ושנוסחו מצורף לזימון אסיפה זה כ   87או באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף  

"  ב' הצבעהכ )להלן:  ההצבעה  תב  במערכת  לחברה  שיועבר  אלקטרוני  הצבעה  כתב  באמצעות  או   ;)"

 י", בהתאמה(.כתב הצבעה אלקטרונ" -", והצבעה אלקטרוניתהאלקטרונית )להלן: "

 הצבעה באמצעות בא כוח  .15.2.1

"(, יהיה בכתב, ייחתם בחתימת ידו של  כתב המינוימסמך הממנה בא כוח להצבעה )להלן: "

( שעות  48ויופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה ) מיופה כוחו, הממנה או  

לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו  

 ייפוי כוח. 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה .15.2.2

של האסיפה. הצבעה  ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה לגבי ההחלטה שעל סדר יומה  .1

ההצבעה. כתב  של  השני  החלק  גבי  על  תעשה  הצבעה  כתב  כתב  באמצעות  נוסח  את 

לזימון האסיפה זה, ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות   נספח ב'הצבעה, המצ"ב כ
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 ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ שכתובתם:  

www.magna.isa.gov.il ו-  www.maya.tase.co.il "(אתר ההפצה .)" 

בעל מניות רשאי לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב  .2

מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל, ההצבעה והודעות העמדה. בעל  

ללא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר 

לגבי   ניתנה  ובלבד שההודעה  אצלו  רשומות  מניותיו  אשר  הבורסה  חבר  ההפצה מאת 

בורסה  חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, אלא אם כן הודיע לחבר ה

כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל את כתב ההצבעה 

בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות  

 עמדה. 

כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר  .3

מני ואותה  מניה  שם בורסה  על  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות  המניות  בין  נכללת  ה 

החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות 

 רשום בספרי החברה.  

להמציא  .4 יש  ההצבעה,  בכתב  כמפורט  אליו,  לצרף  שיש  והמסמכים  הצבעה  כתב  את 

או, סמנכ"לית הכספים, ברחוב  בל -למשרדה הרשום של החברה, לידי רו"ח מורן שרף

, עד ארבע שעות  054-4505098, מס' טלפון  03-6179334, אבן יהודה, מס' פקס  2זוויתן  

הוא  ההמצאה"  "מועד  זה  לעניין  הנדחית.  האסיפה  או  הכללית  האסיפה  מועד  לפני 

 המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.  

תן להמציא גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור  את אישור הבעלות ני .5

 לעיל.  15.115.1בסעיף 

 ( ימים לפני מועד האסיפה הכללית. 10הודעת עמדה תומצא למשרדי החברה עד עשרה ) .6

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים  .7

( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל 5%)

לחוק    268ל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף  זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בע

ההצבעה  מערכת  באמצעות  ההצבעה  וברישומי  ההצבעה  בכתבי  לעיין  זכאי  החברות, 

 לתקנות הצבעה בכתב.  10האלקטרונית, כמפורט בתקנה 

( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה 5%יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים ) .8

מניות רגילות של החברה וכי    180,308למועד זימון זה,  )שלא בדילול מלא( הינה, נכון  

אחוזים   חמישה  המהוות  המניות  שאינן    5%כמות  בחברה  ההצבעה  זכויות  כל  מסך 

 מניות רגילות של החברה.  90,206מוחזקות בידי בעל שליטה )שלא בדילול מלא( הינה 

 הצבעה אלקטרונית  .15.2.3

עד   תתאפשר  אלקטרוני  הצבעה  כתב  באמצעות  האסיפה  שע   6הצבעה  כינוס  מועד  לפני  ות 

   הכללית.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 בקשה לכלול נושא בסדר היום .16

  7)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד  66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  

 ימים לאחר פרסום זימון זה.  

 נציג החברה  .17

שרף מורן  גב'  הינה  זה,  אסיפה  בזימון  טיפול  לעניין  החברה  החברה,  -נציגת  של  הכספים  סמנכ"לית  בלאו, 

 . 054-4505098ר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' , אבן יהודה, ולאח2בכתובת: זוויתן  

 עיון במסמכים .18

ניתן לעיין בהחלטה אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית וכן בדו"חות המיידים אשר פרסמה החברה בקשר  

-054, אבן יהודה, בתיאום מראש עם מזכירות החברה בטל'  2לנושא דלעיל, במשרדי החברה ברחוב זוויתן  

 ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.    -ם א' בימי 4505098

 

 

 ,ובברכה בכבוד רב

 בע"מ יוזרוואי
 ה החבר   מנכ"לו דירקטור ,אלון מסון: ידי-ל נחתם ע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

 
 
 
 
 
 

 נספח א' 
 

 החברה( לתוכנית האופציות של  ddendumAUSנספח  אמריקאי ) תוכנית אופציות ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25710 - 1291577/11 
4520668-43699 v1 

 
UserWay Ltd. 

 
2021 Option Plan  

 
 

1. Name. This plan, as adopted by the Board of Directors of UserWay Ltd., (the “Company”) on 
June 4, 2021, and as amended from time to time, shall be known as the “UserWay 2021 Option Plan” 
(the “Plan”). 
 

2. Purpose of the Plan. The purposes of this Plan are to enable the Company to link the 
compensation and benefits of individuals and entities providing services to the Company and/or its 
Affiliates (including Directors) with the success of the Company and with long-term shareholder value 
and to attract such new individuals and entities to provide services to the Company and/or its Affiliates 
which the Company and/or its Affiliates shall decide their services are considered valuable.  
 

3. Headings and Definitions 
3.1. The section headings are intended solely for the reader’s convenience and in no event 

shall they constitute a basis for the interpretation of the Plan. 
 

3.2. In this Plan, the following terms shall have the meanings set forth beside them:  
 

"Affiliate" Corporate entities who are related to the Company by way of 
common ownership or control, as such term is defined in section 
32(9) of the Ordinance, either directly or indirectly, either 
partially or entirely, including but not limited to any “employing 
company” and "employer" as defined in Section 102(a) of the 
Ordinance;  
 

"Applicable 
Law" 

The legal requirements applicable to the administration of 
option plans, any applicable laws, rules and regulations of any 
country or jurisdiction where Options are granted under the 
Plan, as such laws, rules, regulations and requirements shall be 
in place from time to time including any Stock Exchange rules 
or regulations; 
 

"Approved 
Option" 

An Option granted under Section 102(b)(2) of the Ordinance, in 
accordance with the "capital gain tax route", and other rights 
granted with respect to such Option; 
 

 “Board” The Company’s Board of Directors, or, subject to Applicable 
Law and the Company's incorporation documents, including the 
Articles of Association, any committee empowered by the 
Board for the purpose of implementation of this Plan (or any 
aspect thereof);  
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“Cause”  Irrespective of any definition included in any other document 
held by a Participant and unless otherwise determined by the 
Board in the Participant’s Option Agreement, the term Cause 
shall include any of the following : 

(a) A breach of any material provision of the employment or 
engagement agreement between the Company or an Affiliate 
and a Participant, including but not limited to, a breach of any 
confidentiality duty of a Participant (including in regards to the 
confidentiality of this Plan and any grant made thereunder), 
inappropriate use of confidential information of the Company or 
an Affiliate or an event of breach of trust or breach of any non-
competition obligation of a Participant; 

(b) Any act which constitutes a breach of a Participant’s 
fiduciary duty towards the Company or an Affiliate, including 
without limitation disclosure of confidential information of the 
Company or an Affiliate and acceptance or solicitation to 
receive unauthorized or undisclosed benefits, irrespective of 
their nature, or funds or promises to receive either, from 
individuals, Consultants or corporate entities that the Company 
or an Affiliate does business with; 

(c) Any act of fraud by a Participant or embezzlement of funds 
of the Company or an Affiliate; 

(d) Any conduct or omission by, or state of affairs related to, the 
Participant reasonably determined by the Board to be materially 
detrimental to, or against the interests of, the Company or an 
Affiliate; 

(e) Any conviction of any felony involving moral turpitude or 
affecting the Company or an Affiliate;  

(f) Circumstances justifying the revocation and/or reduction of 
a Participant’s entitlement to severance pay under Applicable 
Law, including where relevant, pursuant to Sections 16 or 17 of 
the Severance Pay Law, 1963; or 

(g) Any other reason which is defined as Cause in the 
Participant’s personal employment contract; 
 
For the avoidance of doubt it is clarified that the determination 
as to whether a Participant is being terminated for Cause shall 
be made in good faith by the Board and shall be final and 
binding on the Participant; 
 

"Company" UserWay Ltd., a company incorporated under the laws of the 
state of Israel, or any Successor Company resulting from the 
merger or consolidation of the Company in which the Company 
is not the surviving entity, or any company which assumes the 
Plan within any M&A Transaction or Structural Change;  
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“Consultant” Shall mean any person or entity, except an Employee, engaged 
by the Company or an Affiliate, in order to render services to 
such company, including any individual engaged by an entity 
providing services to the Company or an Affiliate as 
aforementioned and any director of the Company or any 
Affiliate;         
 

"Controlling 
Shareholder" 

A controlling shareholder of the Company as defined in section 
32(9) of the Ordinance, as amended from time to time;  
 

“Director” Shall mean anyone serving on the board of directors of the 
Company or any Affiliate; 
 

“Employee” Shall mean any person, who has signed an employment 
agreement and has commenced employment with the Company 
or any Affiliate, or anyone who is on the payroll of such 
company and specifically excluding anyone who may under 
Applicable Law be deemed an employee of the Company or an 
Affiliate if an employment agreement was not signed and he is 
not on the payroll of such company. Solely in respect of 
Approved Options, this term shall include any officer or a 
Director of the Company or Israeli resident Affiliate all in 
accordance with Section 102;  
 

“Exercise 
Price” 

Shall mean the consideration required to be paid by a Participant 
in order to exercise an Option and to purchase one Share; 
 

“Expiration 
Date”  

With respect to an Option, and unless otherwise determined in 
the Option Agreement ten (10) years from the Grant Date of 
such Option unless terminated earlier due to such Option being 
fully exercised, or in accordance with Sections 9 and 12 below;   
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“Fair Market 
Value”  
 

Shall mean, as of any date, the value of an ordinary share of the 
Company determined as follows:  

(i) If the ordinary shares are listed on any recognized Stock 
Exchange, the Fair Market Value shall be the closing sales price 
for such ordinary shares (or the closing bid, if no sales were 
reported), as quoted on such Stock Exchange for the last market 
trading day prior to the time of determination;  

 (ii) If the ordinary shares are regularly quoted by a recognized 
securities dealer but selling prices are not reported, the Fair 
Market Value shall be the mean between the high bid and low 
asked prices for the ordinary shares on the last market trading 
day prior to the day of determination, or; 

(iii) In the absence of any of the above, the Fair Market Value 
thereof shall be as determined in good faith by the Board of 
Directors of the Company. 
 
For the avoidance of doubt, and where applicable, the above 
definition of Fair Market Value shall not apply for the purpose 
of determining the tax liability pursuant to Section 102(b)(3) of 
the Ordinance; 
 

"Grant Date" The date of the Board resolution approving the grant of the 
Options, unless otherwise determined by the Board or required 
under Applicable Law, provided that with respect to Approved 
Options, the Grant Date shall be only after the lapse of the 
required 30 day period from the filing of the Plan for approval 
with the ITA and if employment shall have not commenced the 
Grant Date shall be upon commencement of employment; 
 

"Holding 
Period" 
 
 
“IPO” 

The holding period provided under Section 102 in respect of the 
"capital gain tax route" or under a tax ruling by the Israeli Tax 
Authority;  
 
Unless otherwise defined under the Company’s Articles of 
Association, an initial public offering of the Company's shares;  
 
 

"Israeli 
Employee" 
 

An Employee of the Company or of an Israeli resident Affiliate, 
who is an Israeli tax resident and who is not a Controlling 
Shareholder at the time of grant, or as a consequence of the 
grant, as stated in Section 102;  
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“M&A 
Transaction” 

Any of the following (yet excluding any Structural Change or 
Spin-off Transaction): 
(a) A sale of all or substantially all the assets of the Company 
and its subsidiaries taken as a whole, or the sale or disposition 
(whether by merger or otherwise) of one or more subsidiaries of 
the Company if substantially all of the assets of the Company 
and its subsidiaries taken as a whole are held by such subsidiary 
or subsidiaries;   
(b) A merger (including a reverse triangular merger), 
consolidation, amalgamation or like transaction of the Company 
with or into another entity or a scheme of arrangement for the 
purpose of effecting such following which all or substantially all 
of the shareholders of the Company immediately prior to the 
merger are no longer shareholders of the Company either 
directly or indirectly; or 
(c) A sale (including an exchange) of all or substantially all of 
the share capital of the Company to a third party unrelated to the 
then current shareholders of the Company, whether by a single 
transaction or a series of related transactions or within the scope 
of the same acquisition agreement; or 
(d) Any other transaction or set of circumstances that is 
determined by the Board, in its discretion, to be a transaction 
having a similar or comparable effect. 
Subject to specific confirmation of the Board the definition shall 
also include any purchase by a current shareholder of the 
Company (whether directly or indirectly) of all of the share 
capital of the Company not owned by such shareholder or its 
Affiliates immediately prior to the acquisition. 
 

