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וחוק החברות, , 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך בהתאם  דוח מיידי הנדון:

 מיוחדת בדבר כינוס אסיפה  1999-התשנ"ט

תקופתיים  דוחות תקנות)להלן: " 1970-"להתשניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  לתקנותבהתאם 

 25ובהמשך להחלטת ועדת התגמול מיום  "(חוק החברות)להלן: " 1999-החברות, התשנ"טחוק "(, ומיידיים

בזאת הודעה על כינוס אסיפה  ניתנת ,2016באוגוסט,  30 יוםמהחברה  דירקטוריון החלטתו 2016 ,באוגוסט

 12:00, בשעה 2016 באוקטובר, 9, א' ביום שתתקיים ,"(האסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  שנתית

  ."(משרדי החברה( תל אביב )להלן: "5)קומה  10 ברחוב קרמניצקיבמשרדי החברה 

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 .2015 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת .1.1

 נוספת כהונה לתקופת, נוסבאום אבהרםאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.2

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד

 עד נוספת כהונה לתקופת, גירון גילאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.3

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה

 עד נוספת כהונה לתקופת, משורר ירוןאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.1

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה

את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר עפר זהבי, לתקופת כהונה נוספת עד  לאשר .1.5

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר יונתן לוי, לתקופת כהונה נוספת עד  לאשר .1.6

 של החברה.לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות 

 עד נוספת כהונה לתקופת, לב ליאורה' גב תלויה הבלתי יתשל הדירקטור האת חידוש מינוי לאשר .1.7

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה
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( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע לחברי 10ב)36-ו 26לפרטים הנדרשים לפי תקנות 

 ד'בפרק  26 לעיל, ראו תקנה 1.2-1.7בסעיפים  כאמורהדירקטוריון, שכהונתם מובאת לחידוש 

 2016 ,במרץ 16, שפורסם ביום 2015)פרטים נוספים על התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

"(. יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטי התקופתי הדוח( )להלן: "2016-01-007119)מס' אסמכתא 

 הדירקטורים, כאמור לעיל, ממועד הדוח התקופתי. 

-1.2שכהונתם מובאת לחידוש )כאמור בסעיפים של הדירקטורים והעסקתם יצוין, כי תנאי כהונתם 

 וכי כהונתם הינה עד לאסיפה השנתית הבאה. יוותרו ללא שינוילעיל(  1.7

ב' לחוק 221הדירקטורים, שכהונתם מובאת לחידוש, בהתאם לסעיף הכשירות של נוסח הצהרות 

  .'א נספחהחברות, מצורף לדוח זה כ

  .מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר .1.1

ושות', כרואה החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר לאשר את חידוש מינויו של משרד מוצע 

 .ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה 2016המבקר של החברה לשנת 

דוח ל '(ה)13סעיף  ראו ,2015 לשנת החברה של המבקר החשבון רואה טרחת שכר אודות

  .(ההפניה דרך על הכללה מהווה זה )מידע תיהתקופ לדוח המצורף הדירקטוריון

 .תיקון תקנון החברה .1.9

 הבאים:  בנושאיםתקנון החברה ל ניםאשר תיקו

 והצבעהבעניין הצבעה באסיפה כללית בכל הנושאים שעל סדר היום גם בדרך של כתב הצבעה  .א

 ;ערך ניירות רשות של האלקטרונית ההצבעה במערכת

בעלי המניות של החברה כנדרש על פי הוראות  שלפרסום הודעה על אסיפה כללית  ענייןב .ב

 הדין; 

 מניות להוראות הדין;  התאמת קיום אסיפה כללית לבקשת בעל בעניין .ג

 . מחויבים ושינויים עיצוב, הגהה תיקוני בעניין .ד

 72 -ו  71, 61.1, 1 )ראו סעיפים לוהמוצעים  תיקוניםעם ה החברהלדוח זה תקנון  'בנספח כמצ"ב 

 . 1לתקנון החברה(

)שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה  בחברה משרה ונושאי דירקטורים ביטוח אישור .1.10

 .(וקרוביהם

 יבעלמ שאינם ,ודירקטורים משרה נושאי ביטוח בפוליסת החברה התקשרות את לאשר מוצע

אישור האסיפה הכללית את התקשרות החברה מיום  החללתקופה  ,יהםקרובי או בחברה השליטה

ועד בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי שליטה או קרוביהם 

 אחריות כיסויארה"ב בגבולות  דולר 15,250של  בסך שנתית פרמייהל בתמורה 2017 ביוני, 30 יום

ביטוח, והשתתפות עצמית לתביעה עבור החברה הלמקרה ובמצטבר בתקופת  מיליון דולר 20 עד של

  דולר בגין תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדה. 60,000דולר לאירוע וסך של  35,000בסך של 

                                                      
1

הכללית המוזמנת על פי  האסיפה במועד אישור לתוקפם נוסח התיקונים המוצעים לתקנון החברה, ייכנסו כי יובהר, הסר ספק למען 
 .כללית זו אסיפה על אינם חלים דוח זה. יובהר, כי התיקונים המוצעים האמורים לתקנון החברה,
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( שנים 5) חמש על תעלה שלאפוליסת הביטוח תהא ניתנת לחידוש ו/או להרחבה מעת לעת לתקופה 

מתום תוקפה של הפוליסה המתוארת בסעיף זה, בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון 

החברה טרם החידוש ו/או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי הפוליסה החדשה ו/או המורחבת, אינם 

 פוליסת)להלן: " 2ן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת ושיש בהם כדי להיטיב עם החברהשונים באופ

 ."(הביטוח

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .2

  :לעיל 1.10 עיףבס כאמור הביטוח בפוליסת החברה התקשרות אישור

   המפורטים להלן:פוליסת הביטוח בהתבסס על הנימוקים את  אישרו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת

 ,1961-תשכ"חההינה בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך,  ,ביטוחהפוליסת ההתקשרות ב .א

 .תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה

רות ציבוריות בישראל והינה ת לנושאי משרה בקרב חבהינה הגנה מקובלת שניתנביטוח הפוליסת  .ב

של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, ולדירקטורים ת על מנת לאפשר לנושאי המשרה חיוני

תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, 

 . תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין

תנאי פוליסת ביטוח, לרבות הפרמיה השנתית בגינה והיקף הכיסוי הביטוחי, סוכמו במסגרת משא  .ג

תן כולל ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה, לרבות אלו הנמנים על בעלי ומ

בהתחשב בהיקף פעילותה ועיסוקה של החברה והינם זהים לגבי כל הם, השליטה וקרובי

  .הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

רווחיות החברה, רכושה ביטוח הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על הפוליסת  .ד

   .או התחייבויותיה

ביטוח, הלאור האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישור התקשרות בפוליסת 

לעיל, הינו הוגן, סביר, ותואם את תחומי אחריות  1.10ו/או הרחבתה, כמפורט בסעיף  חידושה

 .וזאת בהתחשב בגודלה של החברה ובהיקף פעילותה ורווחיותה ,הדירקטורים בחברה

 ות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה מש .3

 ועדת תגמול .3.1

 מתיתיהומר  ה"ה כדלקמן: הוועדה חברי השתתפו, 2016 ,באוגוסט 25 מיוםהתגמול ועדת  בישיבת

 והגב' ליאורה לב. גבריאלה הלרהגב' , טל, הגב' תמר גולדנברג

 דירקטוריון .3.2

מר ה"ה חברי הדירקטוריון כדלקמן:  , השתתפו2016 ,באוגוסט 30 מיוםהדירקטוריון  בישיבת

טל והגב'  מתיתיהו, מר מר יונתן לוי ,מר גיל גירון, מר ירון משורר, מר עפר זהבי אברהם נוסבאום,

 . גבריאלה הלר

 בהתקשרות ומהות עניין זהשמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי  .1

                                                      
באמור כדי לגרוע מחובת החברה לאשר את ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עבור הדירקטורים  אין 2

  ונושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם בהתאם להוראות הדין.
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 וגב' ליאורה לבמתיתיהו טל, גב' גבריאלה הלר, גב' תמר גולדנברג מר  מיטב ידיעת החברה, לדירקטוריםל

, מן הטעם שעל סדר היום 1.10 נושאעניין אישי באישור התקשרות החברה בפוליסת הביטוח המוצעת ב

 .שהפוליסה הינה, בין היתר, בעבורם

 והזכויות המקנות להם שליטההשליטה  יבעל מותש .5

נכון למועד דוח זה, בעלת השליטה בקבוצת אשטרום הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ 

 החברה.מהונה המונפק והנפרע של  51.72% -מחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכ אשר"( יונדקו)להלן: "

הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון המניות  למיטב ידיעת החברה, יונדקו

"(. הבעלות בהון המניות מרגןהמונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ )להלן: "

( בע"מ, 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ) 33.33%( 1המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )

בשליטתם המלאה של עזבון המנוחה רנה גירון ז"ל, גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות  חברה פרטית

( 1912מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות פרטיות 

( בע"מ, חברה פרטית 1912מוחזקים בידי השקעות משורר ) 15.31%( 3ושליטתם המלאה; ) בבעלותם

בשליטתם המלאה של ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות פרטיות בבעלותם 

מוחזקים בידי אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה  10.93%( 1ושליטתם המלאה; )

עזבון המנוח נחמיה רובין ז"ל, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם  של

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה של 1911מוחזקים בידי השקעות מייבלום ) 7.10%( 5המלאה; )

 נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות חברות פרטיות בבעלותן ושליטתן המלאה.

למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח שיתוף לאור האמור, 

פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים לעיל, בין 

במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי עזבון המנוחה רנה גירון ז"ל 

ל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, וה"ה: גי

 עזבון המנוח נחמיה רובין ז"ל, נעמה )רובין( לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .6

 .12:00בשעה  2016טובר, באוק 9, א'ביום במשרדי החברה האסיפה הכללית תתקיים 

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .7

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף  .7.1

 7אביב בע"מ שיחול ביום -לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל 112

 "(.הקובעהמועד )להלן: " 2016 בספטמבר,

, בעל 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית(, התש"ס .7.2

מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות שלזכותו רשומה  המני

ע "( והוא מעוניין להצביבעל מניות לא רשוםבמרשם בעלי המניות של החברה לרישומים )להלן: "

באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם 

)להלן:  ה במועד הקובעימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במני

"(, או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות במניה באמצעות מערכת אישור בעלות במניה"

 המפורטים להלן. נית, הכל בהתאם למועדיםההצבעה האלקטרו



5 

 71בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף  .7.3

לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם 

  ערך מסוים.ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות 

בעל מניות, שאינו רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .7.1

והודעות העמדה באתר ההפצה של הבורסה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, 

ין לקבל אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוני

כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי 

עמדהכל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך 

 לכך כדין.

ואם "(, ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה כתב המינויהמסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: " .7.5

הממנה הינו תאגיד, יעשה המינוי בחותם או חותמת התאגיד, בצירוף מורשה החתימה של התאגיד. 

יופקדו במשרדה הרשום או העתק מאושר שלו ע"י נוטריון או עו"ד,  וכתב מינוי של שלוח וייפויי כוח

 לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, אם תהיה. שעות 48לפחות , של החברה

 והודעות עמדהעות כתב הצבעה הצבעה באמצ .1

שעל סדר היום ואין  1.9-ו 1.1 ,1.1 יםכי לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאמובהר, 

-ו 1.2-1.7 יםלא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא הודעות עמדה. כמו כן,לגביהם לשלוח 

למיטב ידיעת החברה,  :להלן המפורט לאור עמדה הודעותהם לגבי לשלוח ואין, היום סדר שעל 1.10

מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה,  51.72%-יונדקו, בעלת השליטה בחברה מחזיקה בכ

שעל סדר היום, אף  1.10-ו 1.2-1.7בנושאים ולפיכך הינה בעלת שיעור החזקות נדרש לקבלת ההחלטה 

בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדו. לפיכך, תקנות החברות )הצבעה בכתב 

   , אינן חלות בנושא זה.2005-תשס"והוהודעות עמדה(, 

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .9

לעיל(, זכאי  7.2 כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף .9.1

להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה 

)להלן:  https://votes.isa.gov.ilאלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

 "(.מערכת ההצבעה האלקטרונית"

זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, בעל מניות לא רשום,  .9.2

פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני 

ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה המופיע במערכת 

 .2016באוקטובר,  9, א'בבוקר ביום  6:00 בשעהרונית אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקט

 הרוב הנדרש .10

יהא רוב  שעל סדר יומה של האסיפה, 1.2-1.10ות המפורטות בסעיפים ש לקבלת ההחלטנדרהרוב ה .10.1

רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון 

  מניין קולות המצביעים.
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  חוקי ואסיפה נדחיתמנין  .11

מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי 

( מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן 10%מחזיקים לפחות בארבעים אחוזים )מניות אשר 

נכח מנין חוקי באסיפה הכללית לא . החברה קנוןאלא אם נקבע אחרת בת המועד שנקבע לפתיחת האסיפה,

השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה בתום מחצית 

שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק 

ר יותר, אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ניירות ערך והתקנות מכוח החוקים הנ"ל, או למועד מאוח

 ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות

 

מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות 

עה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע ( לפחות מזכויות ההצב10%אשר לו, או להם, ארבעים אחוזים )

לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת 

 האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. 