“Ordinance” The Israeli Income Tax Ordinance [New Version], 1961, as 
amended from time to time;  
 

“Option” An option to purchase one Share, granted to a Participant, 
subject to the provisions of this Plan and the applicable Option 
Agreement;    
 

“Option 
Agreement” 

A written agreement between the Company and a Participant or 
a notice provided by the Company setting forth the terms and 
conditions under which Options are granted to a Participant;   
 

“Participant” Shall mean anyone to which an Option was granted in 
accordance with section 5 of the Plan;   
 

“Plan” Shall mean this UserWay 2021 Option Plan, including any 
amendments thereto;   
  

“Section 102” Section 102 of the Ordinance and the Israeli Income Tax Rules 
(Tax Relief in Issuance of Shares to Employees) 2003, as 
amended from time to time; 
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“Share” An ordinary share of the Company, with no par value, which is 
issued or issuable to a Participant upon exercise of an Option;  
 

"Spin-off 
Transaction" 
 

Any transaction in which assets of the Company are transferred  
or sold to a company or corporate entity in which the 
shareholders of the Company hold the same respective 
ownership stakes they are then holding in the Company (i.e. – 
transfer of assets to a 'sister company' of the Company); 
 

“Stock 
Exchange” 
 

Any stock exchange, on which ordinary shares of the Company 
are listed, or such other market or a national market system, on 
which the Company’s ordinary shares’ prices are regularly 
quoted; 
 

"Structural 
Change" 
 

Any re-domestication of the Company, share flip, creation of a 
holding company for the Company which will hold substantially 
all of the shares of the Company or any other transaction 
involving the Company in which the shares of the Company 
outstanding immediately prior to such transaction continue to 
represent, or are converted into or exchanged for shares that 
represent, immediately following such transaction, at least a 
majority, by voting power, of the share capital of the surviving, 
acquiring or resulting corporation; 
 

“Successor 
Company” 

Shall mean any entity with or into which the Company was 
merged or consolidated, or to which certain operations or certain 
assets of the Company were transferred, or which purchased 
substantially all the Company’s assets or shares, including any 
parent of such entity; 
 

“Tax” Any applicable tax and other compulsory payments such as 
social security and health tax contributions (including interest 
and/or fines of any type and/or linkage differentials) required to 
be paid under any applicable law in relation to the Options or 
the rights deriving there-from; 
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“Termination” 
 

For an Employee, the termination of employment, for a Director 
the termination of directorship and for a Consultant, the 
expiration, or termination of such person’s consulting or 
advisory relationship with the Company or an Affiliate, or the 
occurrence of any termination event as set forth in such person’s 
Option Agreement;  
 
For the purpose of this plan the following shall not be considered 
as Termination (i) for an Employee – paid vacation, sick leave, 
paid maternity leave, infant care leave, medical emergency 
leave, military reserve duty, or any other leave of absence 
authorized in writing by the Board; and (ii) for a Consultant- any 
temporary interruption in such person’s availability to provide 
services to the Company and/or an Affiliate, which has been 
authorized in writing by Board; 
 
Termination shall not include any transfer of a Participant 
between the Company and any Affiliate or between Affiliates, 
nor shall it include any change in a Participant's engagement 
status between an "Employee", “Director” and "Consultant" and 
vice versa (without derogating the different tax implications that 
may result from such change of status); 
 

“Termination 
Date” 

With regard to any Employee, the first date following the Grant 
Date on which there are no longer employment relations 
between such Employee and the Company or an Affiliate, for 
any reason whatsoever; however for the purpose of Termination 
for Cause, the Termination Date is the date on which a notice 
regarding such termination was sent by the Company or an 
Affiliate to the Employee;  
 
With regard to any Consultant, the earlier of (i) the date of 
termination of the agreement between the Consultant and the 
Company or an Affiliate; or (ii) the date on which a notice 
regarding such termination of agreement was sent by the 
Company or an Affiliate, or by the Consultant, to the other party;  
 
With regards to a Director, the first date following the Grant 
Date on which the individual no longer serves as a member of 
the applicable board of directors;  
 

"Transfer" With respect of any Option or Share – the sale, assignment, 
transfer, pledge, mortgage or other disposition thereof or the 
grant of any right to a third party thereto; 
 

“Trustee” Any trustee appointed by the Company in accordance with 
Section 102 and approved by the Israeli Tax Authority;   
 

"Non-Approved 
102 Option" 
 

An Option which is governed by Section 102(c) of the 
Ordinance; 
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“Vesting Date” The date upon which the Option becomes vested, as determined 
in accordance with this Plan and set forth in the Option 
Agreement.

4. Administration of the Plan

4.1. The Board shall have the power to administer the Plan.

4.2. Subject to the provisions of the Plan, Applicable Law and the Company's incorporation 
documents, the Board shall have the authority, at its discretion: (i) to grant Options to Participants; (ii) 
to determine the terms and provisions of each Option granted (which need not be identical), including, 
but not limited to, the number of Options to be granted to each Participant, provisions concerning the 
time and the extent to which the Options may be exercised (including the applicability of the Early 
Exercise Mechanism as detailed below, if at all), the underlying Shares sold and the nature and duration 
of restrictions as to the Transferability of Options and/or Shares; (iii) to amend, modify or supplement 
the terms of each outstanding Option, unless included otherwise under the terms of the Plan; (iv) to 
interpret the Plan; (v) to prescribe, amend, and rescind rules and regulations relating to the Plan, 
including the form of Option Agreements and rules governing the grant of Options in jurisdictions in 
which the Company or any Affiliate operate; (vi) to authorize conversion or substitution under the Plan 
of any or all Options or Shares and to cancel or suspend Options, as necessary, provided that, if such 
action is not specifically allowed under the terms of this Plan, any material harm to the interests of the 
Participants shall be subject to consent from the Participants; (vii) to accelerate or defer (with the consent 
of the Participant) the right of a Participant to exercise in whole or in part, any previously granted 
Options; (viii) to determine the effect of any increase or decrease of scope of engagement of a Participant 
on the vesting schedule of previously granted Options; (ix) to authorize any person to execute on behalf 
of the Company any instrument required to effectuate the grant of an Option previously granted by the 
Board; and (x) to make all other determinations deemed necessary or advisable for the administration of 
the Plan.

4.3. This Plan shall apply to grants of Options made following the adoption of this Plan by 
the Board.

4.4. All decisions, determinations, and interpretations of the Board shall be final and binding 
on all Participants unless otherwise determined by the Board.

5. Eligibility. Options may be granted to Employees, Directors or Consultants, provided that if 
services have not commenced, the grant will be made subject to commencement of actual services; An 
Approved Option and a Non-Approved Option may only be granted to Israeli Employees.

6. Shares Reserved for the Plan. The Company during the term of this Plan will at all times reserve 
and keep available such number of Shares as shall be sufficient to satisfy the vested portion of Options 
granted under the Plan and any other share and option plans which may be adopted by the Company in 
the future, subject to any adjustment made to the share capital of the Company by way of share split, 
reverse share split, distribution of share dividend or similar recapitalization events, at any time hereafter. 
The Shares may be authorized but unissued ordinary shares, or reacquired ordinary shares of the 
Company. If an Option should expire or become un-exercisable for any reason without having been 
exercised in full, or if any Share is repurchased by the Company prior to it becoming vested (due to the 
Early Exercise Mechanism), the Shares that were subject thereto shall, unless the Plan shall have been 
terminated, become available for future grant under the Plan. Shares issued under the Plan and later 
repurchased by the Company pursuant to any repurchase right which the Company may have, shall be 
available for future grant under the Plan, subject to Applicable Law.
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7. Options

7.1. Grant

7.1.1. The Board may grant Options from time to time at their sole discretion. The 
Options granted pursuant to the Plan, shall be evidenced by a written Option Agreement. Each Option 
Agreement shall state, among other matters, the number of Options granted, the Vesting Dates, the 
Exercise Price, the tax route and such other terms and conditions as the Board at its discretion may 
prescribe, provided that they are consistent with this Plan.

7.1.2. Options which are Approved Options, as determined in the Option Agreement, 
and any Shares issued in respect of such Approved Option shall be subject to the Trustee’s trusteeship, 
as provided in Section 11 below. Any grant of an Approved Option shall be subject to compliance with 
the conditions of Section 102 and shall be considered for all purposes as granted only 30 days or more 
after the submission of the Plan for approval by the Israeli Tax Authority.

7.2. Vesting.

7.2.1 The Board shall set vesting criteria in its discretion, which, depending on the 
extent to which the criteria are met, will determine the number of Options that will vest. The Board may 
set vesting criteria based upon continued engagement with or service to the Company or any Affiliate or 
based upon both continued engagement or service and the achievement of Company-wide, business unit, 
or individual goals, or any other condition as determined by the Board in its discretion. The vesting 
conditions and schedule shall be set in the applicable Option Agreement. No Option shall be exercised 
after the Expiration Date. The vesting provisions of individual Options may vary.

7.2.2 Unless determined otherwise by the Board, the vesting of the Options shall be 
postponed during any un-paid leave of absence. Upon return to service, the vesting shall continue and 
each of the remaining Vesting Dates shall be postponed by the number of days of such period of un-paid 
leave (i.e. shifting the entire remaining vesting schedule and extending it by the number of unpaid leave 
days). Despite the aforementioned, the following shall not postpone the vesting of the Options: paid 
vacation, paid sick leave, paid maternity leave, infant care leave, medical emergency leave, military 
reserve duty.

7.2.3 Subject to specific approval of the Board, and the despite the above, an
Option Agreement may, but need not, include a provision whereby a Participant may elect at any time 
before the Participant’s Termination Date to exercise all or part of the un-vested portion of the Options, 
subject to the terms specified in the Option Agreement ("Early Exercise Mechanism"). Any unvested 
Shares so purchased will be subject to a repurchase right in favor of the Company and to all other 
restrictions as described in the Company’s form of Early Exercise Share Purchase Agreement unless the 
Board determines otherwise. The terms of any repurchase right will be specified in the applicable Option 
Agreement and Early Exercise Share Purchase Agreement.

7.2.4 The vesting of the Options shall continue upon any transfer of a Participant 
between the Company and any Affiliate or between Affiliates.

7.3. An Option may be subject to such other terms and conditions, not inconsistent with the 
Plan, on the time or times when it may be exercised as the Board may deem appropriate.
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7.4. Exercise of Options

7.4.1. An Option shall be exercised by submission to the Company of a notice of 
exercise, in a form set by the Company, accompanied by payment as hereinafter described. The exercise 
of an Option shall occur upon receipt of a notice of exercise by the Company accompanied by payment 
in full of the Exercise Price payable for each of the Shares being purchased pursuant to such exercise, 
and as soon as practicable thereafter, and subject to the provisions of section 8.3 below, the Company 
will issue the Share(s) underlying such exercised Option, provided that the Shares so issued shall not be 
delivered to the Participant or any third party (other than the Trustee, if applicable) unless and until all 
applicable Tax was paid to the Trustee’s (if applicable) and the Company’s full satisfaction and subject 
to compliance with Applicable Law.

7.4.2. Except as otherwise provided in the Plan or in an Option Agreement, an Option 
may be exercised in full or in part, subject to the Expiration Date, provided it is not exercised for a 
fraction of a Share, as further detailed in section 8.3 below.

7.4.3. Notices of exercise of Options, which are submitted after the Expiration Date, or 
which relate to Options that have not yet vested (unless the Participant is entitled to exercise the Options 
through the Early Exercise Mechanism), or which do not contain all of the details required by the exercise 
form, shall not be accepted and shall have no force whatsoever.

7.4.4. The Participant shall sign any document required under any Applicable Law or 
by the Company or the Trustee for the purposes of issuance of the Shares.

7.4.5. As a condition to the exercise of an Option, the Company may require the person 
exercising such Option to represent and warrant at the time of any such exercise that the Shares are being 
purchased only for investment and without any present intention to sell or distribute such Shares if, in 
the opinion of counsel for the Company, such a representation is required.

7.5. Consideration.

7.5.1. The Exercise Price of each Share subject to an Option shall be determined by the 
Board in its sole and absolute discretion in accordance with Applicable Law, subject to any guidelines 
as may be determined by the Board from time to time. Each Option Agreement will contain the Exercise 
Price determined for each Option covered thereby. The Exercise Price may or may not be equal to the 
Fair Market Value of the ordinary Shares of the Company, and any evaluation executed in relation to 
such shares shall not obligate the Company when determining the Exercise Price of any Option.

7.5.2. The Exercise Price shall be paid in cash or cheque at the time the Option is 
exercised, or by any other means as determined by the Board. Board may consider allowing a cashless 
exercise, or any other exercise method, subject to the provisions of Applicable Law. If, as of the date of 
exercise of an Option the Company is then permitting cashless exercises, and should the Company’s 
ordinary shares be listed for trade on a Stock Exchange, the Participants will be able to engage in a 
“same-day sale” cashless brokered exercise program, involving one or more brokers, through such a 
program that complies with the Applicable Laws and that ensures prompt delivery to the Company of 
the amount required to pay the Exercise Price and any Tax.

7.5.3. The Exercise Price shall be denominated in the currency of the primary economic 
environment of, at the Board's discretion, either the Company or the Participant (that is the functional 
currency of the Company or the currency in which the Participant is paid).
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8. Terms and Conditions of the Options. Options granted under the Plan shall be evidenced by 
the related Option Agreement and shall be subject to the following terms and conditions and to such 
other terms and conditions included in the Option Agreement not inconsistent therewith, as the Board 
shall determine:

8.1. Non Transferability of Options. Unless otherwise determined by the Board, an Option 
shall not be Transferable by the Participant other than in accordance with section 9.2.1.2 below. Options 
or rights arising therefrom shall not be subject to mortgage, attachment or other willful encumbrance, 
and no power of attorney shall be issued in respect thereof, whether such enter into force immediately 
or at a future date.

8.2. One Time Benefit. The Options and underlying Shares are extraordinary, one-time 
benefits granted to the Participants, and are not and shall not be deemed a salary component for any 
purpose whatsoever, including in connection with calculating severance compensation under any 
Applicable Law.

8.3. Fractions. An Option may not be converted into a fraction of a Share. In lieu of issuing 
fractional Shares, on the vesting of a fraction of an Option, the Company shall convert any such fraction 
of an Option, which represents a right to receive 0.5 or more of a Share, to one Share and shall extinguish 
any such fraction of an Option, which represents a right to receive less than 0.5 of a Share without issuing 
any Shares.

8.4. Term. No full or partial exercise of an Option shall be carried out following the Expiration 
Date of such Option.

9. Termination of Employment or Engagement.

9.1. Unvested Options. Unless otherwise determined by the Board, in the case of Termination, 
any Option or portion thereof that was not vested as of the Termination Date shall immediately expire 
on the Termination Date.

9.2. Vested Options

9.2.1. Termination other than for Cause.

9.2.1.1. Unless otherwise determined by the Board, in the case of
Termination other than for Cause, any Option or portion thereof that is vested as of the Termination Date 
may be exercised but only within such period (subject, however, to the provisions of section 12 below 
concerning early expiration or other treatment upon certain events) of time ending on the earlier of (i) 
Sixty (60) days following the Termination Date, or (ii) the Expiration Date, but only to the extent to 
which such Option was exercisable at the time of the Termination Date. If, after the Termination Date, 
the Participant does not exercise his or her Option within the time specified above or in the Option 
Agreement, the Option shall expire.

9.2.1.2. Unless otherwise determined by the Board, in the event of (i)
Termination as a result of the Participant’s death or disability or (ii) the Participant dies within the period 
stated in section 9.2.1.1, then the Option may be exercised (to the extent exercisable as of the date of 
death) by the Participant in the event of disability, the Participant’s legal guardian, the Participant’s 
estate, or by a person who acquired the right to exercise the Option by bequest or inheritance (the 
“Assignees”), but only within the period (subject, however, to the provisions of section 12 below 
concerning early expiration or other treatment upon certain events) ending on the earlier of (1) the date 
six (6) months following the date of death or the Termination Date due to disability (as the case may be)
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(or such longer or shorter period specified in the Option Agreement) or (2) the Expiration Date. If, after 
death or termination due to disability (as the case may be), the Option is not exercised within the time 
specified herein, the Option shall expire. The Transfer of Options to any Assignee shall be subject to the 
provision of a written notice to the Company and to the execution by the Assignee of any documents 
required by the Company. All of the terms of any Option, whether in this Plan, the Option Agreement 
and/or any other document in respect of such Option, shall be binding upon the Assignees.

9.2.1.3. If the exercise of an Option following the Termination Date or
death would be prohibited at any time solely because the issuance of Shares would violate requirements 
of any Applicable Law, then the Option shall expire: (i) in the event of a Termination - at the end of a 
period of ninety (90) days in the aggregate, or (ii) in the event of death - at the end of a period of twelve 
(12) months in the aggregate, during which the exercise of the Option would not be in violation of such 
requirements.

9.2.1.4. It is clarified that during such periods following the Termination
Date the Participant's entitlement to Options shall not continue to vest.

9.2.1.5. The Board shall have the sole authority to extend the exercise
periods detailed in sections 9.2.1.1 - 9.2.1.3 above at its sole discretion.

9.2.2. Termination for Cause. If a Participant’s employment or engagement with
the Company is terminated for Cause, any Option or portion thereof that has not been exercised as of the 
Termination Date shall immediately expire on the Termination Date.

9.3. No Participant shall be entitled to claim against the Company that he or she was prevented 
from continuing to vest Options as of the Termination Date. Such Participant shall not be entitled to any 
compensation in respect of the Options which would have vested in his favor had such Participant’s 
employment or engagement with or service to the Company of Affiliate not been terminated.

10. No Right to Employment, Service, Options or Shares. The grant of an Option, the vesting of 
any Option or the issuance of a Share under the Plan shall impose no obligation on the Company or an 
Affiliate to continue the employment of any Employee or the engagement with any Consultant or the 
service of a Director and shall not lessen or affect the Company's or an Affiliate's right to terminate the 
employment or service relationship of such Participant at any time and/or for any or no reason with or 
without Cause, even if such Termination is immediately prior to the vesting of any Option. No 
Participant or other person shall have any claim to be granted any Options or to the vesting of any 
Options, whether expired immediately following grant or prior to vesting. There is no obligation for 
uniformity of treatment of Participants, or holders or beneficiaries of Options and the terms and 
conditions of Options and the Board's determinations and interpretations with respect thereto need not 
be the same with respect to each Participant (whether or not such Participants are similarly situated).

Nothing contained in the Plan shall prevent the Company from adopting, adjusting or 
continuing in effect compensation arrangements, which may, but need not, provide for the grant of 
Options or Shares.

11. Trust

11.1. Approved Options and any Shares issued in connection with such Approved Options 
shall be held by the Trustee for the benefit of the Participant, in accordance with the provisions of Section 
102 in the "capital gain tax route". Any grant and any exercise of an Option or sale or transfer of a Share 
shall be notified to the Trustee.
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11.2. The validity of any order given to the Trustee by a Participant shall be subject to approval 
of such order by the Company. The Company does not undertake to approve orders given by any 
Participant to the Trustee within any period of time.

11.3. Subject to the provisions of this Plan, the Approved Options and any Shares issued in 
connection with such Approved Options shall not be released from the control of the Trustee nor shall 
they be Transferred unless the Company and the Trustee are satisfied that the full amounts of Tax due 
by the applicable Participant have been paid or will be paid.

11.4. Subject to the provisions of Section 102, a Participant shall not Transfer or release from 
the control of the Trustee any Approved Option or any Share issued in connection with such Approved 
Options, until the lapse of the Holding Period. Notwithstanding the above, if any such release or Transfer 
occurs during the Holding Period, the sanctions under Section 102 shall apply to and shall be borne by 
such Participant.

11.5. As long as the Approved Options and any Shares issued in connection with such 
Approved Options are held by the Trustee for the benefit of the Participant, all rights of the Participant 
over the Approved Options and Shares cannot be Transferred other than by will or laws of descent and 
distribution.

11.6. Without derogating from the aforementioned, the Board shall have the authority to 
determine the specific procedures and conditions of the trusteeship with the Trustee in a separate 
agreement between the Company and the Trustee, all subject to Section 102.

11.7. Should the Approved Options or any Shares issued in connection with such Approved 
Options be transferred by power of a last will or under laws of decent, the provisions of Section 102 
shall apply to the legal heirs or transferees by law of the deceased Participant.

11.8. Approved Options that do not comply with the requirements of Section 102 shall be 
considered Non-Approved 102 Options or Options subject to tax under Section 3(i) of the Ordinance.

12. Adjustments to the Shares subject to the Plan

12.1. Adjustment Due to Change in Capital. If the ordinary shares of the Company shall at any 
time be changed or exchanged by, share split, combination or exchange of shares, recapitalization, or 
any other like event by or of the Company, and as often as the same shall occur, then the number and 
class of the Shares underlying the Options subject to the Plan and the Exercise Price of the Options shall 
be appropriately and equitably adjusted so as to maintain through such an event the proportionate equity 
portion represented by the Options and the total Exercise Price of the Options, provided, however, that 
unless otherwise agreed by the Board, no adjustment shall be made by reason of the distribution of 
subscription rights (rights offering) on outstanding ordinary shares or other issuance of shares by the 
Company, or of a distribution of a share dividend (bonus shares) or of bonus shares. Fractions of shares 
shall be dealt with in accordance with the provisions of section 8.3 above. Except as expressly provided 
herein, no issuance by the Company of shares of any class, or securities convertible into shares of any 
class, shall affect, and no adjustment by reason thereof shall be made with respect to, the number or 
Exercise Price of Shares underlying an Option.

12.2. Adjustment Due to a Structural Change. In the event of a Structural Change, the Shares 
underlying the Options subject to the Plan shall be exchanged or converted into shares of the Company 
or Successor Company in accordance with the exchange effectuated in relation to the ordinary shares of 
the Company, and the Exercise Price and quantity of shares underlying the Options shall be adjusted in 
accordance with the terms of the Structural Change. The adjustments required shall be determined in 
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good faith solely by the Board and shall be subject to the receipt of any approval required, including any 
tax ruling, if necessary.

12.3. Adjustment Due to a Spin-Off Transaction. In the event of a Spin-Off Transaction, the 
Board may determine that the holders of Options shall be entitled to receive equity in the new company 
formed as a result of the Spin-Off Transaction, in accordance with equity granted to the ordinary 
shareholders of the Company within the Spin-Off Transaction, taking into account, the terms of the 
Options, including the vesting schedule and Exercise Price. The determination regarding the Participant's 
entitlement within the scope of a Spin-Off Transaction shall be in the sole and absolute discretion of the 
Board.

12.4. M&A Transaction.

12.4.1 Without derogating from the Board’s general power under the Plan and/or under 
any proxy provided thereof, in the event of any M&A Transaction, the Board shall be entitled (but not 
obliged), at its sole discretion and without the Participant’s consent and action and without any prior 
notice requirement, to determine any of the following: (i) provide for an assumption or exchange of 
Options and/or Shares for options and/or shares and/or other securities or rights of the Successor 
Company or parent or Affiliate thereof; and/or (ii) provide for an exchange of Options or Shares for a 
monetary compensation (including for avoidance of doubt a cash-out of the Options for the net value); 
and/or (iii) determine that all unvested Options and un-exercised vested Options shall expire on the date 
of such M&A Transaction without payment; and/or (v) affect any cashless exercise or similar mechanism 
with respect to then vested Options; and/or (iv) determine that the exchange, assumption, conversion or 
purchase detailed above will be made subject to any payment or escrow arrangement, or any other 
arrangement determined within the scope of the M&A Transaction in relation to the ordinary shares of 
the Company and/or (v) provide for the acceleration of vesting of such Options, as to all or part of the 
Shares, under such terms and conditions as the Board shall determine. The Board may determine, in its 
sole discretion, that upon completion of an M&A Transaction, the terms of any Option be otherwise 
amended, modified or terminated, as the Board shall deem in good faith to be appropriate. In the case of 
assumption and/or substitution of Options, and unless otherwise determined by the Board (at its sole 
discretion), appropriate adjustments shall be made so as to reflect such action and all other terms and 
conditions of the Option Agreements shall remain substantially unchanged, including but not limited to 
the vesting schedule, all subject to the determination of the Board, which determination shall be at its 
sole discretion and final. The grant of any substitutes for the Options and/or Shares to Participants further 
to an M&A Transaction, as provided in this section, shall be considered as full compliance with the 
terms of this Plan. The value of the exchanged Options and/or Shares pursuant to this section 12.4 shall 
be determined in good faith solely by the Board, and its decision shall be final and binding on all the 
Participants.