  עיון במסמכים .12

המוצעות באסיפה,  ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות

ה' בשעות העבודה -, בימים א'החברה במשרדילרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, 

כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית )אם וזאת עד למועד  03-6231100בטלפון המקובלות ובתיאום מראש 

 .תהיה(

ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין,  ועדי גרון יהודה גינדי"ד העו םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

  .03-7510011 פקס: ,03 -7510000, טל': תל אביב, 2השלושה , 360מגדל אדגר 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ קבוצת אשטרום

אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון       :אמצעותב

 וגיל גירון, דירקטור ומנכ"ל
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 נספח א'
 שכהונתם מובאת לחידוש הדירקטוריםהצהרות נוסח 

 ]נוסח ההצהרות מצורף בנפרד[
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 נספח ב'
  תקנון החברה עם השינויים המוצעים
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התאגדות ה ןתקנו  
 של

 קבוצת אשטרום בע"מ

ASHTROM GROUP LTD  
 אמבו .1

 - בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת

  

)בכפוף לכך, כי תאגיד אינו רשאי  לרבות תאגיד "בני אדם"  או"איש", "אדם" 

 ;לכהן כדירקטור בחברה(

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; "בורסה"

, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בכתב יד "בכתב"

, בהקלטה, בדואר בטלקס, בפקסימיליה

אלקטרוני, באתר אינטרנט, במסרונים 

או בכל אופן אחר הניתן  סלולריים, בצ'ט

 ;קליטה על ידי צד שני ולאיחזורל

 ( לחוק;2) 177בעל מניות כמשמעותו בסעיף  "בעל מניות רשום"

 ( לחוק;1) 177כמשמעותו בסעיף בעל מניות  "בעל מניות שאינו רשום"

 ;קבוצת אשטרום בע"מ "החברה"

, כפי שיהיה מעת 1999 –חוק החברות, תשנ"ט  "חוק החברות"  או"החוק" 

 לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחו;

 מי שימונה כמזכיר החברה; "המזכיר"

 לונדרש ניהומרשם בעלי המניות של החברה ש "מרשם בעלי המניות"   או"המרשם" 

 בהתאם לחוק;

רשום אצל הרשם, כפי שמענם  החברהי משרד " המשרד הרשום" או"המשרד" 

 מעת לעת; ושיהי

, 1983-פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג "פקודת החברות" או"הפקודה" 

 הותקנתמעת לעת, וכן התקנות ש אכפי שתה

 מכוחה;

 ;1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"
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מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי  אלקטרונית"הצבעה הכת ה"מער

רשות ניירות ערך והפועלת לפי סימן ב' לפרק 

 .לחוק ניירות ערך 2ז'

אסיפה ישיבה, ברוב רגיל מכלל קולות נוכחים ב "רוב רגיל"

אשר סוג, לפי העניין, ההכללית או באסיפת 

, מבלי בפועל הצביעו בהאשר רשאים להצביע ו

 ביא בחשבון את קולות הנמנעים;לה

 למניין הלוח הגרגוריאני;קלנדריים,  "חודש"  או"שנה" 

חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה וכל  "תאגיד"

 חבר בני אדם אחר מאוגד או בלתי מאוגד;

תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי  "תקנון זה" או "התקנון"

 שישתנה מעת לעת;

אם כן יש  אאלהמשמעות הנודעת לו בחוק החברות,  אלעיל, תה 1ן זה שלא הוגדר בתקנה לכל מונח בתקנו .2

 - אף הרבים במשמע, וכן להיפך, מלים במין זכר –בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו; מילים ביחיד 

 אף מין נקבה במשמע.

 תקנון זה.הכותרות בתקנות זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של  .3

בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה ו/או בכפוף להוראות חוק  .4

ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות הפקודה ו/או להוראות חוק החברות ו/או החברות 

  חרת.אם הקשר הדברים מחייב א אה, אלהתנימותרות בשאינן ככל וראות כל דין, לה

קוגנטיות של כל דין. ככל שלא ניתן הכל הוראות התקנון יפורשו באופן שהן עולות בקנה אחד עם הוראותיו  .5

תקנון הן בטלות הליישב סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות קוגנטיות של הדין, הרי שאותן הוראות 

 בר ועניין.ומבוטלות והוראות הדין הקוגנטיות גוברות ומחייבות את החברה לכל ד

על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון  נהחולתבמסגרת התקנון, ניתן להתנות עליהן כל דין אשר הוראות  .6

 זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.

 שם החברה

 .ASHTROM GROUP LTD ובאנגלית: קבוצת אשטרום בע"משם החברה הוא  .7

 הגבלת אחריות

מניותיו הנקוב של  הערךרעון ילפרגילות אחראי בעל מניות  באופן שכלוגבלת בעלי המניות מ ם שלאחריות .8

לחוק החברות )להלן:  304כאמור בסעיף  מערכן הנקוב נמוכהבתמורה  בלבד. הקצתה החברה מניות
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המופחתת בגין כל התמורה סכום רעון ימוגבלת לפשל כל בעל מניות אחריותו  "(, תהאהתמורה המופחתת"

 .לו כאמורקצתה ומניה שה

 מטרת החברה

 לעסוק בכל עיסוק חוקי.היא מטרת החברה  .9

 תרומות

עסקיים  יםשיקולנובעת מהחברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה איננה  .10

, ינתנושל החברה. הדירקטוריון מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן י

בל התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך. כמו כן רשאי הדירקטוריון להסמיך את המנהל הכללי את זהות מק

להחליט על פי שיקול דעתו על חלוקת התרומות בפועל ועל זהות מקבלי התרומות וכל תנאי אחר בקשר לכך 

 ותוו על ידי הדירקטוריון.יעל פי הקריטריונים ש

 המשרד הרשום

 ען שיקבע הדירקטוריון, כפי שישתנה מעת לעת.המשרד הרשום של החברה יהיה במ .11

 התקנון

 .להוראות החוק בכפוף, רגילהחברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב  .12

ות אלעיל, המשנה הור  12תקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, כאמור בתקנהההחלטה ש .13

 ין במפורש בהחלטה.ו של תקנון זה, אף אם הדבר לא צושינוימהוראות תקנון זה, תיחשב כהחלטה ל

חוק, שינויים בתקנון זה יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד הבכפוף להוראות  .14

 מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

 הון מניות רשום

ש"ח  0.01ילות בנות מניות רג 5,027,000,000-מחולק ל ש"ח 50,270,000החברה הוא הון המניות הרשום של  .15

 םבהתא "(. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשוםהמניות הרגילותכל אחת )להלן : " רך נקובע

 חוק ותקנון זה.הלהוראות 

 המניות

לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר ועניין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד,  .16

בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה,  למניות הטבה ולהשתתפות

 מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד  .17

 בהצבעה.
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 בעל מניה .18

לזכותו רשומה אצל חבר בורסה אשר שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, ו בעל מניה בחברה הוא מי .18.1

 מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.

תרשום אותו במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו חברה הובעל מניה שהוא נאמן ידווח על כך לחברה,  .18.2

אותו לעניין חוק החברות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון החברה, ויראו 

החברה תכיר בנאמן כאמור כבעל מניה לכל דבר ועניין ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל 

 זכות כלשהי במניה.

 ,לעיל 18.1יות בחברה, כאמור בתקנהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מנ .18.3

לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה 

לעיל, במניה  18.1אך ורק בזכותו של בעל מניה כאמור בתקנה  אאו בכל זכות אחרת לגבי מניה אל

 בשלמותה, למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.

 דת מניהתעו

את חותמת החברה ואת חתימותיהם של דירקטור אחד  נהישאת ,המעידות על זכות קניין במניות ,התעודות .19

ביחד עם המנהל הכללי של החברה או ביחד עם מזכיר החברה או את חתימותיהם של שני אנשים כלשהם 

 שיתמנו למטרה זו על ידי הדירקטוריון.

נית כלשהי, כפי שיקבע על ידי אבדרך מכ תעשינהחתימות כאמור  הדירקטוריון רשאי להחליט כי חתימה או

 הדירקטוריון.

כל המניות בהון המונפק של החברה, לרבות מניות הרי שכל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה,  .20

במרשם בעלי המניות  נהירשמת, כאלהתקצה החברה ככל ש ,שתנבענה מהמרת ניירות ערך המירים למניות

 על שם החברה לרישומים.של החברה 

 פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת ובכפוף להוראות כל דין, החברה לרישומים זכאית .21

לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום העברה, לפי העניין, תעודה 

 רשם בעלי המניות.אחת המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במ

בכפוף להוראות חוק החברות, בכל תעודה יפורטו כמות המניות שבגינן הוצאה, מספריהן הסידוריים וערכן  .22

 הנקוב.

תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי  .23

, חתימת ידםעלים הרשומים של אותה מניה, באם יורו לחברה כל הב אאלהמניות, ביחס לאותה מניה, 

 למוסרה לבעלים רשום אחר.
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הושחתה, התקלקלה, אבדה או נפגמה תעודת מניה, רשאי הדירקטוריון לצוות על ביטולה ולהוציא תעודה  .24

חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח לשביעות רצון 

אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות להנחת דעתו של הדירקטוריון בעד כל  הדירקטורים כי התעודה

כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון  ,נזק אפשרי. בעד כל תעודת מניה שתוצא לפי תקנה זו ישולם סכום סביר

 מעת לעת.

 תשלומים בעד מניות

 מניות שנפרעו במלואן. תהיינהשל החברה,  מונפקהכל המניות בהון  .25

 חילוט ושעבוד מניות 

א שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו, אם הוצאה ל .26

דרישת תשלום ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניות ולדרוש ממנו שישלם 

 הן בגין אי סילוק כזה.את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה ב

( ימים לאחר תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר 14הודעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר )ה .27

בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית וההוצאות כנזכר לעיל. ההודעה 

באותה הודעה, עלולה החברה לחלט את תציין, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום שצוין 

 המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום להיות חלוטות.

ם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת א .28

פי -לו, יוכל הדירקטוריון עלהתשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות א

החלטה בנדון, לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו 

 ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.

קנון זה, ל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תכ .29

 למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון.

ניות שחולטו וטרם נמכרו תהינה מניות רדומות בהתאם לחוק החברות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל מ .30

 עוד הינן בבעלות החברה.

יה שחולטה כנ"ל דירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מנה .31

 לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור, אולם הוא ימשיך לחוב  .32

לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או 

בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור עבורן 

המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק, אלא אם נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא 

 התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.
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מניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת ה .33

כזו, כפוף להוראות הסכם  הכאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם היית

ההקצאה, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה יתחייב בעל המניות 

 רה.שחולטו, בתוספת ההוצאות שנלוו למכי

תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הקצאת -וראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של איה .34

המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה 

 והודיעו על אודותיה.

מות על שמו של כל בעל מניות, פרט למניות חברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשול .35

שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות לחברה, בין 

בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות 

ות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל זכויות שביושר על כל מניה. האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקור

העכבון והשעבוד הנזכרים לעיל יחולו על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם 

מצד החברה על השעבוד או העכבון  רידי החברה של העברת מניות ייחשב כוויתו-הוחלט אחרת, הרישום על

 ( של המניות.)אם יהיו

די לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר כ .36

לעיל,  27ייראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנקובה בתקנה 

ו או פירוקו או כינוס נכסיו( ונמסרה לבעל המניות )או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב פשיטת רגל

הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא 

שילמו את החובות הנזכרים לעיל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנזכרים לעיל במשך ארבעה 

 ( יום מיום משלוח הודעה זו.14עשר )

כירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של הכנסה מכל מה .37

בעל מניות כזה )לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן או קיומן טרם הגיע( ויחולו 

 בשינויים המחויבים. 26 ההוראות תקנ

ידי השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, -וד עלמקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבב .38

יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה שנמכרה ולרשום את הרוכש במרשם 

בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, והרוכש לא יהיה חייב לוודא שפעולות אלו נעשו כהלכה, ולא יהיה זה 

חר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא יעורער מעניינו למה הוצאו כספי המכירה, ולא

ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזק מהחברה וממנה -תוקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על

 בלבד.