Unless determined otherwise by the Board of Directors, and without derogating from the 
aforementioned, any Options not exercised, assumed or exchanged for options and/or shares and/or other 
securities or rights or not cashed-out, shall expire immediately prior to the consummation of the M&A 
Transaction. Neither the authorities and powers of the Board under this Section 12.4, nor the exercise or 
implementation thereof, shall (i) be restricted or limited in any way by any adverse consequences (tax 
or otherwise) that may result to any holder of an Option, and (ii) as, inter alia, being a feature of the 
Option upon its grant, be deemed to constitute a change or an amendment of the rights of such holder 
under this Plan, nor shall any such adverse consequences (as well as any adverse tax consequences that 
may result from any tax ruling or other approval or determination of any relevant tax authority) be 
deemed to constitute a change or an amendment of the rights of such holder under this Plan.
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12.4.2 For the purposes of this section 12.4, the mechanism for determining the 
assumption or exchange as aforementioned shall be as may be agreed upon between the Board and the 
Successor Company.

12.4.3 Without derogating from the above, in the event of an M&A Transaction the 
Board shall be entitled, at its sole discretion, to require the Participants to exercise all vested Options 
within a set time period and sell all of their Shares on the same terms and conditions as applicable to the 
other shareholders selling their Company’s ordinary shares as part of the M&A Transaction. Each 
Participant acknowledges and agrees that the Board shall be entitled to authorize any one of its members 
to sign any agreement required to affect the sale of Shares including any share transfer deeds in 
customary form in respect of the Shares held by such Participant and that such share transfer deed shall 
bind the Participant.

12.4.4 Despite the aforementioned, if and when the method of treatment of Options 
within the scope of an M&A Transaction determined according to the above will in the sole opinion of 
the Board prevent the M&A Transaction from occurring, or materially risk the M&A Transaction, the 
Board may determine different treatment for different Options held by Participants such that not all 
Options will be treated equally within the scope of the M&A Transaction.

12.4.5 In the event in which the exercise price of the Options is higher than the per-share 
value of the shares of the Company in such an M&A Transaction ("out-of-the-money options"), the 
Board shall be entitled to cancel and terminate such Options effective upon consummation of the M&A 
Transaction without consideration.

12.4.6 In the event in which the Options shall be cancelled upon the M&A Transaction, 
the Company shall provide notice to such Participants in such manner as notice is provided regarding 
the M&A Transaction to any other shareholders of the Company not represented in the Board. Such 
notice shall be sent to the last known address of the Participants according to the records of the Company. 
The Company shall not be under any obligation to ensure that such notice was actually received by the 
Participants.

12.4.7 It is clarified that this section 12.4 shall apply inter alia in the event of partial 
transactions which in the aggregate constitute an M&A Transaction in accordance with sub-section (c) 
of the definition of M&A Transaction, and in each such transaction the Board shall have the full power 
and authority under this Section 12.4.

12.5. Liquidation. In the event of the proposed dissolution or liquidation of the
Company, all Options will expire immediately prior to the consummation of such proposed action, unless 
otherwise provided by the Board.

12.6. The Participants shall execute any documents required by the Company or any Successor 
Company or parent of affiliate thereof in order to affect any of the actions determined within the scope 
of this section 12. The failure to execute any such document may cause the expiration and cancellation 
of any Option held by such Participant, as determined by the Board in its sole and absolute discretion.

12.7. Any adjustment according to this section shall be subject to the receipt of a tax ruling or 
approval from the tax authorities, if and as necessary.
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13. Taxes and Withholding Tax

13.1. Approved Options and Non-Approved 102 Options shall be taxed in accordance with 
Section 102. For the avoidance of doubt it is clarified that any Option granted to a Consultant or a 
Controlling Shareholder or any Option granted to a Participant who is not an Israeli tax resident, shall 
not be subject to the provisions of Section 102 and shall be taxed in accordance with Applicable Law.

13.2. Any Tax imposed in respect of the Options and/or Shares, including, but not limited to, 
in respect of the grant of Options, and/or the exercise of Options into Shares, and/or the Transfer, waiver, 
or expiration of Options and/or Shares, and/or the sale of Shares, shall be borne solely by the Participants, 
and in the event of death by their heirs or transferees. The Company, the Affiliates, the Trustee (if 
applicable) or anyone on their behalf shall not be required to bear the aforementioned Taxes, directly or 
indirectly, nor shall they be required to gross up such Tax in the Participants’ salaries or remuneration. 
The applicable Tax shall be deducted from the proceeds of sale of Shares or shall be paid to the Company, 
an Affiliate or the Trustee (if applicable) by the Participants. Without derogating from the 
aforementioned, the Company, an Affiliate and the Trustee (if applicable) shall be entitled to withhold 
Taxes according to the requirements of any Applicable Laws, rules, and regulations, and to deduct any 
Taxes from payments otherwise due to the Participant from the Company or an Affiliate (if applicable).

13.3. The Company's or Trustee's (if applicable) obligation to deliver Shares upon exercise of 
an Option or to sell or transfer Shares is subject to payment (or provision for payment satisfactory to the 
Board and the Trustee (if applicable)) by the Participant of all Taxes due by him under any Applicable 
Law.

13.4. The Participants shall indemnify the Company and/or the applicable Affiliate and/or the 
Trustee (if applicable), immediately upon request, for any Tax (including interest and/or fines of any 
type and/or linkage differentials in respect of Tax and/or withheld Tax) for which the Participant is liable 
under any Applicable Law or under the Plan, and which was paid by the Company, the Affiliate or the 
Trustee (if applicable), or which the Company, the Affiliate or the Trustee (if applicable) are required to 
pay. The Company, the Affiliate and the Trustee (if applicable) may exercise such indemnification by 
deducting the amount subject to indemnification from the Participants’ salaries or remunerations.

13.5. In respect to Non-Approved 102 Options, if there occurs a Termination of the 
Participant's service to or employment with the Company or an Affiliate, the Participant shall extend to 
the Company or the applicable Affiliate a security or guarantee for the payment of Tax due in respect of 
such Option as required under Section 102.

13.6. For avoidance of doubt it is clarified that the tax treatment of any Option granted under 
this Plan is not guaranteed and although Options may be granted under a certain tax route, they may 
become subject to a different tax route in the future.

13.7. Any Option classified as a Capital Gain Option is meant to comply in full with the terms 
and conditions of Section 102 and the requirements of the ITA, therefore it is clarified that at all times 
the Plan is to be read such that it complies with the requirements of Section 102 and as a consequence, 
should any provision in the Plan disqualify the Plan and/or the Options granted thereunder from 
beneficial tax treatment pursuant to the provisions of Section 102 of the Ordinance, such provision shall 
not apply to the Capital Gain Options and underlying Shares unless the Israel Tax Authority provides 
approval of compliance with Section 102.
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14. Registration of the Shares on a Stock Exchange

14.1. Should reorganization or certain other arrangements regarding the Company’s share 
capital be necessary prior to the registration of the Company’s ordinary shares or their respective 
depositary receipts on a Stock Exchange, such arrangements or reorganization may be also carried out 
in respect of the Participants and their Options and/or Shares.

14.2. The Participant acknowledges that in the event that the Company’s ordinary shares or 
their respective depositary receipts shall be registered for trading in any Stock Exchange, or in the event 
of a private offering of shares, the Participant’s rights to exercise their Options or sell the Shares may be 
subject to certain limitations (including a lock-up period), as will be instructed by the Company or its 
underwriters, and the Participant unconditionally agrees and accepts any such limitations and shall 
execute, if required by Company, all requisite instruments in connection thereto.

14.3. The Company does not undertake to cause the ordinary shares or the Shares to be listed 
on a Stock Exchange, or that the registration of the ordinary shares or the Shares for trade, if at all, shall 
take place within a certain period of time.

15. The Rights Attached to the Shares

15.1. Equal Rights. The Shares constitute part of the ordinary shares of the Company, and they 
shall have equal rights for all intents and purposes as the rights attached to the ordinary shares of the 
Company, subject to the provisions of this Plan and any Option Agreement. The Shares, being part of 
the ordinary shares of the Company, shall not be protected against dilution in any manner whatsoever, 
unless otherwise determined by the Board. It is hereby clarified that the Shares shall not constitute a 
separate class of shares, but shall be an integral part of the Company’s ordinary shares.

Any change of the Company’s Articles of Association or any other incorporation 
document, which may change the rights attached to the Company’s ordinary shares, shall also apply to 
the Shares, and the provisions hereof shall apply with the necessary modifications arising from any such 
change. Notwithstanding anything to the contrary herein, Participant hereby irrevocably waives any 
preemptive right, right of first refusal, co-sale and/or any similar rights which may exist under the 
Company’s Articles of Association (as amended) and/or Applicable Law.

The grant of Options and issuance of Shares under this Plan shall not restrict the 
Company in any way regarding future creation of additional and/or other classes of shares, including 
classes of shares, which may in any manner be preferred over the currently existing ordinary shares 
which are offered to Participants under this Plan. Subject to section 12.1 above, the grant of Options and 
Shares under this Plan shall not entitle any Participant to receive any compensation in the event of any 
change of the Company’s capital.

15.2. Dividend Rights. No Participant shall have any rights to receive dividends in respect of 
the Shares underlying any outstanding Options, until such Options are exercised into Shares and these 
Shares are issued to the Participant or the Trustee. Following the issuance of such Shares by the 
Company, such Shares will entitle the Participant to receive any dividend, to which other holders of 
ordinary shares in the Company are entitled.

15.3. Transfer and Sale of Shares. Shares shall not be sold or transferred prior to an M&A 
Transaction or an IPO, unless otherwise approved by the Board provided that any sale or transfer shall 
be in accordance with the Company's incorporation documents, other than by will or laws of descent and 
distribution.
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15.4. Bring Along. For the avoidance of doubt it is clarified that as part of the ordinary
shares of the Company, Shares issued upon exercise of Options or in connection thereto shall be subject 
to any bring-along provision included in the incorporation documents of the Company or any 
shareholders agreement or similar agreement(s) by which some or all holders of ordinary shares of the 
Company are bound.

15.5. Voting Rights. No Participant shall have any rights to vote in the Company’s
meetings in respect of underlying Shares, until such Shares are issued to the Participant or the Trustee. 
Following the issuance of such Shares by the Company, the Participant shall have the same voting rights 
as other holders of ordinary shares in the Company. Notwithstanding the aforesaid, and unless 
determined otherwise by the Board, as long as the Company’s ordinary shares are not traded on a Stock 
Exchange, any Shares issued upon the exercise of an Option shall be voted by an irrevocable proxy, such 
proxy to be assigned to the person or persons designated by the Board. The Participants will be required, 
as a condition to the receipt of the Options granted pursuant to this Plan and as a condition to the issuance 
of any Shares, to sign such a proxy. Unless otherwise determined by the Board, the proxy will be 
transferred upon any transfer of Shares unless such transfer occurs upon an M&A Transaction or upon 
or after an IPO of the Company.

15.6. Information Rights. Despite the Company's incorporation documents and the provisions 
of Applicable Law, no Participant shall have any right to receive financial information regarding the 
Company and any of its Affiliates, including financial reports, or any other reports which other 
shareholders of the Company are entitled to receive.

16. Repurchase Right

The following shall be subject to the receipt of a tax ruling from the Israeli Tax Authority, if such ruling 
is required and if required shall be subject to the receipt of any approval required by applicable law and 
shall be in effect until the listing of the Company’s ordinary shares on a Stock Exchange:

16.1. Repurchase in the case of Termination for Cause: In the event that the Participant’s 
employment or engagement with or service to the Company or an Affiliate is terminated for Cause, or if 
following Termination it is found that the Participant committed an act constituting Cause, any Shares 
already issued to the Participant as a result of exercise of Options shall be returned to the Company upon 
request of the latter for the original purchase price (the Exercise Price) of such Shares.

16.2. Repurchase in the case of working for a competitor: The Company shall have the right to 
purchase, for the original purchase price of such shares, any Shares already issued to a Participant, whose 
employment or engagement with or service to the Company or an Affiliate was terminated for any 
reason, in the event that after the Termination, such Participant will commence working or providing 
services to a competitor of the Company or an Affiliate or to a subsidiary or affiliate of such competitor. 
For the purposes of this Section, a “competitor” shall mean any person or entity that operates, conducts, 
or manages a business in the field of the Company’s business. This restriction is limited to a time period 
of 2 years after the termination of employment.