 העברת מניות

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה  .39

ייחתם בחתימת יד בלבד, על ידי המעביר ועל שכתב העברה אך ורק באמצעות מים או אליה, תיעשה לרישו

ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום  ,ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם

לא תירשם אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות 
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המעביר ימשיך להיחשב כבעל המניות חתום.  לאחר שנמסר לחברה כתב העברה אאלבמרשם בעלי מניות 

 עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות במרשם בעלי המניות.לכל דבר ועניין המועברות 

יון. ככל ערך בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריכתב העברת מניה י .40

שזהותו  ,יינתן אישור עורך דין או רואה חשבון או אדם אחר ,תאגיד םשהמעביר או מקבל ההעברה הינ

 מקובלת על הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה, לפי העניין.

ריון ובלבד שלא יעלה, החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטו .41

רשם העברת מניות במרשם. מבלי יסגור, לא ת יהבסך הכל, על שלושים יום בכל שנה. בעת שהמרשם יה

לעניין הזכאות להצביע באסיפה כללית, לקבל  יםלגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד

 ., הכול בכפוף לחוק החברותאחרת הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית, לקבל תשלום דיבידנד

ם ששול ,שבהון החברההמניות יהיו בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו,  .42

 ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון. הסכום, מלואבעבורן 

ת ו, ביחד עם תעודכל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון, לשם רישום .43

הוצאו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקניין של ככל שלהעביר, תידים המניות שע

 שארו בידי החברה.יהמעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי העברה שירשמו, י

ריון מעת לעת, זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שיקבע  על ידי הדירקטו אהחברה תה .44

 ואשר יהיה סביר בהתחשב בנסיבות העניין.

 תיוהסבת זכו

 זכות במניות רשומות הסבת .45

להנחת דעתו של הדירקטוריון  ,בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה

על שם  ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם

 ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות. ,בעל מניות רשום, תכיר החברה בנסב

 בעלי מניותבמרשם רישום 

 רישום בעלי מניות .46

בכפוף להוראות תקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה        

רה, להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחב

החברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות  .ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות

 הוכחה זכותו כאמור לעיל.ש לפני

        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו, כפי שהיה רשאי  46.1

 לעשות אילו העביר הבעלים הרשום בעצמו את המניה, לפני הסבת הזכות.
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יהיה  לעיל, 46כאמור בתקנה  ,בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי למניה .47

 זכאי לבצע העברה של המניות כשם שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום בעצמו, לפני הסבת הזכות.

 התעודות מניו לאחר תום שבע שנים מיום הרישום במרשם -להשמיד כתבי העברת מניות  החברה רשאית .48

חזקה לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו כאמור  .לאחר שבע שנים מתאריך ביטולן -שבוטלו 

 היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין.

 שינויים בהון

רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה החברה  .49

 והכל כפי שתקבע.לחוק ניירות ערך, ב 46 עיףלס בכפוף ו/או ליצור סוגי מניות נוספים בהון החברה,

 הכללית, ברוב רגיל: בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בהחלטה שנתקבלה באסיפה .50

ד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערכן לאח .50.1

 הנקוב של מניותיה הקיימות.

לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן  .50.2

 הנקוב של מניותיה הקיימות.

 הון. פדיוןאת הונה של החברה וכל קרן שמורה ללהפחית  .50.3

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בקשר 

 לכך.

אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה הרי שמבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל,  .51

 שיקול דעתו, לפעול כדלקמן: לפי ,כאמור לעיל יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון

כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה ותמורת  ,לקבוע .51.1

 המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שיקבעו.

מסוג המניות שהיה קיים  מניותאת בעליה במניה שלמה,  תזכהשלא  המנילהקצות לכל בעל  .51.2

לוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת בהון החברה לפני האיחוד ו/או הח

 .שלמה והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין

  51.2לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה  .51.3

 ות הטבה.לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מני

 לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה. .51.4

לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה שלמה בערך נקוב  .51.5

מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב 

 הנקוב האמור.גבוה מן הערך 
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החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה,  .52

 ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.   

 שינוי זכויות

שהתקבלה באסיפה בהחלטה  ,החברה רשאית אבכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תה .53

, לבטל, להמיר, להרחיב, (מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת) הכללית ברוב רגיל

להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך 

סיפה כללית של בעלי המניות או שההחלטה אושרה בא ,הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג

כפי ו מאותו סוג ברוב רגיל, או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה

 שהותנה.

 ,יבים, על כל אסיפת סוגבשינויים המחו ,תחולנהיפות כלליות ההוראות הקבועות בתקנון זה בעניין אס .54

היו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, ובלבד שמנין חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שי

ה אחוזים ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג. אם מניות שבבעלותם לפחות עשרים וחמישלפחות שני בעלי 

לא יתהווה מנין חוקי כאמור תדחה אסיפת הסוג למועד אחר ובאסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי בכל 

 המניות שבבעלותם. מספר משתתפים, ללא תלות במספר 

בין בזכויות רגילות ובין בזכויות בכורה  ,הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות שהונפקו .55

לעיל כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו  54לצורכי תקנה  תיחשבנהאו בזכויות מיוחדות אחרות, לא 

ות מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה להן ובין בדרגה באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספ

לצורכי התקנה האמורה כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו  תיחשבנהשונה מהן או עדיפה מהן, וכן לא 

אם כן הותנה במפורש  אבאופן אחר, על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל, אל

 ן מניות.אחרת בתנאי ההוצאה של אות

 הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

 הנפקה והקצאה .56

הדירקטוריון רשאי להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש  .56.1

הניתנים  ,למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לעניין זה יראו ניירות ערך המירים

במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כאילו הומרו או מומשו  ,למימוש במניות

יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים כאמור לעיל, להעניק זכויות 

או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן  ,ברירה לרכישתם לרבות אופציות

לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, והכל במועדים, במחירים ובתנאים שיקבעו על ידו, וכן 

 לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון. 

 כדלקמן:לעיל ניתנת לאצילה  56.1סמכות הדירקטוריון כמפורט בתקנה  .56.2

בהנפקה או בהקצאה של ניירות ערך במסגרת תכנית תגמול  - עדת דירקטוריוןולו .56.2.1

ו בין החברה ובין הסכמי העסקה או שכר בין החברה ובין עובדיה, א  עובדים או 

עובדים של חברה קשורה שהדירקטוריון שלה הסכים לכך מראש, ובלבד שההנפקה 
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כוללת אמות  , ואשראו ההקצאה היא לפי תכנית שהתווה ואישר הדירקטוריון

 .מידה מפורטות לביצועה

כולם ביחד  עדת דירקטוריון, למנהל הכללי או לממלא תפקיד כאמור )בס"ק זהולו .56.2.2

בהקצאת מניות  - ( או לאדם אחר שהמנהל הכללי המליץ עליו"ליהמנהל הכל" –

  עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה. 

תקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע לו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות .57

יירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בנ

בתמורה השווה לערכן הנקוב או  תוקצינהכמניות הטבה או כי המניות  תוקצינהשיקול דעתו, או כי המניות 

הגבוהה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון לפי שיקול 

 דעתו.

רשאית האסיפה הכללית לקבוע כי המניות החדשות  ,רשום של החברהבהחלטה להגדיל את הון המניות ה .58

"(, או כל חלק מהן, המניות החדשותהכלולות בסכום שבו הוגדל הון המניות הרשום כאמור )להלן: "

בעלי המניות המחזיקים אותה שעה המניות, בשיעור יחסי  תחילה, בערכן הנקוב או בפרמיה, לכל תוצענה

הם בחברה או לקבוע הוראות אחרות בדבר הנפקתן והקצאתן של המניות החדשות. לערך הנקוב של מניותי

ואולם, אם לא קבעה האסיפה הכללית כאמור בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, רשאי 

 לעיל. 56הדירקטוריון להציען כאמור בתקנה 

, בעד חתימה או הסכמה לחתום או הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם .59

גרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי יהשגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או א

במזומנים,  - הדירקטוריון בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה להחליט לשלם דמי תיווך, והכל

ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על 

 וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 ניירות ערך בני פדיון

רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו  ,בכפוף להוראות חוק החברות .60

 על ידי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

 מרשמים

 גרות חוביומחזיקי א יותבעלי מנ מימרש .61

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את שמות בעלי המניות ושאר הפרטים הנדרשים על .61.1

פי חוק החברות, בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה. בכפוף להוראות החוק, עם 

אם וזאת אף  ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים של המניות הרשומות בשמו, ,רישומו במרשם

 לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות אלה.

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי חוק החברות. .61.2
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 החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק החברות. .62

ברה, וכל הוראות תקנון גרות חוב ובניירות ערך המירים למניות החיהחברה תנהל מרשם של המחזיקים בא .63

לגבי ניירות המירים אלה לעניין הרישום יבים לפי העניין, , בשינויים המחותחולנהזה בקשר למניות 

 והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות ערך., והסבהות, העברה במרשם, הוצאת תעודות, החלפת תעוד

 אסיפות כלליות

 :ברוב רגיל הכלליתבאסיפה  תתקבלנההחלטות החברה בעניינים הבאים  .64

 שינויים בתקנון החברה;  .64.1

ריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את וקטהפעלת סמכויות הדיר .64.2

)א( 52סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 

 לחוק החברות;

 העסקתו;מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת  .64.3

, לרבות בקשר עם ., בכפוף להוראות חוק החברותמינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם .64.4

 ;דירקטורים חיצוניים

עד  268-ו 255אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  .64.5

 לחוק החברות; 275

לחוק החברות וכן  287-ו 286הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  .64.6

 לעיל; 49שינויים בהון כאמור בתקנה 

 )א( לחוק החברות;320מיזוג כאמור בסעיף  .64.7

כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנון זה ו/או על פי החוק בהחלטה של האסיפה הכללית. בכפוף  .64.8

חוק החברות, האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, ל 50 עיףסלהוראת 

ואם נטלה האסיפה הכללית סמכויות של דירקטוריון החברה, יהיו בעלי המניות אחרים וחבים 

 )ב( לחוק החברות.50באחריות ובחובות הדירקטורים, כאמור בסעיף 

החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה  .65

 על ידי הדירקטוריון. השנתית האחרונה, במועד ובמקום שיקבע

 :הבאיםנושאים את הסדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול  .66

ל מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה עדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון  .66.1

 ;הכללית

 מינוי דירקטורים; .66.2

 מינוי רואה חשבון מבקר; .66.3

ור בור פעולת הביקורת וכן עבדיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר ע .66.4

 שירותים נוספים, אם יהיו כאלה;

נוסף על האמור לעיל, ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על סדר  .66.5

 .להלן 70היום, כאמור בתקנה 

 אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "אסיפה שנתית" וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה מיוחדת".
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 קטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה:דיר .67

 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים. .67.1

בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות  .67.2

כויות ההצבעה ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מז

 בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו  .68

, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, הנ"ל בכתב כשהיא חתומה בכתב ידם של המבקשים הדרישה

לושים וחמישה ימים ממועד פרסום להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר מש 72.1כאמור בתקנה 

 והכל בכפוף להוראות חוק החברות. ההודעה,

 –לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות  67לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה  .69

שלא לבד בוגם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, 

עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו  תתקיים אחרי

 האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

 סדר יום באסיפה כללית .70

סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה  .70.1

 להלן. 70.2וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה לעיל  67קנה של אסיפה מיוחדת לפי ת

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש  .70.2

מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא 

 מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

תוגש לחברה בכתב לא יאוחר מעשרה ימים ממועד הפרסום  ,לעיל 70.2בקשה כאמור בתקנה  .70.3

 אודות כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.

 הודעה על אסיפה כללית .71

בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים הודעה על אסיפה כללית תפורסם  .71.1

כנדרש על פי בהתאם לרנט של החברה או בכל דרך אחרת או באתר האינט לאור בשפה העברית

 ; ההודעה תפורסם ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה.הוראות הדין

אשר על סדר יומה כלול נושא אשר ניתן  ,אסיפה כלליתההודעה על כינוס הלמרות האמור לעיל,  .71.2

תפורסם שלושים  ,לחוק החברות 87להצביע לגביו באמצעות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 

 וחמישה יום לפחות לפני כינוס האסיפה.

הדירקטוריון יהיה על סדר יומה של האסיפה הכללית שכל נושא כפוף להוראות חוק החברות,  .71.3

ניתן יהיה  לחוק החברות, אשר 87רשאי לקבוע נושאים נוספים על אלה המפורטים בסעיף 

 .,צעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתאו באמ באמצעות כתבי הצבעה ו גםלגבילגביהם להצביע 
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וזאת בין בדרך קבע, ובין לעניין אסיפה או אסיפות מסוימות, הכל בהתאם לשיקול דעתו של 

 .הדירקטוריון

יופקד במשרד הרשום או במקום המיועד לכינוס כתב הצבעה כפוף להוראות חוק החברות,  .71.4

כללית בה עומד להצביע האדם ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה ה4האסיפה לא יאוחר מארבע )

( 6הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש ). הנקוב בכתב ההצבעה

"(, אז תיסגר מערכת ההצבעה מועד נעילת המערכתשעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )"

עד האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מו

 נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

71.3.  

לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה  171.פרט להודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה  .71.4.71.5

 רשומים. םכללית, הן לבעלי המניות הרשומים והן לבעלי המניות שאינ

 

 תוכן ההודעה בדבר האסיפה הכללית .72

היום , כינוס האסיפה ומועדה מקוםה וינו סוג האסיפהיציפורטו בהודעה על אסיפה כללית  .72.1

תמצית סדר היום,  פירוט הנושאים שעלוהשעה שבהם תתכנס האסיפה והיא תכלול את

ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות, המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות 

וכן את כל הפרטים הנדרשים בהתאם רוט אחר הנדרש על פי דיןלהצביע באסיפה הכללית, וכל פי

כי אסיפה נדחית תיערך במועד מאוחר מן הקבוע  ,. קבעה החברהוחוק ניירות ערך החברות לחוק

 )ב( לחוק, תציין את המועד האמור בהודעה. 78בסעיף 

אים שעל בהחלטתו בדבר זימון אסיפה, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנוש .72.2

סדר היום של האסיפה, אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה, והכל לפי שיקול 

 דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות. 

זו לעיל ומבלי לגרוע מכלליות הוראות  72מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנה  .72.3

הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את תקנון זה בנוגע להעברת סמכויות על ידי 

ה, בין אם עדת דירקטוריון ו/או לנושא משרה בחברוזו לעיל לו 72סמכויותיו כאמור בתקנה 

 ימת ובין אם לתקופה.לצורך אסיפה כללית מסו

ו לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבע ,פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה .73

לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה ובחוק או בתקנון זה, 

 באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

 דיונים באסיפות כלליות
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האסיפה. מנין חוקי  אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת אאל ,אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית .74

יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר מחזיקים לפחות 

מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה,  (40%בארבעים אחוזים )

 אם נקבע אחרת בתקנון זה. אאל

בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית  .75

ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ובכפוף שבוע ב

ין כזה אם צו ,הנ"ל, או למועד מאוחר יותרח החוקים ולהוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך והתקנות מכ

 אסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.בהודעה על ה

מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות  .76

בע לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנק( 40%)אחוזים  ארבעיםאשר לו, או להם, 

לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת 

האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. על אף האמור לעיל בתקנה זו, אם כונסה 

חית רק , תתקיים האסיפה הנדעילל 71-ו 70 האסיפה הכללית על פי דרישות בעלי המניות כאמור בתקנות

 .לעיל 69אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה כאמור בתקנה 

ישב בראש כל אסיפה ייושב  ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, כל דירקטור שמונה לכך על ידי הדירקטוריון,  .77

רה דקות חמש עשבחלוף נוכח  הואאו אם באסיפה כלשהי אין  ,כללית של החברה. באין יושב ראש כאמור

 לבחוררב לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים יאו אם ס ,מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה

 באחד מבין נושאי המשרה הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי משרה

חרו באחד מבעלי כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יב האחרים או שהדירקטורים או נושאי משרה אחרים

 המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

 החברה תערוך פרוטוקולים של הליכים באסיפה הכללית, שיכללו פרטים, כדלקמן: .78

 שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם. .78.1

 לו.העניינים הנידונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקב .78.2

 פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה הכללית, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו. .79

 הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות

בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק החברות  .80

. מבלי לגרוע 2000-הכללית(, התש"סותקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה 

 מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות החברה.

בעצמו או באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות  סוג,בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת  .81

 ינו חייב להיות בעל מניות בחברה.תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה א

, בין בעצמו ובין יצביע רק אחד מהם בכל אסיפהבכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה,  .82

הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על מעל ידי שלוח, ביחס למניה כזו. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד 

יע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה או באישור חבר ניהם אשר שמו מופיידי שלוח, יצביע זה מב
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( או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין "אישור הבעלות"הבורסה בדבר בעלותו במניה )להלן: 

החברה תראה את הרשום הראשון במרשם בעלי המניות כמיופה כוחם של יתר הרשומים ו זה, לפי העניין

החתום על ידי רוב הבעלים הרשומים של מניה, או צו  ,כן נמסר לחברה מסמך כמחזיקים במניה, אלה אם

אחדים או  םאפוטרופוסי. בית משפט, המציין את שמו של הרשום האחר, כמייצג את המחזיקים במניה

 יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו. ימנהלי עיזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, 

בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו היה הבעלים הרשום של  האי למניה רשאי להצביע מכוחכל אדם הזכ .83

להנחת דעת הדירקטוריון, את זכותו למניה לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני  ,ובלבד שיוכיח ה,מני האות

חברה אם הכירה ה אמועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה בכוונתו להצביע, אל

 קודם לכן בזכותו להצביע מכוחן של מניות אלה באסיפה זו.

 -הממנה . היה יערך בכתב וייחתם על ידי הממנהי"( כתב מינויממנה שלוח להצבעה )להלן: "אשר מסמך  .84

כי  ,תאגיד; הדירקטוריון רשאי לדרושאותו יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את יתאגיד, 

כינוס האסיפה אישור בכתב, להנחת דעת הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים יימסר לחברה לפני 

 לחייב את התאגיד. כן רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך.    

 במקום או הרשום במשרד יופקד, הדירקטוריון דעת להנחת, הימנו מתאים העתק אוהחתום  המינוי כתב .85

 ביחס או כללי באופן, לפעם מפעם הדירקטוריון ידי על שיקבע כפי - לה מחוצה או בישראל, אחרים או אחר

 שבה, יןיהענ לפי, הנדחית האסיפה או האסיפה תחילת לפני שעות ושמונה ארבעים לפחות - מיוחד הלמקר

 לשיקו לפי, רשאי האסיפה ראש יושב, לעיל האמור אף על. מינוי כתב אותו יסוד על להצביע השלוח מתכוון

 התקבל לא. דעתו שיקול לפי, לראוי זאת מצא אם, האמור המועד לאחר גם כאמור מינוי כתב לקבל, דעתו

 .אסיפה באותה תוקף לו יהיה לא, לעיל זו בתקנה כאמור המינוי כתב

 זכאי שהיה כפי ,האסיפה ראש כיושב ולהיבחר הכללית באסיפה בדיונים להשתתף רשאי להצבעה שלוח .86

 .המינוי בכתב אחרת יןצו שלא ובלבד, ממנהה המניות בעל לכך

 שתאושר אחרת צורה בכל או בישראל המקובלת בצורה יהיה להצבעה שלוח הממנה המינוי כתב .86.1

 .הדירקטוריון ידי על

 מספר המינוי בכתב ןיצו לא. ניתן הוא שבגינן המניות מספר ואת סוג את יציין המינוי כתב .86.2

 בעל שם על הרשומות המניות ממספר הגבוה מניות פרמס בו צוין או ניתן הוא שבגינן המניות

 כל בגין ניתן כאילו המינוי כתב את יראו, ןיהעני לפי, הבעלות באישור הנקובות או המניות

 .מניות בעל של מניותיו

 או המניות בעל שם על הרשומות המניות ממספר הנמוך מניות מספר בגין ניתן המינוי כתב אם .86.3

 בהצבעה נוכח מלהיות נמנע כאילו המניות בעל את יראו, ןיהעני לפי, הבעלות באישור הנקובות

 .בו הנקובות המניות מספר בגין תקף יהיה המינוי וכתב מניותיו יתרת בגין

 יהיה אחת הממני ביותר המחזיק מניות בעל, להצבעה שלוח מינוי בדבר זה תקנון מהוראות לגרוע מבלי .87

 :אלה אותלהור בכפוף, אחד משלוח יותר למנות זכאי

 .ניתן הוא שבגינן המניות מספר ואת סוג את יציין מינוי כתב כל .87.1

 מניות בעל ידי על שניתנו ,המינוי בכתבי הנקובות ,כלשהו מסוג מניות של הכולל המספר עלה .87.2

 ,יןיהענ לפי, הבעלות באישור הנקובות או שמו על הרשומות ,סוג מאותו המניות מספר על ,אחד

 .מניות בעל אותו ידי על שניתנו ינויהמ כתבי כל בטלים יהיו
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 בגינן שלוח משמש שהוא או שבבעלותו המניות מקצת מכוח להצביע םרשאי להצבעה שלוח או מניות בעל .88

 .אחר באופן מקצתן ומכוח אחד באופן המניות מקצת מכוח צביעהל הוא ורשאי ,)לפי העניין(

 פסול הוכרז או הממנה נפטר להצבעה ודםק אם אף תוקף בר יהיה מינוי כתב מכוח שניתן בהצבעה קול .89

 במשרד נתקבלה כן אם אלא, המינוי כתב ןנית בגינה אשר ,המניה הועברה או המינוי כתב בוטל או דין

 האמור אף על. יןיהענ לפי, ההעברה או הביטול, הפסלות, הפטירה בדבר בכתב הודעה ,האסיפה לפניהרשום, 

 זאת מצא אם, האסיפה במהלך גם כאמור הודעה לקבל, דעתו שיקול לפי, רשאי האסיפה ראש יושב, לעיל

 .לראוי

 יןוצ שלא ובלבד, המינוי כתב מתייחס שאליה ,אסיפה של נדחית אסיפה כל לגבי גם תקף יהיה מינוי כתב .90

 .המינוי בכתב אחרת

 אחד ולקול החברה של הכללית באסיפה להשתתף בזכות בעליה את מזכה הרגילות מהמניות אחת כל .91

 .בהצבעה

 יןיבמנ ההצבעה; המצביעים קולות יןיבמנ בהצבעה תוכרע כללית באסיפה להצבעה העומדת החלטה .92

 הצבעה ההצבעה לפני נדרשה אם אלא, האסיפה ראש יושב ידי על לכך שתיקבע בדרך תיעשה קולות

 של פקהמונ המניות מהון 10% לפחות מחזיקים או המחזיק מניות בעלי או מניות בעל ידי על חשאית

 ראש יושבתכריע עמדתו של  אותו לפסול או בהצבעה קול לקבל אם דעות חילוקי של הבמקר. החברה

 באופן סופי ומוחלט ובלבד שניתנה בתום לב.  האסיפה

 והערה כלשהו ברוב ובין אחד פה בין, נדחתה או נתקבלה הכללית באסיפה שהחלטה ראש היושב הכרזת .93

 את וכיחהל צורך יהיה ולא, בה לאמור לכאורה ראיה תהיה, יפההאס בפרוטוקול זה ןיבעני שנרשמה

 .נגדה או החלטה הצעת בעד שניתנו(, היחסי חלקם את או) הקולות מספר

 ראש ליושב. רגיל ברוב נהתקבלת הכללית האסיפה החלטות, אחר רוב בדבר החברות חוק להוראות בכפוף .94

 .מכריע קול או נוסף קול יהיה לא האסיפה

 או הדיון את לדחות או לדחותה, חוקי מנין בה שיש האסיפה בהסכמת, רשאי כללית סיפהא ראש יושב .95

 פי על כן לעשות חייב ואהו, שתקבע ולמקום אחר למועד, היום סדר שעל יםמסו בנושא החלטה קבלת

 לגביו נתקבלה ושלא היום סדר על שהיה ,נושא אלא ידון לא, רוכאמ נדחית באסיפה. האסיפה דרישת

 תינתן, ימים ואחד עשריםביותר מ הכללית האסיפה נדחתה. יהידחה על הוחלט שבה באסיפה החלטה

, יומה סדר את לשנות מבלי כללית אסיפה נדחתה. לעיל 72-ו 71 בתקנות כאמור, הנדחית האסיפה על הודעה

 וחריא ולא, האפשר ככל מוקדם, החדש המועד לגבי והזמנות הודעות הינתנת, או פחות מזה ימים 21-ב

, לעיל 72-ו 71 תקנות לפי תינתנה כאמור וההזמנות ההודעות .הכללית האסיפהלפני  שעות ושתיים משבעים

 .המחויבים בשינויים

 הדירקטוריון

  5-יפחת מ לא הדירקטורים מספר, החברות בחוק כמשמעה ציבורית חברה הינה החברה בה התקופה במשך .96

 (.החיצוניים הדירקטורים כולל) 12 על יעלה)לא כולל הדירקטורים החיצוניים( ולא 

 את תמנה החברה של הכללית האסיפה(, חיצוניים דירקטורים בעניין לרבות) החברות חוק להוראות בכפוף .97