16.3. General repurchase: Following Termination, the Board shall be entitled, at its sole and 
absolute discretion, to instruct such Participant to sell his Shares to the Company for the then Fair Market 
Value of the Shares.

16.4. In the event that the Board has determined that a Participant’s Shares shall be repurchased 
under any of the aforesaid sections 16.1-16.3, then the Participant shall be obliged to sell, any Shares 
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that such Participant has received under the Plan, in accordance with the instructions issued by the Board. 
The determination of the Board in this regard shall be final.

16.5. If the Company is not permitted under Applicable Law to repurchase Shares under 
sections 16.1-16.3, the Company may assign such right under the Plan to the Company’s existing 
shareholders (save, for avoidance of doubt, for other Participants who hold Shares resulting from the 
exercise of Options granted under the Plan or any other employee benefit plan).

17. Shares Subject to Right of First Refusal

17.1 . Notwithstanding anything to the contrary in the incorporation documents of the 
Company, none of the Participants shall have a right of first refusal in relation with any sale of shares in 
the Company.

17.2 . Unless otherwise determined by the Board, until such time as the Company shall 
complete an IPO, a Participant shall not have the right to sell Shares issued upon the exercise of an 
Option within six (6) months and one day of the date of exercise of such Option or issuance of such 
Shares.

17.3 Sale of Shares by the Participant shall be subject to a right of first refusal as set forth in 
the incorporation documents of the Company or any shareholders, investors' rights, right of first refusal 
or similar agreement(s) by which some or all holders of the ordinary shares of the Company are bound. 
In the event that the incorporation documents or such agreements of the Company do not contain any 
provision regarding rights of first refusal, then, unless otherwise determined by the Board, until such 
time as the Company shall complete an IPO, the sale of Shares issuable upon the exercise of an Option 
shall be subject to a right of first refusal on the part of the Repurchaser(s).

Repurchaser(s) means (i) the Company, if permitted by Applicable Law; (ii) if the Company is 
not permitted by Applicable Law, then any affiliate of the Company designated by the Board; or (iii) if 
no decision is reached by the Board, then the Company’s then existing shareholders who hold more than 
2% of the then issued and outstanding share capital of the Company (save, for avoidance of doubt, for 
other Participants who already exercised their Options), pro rata in accordance with their respective 
shareholding.

The Participant shall give a notice of sale (the “Notice”) to the Company in order to offer the 
Shares to the Repurchaser(s).

17.4 The Notice shall specify the name of each proposed purchaser or other transferee (the 
“Proposed Transferee”), the number of Shares offered for sale, the price per Share and the payment 
terms. The Repurchaser(s) will be entitled for thirty (30) days from the day of receipt of the Notice (the 
“Notice Period”), to purchase all or part of the offered Shares on a pro rata basis based upon their 
respective holdings in the Company.

17.5 If by the end of the Notice Period not all of the offered Shares have been purchased by 
the Repurchaser(s), the Participant shall be entitled to sell all Shares at any time during the ninety (90) 
days following the end of the Notice Period on terms not more favorable than those set out in the Notice, 
provided that the Proposed Transferee agrees in writing that the provisions of this Section shall continue 
to apply to the Shares in the hands of such Proposed Transferee. Any sale of Shares issued under the
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Plan by the Participant that is not made in accordance with the Plan or the Option Agreement shall be 
null and void.

17.6 The Board shall be entitled not to approve and/or recognize a transfer of Shares if such a 
transfer has not been performed in accordance with the provisions of this Article 17.

17.7 In the event that the Participant’s Shares shall be over-subscribed, each Repurchaser shall 
be entitled to purchase his pro-rata share of the Shares (calculated by dividing each acquiring 
Repurchaser’s rates of holdings or beneficial ownership in the Company, by the aggregate rates of 
holdings or beneficial ownership in the Company of all the Repurchasers who wish to acquire the 
Shares).

17.8 Without derogating from the aforementioned, and in addition thereto, any sale of Shares 
in accordance with this Article 17 shall be subject to the prior approval of the Board. The Board 
acknowledges that the transfer of equity securities prior to a liquidity event (e.g. an IPO, a Deemed 
Liquidation event (to the extent defined under the Company’s Articles of Association) or an M&A 
Transaction) may not be in the best interest of the Company and therefore, other than in case of death, 
estate planning, gift to family members or divorce, the transfer of the ordinary shares (including without 
limitation, a transfer in accordance with this section 17) should be closely monitored, controlled and 
rarely approved by the Board. The Board further acknowledges the fact that a "secondary market" for 
private company shares is evolving and shareholders are offered opportunities to transfer their ordinary 
shares. As such, the Board: (i) will be entitled, at its sole and absolute discretion (without the obligation 
to provide information with respect to discussions held by the Board regarding such transfer or the 
necessity to justify its resolution), to refuse to approve any transfer of ordinary shares, and in case of a 
refusal, any attempt to transfer ordinary shares will (by way of contract, promise unilateral commitment 
or otherwise) be of no force and effect, null and void and disregarded by the Company; (ii) will not allow 
the transfer of ordinary shares, unless the transfer is coordinated with the Company and the shareholder 
will agree to terms set by the Company (among other things, with respect to price paid for the shares, 
duration of holding of such shares, agreement to participate in any liquidity event (and be bound by the 
terms set in such an event) etc).

17.9 For the avoidance of doubt it is clarified that any Shares transferred in accordance with 
this section 17, shall, unless otherwise determined by the Board, be subject to the proxy executed by the 
Participant in accordance with section 15.5 above and the applicable Option Agreement. In addition, the 
proxy shall lapse upon an M&A Transaction or upon or after an IPO of the Company.

18. Changes to the Plan. The Board shall be entitled, from time to time, to update and/or change 
the terms of this Plan, in whole or in part, at its sole discretion. The Board shall be entitled to terminate 
this Plan at any time, provided that such termination shall not materially affect the rights of Participants, 
to whom Options have already been granted.

19. Effective Date and Duration of the Plan

19.1. The Plan shall be effective as of the day it was adopted by the Board and shall terminate 
at the end of ten (10) years from such day of adoption.

19.2. The Company shall obtain the approval of the Company’s shareholders for the adoption 
of this Plan or for any amendment to this Plan, if shareholders’ approval is necessary or desirable to 
comply with any Applicable Law, including without limitation the securities laws of jurisdictions 
applicable to Options granted to Participants under this Plan, or if shareholders’ approval is required by 
any authority or by any governmental agency or by any national securities exchange, including without 
limitation the US Securities and Exchange Commission.
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19.3. Termination of the Plan shall not affect the Board’s ability to exercise the powers granted 
to it hereunder with respect to Options granted under the Plan prior to the date of such termination.

20. Successors and Assigns. The Plan and any Option granted thereafter shall be binding on all 
successors and assignees of the Company and a Participant, including, without limitation, the estate of 
such Participant and the executor, administrator or trustee of such estate, or any receiver or trustee in 
bankruptcy or representative of the Participant’s creditors.

21. Miscellaneous

21.1. Notices. Notices and requests regarding this Plan shall be sent in writing by electronic 
email, registered mail or by courier to the addresses of the Company and the Participant as follows: if to 
the Company: at its principal offices; if to the Participant - to the Participant’s address, as registered in 
the Company’s registries. Such notices shall be deemed received at the addressee as follows: if sent by 
registered mail - within three (3) business days following their deposit for mailing at a post office located 
in the country of addressee, or seven (7) business days following their deposit for mailing at a post office 
located outside the country of addressee, and if hand-delivered or sent by electronic email - on the day 
of delivery (or refusal to receive).

21.2. This Plan (together with the applicable Option Agreement(s) entered into with any 
Participant) constitutes the entire agreement and understanding between the Company and such 
Participant in connection with the grant of Options to the Participant. Any representation and/or promise 
and/or undertaking made and/or given by the Company or by whosoever on its behalf, which has not 
been explicitly expressed herein or in an Option Agreement, shall have no force and effect.

22. Governing Law. The Plan shall be governed by, construed and enforced in accordance with 
the laws of the State of Israel, without giving effect to principles of conflicts of law. The competent 
courts of Tel Aviv-Jaffa shall have exclusive jurisdiction to hear all disputes arising in connection with 
this Plan.



USERWAY LTD. 2021 OPTION PLAN 
Sub-Plan for U.S. Persons 

 
  1. Purpose of the Sub-Plan 

 
This Sub-Plan (the “Sub-Plan”) is part of the UserWay Ltd. 2021 Option Plan (the “Plan”) and is 
adopted by the Board pursuant to Section 18 of the Plan.  All terms not otherwise defined herein 
shall have the meaning ascribed to them in the Plan.  This Sub-Plan governs grants of Options to 
employees, officers, consultants, and other service providers who are subject to United States 
income tax. 

 
  2. Provisions of the Sub-Plan 

 
The provisions of this Sub-Plan shall supersede and govern in the case of inconsistency between the 
provisions of this Sub-Plan and the provisions of the Plan; provided, however, that this Sub-Plan 
shall not be construed to grant to any Participant rights not consistent with the terms of the Plan, 
unless specifically provided herein. 
 
Any provisions or limitations of the Plan applicable to Approved Options and Shares issued in 
connection with Approved Options held by a Trustee including, without limitation, Section 11 of 
the Plan, shall be inapplicable to an Option granted pursuant to or governed by the provisions of this 
Addendum. 
 

3. Shares Available for Allocation; Other Board Limitations 
 

Notwithstanding the provisions of Section 6 of the Plan, the Company’s shareholders have approved 
a total of 220,000 Shares, subject to adjustments as set forth in Section 6 of the Plan, for grant 
pursuant to this Sub-Plan as ISOs (as defined below).  Shares underlying ISOs that fail to vest or be 
fully exercised prior to expiration or other termination shall again become available for grant as 
ISOs pursuant to this Sub-Plan as permitted by applicable law. 
 
Notwithstanding Section 4.2, 18 or 19 of the Plan, no changes by the Board shall, without approval 
of the Company’s shareholders:  (a) increase the total number of Shares available for grant pursuant 
to this Sub-Plan as ISOs, except by operation of the provisions of Section 6 of the Plan; (b) change 
the class of persons eligible to receive ISOs pursuant to this Sub-Plan; or (c) extend the date on 
which ISOs can be granted pursuant to this Sub-Plan beyond the tenth (10th) anniversary of the 
earlier of the date the Board adopts this Sub-Plan or the date of shareholder approval described in 
the preceding paragraph. 

 
  4. Eligibility 

 
The individuals who shall be eligible to receive Options under the Plan that are subject to the 
provisions of this Sub-Plan shall be employees, directors, and other individuals and entities who are 
United States citizens or who are resident or non-resident aliens of the United States for United 
States federal tax purposes (collectively, “U.S. Persons”) and who render services to the 
management, operation or development of the Company or an Affiliated Company and who have 
contributed or may be expected to contribute materially to the success of the Company or a 
Subsidiary. The term “Subsidiary” as used in this Sub-Plan means a corporation, company, 
partnership or other form of business organization of which the Company owns, directly or 
indirectly through an unbroken chain of ownership, fifty percent or more of the total combined 
voting power of all classes of stock or other form of equity ownership or has a significant financial 
interest, as determined by the Board.  
 

  5. Terms and Conditions of Options 
 



(a) In General.  Every Option granted to a U.S. Person shall be evidenced by an Option 
Agreement in such form as the Board shall approve from time to time, specifying the 
number of Shares, the time or times at which the Option shall become exercisable in whole 
or in part, whether the Option is intended to be an incentive stock option (“ISO”) or a 
nonqualified stock option (“NSO”), and such other terms and conditions as the Board shall 
approve, and containing or incorporating by reference the terms and conditions set forth in 
this Sub-Plan.  The Plan and this Sub-Plan shall be administered in such a manner as to 
permit those Options granted hereunder and specially designated as an ISO to qualify as 
incentive stock options as described in Section 422 of United States Internal Revenue Code 
of 1986, as amended (the “Code”). 

 
(b) Limitations Relating to ISOs. 
 

(i) ISOs shall not be granted to any person who is not an employee of the Company 
or an affiliate satisfying the requirements of Code Sections 424(e) or 424(f) 
(generally, a corporation in the group with respect to which there is at least fifty 
percent (50%) voting power) (for purposes of this Sub-Plan, an “ISO 
Corporation”). 

 
(ii) The special United States federal tax rules applicable to ISOs are not available to 

an ISO that is exercised at any time later than three (3) months following 
termination of employment with an ISO Corporation.  Accordingly, such an 
Option (if otherwise exercisable) shall be treated as an NSO upon exercise, rather 
than an ISO, for United States tax purposes. 