, דירקטור מינוי בדבר בהחלטה אחרת נאמר לא אם. רגיל ברובשתתקבל  בהחלטה הדירקטוריון חברי
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 שלאחר הראשונה השנתית האסיפה בתום המסתיימת ,בהקצו לתקופה וינה המינויובכפוף להוראות כל דין, 

 .בחברה מניות בעל להיות חייב אינו דירקטור .המינוי

 בציון יראו זה ולעניין) מינויו על הדירקטוריון המליץ כן אם אלא, הכללית באסיפה דירקטור ימונה לא .98

 אם או( מינויו על וןהדירקטורי כהמלצת הכללית האסיפה זימון על החברה בהודעת הדירקטור של שמו

 ההודעה פרסום מיום ימים שבעה מתום יאוחר לא, הרשום למשרד הגיש להציעו המבקש בחברה מניות בעל

 מועמדאותו  כי להציע מניות בעל אותו כוונת על המודיע, המניות בעל ידי על חתום מסמך, האסיפה על

 .בחברה כדירקטור ןלכה עמדוהמ של בכתב והסכמת מצורפת כשלמסמך, כדירקטור ימונה

בכפוף להוראות כל דין, , לעיל 77 בתקנה הקבוע הדירקטורים של המזערי מהמספר הדירקטורים מספר פחת .99

, כאמור רביהמ למספר עד לחברה נוספים דירקטורים או דירקטור למנות רשאי הדירקטוריוןיהיה 

 .הדירקטוריון ידי על ינויומ שלאחר הקרובה הכללית האסיפה למועד עד יכהן כאמור שמונה דירקטורו

 תחל היד על שמונה דירקטור של כהונתו כי לקבוע תרשאי הכללית האסיפהבכפוף לכל דין,  .100

 .מינויו על ההחלטה ממועד יותר מאוחר במועד

 כל ממשרתו להעביר, רגיל ברוב בהחלטה, עת בכל רשאית הכללית האסיפה, לעיל האמור כל אף על .101

 ,כהונתו תקופת תום לפני(, החברות חוק הוראות נהחולת לגביו אשר) ניחיצו דירקטור למעט, דירקטור

 אסיפה כל רשאית כן. הכללית האסיפה בפני עמדתו את להביא סבירה הזדמנות לדירקטור שתינתן ובלבד

 אחר אדם, לעיל כאמור, ממשרתו שהועבר דירקטור במקום למנות, רגיל ברוב בהחלטה, כללית

 .כדירקטור

 :הבאים מהמקרים אחד בכל מאליה תתפנה טורדירק של משרתו .102

 ;הועבר ממשרתואו  התפטר אם .102.1
 

 ;הופטר לא עוד כל, רגל כפושט הוכרז אם .102.2
 

 ;לחוק 232 בסעיף כאמור בעבירה הורשע אם .102.3
 

 ;לחוק 233 בסעיף כאמור משפט בית החלטת פי על .102.4
 

 ;משפטית כשיר כבלתי הוכרז אם .102.5

 ;מאליה כהונתו הסתיימה חוק פי על אם .102.6

 ;רנפט אם .102.7

 ;א לחוק232 עיףבמועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בס .102.8

 א לחוק.245א או 227 עיףבמועד מתן הודעה לפי ס .102.9

ה שהיא, יהיו הדירקטורים המכהנים רשאים לצרף דירקטור מכל סיב דירקטור משרת התפנתה אם .103

נתה משרתו. כמו כן, כל במקומו, ודירקטור כאמור יכהן עד תום התקופה בה היה מכהן קודמו אלמלא התפ

עוד מספר הדירקטורים אינו עולה על מספרם המירבי, יהיה רשאי הדירקטוריון לצרף לדירקטוריון 
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דירקטורים נוספים עד למספר המירבי המותר, ותוקף הצירוף עד למועד הקרוב שבו ימונו באסיפה הכללית 

 .של החברה דירקטורים שאינם חיצוניים

 כנדרש, לחברה או הדירקטוריון ראש ליושב, לדירקטוריון הודעה מסירת ידי-לע להתפטר רשאי דירקטור .104

 מועד בהודעה נקבע כן אם אלא, ההודעה שנמסרה במועד לתוקף תיכנס וההתפטרות, החברות בחוק

 .להתפטרותו הסיבות את ימסור דירקטור. יותר מאוחר

 כדירקטורים תפקידם מילוי בעד לגמו לדירקטורים לשלם החברה רשאית, החברות חוק להוראות כפוףב .105

 להחזר זכאים הדירקטורים יהיו, בנוסף. הכללית האסיפה ידי על יקבעיש כפי(, מיוחדים שירותים עבור וכן)

 במסגרת פעילותם עקב או הדירקטוריון בישיבות השתתפותם עקב שהוציאו וכדומה אש״ל, נסיעה הוצאות

 .כדירקטורים תפקידיהם

 לקבל, שלה בת חברה של או החברה של עובד גם שהינו מדירקטור למנוע כדי לעיל האמורות בהוראות אין

 .החברות חוק פי על כנדרש אושרו כאמור העסקתו שתנאי ובלבד, כאמור העסקתו בגין אחרות בותטוה שכר
 

 חיצוניים דירקטורים

 זה ובכלל, כהונתם נייןלע ויחולולפחות בשיעור שנדרש לפי חוק החברות  חיצוניים דירקטורים יכהנו בחברה .106

 .דיןב שנקבעו ההוראות, כהונתם בגין זכאים הם להם התשלומים

 ותפקידיו הדירקטוריון סמכויות
 

 .דין כל פי-ועל זה תקנון פי-על לו הנתונים והכוחות הסמכויות כל יהיו לדירקטוריון .107

 המנהל תפקידי ביצוע על ויפקח החברה מדיניות את יתווה הדירקטוריון, זה תקנון מהוראות לגרוע מבלי .108

 :זה ובכלל, ופעולותיו הכללי

 ;ביניהן עדיפויות וסדרי למימונן עקרונות, החברה של הפעולה תכניות את יקבע .108.1

 ;ליטול רשאית שהחברה האשראי מסגרת את ויקבע, החברה של הכספי מצבה את יבדוק .108.2

 ;השכר מדיניות ואת הארגוני המבנה את יקבע .108.3

 ;חוב גרותיא של סדרות של הנפקה על להחליט רשאי .108.4

 ;החברות לחוק 171 בסעיף כאמור, ולאישורם הכספיים הדוחות לעריכת אחראי .108.5

 לחוק 173 בסעיף כאמור, העסקיות התוצאות ועל החברה ענייני מצב על השנתית לאסיפה ידווח .108.6

 ;החברות

 ;הכללי המנהל את ויפטר ימנה .108.7

 ועד 270-ו 255 סעיפים הוראות לפי או זה תקנון לפי אישורו הטעונות ובעסקאות בפעולות ליטחי .108.8

 ; החברות לחוק 275
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 ;החברה של הרשום המניות הון גבול עד למניות המירים ערך וניירות מניות להקצות רשאי .108.9

 ;העניין לפי, הטבה מניות חלוקת או דיבידנד חלוקת על להחליט רשאי .108.10

 של מניותיה בעלי מכל, החברות לחוק 1 בסעיף זה מונח כמשמעות רכישה על להחליט רשאי .108.11

 ; דעתו שיקול לפי, מהם מי או מחלקם או החברה

 ;החברות לחוק 328 בסעיף כאמור, מיוחדת רכש הצעת על דעתו יחווה .108.12

 מומחיות בעלי להיות שעליהם, ןובדירקטורי דירקטורים של הנדרש המזערי המספר את יקבע  .108.13

 המספר את יקבע רקטוריוןהדי; החברות לחוק 240 סעיף לפי כמשמעותה, ופיננסית חשבונאית

 ומורכבות החברה פעילות היקף, גודלה, החברה בסוג, היתר בין, בהתחשב כאמור המזערי

 לפי הדירקטוריון סמכויות .לעיל 96 תקנה לפי שנקבע הדירקטורים למספר ובכפוף, פעילותה

 .לעיל 56.2.2 בתקנה כמפורט למעט, הכללי למנהל לאצילה יתנו אינן זו תקנה

 

 .להפעילה הדירקטוריון רשאי, אחר לאורגן הז בתקנון או בחוק הוקנתה שלא החברה של סמכות .109

 

 האצלת סמכויות הדירקטוריון .110

 

 יןילענ לווהכ, לסמכותו יועברו הכללי למנהל הנתונות סמכויות כי להחליט רשאי הדירקטוריון .110.1

 .ם, שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענייןמסוי זמן לפרק או, מסוים

 .םמסוי יןילענ לפעול כיצד הכללי למנהל להורות רשאי הדירקטוריון, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .110.2

 לביצוע הנדרשת הסמכות את להפעיל הדירקטוריון רשאי ,ההוראה את הכללי המנהל קיים לא

 ;במקומו ההוראה

 

 .במקומו להפעילן הדירקטוריון רשאי, סמכויותיו את להפעיל הכללי המנהל מן נבצר .110.3

 

 לנושא, הכללי למנהל מסמכויותיו להאציל הדירקטוריון רשאי, החברות חוק להוראות בכפוף .110.4

 לפרק או יםמסו יןילענ אשתה היכול הדירקטוריון סמכות האצלת. אחר לאדם או בחברה משרה

 .הדירקטוריון של דעתו שיקול לפי והכל ,יםמסו זמן

 

 ןיורקטוריהד ועדות

 חברי מקרב חברים להן למנות, ועדות להקים ןוהדירקטוריי רשא, החברות חוק להוראות בכפוף .111

 כולן, סמכויותיו את דירקטוריון תלוועד ולהאציל(, דירקטוריון״ ״ועדת: להלן)או מחוצה לו  הדירקטוריון

 .מקצתן או

 תבוועד. דירקטוריון חבר שאינו מי יכהן לא, מסמכויותיו לה אצל שהדירקטוריון דירקטוריון תבוועד         

 .דירקטוריון חברי שאינם מי גם שיכהנו יכול, בלבד להמליץ או לדירקטוריון לייעץ שתפקידה דירקטוריון
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, דירקטוריון תלוועד מסמכויותיו להאציל רשאי הדירקטוריוןאין  שלהלן בנושאים, לעיל האמור אף על         

 :בלבד המלצה לשם ועדות להקים רשאי יהיה אולם
 

 ;לחברה יתכלל מדיניות קביעת .111.1

  בידי מראש שהותוותה למסגרת בהתאם החברה מניות של ברכישה מדובר כן אם אלא, חלוקה  .111.2

 הדירקטוריון;

 בדבר דעת חוות מתן או הכללית האסיפה אישור הטעון ןייבענ הדירקטוריון עמדת קביעת  .111.3

 ;החברות לחוק 329 בסעיף כאמור, מיוחדת רכש הצעת של כדאיותה

 ;דירקטורים מינוי .111.4

 או, למניות למימוש הניתנים או למניות םמיריה ערך ניירות של או מניות של הקצאה או נפקהה  .111.5

 ;דירקטוריון תלוועד מותרת אצילה למעט, חוב גרותיא סדרת של

 ;כספיים דוחות אישור .111.6

 275 עד 270 -ו 255 סעיפים הוראות לפי הדירקטוריון אישור הטעונות ופעולות לעסקאות אישור .111.7

 .החברות לחוק

 שנעשתה פעולה או שהתקבלה כהחלטה כמוה, דירקטוריון תבוועד שנעשתה פעולה או שהתקבלה החלטה .112

. ימתמסו ועדה לגבי או יםמסו יןילענ, הדירקטוריון ידי על אחרת במפורש נקבע אם אלא, בדירקטוריון

 אין ואולם, דירקטוריון עדתולו סמכויות אצילת לבטל או לצמצם, להרחיב פעם מדי רשאי הדירקטוריון

 כלפי פיה על פעלה שהחברה ועדה של החלטה של בתוקפה לפגוע כדי כאמור סמכויות ביטול או בצמצום

 .ביטולה על ידע שלא, אחר אדם

 ועדות דירקטוריוןפעילות   .113

רוב חברי הועדה אלא אם נקבע אחרת  יהיה ןודירקטורי ועדת של ישיבה לפתיחת החוקי ייןהמנ .113.1

 .וף להוראות כל דיןובכפ הדירקטוריון ידי על

 על גם, יביםהמחו בשינויים, יחולו, הדירקטוריון פעולות ןיבעני זה בתקנון הכלולות הוראות .113.2

, זה יןילענ הדירקטוריון ידי על שניתנו הוראות במקומן באו לא עוד כל, הדירקטוריון ועדות

 .החברות חוק להוראות בכפוף והכל

 .המלצותיה או החלטותיה על שוטף באורח דירקטוריוןל תדווח דירקטוריון ועדתבכפוף לכל דין,  .113.3

החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, תובאנה לידיעת 

 הדירקטורים לפני הדיון בדירקטוריון באותן החלטות והמלצות.

 דירקטור לפחות יכהן, הדירקטוריון מסמכויות סמכות להפעיל הרשאית, דירקטוריון ועדת בכל .113.4

 .אחד חיצוני

 



 

21 
 

 ביקורת ועדת .114

 . ביקורת ועדת חבריו מבין ימנה הדירקטוריון .114.1

הרכב  משלושה יפחת לא הביקורת ועדת של חבריה מספרלעיל,  113.4על אף האמור בתקנה  .114.2

 .וועדת הביקורת יהיה בכפוף לחוק החברות

 על עליה יוטל אשר חרא תפקיד כלוכן  , החברות בחוק הקבוע פי על יהיו הביקורת ועדת תפקידי .114.3

 .הדירקטוריון ידי

 יושב ראש ועדת הביקורת יהיה דירקטור חיצוני.  .114.4

 רקטוריוןהדי פעולות

 ישיבותיו את ולדחות תפקידיו ביצוע לשם להתכנס רשאי הדירקטוריון, זה תקנון להוראות בכפוף .115

 .לנכון שימצא כפי ודיוניו פעולותיו את ולהסדיר 

 (.״הדירקטוריון ושב ראשי״: להלן) הדירקטוריון ראש כיושב לכהן חבריו מבין אחד ימנה הדירקטוריון .116

 לא אם. ובמשרת הדירקטוריוןיושב ראש  ןיכה שבה התקופה את לקבוע רשאי הדירקטוריון

 כדירקטור ןמכה ואה עוד כל ובמשרת הדירקטוריון ראש יושב ןיכה, כאמור תקופה נקבעה

 .והחלפת לע החלטה החברה בדירקטוריון התקבלה ולא

 מישיבת הדירקטוריון ראש יושב נעדר. וינהלן הדירקטוריון ישיבות בראש ישבי הדירקטוריון ראש יושב .117

 שנקבע מהמועד דקות 15 תוך דירקטוריון לישיבת הופיע לא או, מראש שמסר הודעה פי על, דירקטוריון

 .הישיבה שרא כיושב מבניהם באחד הנוכחים הדירקטוריון חברי יבחרו, הישיבה לקיום

 .בכפוף להוראות כל דיןו, ההחבר צרכי לפי לישיבותיו יתכנס הדירקטוריון .118

 ישיבת לקיום והמועד המקום את ולקבוע, עת בכל הדירקטוריון את לכנס רשאי הדירקטוריון ראש יושב .119

 .הדירקטוריון

 כל בהתקיים הדירקטוריון את לכנס חייב יהיה הדירקטוריון ראש יושב, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .120

 :מאלה אחד

 שיפורט בנושא דיון לשם, לפחות דירקטורים שני מאת הדירקטוריון לכינוס דרישה קבלת .121

 הדירקטוריון לכינוס דרישה בקבלת יהיה די, לחוק החברות 257מתקיים האמור בסעיף  םוא, בדרישתם

 ;בדרישתו שיפורט, בנושא דיון לשם, לפחות אחד דירקטור מאת

 ;הדירקטוריון של פעולה המצריכים הכללי המנהל של יווחד או הודעה קבלת .121.1

 

 .החברה של החשבונאית בבקרה מהותיים ליקויים על המבקר החשבון רואה מאת הודעה קבלת .121.2

 ללא, הדירקטוריון את הדירקטוריון ראש יושב יכנס, לעיל כאמור דיווח או הודעה קבלת עם .121.3

 .יןיהענ לפי, דיווחה או הודעהה, הדרישה ממועד ימים 14 מתום יאוחר ולא, דיחוי
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 דירקטוריון ישיבתכינוס  .122

 

 .הישיבה מועד לפני סביר זמן הדירקטוריון חברי לכל תינתן הדירקטוריון כינוס על מראש הודעה .122.1

 להתכנס ,הדירקטורים רוב בהסכמתבמקרים דחופים ו, הדירקטוריון רשאי, לעיל האמור אף על .122.2

  .הודעה ללא לישיבה

 :יכלול והוא, הדירקטוריון ראש יושב בידי ייקבע הדירקטוריון ותישיב של היום סדר .123

 ;הדירקטוריון ראש יושב שקבע נושאים .123.1

 ;לעיל 120 בתקנה כאמור שנקבעו נושאים .123.2

 כינוס טרם סביר זמן, הדירקטוריון ראש מיושב ביקש הכללי שהמנהל או שדירקטור נושא כל .123.3

 (.היום״ ״סדר: להלן) היום בסדר לכללו, דירקטוריון ישיבת

 העניינים של סביר פירוט וכן תתכנס בו והמקום הישיבה מועד יןיצו הדירקטוריון כינוס על בהודעה .124

 .פה-בעל אשתה הויכול בכתב אשתה היכול ההודעה. היום סדר פי על, בישיבה שידונו

 רשנמס ,הדירקטור של למענו תימסר - בכתב הנמסרת הודעה היא אם - הדירקטוריון ישיבת על הודעה .125

 למסירתה הסכים אם או, אחר במקום לו תימסר ההודעה כי הדירקטור ביקש אם אלא, לחברה מראש

 .אחר במקום

 והזכאים הישיבה במועד המכהנים ,דירקטוריוןה חברי רוב יהיה דירקטוריון ישיבת לפתיחת החוקי המניין .126

 לישיבת שנקבע מועדמה שעה חצי בתום חוקי ןימני נכח לא. ובכפוף להוראות כל דין, בה להשתתף

 מניין יהיה לא אם כאמור נדחית בישיבה. יותר מאוחר למועד או שעות 48-ב הישיבה תידחה ,הדירקטוריון

 .חוקי מניין יהוו להצביע שאיםרוה הנוכחים הדירקטורים מכינוסה השעה מחצית בתום חוקי

 הצבעה בישיבות דירקטוריון .127

 קולות ברוב נהתקבלת הדירקטוריון החלטות. טורדירק לכל אחד קול יהיה בדירקטוריון בהצבעה

 ראש ליושב. הנמנעים קולות את בחשבון להביא מבלי, בה ומצביעים בישיבה הנוכחים הדירקטורים

 ,החלטה הצעת חשבית, שקולות הדעות היו .בהצבעה שוויון של במקרה מכריע קול יהיה לא הדירקטוריון

 .כנדחית ,הדירקטוריון חברי הצביעו שעליה

 הדירקטורים שכל ובלבד התקשורת אמצעי בכל שימוש באמצעות ישיבות לקיים רשאי הדירקטוריון .128

 לניהולה והדרכים האופן את להסדיר רשאי הדירקטוריון. בזמן בו זה את זה לשמוע יכולים המשתתפים

 .תקשורת באמצעי ישיבה של

 להשתתף הזכאים הדירקטורים לשכ ובלבד, בפועל התכנסות ללא אף החלטות לקבל רשאי הדירקטוריון .129

 כאמור שנתקבלה החלטה. עניין באותו לדיון להתכנס שלא הסכימו להחלטה שהובא יןיבענ ולהצביע בדיון

 .כדין ונוהלה שכונסה וריוןטדירק בישיבת נתקבלה, כאילו, ועניין דבר לכל, תקפה תהא
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 פרוטוקולים

 הפרוטוקולים .הדירקטוריון בישיבות ההליכים שלבכתב  פרוטוקולים ייערכו כי ,לכך יגרום הדירקטוריון .130

 :שלהלן הפרטים את, היתר בין, ויכללו, חברה בצורה מסודרתב וריישמ

 האחרים בכל ישיבת דירקטוריון; והנוכחים המשתתפים הדירקטורים שמות .130.1

 

 .שנתקבלו וההחלטות הדירקטוריון בישיבות שנדונו העניינים .130.2

 ין;העני לפי, הישיבה ראש יושב בידי או הדירקטוריון ראש יושב בידי ייחתם פרוטוקול כל .130.3

 .בו לאמור לכאורה ראיה ישמש כאמור ונחתם שאושר פרוטוקול

 החלטות קבלת ועל דירקטוריון ועדת כל של ישיבותיה על גם נהחולת, לעיל 131 תקנה הוראות .131

 .לעיל 130 בתקנה כאמור, התכנסות ללא דירקטוריוןשל ה

 הכללי המנהל

 אחד כל) אחד כללי ממנהל יותר למנות הוא ורשאי, לחברה כללי מנהל, לעת מעת, ימנה וןהדירקטורי .132

 בכל להחליפו או הכללי המנהל את לפטר הדירקטוריון רשאי כןכמו (. הכללי״ ״המנהל: להלן ייקרא מהם

 .לנכון שימצא עת

 .דירקטור להיות חייב ואינו בחברה מניות בעל להיות חייב אינו הכללי המנהל .133

 וכפוף הדירקטוריון שקבע המדיניות במסגרת, החברה ענייני של שוטףה לניהול אחראי הכללי המנהל .134

 .להנחיותיו

 אחר לאורגן מכוחו או זה בתקנון או בחוק הוקנו שלא והביצוע הניהול סמכויות כל תהיינה הכללי למנהל .135

 אם ,לעיל 111.1 תקנה אותלהור בהתאם, לדירקטוריון ממנו נהועברתש כאמור סמכויות למעט החברה של

 .הדירקטוריון של לפיקוחו נתון יהיה הכללי המנהל נה;ועברת

 למנהל ולהעניק למסור, לעת מעת, הדירקטוריוןרשאי , זה תקנון ולהוראות, החברות חוק להוראות בכפוף .136

 מסמכויות קלהעני רשאידירקטוריון וה, בעיניו שיראה כפי, זה תקנון לפי לדירקטוריון שיש סמכויות הכללי

 רשאי וכן, ובעיני שייראה כפי הגבלות ובאותן תנאים באותם, מטרות לאותן, תקופה לאותה אלה

, חלקן או כולן, תחתן או במקומן והן בנדון סמכויות על ויתור ללא הן, אלה סמכויות להעניק הדירקטוריון

 .ןחלק או כולן, אלה סמכויות ולשנות לשלול, לבטל לעת מעת רשאי והוא

 לאצול, הדירקטוריון באישור, רשאי הכללי המנהל, להלן 147 בתקנה מהאמור לגרוע בלימ .137

 כללי באישור בין ינתןיש יכול כאמור הדירקטוריון אישור .לו הכפופים, לאחרים או לאחר, מסמכויותיו

 .םימסו יןילענ ובין

 כפי, ובהיקף במועדים ,איםבנוש דיווחים לדירקטוריון יגיש הכללי המנהל, דין כל מהוראות לגרוע מבלי .138

 .הדירקטוריון נהלי במסגרת ובין ימתמסו בהחלטה בין, הדירקטוריון שיקבע

 אוו/ ברווחים השתתפות אוו/ עמילות דמי אוו/ משכורת תשלום ידי על שישולם יכול הכללי המנהל של שכרו .139

 .אחרת דרך בכל אוו/, לרכישתם זכות או ערך ניירות הענקת ידי על
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 עסקאות ואישור תפעולו תוקף

 ידי-על או דירקטוריון ועדת ידי-על או הדירקטוריון ידי על שנעשו הפעולות כל, דין כל להוראות בכפוף .140

 אם אף תקפות ינההית - העניין לפי, משרה נושאכ או דירקטוריון ועדת כחבר או כדירקטור הפועל אדם כל

 או הועדה חבר הדירקטור, הדירקטוריון תועד, הדירקטוריון במינוי כלשהו פגם שהיה מכן לאחר יתגלה

 .בתפקידו מלכהן פסול היה האמורים המשרה מנושאי שמי או, העניין לפני, המשרה נושא

 כשירות נושא משרה .141

 או עניין בעל בחברה משרה נושא היות וכן בחברה מניות החזקת, החברות חוק להוראות בכפוף .141.1

 מניות בעל שהינו או בו עניין בעלת ינהה שהחברה תאגיד לרבות, אחר תאגיד בכל משרה נושא

 משרה נושא יפסלי לא, כן כמו. בחברה משרה נושא מהיות המשרה נושא את תפסול לא, בחברה

 עם בחוזה לעיל כאמור תאגיד כל התקשרות עקב או התקשרותו עקב בחברה משרה נושא מהיות

 .שהיא דרך ובכל שהוא עניין בכל החברה

 את או/ו אותו תפסול לא בחברה משרה נושא םאד של היותו, ותהחבר חוק להוראות בכפוף .141.2

 לנושא יש שבהן בעסקאות החברה עם מלהתקשר בו עניין בעל שהוא אחר תאגיד או/ו קרובו

 .כלשהי בדרך אישי עניין המשרה

 אישור בעניין בדיונים ולהצביע להשתתף רשאי יהיה משרה נושא ,חברותה חוק להוראות בכפוף .141.3

 .אישי עניין בהן לו שיש ולותפע או עסקאות

 של אחר אדם עם החברה של עסקה או בה משרה נושא עם החברה של עסקה, החברות חוק להוראות בכפוף .142