 
(iii) Notwithstanding Sections 3.2 “Expiration Date” and 9.2.1.3 of the Plan, in no 

event shall an ISO expire later than ten (10) years from its Grant Date; provided, 
however, that no ISO granted to a Participant who owns (directly or under the 
attribution rules of Code Section 424(d)) stock possessing more than ten percent 
(10%) of the total combined voting power of all classes of stock of the Company 
or any ISO Corporation shall expire later than five (5) years from its Date of Grant. 

 
(iv) Method of Exercise.  Unless otherwise provided in the applicable Option 

Agreement, and notwithstanding Sections 7.5.2 and 13.2 of the Plan, an ISO may 
be exercised only using any of the following methods: 

 
(A) In cash or by check, payable to the order of the Company; 
 
(B) By payment in cash or by check, payable to the order of the Company, 

of the par value of the Shares to be acquired and by payment of the 
balance of the exercise price in whole or in part by delivery of the 
Participant’s recourse promissory note, in a form specified by the Board 
and to the extent consistent with applicable law, secured by the Shares 
acquired upon exercise of the Option and such other security as the Board 
may require; 

 
(C) By (1) delivery of an irrevocable and unconditional undertaking by a 

creditworthy broker to deliver promptly to the Company sufficient funds 
to pay the exercise price and any required tax withholding or (2) delivery 
by the Participant to the Company of a copy of irrevocable and 
unconditional instructions to a creditworthy broker to deliver promptly 
to the Company cash or a check sufficient to pay the exercise price and 
any required tax withholding; 

 
(D) By delivery (either by actual delivery or attestation) of Shares owned by 

the Participant valued at their Fair Market Value, provided (1) the 



method of payment is then permitted under applicable law, (2) the 
Shares, if acquired directly from the Company, was owned by the 
Participant for a minimum period of time, if any, as may be established 
by the Board in its sole discretion, and (3) the Shares is not subject to 
any repurchase, forfeiture, unfulfilled vesting or other similar 
requirements; or 

 
(E) By any combination of the above permitted forms of payment. 
 
In no event shall the “net exercise” method be used to exercise an ISO. 

 
(v) Notice of ISO Stock Disposition.  The Participant must notify the Company 

promptly in the event that the Participant sells, transfers, exchanges or otherwise 
disposes of any Shares issued upon exercise of an ISO before the later of (i) the 
second (2nd) anniversary of the date of grant of the ISO or (ii) the first (1st) 
anniversary of the date the shares were issued upon his exercise of the ISO. 

 
(vi) Limitation on ISO Grants.  To the extent the aggregate Fair Market Value (as 

defined below and determined as of the Date of Grant) of the Shares with respect 
to which an ISO is exercisable for the first time by a Participant during any 
calendar year exceeds US$100,000, as determined in accordance with Code 
Sections 422(d), such Option shall be treated as an NSO. 

 
(d) Exercise Price.  Notwithstanding Section 7.5.1 of the Plan, the Exercise Price of each 

Option shall be as specified by the Board in its discretion; provided, however, that the price 
shall be at least 100 percent (100%) of the Fair Market Value of the Shares on the Date of 
Grant; and provided, further, that the price with respect to an ISO granted to a Participant 
who at the time of grant owns (directly or under the attribution rules of Code Section 
424(d)) stock representing more than ten percent (10%) of the voting power of all classes 
of stock of the Company or of any ISO Corporation shall be at least 110 percent (110%) of 
the Fair Market Value of the Shares on the date of grant of the ISO. 

 
(e) Fair Market Value. Notwithstanding Section 3.2 “Fair Market Value” of the Plan, for 

purposes of an Option granted pursuant to this Sub-Plan, and except as may be otherwise 
explicitly provided in any Option Agreement, the “Fair Market Value” of a Share at any 
particular date shall be determined according to the following rules:   

 
(i) If the Shares are not at the time listed or admitted to trading on any national 

securities exchange or the National Association of Securities Dealers, Inc. 
Automatic Quotation System (“Nasdaq”), Fair Market Value shall be 
determined in good faith by the Board, which may take into consideration (1) 
the price paid for the Shares in the most recent trade of a substantial number of 
shares known to the Board to have occurred at arm’s length between willing and 
knowledgeable investors, (2) an appraisal by an independent party or (3) any 
other method of valuation undertaken in good faith by the Board, or some or all 
of the above as the Board shall in its discretion elect; or 

(ii) If the Shares are at the time listed or admitted to trading on any national 
securities exchange or Nasdaq, then Fair Market Value shall mean the Closing 
Price for the Shares on the day prior to such date.  The “Closing Price” on any 
date shall mean the last sale price for the Shares, regular way, or, in case no such 
sale takes place on that day, the average of the closing bid and asked prices, 
regular way, for the Shares, in either case as reported in the principal 
consolidated transaction reporting system with respect to securities listed or 
admitted to trading on the national securities exchange or Nasdaq. 



Notwithstanding the above, the Board may adopt any other method in order to determine 
the Fair Market Value of a Share, as long as use of such method will not give rise to adverse 
tax consequences under Code Section 409A. 

 
(e) Effect of Cessation of Employment or Service Relationship.  The Board shall 

determine in its discretion and specify in each applicable Option Agreement the 
effect, if any, of the termination of the Participant’s employment with or 
performance of services for the Company or any Affiliated Company on the 
exercisability of the Option. 

 
(f) No Rights as Stockholder.  A Participant shall have no rights as a stockholder with respect 

to any Shares covered by an Option until the date of issuance of a stock certificate to him 
or her for the Shares.  No adjustment shall be made for dividends or other rights for which 
the record date is earlier than the date the stock certificate is issued, other than as required 
or permitted by the Plan. 
 
For the avoidance of doubt, the provisions of Sections 15.3, 15.4, 15.6, 16 and 17 of the 
Plan shall apply to any Shares issued pursuant to the exercise of an Option, but only to the 
extent such provisions do not cause the Shares to fail to qualify to constitute “service 
recipient stock” within the meaning of Code Section 409A. 

 
(g) Certain Adjustments Prohibited.  Notwithstanding any provision in Sections 8.3, 9.2.1.5 

and 12 of the Plan, no adjustment or extension shall be made to the terms or conditions of 
an Option under the terms of the Plan unless the adjustment would not otherwise cause 
adverse tax consequences to the Participant under Code Section 409A or result in the loss 
of ISO status under Code Section 424 (without the Participant’s consent). 

 
(f) Transferability of Options.  Notwithstanding the provisions of Section 8.1 of the Plan, the 

Board may in its discretion permit a Participant to transfer an NSO (but not an ISO) to a 
member of the Immediate Family (as defined below) of the Participant, to a trust solely for 
the benefit of the Participant and the Participant’s Immediate Family or to a partnership or 
limited liability company whose only partners or members are the Participant and members 
of the Participant’s Immediate Family.  “Immediate Family” shall mean, with respect to 
any Participant, the Participant’s child, stepchild, grandchild, parent, stepparent, 
grandparent, spouse, sibling, mother-in-law, father-in-law, son-in-law, daughter-in-law, 
brother-in-law or sister-in-law, and shall include adoptive relationships. 

 
  6. Requirements of Law 

 
(a) The Company shall not be required to transfer Shares or to sell or issue any Shares upon 

the exercise of any Option if the issuance of such Shares will result in a violation by the 
Participant or the Company of any provisions of any law, statute or regulation of any 
governmental authority.  Specifically, in connection with the Securities Act of 1933, as 
amended from time to time (the “Securities Act”), upon the exercise of any Option, the 
Company will not be required to issue Shares unless the Board has received evidence 
satisfactory to it to the effect that the holder of the Option will not transfer such shares 
except pursuant to a registration statement in effect under the Securities Act or unless an 
opinion of counsel satisfactory to the Company has been received by the Company to the 
effect that registration is not required.  Any determination in this connection by the Board 
shall be conclusive.  The Company shall not be obligated to take any other affirmative 
action in order to cause the exercise of an Option to comply with any law or regulations of 
any governmental authority, including, without limitation, the Securities Act or applicable 
state securities laws. 

 
(b) All other provisions of this Sub-Plan and the Plan notwithstanding, this Sub-Plan and the 

Plan shall be administered and construed so as to avoid any person who receives an Option 



Grant incurring any adverse tax consequences under Code Section 409A.  The Board shall 
suspend the application of any provisions of the Plan which could, in its sole determination, 
result in an adverse tax consequence to any person under Code Section 409A. 

 
  7. Forfeiture for Dishonesty or Termination for Cause 
 

Notwithstanding any provision of the Plan to the contrary, if the Board determines, after full 
consideration of the facts, that 
 
(a) the Participant has been engaged in fraud, embezzlement, theft or commission of a felony 

in the course of the Participant’s employment by or involvement with the Company or 
has made unauthorized disclosure of trade secrets or other proprietary information of the 
Company or of a third party who has entrusted such information to the Company, or 

 
(b) the Participant has violated the terms of any employment, noncompetition, 

nonsolicitation or proprietary information agreement to which the Participant is a party, 
or 

 
(c) the Participant’s employment or involvement with the Company was terminated for 

“cause,” as defined in any employment agreement with the Participant, if applicable, or if 
there is no such agreement, as determined by the Board, which may determine that 
“cause” includes among other matters the willful failure or refusal of the Participant to 
perform and carry out assigned duties and responsibilities diligently and in a manner 
satisfactory to the Board, 

 
then, and except as otherwise limited by applicable law, the Participant’s right to exercise an 
Option shall terminate as of the date of such act (in the case of (a) or (b)) or such termination (in 
the case of (c)), the Participant shall forfeit all unexercised Options and shall be required to sell to 
the Company or, in the case the Company is not allowed to repurchase its own shares, to a third 
party approved by the Company, all or any part of the Shares acquired by the Participant prior to 
such event, at a price equal to the lesser of their Fair Market Value or the amount paid to the 
Company upon such transfer or exercise. 
 
If a Participant whose behavior the Company asserts falls within the provisions of (a), (b) or (c) 
above has exercised or attempts to exercise an Option prior to consideration of the application of 
this Sub-Plan Section 7 or prior to a decision of the Board, the Company shall not be required to 
recognize the exercise until the Board has made its decision and, in the event any exercise shall 
have taken place, it shall be of no force and effect (and shall be void ab initio) if the Board makes 
an adverse determination, provided, however, that if the Board finds in favor of the Participant 
then the Participant will be deemed to have exercised the Option retroactively as of the date the 
Participant originally gave notice of an attempt to exercise or actual exercise, as the case may be. 
 
The decision of the Board as to the cause of a Participant’s discharge and the damage done to the 
Company shall be final, binding, and conclusive.  No decision of the Board, however, shall affect 
in any manner the finality of the discharge of the Participant by the Company. 
 
For purposes of this Sub-Plan Section 7, reference to the Company shall include any Affiliate. 

 
  8. Tax Withholding 

 
To the extent required by law, the Company may withhold or cause to be withheld income and 
other taxes with respect to any income recognized by a Participant by reason of the exercise of an 
Option, and as a condition to the receipt of any Option the Participant shall agree that if the 
amount payable to him or her by the Company or any Affiliate employing the Participant in the 



ordinary course is insufficient to pay such taxes, then the Participant shall upon the request of the 
Company pay to the Company an amount sufficient to satisfy its tax. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 יוזרוואי בע"מ

 )"החברה"( 

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

 חלק ראשון 

 בע"מ.  יוזרוואי1. שם החברה: 

 " )להלן:  מיוחדת  כללית  אסיפה  כינוסה:  ומקום  המועד  הכללית,  האסיפה  או  האסיפה2. סוג   "

,  12:00, בשעה  2022  באוקטובר  11  - , ה'ג"( של בעלי מניות החברה שתערך ביום  האסיפה הכללית"

 בלינק:  Zoom-"( באמצעות מערכת הזימון האסיפה)להלן: " 

mN1dXWHJnSHVSajZvNlJFaUNhttps://us06web.zoom.us/j/82733650867?pwd=TTF

xZz09  

לא ימצא מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,  אם  

 "(. האסיפה הנדחית )להלן: " אותו יום, ולאותו מקוםב 14:00לשעה  תידחה  

ההחלטות   ותמצית פירוט הנושאים שעל סדר היום, לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה .3

  :תהמוצעו

 גמול משתנה עבור מר אורי שכטרמן, סמנכ"ל המכירות בחברה  אישור .3.1

 רקע .3.1.1

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2022באוגוסט    29  -ו  2022  ביולי  10בימים  
מר    את עם  העסקה  בהסכם  החברה  שכטרמןהתקשרות  ה  אורי    מכירות כסמנכ"ל 

" )להלן:  שכטרמן  (שכטרמן"מר  בחברה  למר  משתנה  תגמול  אישור  אישור לרבות   .
כפוף לאישור האסיפה הכללית, בחריגה ממדיניות התגמול   רכיב תגמול משתנה בלבד

לסעיף   בהתאם  החברות267ולפיכך  לחוק  וכן   .א)ב(  ההתקשרות  תנאי  יפורטו  להלן 
 תנאי התגמול המשתנה:  

ושכר:   .א המשרה  סמנכ"ל  בחברה  יועסק    שכטרמןמר  היקף  ,  מכירותבתפקיד 
ש"ח    50,000  -כ, בתמורה לשכר חודשי ברוטו בסך של  100%בהיקף משרה של  

 "(.  החודשי  השכר)להלן: "

מר   כן,  השתלמות  שכטרמןכמו  לקרן  זכאי  המס יהיה  לתקרת  לקרן  עד  וכן   ,
מנהלים ארוחות    22,  פנסיה/ביטוח  סבסוד  שנתיים,  חופשה  הפרשות  כן  וימי 

 סוציאליות נוספות על פי דין. 