 :כדלקמן, בדרך יאושרו, חריגות עסקאות אינן ואשר, אישי עניין בה יש, בחברה משרה נושא

 גורם ידי-על או ןהדירקטוריו ידי-על תאושר חריגה שאינה בעסקה לעיל כאמור התקשרות .142.1

 בהחלטה בין, הדירקטוריון ידי-על לכך שיוסמך( החברה של הביקורת ועדת לרבות) אחר

 של יםמסו לסוג בהסמכה בין, כללית בהסמכה בין, הדירקטוריון הליונ במסגרת ובין ימתמסו

 .ימתמסו לעסקה בהסמכה ובין עסקאות

 יםמסו לסוג כללי אישור מתן ידי-על השייעש יכול, לעיל כאמור ,חריגות שאינן עסקאות אישור .142.2

 .ימתמסו עסקה אישור ידי-על או עסקאות של

 שליטה בעל או משרה נושא ידי-על לדירקטוריון הניתנת כללית הודעה, החברות חוק להוראות בכפוף .143

 או המשרה נושא של גילוי משום תהווה, האישי עניינו פירוט תוך, מסוים בגוף האישי עניינו בדבר, בחברה

 התקשרות, לרבות לעיל כאמור גוף עם התקשרות כל לצורך, כאמור האישי עניינו בדבר לחברה השליטה בעל

 .אישי עניין בה יש כאמור לגוף אשר

 חברהה בשם חתימה

 ולחתום לפעול אדם כל להסמיך הדירקטוריוןרשאי , זה תקנון ולהוראות החברות חוק להוראות בכפוף .144

 .מסוימים לעניינים ובין כללי באופן בין, אחר אדם עם חדבי ובין לבדו בין, החברה בשם

 כן אם אלא החברה את תחייב לא מסמך על החתימה. החברה שם את הנושאת חותמת תהיה לחברה .145

 .ו/או שמה המוטבע המודפס שמהחותמת החברה ו/או  בצירוף החברה בשם לחתום המוסמכים עליו חתמו
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 כוח-באי מינוי

 של כוחה בא להיות אדם כל של כוחו את יפותיל עת בכל הדירקטוריון רשאי, ותהחבר חוק להוראות בכפוף .146

 כפי והכל, תנאים לאותם ובכפוף תקופה לאותה, דעת ושיקול סמכויות אותן ועם מטרות לאותן החברה

 .לנכון ימצא שהדירקטוריון

 את, חלקי או מלא ןבאופ, לאחר להעביר סמכות, היתר בין, אדם לאותו להעניק רשאי יהיה הדירקטוריון

 .לו המסורים הדעת ושיקול ההרשאות, הסמכויות

 

 

 וביטוח שיפוי, פטור

 פטור נושאי משרה .147

, מקצתה או כולה, מאחריותו בה משרה נושא מראש לפטור החברה רשאית, החברות חוק להוראות בכפוף

 דירקטור מראש ורלפט רשאית אינה חברה, אולם. כלפיהשלו  הזהירות חובת הפרת עקבשנגרם  נזק בשל

וכן עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בהחלטה או  בחלוקה הזהירות חובת הפרת עקב כלפיה מאחריותו

 )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( לבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברהבעסקה ש

 .יש בה עניין אישי

 נושאי משרה ביטוח .148

 בשל בה משרה נושא של אחריותו לביטוח בחוזה להתקשר החברה רשאית, החברות חוק להוראות בכפוף

 :מאלה אחד בכל, בה משרה נושא היותו בתוקף שעשה פעולה עקב עליו שתוטל חבות

 

 ;אחר אדם כלפי או החברה כלפי זהירות חובת הפרת  .148.1

 להניח סביר יסוד לו והיה לב בתום פעל המשרה שנושא ובלבד, החברה כלפי אמונים חובת הפרת .148.2

 ;החברה בטובת תפגע לא שהפעולה

 ;אחר אדם לטובת עליו שתוטל כספית חבות .148.3

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו,  .148.4

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, ככל שהדבר מותר על פי דין; 

הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק ייעול הליכי  -"אכיפה מנהלי הליך" -לעניין זה         

, , חוק ניירות ערך, , כפי שיעודכן מעת לעת2011 -ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א האכיפה

 לרבות עתירה מנהלית, ערר או ערעור בקשר עם הליך כאמור.ו

תשלום לנפגע ()א( לחוק ניירות ערך )להלן: "1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .148.5

 "(.הפרה

 .משרה נושא של אחריות לבטח מותר יהיה או/ו מותר בשלו אשר אחר אירוע כל  .148.6
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 שיפוי נושאי משרה .149

 - החברות חוק להוראות בכפוף

בתנאי שסכום והחברה רשאית לשפות נושאי משרה בה במידה המרבית המותרת על פי כל דין  .149.1

שלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי השיפוי שת

, לא יעלה על להלןהחברה על פי החלטת השיפוי, ביחס לחבויות כספיות שיוטלו עליהם כאמור 

מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שקדמו  25%

ספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח לתשלום סכום השיפוי, בתו

 . בו התקשרה החברה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה  .149.2

 שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:

ובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין חבות כספית שהוטלה עליו לט .149.2.1

 שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה  .149.2.2

עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, 

ובלי שהוטלה עליו חבות כספית  ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו

כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות 

 כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או  .149.2.3

בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי  שחויב בהן בידי בית משפט,

אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה 

 שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי  .149.2.4

ובכלל זה שכר טרחת עורך  שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות,

 דין. 

 תשלום לנפגע הפרה. .149.2.5

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות  .149.2.6

  נושא משרה.

 שיפוי מראש .149.3

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט 

גבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש תו, 150.2.1ף בסעי

לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה 
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כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים  ,שהדירקטוריון קבע

ות, וכן הסכום או שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייב

 אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. 

רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבויות או הוצאות כמפורט  החברה

   לעיל. 150.2.3 -ו 150.2.2בסעיפים 

 שיפוי בדיעבד .149.4

 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

 כללי -טוח פטור, שיפוי ובי .150

אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין פטור, שיפוי וביטוח, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא 

 פטור, ביטוח או שיפוי של נושאי משרה בחברות אחרות. ןלענייבהתקשרותה בחוזה 

בשליטתה,  פטור, שיפוי וביטוח של נושאי משרה בחברות ןלעניירשאית להתקשר בחוזה  אהחברה תה

המותרת על פי כל דין, ויחולו  המרביתחברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה ענין כלשהו, במידה 

 פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה, בשינויים המתחייבים. ןלענייזה ההוראות לעיל  ןלעניי

יכול שתהיה בתוקף גם  יובהר כי בפרק זה, התחייבות ביחס לפטור, שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה

 לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

 והיוון קרנות ורווחים , מניות הטבהדיבידנדים, קרנות

 שימצא כפי, כלשהם סכומים הרווחים מתוך להפריש, דיבידנד חלוקת על יחליט בטרם, רשאי הדירקטוריון .151

 כפי, כלשהי אחרת למטרה או הטבה מניות לחלוקת, דיבידנד לחלוקת שמורה לקרן או כללית לקרן, לנכון

 רווחי, העוקבת לשנה יעברו הדירקטוריון של דעתו שיקול פי על. דעתו שיקול לפי הדירקטוריון שיקבע

 .כדיבידנד לחלקם שלא החליט הדירקטוריון אשר החברה

 לעיל כאמור שהופרשו הסכומים את להשקיע הדירקטוריון רשאי, האמורות בקרנות שימוש שייעשה עד .152

 בהן לעשות או לשנותן, אלה בהשקעות לטפל, לנכון שימצא כפי, שהיא השקעה בכל, הקרנות כספי ואת

 ממנה בחלק או קרן בכל ולהשתמש, מיוחדות לקרנות השמורה הקרן את לחלק רשאי והוא, אחר שימוש

 של דעתו שיקול פי-על הכל, החברה נכסי משאר בנפרד להחזיקה מבלי, החברה עסקי לצורך

 .שיקבע ובתנאים קטוריוןהדיר

 המחליט, הדירקטוריון. דיבידנד חלוקת על החלטה לקבל הדירקטוריון רשאי, החברות חוק להוראות בכפוף .153

 חלוקת של בדרך או במזומנים, מקצתו או כולו, ישולם הדיבידנד כי להחליט רשאי ,דיבידנד חלוקת על

 .דעתו שיקול פיל, אחרת דרך בכל או ערך בניירות זה ובכלל, בעין נכסים

 מניות הטבה  .154

 להון ולהפוך, הטבה מניות הקצאת על להחליט הדירקטוריון רשאי החברות חוק להוראות בכפוף  (א)

 מכל או מניות על מפרמיה, החברות לחוק( ב)302 בסעיף כמשמעותם, החברה מרווחי חלק מניות
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 ידי-על שיקבע בסכום להש האחרונים הכספיים בדוחות האמורים העצמי בהונה הכלול אחר מקור

 .ההטבה מניות של הנקוב מערכן יפחת לא ואשר הדירקטוריון

 .במלואן כנפרעות נהיחשבת זו תקנה פי-על ינהוקצתש הטבה מניות (   ב)

 

 ,הטבה מניות או דיבידנד, זה תקנון ולהוראות בחברה המונפקות המניות לסוגי הנלוות לזכויות בכפוף .155

 .עליה ששולמה פרמיה בכל להתחשב מבלי, מניה כל של הנקוב לערך יחסי ןבאופ המניות לבעלי יחולקו

 

 :הדירקטוריון רשאי הטבה מניות הקצאת או דיבידנד חלוקת בדבר החלטה ביצוע לשם .156

 להתגבר כדי לו שיראו הצעדים בכל ולנקוט לכך בקשר שיתעורר קושי כל עיניו ראות לפי שבילי .157

 .זה קושי על

 יובאו לא הדירקטוריון שיקבע מסוים מסכום הנמוך בסכום םשברי או ששברים להחליט .157.1

 (נטו) התמורה את ולשלם מניות שברי למכור או ,המניות בעלי של זכותם התאמת לשם בחשבון

 .להם לזכאים

 תוקף מתן לשם דרוש שיהיה אחר מסמך או חוזה כל על המניות בעלי בשם לחתום להסמיך .157.2

 בסעיף כאמור בכתב מסמך לרישום ולהגיש לחתום יךלהסמ - ובמיוחד, לחלוקה או/ו להקצאה

 .החברות לחוק 291

 לבעלי ישולמו במזומנים תשלומים כי ולהחליט שיחולקו מסוימים נכסים של השווי את לקבוע .157.3

 .שנקבע השווי סמך על המניות

 למועיל שייראה כפי, להם שזכאים מי לטובת לנאמנים מסוימים נכסים או מזומנים להקנות .157.4

 .דירקטוריוןה בעיני

 או, ההקצאה את לאפשר כדי הדירקטוריון לדעת דרוש שיהיה אחר הסדר או סידור כל לעשות .157.5

 .ןיהעני לפי, החלוקה

 .הצמדה הפרשי או ריבית ישאוי לא מניות בגין אחרות הנאה זכויות או דיבידנד .158

 שהתמורה ניהמ בגין אחרות הנאה זכויות או הטבה מניות או דיבידנד כל לעכב רשאי הדירקטוריון .159

 שתתקבל תמורה או כאמור סכום כל ולגבות, לחברה שולמה לא, מקצתה או כולה, עבורה שנקבעה

 המניה בגין ההתחייבויות או החובות חשבון על, אחרת הנאה זכות או ההטבה מניות כל ממכירת

 עם במשותף אם ובין החייב המניה בעל של הבלעדית בבעלותוהיא  האמורה המניה אם בין - זאתו, האמורה

 .אחרים מניות בעלי

 זכאי שלגביה מניה בגין אחרות הנאה זכויות או הטבה מניות או דיבידנד כל לעכב רשאי הדירקטוריון .160

 אותו ירשםיש עד, יןיהענ לפי, לעיל 47 עד 45 תקנות לפי, להעבירה שזכאי או במרשם כבעליה רשםילה אדם

 .יןיהענ פיל, כדין שיעבירה עד או המניה של כבעליה אדם
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 העברתם או ההטבה מניות הקצאת או הדיבידנדים תשלום דרכי את, לעת מעת, לקבוע רשאי הדירקטוריון .161

 בעלי לגבי והן הרשומים המניות בעלי לגבי הן, לכך בקשר והסדרים נהלים, הוראות וכן להם לזכאים

 :כדלקמן לקבוע ירשא הדירקטוריון, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. רשומים שאינם המניות

 משלוח ידי על, רשום מניות לבעל ישולמו רשומים מניות לבעלי שיחולקו כספים או דיבידנד .161.1

 רשומים בעלים של במקרה או, המניות בעלי במרשם רשומה שהיא כפי, לכתובתו בדואר המחאה

 של משלוח כל. למניה ביחס המניות בעלי במרשם ראשון מופיע ששמו למי - במניה במשותף

, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .הרשום המניות בעל שלאחריותו הבלעדית  על ייעשה כאמור מחאהה