הוצאות .ב מר  החזר  מר    שכטרמן: החברה תשפה את  הוצאות סבירות אשר  בגין 
נסיעות, בכפוף    הוצאותעם מילוי תפקידו בחברה, לרבות    בקשריוציא    שכטרמן

 בכפוף להוראות כל דין.   ו למדיניות ונהלי החברה 

)להלן:    2022  באוגוסט   21  ביום : ההסכם הינו לתקופה שתחילתה  תקופת ההסכם .ג
צד   .קצובה  בלתי  ולתקופה"( ההעסקה  תחילת  מועד" כל  לעיל,  האמור  אף  על 

ולסיים את יחסי עובד מעביד שבין החברה    סיוםרשאי להביא את ההסכם לידי  
מר   בת  שכטרמןלבין  בכתב מראש  הודעה  כן,  ימים  (60)  שישים  ע"י מתן  כמו   .

החברה תהיה רשאית לסיים את ההסכם באופן מיידי בקרות אחד מהמקרים כפי  
 .   שנקבעו בהסכם

https://us06web.zoom.us/j/82733650867?pwd=TTFmN1dXWHJnSHVSajZvNlJFaUNxZz09
https://us06web.zoom.us/j/82733650867?pwd=TTFmN1dXWHJnSHVSajZvNlJFaUNxZz09


 

 

פטור ושיפוי כמקובל בחברה    שכטרמן : החברה תעניק למר  פטור, שיפוי וביטוח .ד
במסגרת פוליסת הביטוח אחריות דירקטורים ונושאי    שכטרמןכן תכלול את מר  ו

 משרה בחברה.   

 :אופציות .ה

כתבי אופציה לא רשומים    10,000תעניק למר שכטרמן, כמות של    החברה .1
לעד   למימוש  הניתנים  של    10,000למסחר  נקוב  ערך  ללא  רגילות  מניות 

" )להלן:  והאופציהכתבי  החברה  בגין  רגילותמניות  "   -"  בהתאמה(,   ,"
  שכטרמן   למר  האופציה  כתבי  הקצאת  כהונתו כסמנכ"ל המכירות בחברה.

תקנות ניירות ערך )פרטי מתאר הצעת    פי  על   עובדים  מתאר  באמצעות   תבוצע
   .החברה  ידי  על יפורסם  אשר,2000-ניירות ערך לעובדים(, תש"ס 

במסגרת הסכם ההעסקה, הוסכם בין הצדדים כי בכפוף לאישור האורגנים   .2
לעמידתו של מר שכטרמן באבני דרך,   ובכפוף  דין בחברה  פי  על  הנדרשים 

ויעדים מסחריים נוספים, מר שכטרמן   עשוי  ביניהן, משך העסקה בחברה 
 זכאי להענקת כתבי אופציה נוספים.  להיות

 תגמול משתנה:  .ו

האסיפ לאישור  למר  בכפוף  תעניק  החברה  זה,  דוח  פי  על  המזומנת  הכללית  ה 
לעמידה   בכפוף  ההעסקה,  תחילת  ממועד  החל  חודשי  משתנה  תגמול  שכטרמן 

 באבני דרך של מכירות כמפורט להלן:

דולר בחודש:    500,000בגין מכירות )כהגדרתן להלן( בסך של עד    שלב א': .א
 אין זכאות למענק חודשי. 

ב .ב בין    בגין   :'שלב  של  בסך  להלן(  )כהגדרתן  לבין    500,000מכירות  דולר 
 מהמכירות בשלב ב'.   3%דולר בחודש: מענק חודשי בשיעור של  700,000

ג': .ג מ  שלב  למעלה  של  בסך  להלן(  )כהגדרתן  מכירות  דולר    700,000-בגין 
 מהמכירות בשלב ג'. 1.5%בחודש: מענק חודשי בשיעור של 

התקבלו בפועל בחשבון הבנק של החברה  כספים במזומן אשר    -ת""מכירו .ד
במהלך החודש הרלוונטי ואשר מקורם בפעילות מכירתית של החברה ו/או  

)להלן:  .UserWay Incחברת   בלבד  בארה"ב  החברה  של  הבת  חברת   ,
 "(. התגמול המשתנה"

 השישית  התוספת  לפי  שכטרמן  למר  המשתנה  גמולתה  להענקת  בקשרנוספים    לפרטים .3.1.2

 לזימון האסיפה.    3.1.2, ראה סעיף ערך ניירות  לתקנות 

למר    המשתנה התגמולתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם הענקת  ל .3.1.3

 3.1.4-ו  3.1.3  פיםושמות הדירקטורים אשר השתתפו בישיבות אלו, ראו סעי  שכטרמן

 בזימון האסיפה.  

המוצעת ההחלטה  הענקת  " :  נוסח  את  אולאשר  למר  משתנה  סמנכ"ל  תגמול  שכטרמן,  רי 

 ". זימון האסיפהלדו"ח  3.1, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף המכירות בחברה

 הענקת גמול הוני למר ליאוניד מוזיקה, סמנכ"ל הטכנולוגיות בחברה אישור  .3.2

 רקע .3.2.1

מתן 2020בנובמבר    27ביום   בהסכם  מוזיקה  ליאוניד  מר  עם  החברה  התקשרה   ,
" )להלן:  מוזיקהשירותים  ומר  ", בהתאמה(, במסגרת הסכם הסכם השירותים"  -" 

השירותים נקבע כי בכפוף לאישור דירקטוריון החברה, החברה תעניק למר מוזיקה  
  60,000כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש לעד    60,000סך כולל של  



 

 

 . 1מניות רגילות של החברה 

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2022באוגוסט    29  -ו  2022ביולי    10בימים  
ולתקופת   המימוש  מחיר  לתשלום  בכפוף  מוזיקה,  למר  האופציה  כתבי  הענקת  את 

ובכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי  בזימון האסיפה  המימוש, כהגדרתן  
ולפיכך בהת ובחריגה ממדיניות התגמול  זה  לסעיף  דוח  א)ב( לחוק החברות. 267אם 

לדוח זימון    5  -ו  4לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה למר מוזיקה, ראו סעיפים  
 האסיפה.

 התוספת   לפי  מוזיקה  ליאוניד  למר  ההוני  הגמול  הענקת  עם  בקשר  נוספים  פרטיםל .3.2.2

 לזימון האסיפה.    3.2.2, ראו סעיף ערך  ניירות לתקנות השישית

עם    תמציתל .3.2.3 בקשר  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  למר נימוקי  ההוני  הגמול  הענקת 

בישיבות,    מוזיקה  נכחו  אשר  הדירקטורים  לשמות   3.2.4-ו  3.2.3  סעיפים  ראהוכן 

 האסיפה.   לזימון

סעיפים   .3.2.4 ראה  מוזיקה,  למר  האופציה  כתבי  אודות  נוספים  בזימון   5  - ו  4לפרטים 

 האסיפה.  

המוצעת ההחלטה  סמנכ"ל  " :  נוסח  מוזיקה,  ליאוניד  למר  ההוני  הגמול  הענקת  את  לאשר 

 ". לזימון האסיפה 3.2הטכנולוגיות בחברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

עדכון התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר יצחק זקן, דירקטור בחברה, והענקת גמול הוני  אישור   .3.3
 עבורו 

 רקע .3.3.1

אישר 2022במרץ    14ביום   כדירקטור  ,  זקן  מר  של  מינויו  את  החברה  דירקטוריון 
 לתקנון החברה.   116בחברה בהתאם לסעיף 

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה 2022במרץ    29ביום  
 20,000תמורת סך של  עם מר זקן, בהסכם למתן שירותי ייעוץ בחברה על ידי מר זקן  

בתוספת מע"מ   עבורו וכן הענקת  ש"ח,  הוני  של  2גמול  סך  כולל  כתבי   47,564, אשר 
מניות רגילות של החברה,    47,564אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש לעד  

ביום   התקבל  אשר  הכללית,  האסיפה  לאישור  )מספרי   2022במאי    10בכפוף 
" 2022-01-056482  -ו   2022-01-036393אסכמתאות:   )להלן:  ההתקשרות(   תנאי 

 "(.  מר זקן קודמת עםה

ואישרו    ,2022באוגוסט    29- ו  2022ביולי    10  בימים זקן  מר  התגמול  הסכים  ועדת 
עבור שירותיו  תנאי ההתקשרות הקודמת עם מר זקן    על ביטול  ודירקטוריון החברה, 

עבור שירותיו כדירקטור, הוקצה למר זקן    אשרגמול ההוני  תהענקת ה  ביטול,  כיועץ
הכללית המזומנת על פי דו"ח זה את עדכון תנאי ההתקשרות בכפוף לאישור האסיפה  

כפי "(,  לתוקף  הכניסה   מועד)להלן: "   2022באוקטובר    1וזאת החל מיום    עם מר זקן 
 שיפורט להלן:

בגין שירותיו כיועץ בחברה, לעדכן את התמורה החודשית לה יהיה זכאי מר זקן   .1
 ש"ח, בתוספת מע"מ.  10,000לסך של במסגרת הסכם הייעוץ  

  זכאי   יהיה  זקן  מרשירותי הייעוץ,    בגיןכי בנוסף על התמורה החודשית,    לעדכן .2
החברה    הראשונה שללשנה  מכל תמורה שתנבע מההתקשרות    10%  של  לשיעור 

"(  WeCo)להלן: " )חברת הבת של החברה( .WeCo Solutions Ltd  חברת ו/או
חדש  כל  עם   ידי  אשר  לקוח  על  החברה  בפני  בכפוהובא  זקן,    לכך  ףמר 

   .WeCo החברה ו/או העסקים הרגיל של במהלך  הינן כאמור שההתקשרויות

 
 2022בינואר    2022בינואר   18אשר פורסם ביום    2022בינואר    17מיום  להשלמה לתשקיף    8)ג( בפרק  8.2.7לפרטים נוספים ראו סעיף    1

 )מספר 
 "(. התשקיף)להלן: " (2022-01-007972אסמכתא:                    

 כאמור.בגין שירותיו כדירקטור בחברה ובכפוף להמשך מתן שירותי הדירקטור   2



 

 

תוענקנה   .3 בחברה,  כדירקטור  שירותו  של  בגין  כמות  זקן  כתבי    10,000למר 
מניות    10,000אופציה לא רשומים למסחר של החברה, הניתנים למימוש לעד  

,  למר זקן  רגילות של החברה, בכפוף לתשלום מחיר המימוש ולתקופת המימוש
בסעיפים   האסיפה4.3- ו  4.2כהגדרתן  זימון  דוח  ההוני  וזאת  ,  א  התגמול  חלף 

 אשר הוענק למר זקן במסגרת תנאי ההתקשרות הקודמת עם מר זקן. 

המוצעים למר זקן על פי דוח זימון  לפרטים נוספים אודות תנאי כתבי האופציה  
 . זימון האסיפהל  5 -ו  4, ראו סעיפים האסיפה

עם מר זקן לפי התוספת בהסכם ייעוץ  עם עדכון ההתקשרות  פרטים נוספים בקשר  ל .3.3.2

 .  האסיפה  לזימון  3.3.2 סעיף ראו, השישית לתקנות ניירות ערך 

סעיפים   .3.3.3 ראה  מוזיקה,  למר  האופציה  כתבי  אודות  נוספים  בזימון   5  - ו  4לפרטים 

 האסיפה.  

עם מר יצחק זקן, דירקטור  בהסכם ייעוץ לאשר עדכון ההתקשרות : "נוסח ההחלטה המוצעת
 לעיל".  3.3, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף בחברה וכן הענקת גמול הוני עבורו

 
 ( של החברה  ddendumAUS -אישור תוכנית אופציות )לרבות נספח אמריקאי   .3.4

 
 רקע 

בה2021ביוני    24ביום   שירותים  ונותני  החברה  לעובדי  אופציות  תוכנית  אימצה  החברה   ,3 
 "(. תוכנית האופציות)להלן: "

 
"(, דירקטוריון החברה אישר  מועד אימוץ הנספח האמריקאי)להלן: "  2022באוגוסט    29ביום  

אימוץ נספח אמריקאי לתוכנית האופציות, וזאת על מנת לאפשר לחברה להקצות כתבי אופציה  
(. ISOמם )לניצעים שהינם עובדי החברה תושבי ארה"ב בהתאם למסלולי המס המטיבים עי

בהתאם לכללי מס הכנסה בארה"ב, החברה נדרשת לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות  
החברה   עובדי  שהינם  לניצעים  האופציה  כתבי  יוקצו  מכוחה  האופציות  תוכנית  של  בחברה 
תושבי ארה"ב, לרבות הנספח האמריקאי לתוכנית האופציות, המתאים את תנאי הענקת כתבי  

( חודשים ממועד אימוץ הנספח האמריקאי  12רה"ב, וזאת במהלך שנים עשר )האופציה לדין בא
לזימון  נספח א'  של תוכנית האופציות. תוכנית האופציות, לרבות הנספח האמריקאי, מצ"ב כ

 האסיפה.
 

המוצעת ההחלטה  )נוסח  האמריקאי  הנספח  לרבות  האופציות  תוכנית  את  "לאשר   :US 
Addendumלזימון האסיפה".  א'נספח (, בנוסח המצ"ב כ 

 

 

 

 

 
   .לתשקיף 3 בפרק   3.3 סעיף  ראה  האופציות  תוכנית   אודות לפרטים  3



 
 
 : המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ושאר מסמכים .4

ניתן לעיין בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית וכן בדו"חות המיידים אשר פרסמה  

זוויתן   יהודה, בתיאום מראש עם  2החברה בקשר לנושאים דלעיל, במשרדי החברה ברחוב  , אבן 

בטל'   החברה  א'  054-4505098מזכירות  ליום  -בימים  עד  וזאת  המקובלות,  העבודה  בשעות  ה' 

     האסיפה הכללית.

 מניין חוקי ואסיפה נדחית  .5

המניין החוקי באסיפה הכללית יתהווה בשעה שבה יהיה נוכח, מניין חוקי תוך מחצית השעה מן  

המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון ההתאגדות  

(  2של החברה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני )

מזכויות ההצבעה בחברה. אם    (25%עשרים וחמישה אחוזים )ניות המחזיקים ביחד לפחות  בעלי מ 

  14:00כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תדחה לשעה  

"( אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי  האסיפה הנדחיתבאותו היום ומקום האסיפה )להלן: "

ה מחצית  מספר  כעבור  בכל  הנדחית  האסיפה  תתקיים  אז  כי  לאסיפה,  הקבוע  מהמועד  שעה 

 משתתפים שהוא. 

 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום .6

  3.2-ו   3.1הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים   .6.1

וכן אישור    בחברה   המכירות סמנכ"ל  אורי שכטרמן,  מר    גמול משתנה עבוראישור  קרי,  לעיל,  

בחברה הטכנולוגיות  סמנכ"ל  מוזיקה,  ליאוניד  למר  הוני  גמול  בסעיף  הענקת  כאמור  הינו   ,

לחוק החברות, דהיינו, רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה ובלבד    א)ב(267

 : שיתקיים אחד מאלה

עניין    .6.1.1 או  בחברה  שליטה  בעלי  שאינם  המניות  בעלי  קולות  מכלל  באישור רוב  אישי 

קולות   בחשבון  יובאו  לא  האמורים  המניות  בעלי  של  הקולות  כלל  )במניין  ההחלטה 

 הנמנעים(.  

לעיל לא יעלה על שיעור   6.1סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה   .6.1.2

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  2%של שני אחוזים ) 

  3.4  -ו  3.3פים  ת בסעיוהמוצע   ותההחלטהנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור  הרוב   .6.2

,  עם מר יצחק זקן, דירקטור בחברהבהסכם ייעוץ  עדכון התקשרות  אישור    (1שעניינן: )לעיל,  

עבורו הוני  גמול  ווהענקת   ; ( אישור  2כן  לרבות  (  האופציות  )תוכנית  אמריקאי   USנספח 

Addendum,רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה. הינו    ( של החברה   

 :או מאפיין אחר של בעל מניות  סימון קיומה של זיקה .7

מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה, כנדרש לפי חוק    זה  הצבעהשל כתב    בחלק השני

בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, וכן שאלה לגבי    ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית,  החברות

יודגש, כי מי שלא יסמן את  .  "(מאפיין בעל המניותהיותך בעל עניין, משקיע מוסדי ונושא משרה )"

או לא יתאר את מהות הזיקה, או לא ישיב לשאלה אודות מאפיין  קיומה או העדרה של זיקה כאמור,  

 בעל המניות, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות באסיפה. 
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 תוקף כתב ההצבעה וקבלת אישור בעלות  .8

צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות   לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם .8.1

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  

יות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר,  בעל מנ .8.2

אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות  

ההצבעה    מערכת  באמצעות  לחברה  יועבר  הבעלות  שאישור  להורות  זכאי  רשום  לא 

 האלקטרונית.  

 שאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.  בעל מניות לא רשום ר .8.3

" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו,  מועד ההמצאהלעניין זה " .8.4

 למשרדי החברה.  

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת  .9

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית  

 . 2022 אוקטוברב 11 -ה'  ג ביום  6:00שעות לפני כינוס האסיפה( קרי, עד שעה  6)

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .10

)לא דרך מערכת ההצבעה האלקטרונית( תעשה עד   שעות לפני    4ההצבעה באמצעות כתב הצבעה 

 . 2022 אוקטוברב 11 -ה' ג ביום   8:00מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד שעה 

  מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה .11

 , אבן יהודה. 2זוויתן  משרדי החברה בכתובת: רחוב 

 ת דירקטוריון הודעת עמדה ותגוב .12

( ימים לפני מועד האסיפה  10המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד עשרה ) .12.1

 "(. ידי בעלי המניות-המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על הכללית )"

12.2. ( יאוחר מחמישה  לא  הינו  עמדה  להודעת  תגובת הדירקטוריון  האחרון להמצאת  (  5המועד 

 . ימים לפני מועד האסיפה הכללית

 והודעות העמדה  ההצבעה כתב בהם שמצויים הבורסה של  האינטרנט ואתר ההפצה אתר כתובות .13

 ואתר האינטרנט ההפצה  אתר את נוסח כתב ההצבעה ניתן למצוא כנספח לדיווח מיידי זה. כתובות

 העמדה:  והודעות  ההצבעה כתב בהם מצויים הבורסה של

 . www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

 .www.maya.tase.co.ilאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: 

 קבלת כתב הצבעה והודעות עמדה .14

לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה  בעל מניות רשאי   .14.1

 והודעות העמדה. 

כתב   .14.2 לנוסח  קישורית  אלקטרוני  בדואר  תמורה,  ללא  לקבל,  זכאי  רשום  שאינו  מניות  בעל 

ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה אשר מניותיו רשומות אצלו, אלא  

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל  

בדואר תמור לעניין  כתבי הצבעה  גם  כתבי ההצבעה תחול  לעניין  הודעה כאמור  ת תשלום. 

 קבלת הודעות עמדה. 

 עיון בכתבי הצבעה  .15

(  5%בעל מניות אחד או יותר, המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) .15.1

או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות  

בסעיף  ההצבע כהגדרתו  בחברה  השליטה  בעל  בידי  מוחזקות  שאינן  החברות,    268ה  לחוק 

במשרדה  לעיין  הכללית,  האסיפה  כינוס  לאחר  מטעמו,  שלוח  באמצעות  או  בעצמו  זכאי, 

ההצבעה   וברישומי  ההצבעה  בכתבי  המקובלות,  העבודה  בשעות  החברה,  של  הרשום 

 לתקנות.  10 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בתקנה

( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )שלא  5%יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים )  .15.2

מניות רגילות של החברה וכי כמות    182,003בדילול מלא( הינה, נכון למועד דו"ח מיידי זה,  

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי    5%המניות המהוות חמישה אחוזים  

 מניות רגילות של החברה.   91,902טה )שלא בדילול מלא( הינה בעל שלי

 שינוי בסדר היום  .16

האסיפה   .16.1 של  יומה  סדר  שעל  בנושאים  שינויים  ויהיו  ייתכן  זה,  הצבעה  כתב  פרסום  לאחר 

הכללית, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה  

עות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים  לעיין בסדר היום העדכני ובהוד

בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר  

 לעיל.  13האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המפורטים בסעיף 

בחברה,   .16.2 מניות  בעל  ידי  על  הכללית  האסיפה  של  יומה  לסדר  נושא  הוספת  ותתבקש  היה 

א לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה  5בהתאם לתקנה  

היום(, תש"ס לסדר  נושא  והוספת  ודירקטוריון  2000-ציבורית  זה  ,  נושא  כי  יחליט  החברה 

מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית  

 זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכל המאוחר, עד יום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שבחלקו השני של כתב ההצבעה.   .17

 

 

 

 

 

 



 
 

 חלק שני  -כתב הצבעה 

 

 בע"מ.  יוזרוואי: שם החברה

 . 6179334-03; מס' פקס:  , אבן יהודה2רחוב זוויתן : מען החברה )למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה(

 . 516218989 :מס' חברה

 .12:00, בשעה  2022  אוקטוברב  11- ה' ג יום  :מועד האסיפה

   מיוחדת.ו כללית :סוג האסיפה הכללית

 . 2022 ספטמברב 12 - ה ,'ביום סוף יום המסחר של : המועד הקובע

 

 פרטי בעל המניות 

 _________________________  :שם בעל המניות

 _________________________  :מספר זהות

 _________________________  :דרכוןמספר  -אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 _________________________  :המדינה שבא הוצא

 _________________________  :בתוקף עד

 : אם בעל המניות הוא תאגיד

 ____________________________  :מספר תאגיד

 _________________________  :מדינת ההתאגדות

 

 :  וסדיבעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מ

 

 לא כן בחברה?  4האם הנך נושא משרה בכירה

 לא כן בחברה?  5האם הנך בעל עניין 

 לא כן ?6האם הנך משקיע מוסדי 

 

 
 "(. חוק ניירות ערך )להלן: " 1968-ד לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37" כהגדרתו בסעיף נושא משרה בכירה"  4
 לחוק ניירות ערך.  1" כהגדרתו בסעיף בעל עניין"  5
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה    1" כהגדרתו בתקנה  משקיע מוסדי"  6

- , וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד2009-כללית(, תשס"ט
1994 . 
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 : *תיאור מהות הזיקה רלוונטית

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

כתב הצבעה זה    –( לחוק החברות  1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף  

 אמצעות המערכת.תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא ב

כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת    –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  

 זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.   7
ת שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי בעל מניו  8

 שאינה כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

מס' הנושא 

על סדר היום  

לכתב  

 ההצבעה

 7אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום

 

האם אתה בעל שליטה, בעל  

, ההחלטה עניין אישי באישור 

נושא משרה בכירה או משקיע 

 ?8מוסדי 

 לא *כן נמנע  נגד  בעד

1 
תגמול משתנה למר אורי  לאשר את הענקת  

, בהתאם  שכטרמן, סמנכ"ל המכירות בחברה
 . לדו"ח זה 3.1לתנאים המפורטים בסעיף 

     

2 
ליאוניד  את הענקת הגמול ההוני למר  לאשר  

בחברה,   הטכנולוגיות  סמנכ"ל  מוזיקה, 
לדוח    3.2בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  

 זה.

     

3 
ההתקשרות  לאשר   ייעוץ  עדכון  עם  בהסכם 

זקן יצחק  והענקת  ,  חברהב דירקטור  ,  מר 
עבורו,   הוני  בהתאם  גמול  לתנאים  והכל 

 לדוח זה.  3.3ף המפורטים בסעי

     

4 
נספח  הלאשר את תוכנית האופציות לרבות  

)ה בנוסח  (,  US Addendumאמריקאי 
 לדוח זה.   'א נספחכהמצ"ב 

     

 ____________________  ____________________ 

 חתימה  תאריך 