 לא הדירקטוריון ידי על שייקבעכפי  מסכום הנמוך דיבידנד סכום כי לקבוע הדירקטוריון רשאי

 .להלן 166.2 משנה תקנת הוראות לגביו ויחולו ,לעיל כאמור בהמחאה יישלח

 עשהיי רשומים מניות לבעלי שיחולקו כספים או דיבידנד תשלום יכ לקבוע רשאי הדירקטוריון .161.2

 .הדירקטוריון ידי על ושייקבע יםאחראו דרך  מקום בכל אוהרשום  במשרד

 החברה באמצעות האמורים המניות לבעלי יועבר רשומים שאינם מניות לבעלי שיחולק דיבידנד .161.3

 .הדירקטוריון ידי על שתיקבע אחרת דרך בכל או לרישומים

 בעלת קבלה לתת רשאי מהם אחד כל, מניה על במשותף כבעלים במרשם רשומים יותר או שניים אם .162

 .המניה בגין המגיעים הנאה זכויות או אחרים כספים או, אחר ערך נייר או מניה, דיבידנד כל בעד תוקף

 החברה מסמכי

  זכות עיון .163

 ,החברות לחוק 184 בסעיפים המפורטים ברהחה במסמכי עיון זכות תהא המניות לבעלי .163.1

 .לכך שנקבעו התנאים בהתקיים

 להם הוענקה אם אלא, מהם חלק בכל או החברה במסמכי עיון זכות תהא לא המניות לבעלי .163.2

 כאמור, הדירקטוריון ידי על לכך הורשו אם או זה תקנון פי על או חיקוק פי על, כאמור זכות

 .לעיל 166.1 בתקנה

 ,זה תקנון פי על או דין פי על, בניהולו חייבת שהחברה מרשם או ספנק, ספר כל, דין כל להוראות בכפוף .164

 .או מי שהוא הסמיך לניהול אותם מסמכים הדירקטוריון שיחליט כפי, אחרים או טכניים אמצעיםב ינוהל

 מבקר חשבון רואה

 תום עד בתפקידם וישמשו שנתית אסיפה בכל יתמנו מבקרים חשבון רואי או מבקר חשבון רואה .165

 .שלאחריה השנתית האסיפה

 שכר רואה חשבון המבקר .166

 של דעתו שיקול לפי, הביקורת פעולת עבור שכרו את הדירקטוריון יקבע, מבקר חשבון רואה לחברה מונה       

 .הדירקטוריון

 הודעות
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 פי על או החוק הוראות פי על, לרישומים לחברה וכן המניות לבעלי מסמכים מסירת או תוהודע מתן .167

 .זה בפרק להלן הנזכרות הדרכים באחת וייעש, זה תקנון

 

 .לעיל 71-73 ותבתקנ כאמור תימסר כללית אסיפה על הודעה .168

 

 מסירת הודעה לבעל מניה .169

 מסירה ידי על מניה לבעל מסמך או הודעה למסור רשאית החברה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .169.1

הכל בהתאם  – רוניאלקט דואר ידי על או בדואר משלוח ידי על או פקסימיליה ידי על או ביד

 .לפרטי המשלוח שנמסרו לה על ידי בעל המניה

 

 .לידיו העברתם  במועד כנמסרו ייחשבו, מניה בעל של לידיו שנמסרו מסמך או הודעה .169.2

 כשהם דואר בבית למשלוח נמסרו אם כהלכה כנמסרו יחשבוי דוארב שנשלחו מסמך או הודעה .169.3

 היה שבו בזמן בוצעה כאילו תיחשב ההמסיר. כדין םומבוילי הנכונה הכתובת את נושאים

 המכתב נמסר שבו מהתאריך ימים משלושה יותר ולא, הדואר ידי על הרגילה בדרך נמסר המכתב

 .הדואר בבית כאמור ההודעה את המכיל

 לאחר שעות וארבע עשרים כנמסרת שביחת אלקטרוני בדואר או בפקסימיליה שנשלחה הודעה .169.4

 .שיגורה

התייחסות להודעה או המסמך שנשלחו אליו, עובר לחלוף הזמן היה והתקבלה מבעל המניה  .169.5

שנקבע לעיל כחזקת מסירה, ייחשב בעל המניה כמי שקיבל את ההודעה במועד שבו התייחס 

 אליה. 

 הדירקטוריון שיקבע אחר מקום בכל אוהרשום  במשרדלבעל מניה  מסמך מסירת על להודיע רשאית החברה .170

 .האינטרנט תבאמצעו לרבות, אחרת דרך בכל או

 אחת פעם ההודעה פרסום ידי על המניות לבעלי הודעה למסור החברה רשאית, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .171

 ההודעה מסירת במקום והן בנוסף הן -וזאת , העברית בשפה, בישראל המתפרסמים יומיים עיתונים בשני

 .המניות בעלי ידי על ההודעה נתקבלה שבו כתאריך ייחשב בעיתון הפרסום תאריך. לעיל 172 בתקנה כאמור

 נזכר ששמו מניה לבעל םמשלוח ידי על מסמך או הודעה למסור החברה רשאית במניה במשותף לבעלים .172

 .מניה אותה לגבי המניות בעלי במרשם לראשונה

)להלן:  אחרת דרךכל ב או העברה פי על, הדין חמכובין אם , מניה לכל זכות לידיוהגיעה ש אדם כל .173

 הנעבר זכות נשאבה שממנו לאדם כדין שנמסרה מניה לאותה ביחס הודעה כל הנעבר את ייבתח, "(הנעבר"

 .במרשםהנעבר  פרטי נרשמו בטרם, מניה לאותה

 כהלכה מסריםנ יחשבוי ,זה תקנון להוראות בהתאם בחברה מניות לבעל שנמסרו הודעה או מסמך כל .174

 אם בין) דין פי על במניות הזכות הסבת או מניות בעל אותו של פירוקו או רגלו פשיטת, פטירתו למרות

 כאמור מסירה או ומשלוח, המניות כבעל במקומו אחר נרשם לא עוד כל(, לאו אם ובין כך על ידעה החברה
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 הסבת מכח להן הזכאי או/ו מניות באותן יןיהמעונ אדם כל לגבי ,כמספיקים ,שהיא מטרה לכל ,יחשבוי

 .במקומו או מכוחו אם ובין מניות בעל תואו עם ביחד אם בין, דין פי על הזכות

 זה תקנון לפי הודעה לקבל זכאי אשר, אחר אדם כל או דירקטור, מניה בעל רשאי, דין כל להוראות בכפיפות .175

 כן ומשעשה, כללי באופן ובין מיוחד למקרה בין, בדיעבד ובין מראש בין, קבלתה על לוותר, דיןה לפי או

 יחשבוי, ההודעה את לתת צריך היה שבגינן, פעולה או הליך וכל, כדין ההודעה ניתנה כאילו הדבר יחשבי

 .ושרירים םכתקפי

 באיזה הודעה מתן או מסמך משלוח בדבר החברה מזכיר ידי על או דירקטור ידי על חתום בכתב אישור .176

 .בו הכלול פרט כל לגבי מכרעת כהוכחה יחשבי, זה בתקנון המפורטים מהאופנים

 יובא, מסוימת תקופה במשך יפה שכוחה הודעה או ימים מספר של מוקדמת דעההו לתת שיש אימת כל .177

 הדרכים מאחת ביותר הודעה ניתנה. אחרת נקבע אם פרט, התקופה או הימים מספר יןיבמנ המסירה יום

 .לעיל כאמור, כנמסרת נחשבת היא שבו ביותר המוקדם במועד נתקבלה כאילו אותה יראו, לעיל המפורטות

 לא, מניות בעל ידי על כזו מודעה של קבלה אי או, משים מבלי, אסיפה על מניות לבעל מודעה לש משלוח אי .178

 .כזו באסיפה שנתקבלה החלטה כל של בתוקפה תפגע

 מיזוג

 או הכללית באסיפה רגיל ברוב יהיה החברות לחוק השמיני לחלק הראשון הפרק פי על מיזוג אישור .179

 .דין כל להוראות בכפוף והכל, ןייהענ לפי, סוג באסיפת

 רוקיפ

 הכללית האסיפה החלטת פי על, אחר באופן או מרצון בפירוק בין, המפרק רשאי, דין כל להוראות בכפוף .180

 פי על המפרק רשאי וכן, מקצתו או כולו, הרכוש עודף את המניות בעלי בין בעין לחלק, רגיל ברוב שנתקבלה

 יחזיקו אשר ,נאמנים בידי הרכוש מעודף חלק כל להפקיד ,רגיל ברוב שנתקבלה ,הכללית האסיפה החלטת

 המפרק רשאי, בעין הרכוש עודף חלוקת לשם. לנכון ימצא שהמפרק כפי, המניות בעלי לטובת בנאמנות בו

 המניות בעלי בין החלוקה תבוצע כיצד ולהחליט לחלוקה העומד הרכוש של הראוי הערך את לקבוע

 .שבבעלותם בחברה ניםהשו המניות לסוגי הנלוות בזכויות בהתחשב

 מניה למוכ"ז שטר

 להוראות בהתאם, מניה שטר במלואה ששולמה למניה להוציא רשאית החברה, דין כל להוראות בכפוף .181

( 2()א)130 בסעיף כאמור המניה תירשם כאמור ובמקרה, החברה ןודירקטורי ידי על זה לעניין שתיקבענה

 .המניות עליב ממרשם יימחק המניה בעל של ושמו, החברות לחוק

 ניםפ קרבמ

ובכפוף להוראות  הדירקטוריון כך יקבע אם, או, הדירקטוריון יו״ר יהיה הפנים מבקר על הארגוני הממונה .182

 .החברה מנכ״ל –כל דין 

 כך יקבע אם, או, החברה דירקטוריון לאישור הפנים מבקר ידי על נהוגשת שנתית עבודה לתוכנית הצעות .183

 .הביקורת וועדת לאישור - הדירקטוריון
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 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת כדירקטור כהונה חידוש , מועמד ל31285109, נושא ת.ז. מר אברהם נוסבאוםאני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: ן"( נותהחברה)להלן: " קבוצת אשטרום
 

 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-ידיים(, התש"לתקופתיים ומי

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .חל שינוי בפרטים האמוריםלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

, לעניין הגבלת לחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

רות נו לחוק ניי52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 
בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה  בעלהנני  .6

 -לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו
2005 . 

 

 

 

 

 
 

 אברהם נוסבאום  11.07.2016

 חתימה  תאריך

 
 

 

 

 

 

 

 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת קבוצת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,65328643גיל גירון, נושא ת.ז. מר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

ת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי הנני בעל הכישורים הדרושים והיכול .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .חל שינוי בפרטים האמוריםלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו על קטין, פסול דיןהגבלת מינוי ו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2פרק ז'לחוק ניירות ערך, או לפי  4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 גיל גירון             28.06.2016

 חתימה    תאריך

 

 
 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת קבוצת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,53340816. , נושא ת.זירון משוררמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב224סעיף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-ם ומיידיים(, התש"לתקופתיי

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .חל שינוי בפרטים האמוריםלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

חברות, לעניין הגבלת לחוק ה 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

ק ניירות נו לחו52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 ירון משורר           11.07.2016

 חתימה    תאריך

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת קבוצת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,29051786עפר זהבי, נושא ת.ז. מר אני הח"מ, 

 נותן הצהרה זאת כדלקמן: "(החברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת ש .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .םחל שינוי בפרטים האמורילא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -בניהול תיקי השקעות, התשנ"ההשקעות, בשיווק השקעות ו
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 עפר זהבי             4.07.2016

 חתימה    תאריך

 
 

 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברותלן: ")לה 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת קבוצת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,57052714יונתן לוי, נושא ת.ז. מר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

יש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקד .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, ברהשל הח 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .חל שינוי בפרטים האמוריםלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו ן, פסול דיןהגבלת מינוי על קטיו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 יונתן לוי                28.06.2016

 חתימה    תאריך

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 הבלתי תלוי תילכהונת דירקטור תת מועמדהצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224לפי סעיף  

 
בלתי  יתדירקטור תכהונחידוש ל תמועמד ,52028669 ת.ז. ת, נושאגב' ליאורה לבאני הח"מ, 

 צהרה זאת כדלקמן:הנת "( נותהחברה)להלן: " בקבוצת אשטרום בע"מ התלוי
 

 לחוק החברות.)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  תהנני בעל .2
 יתלכהן כדירקטור השאני כשיר הבחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור תיכדירקטור

 רה.בחב

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  תהנני מאשר .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת בדוח ההמפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, הינם בחברה יתוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור
 .חל שינוי בפרטים האמורים לאוכן, כי  נכונים ומלאים

 

 להצהרה זו, מסמכים ותעודות לגבי השכלתי וניסיוני. 'אנספח כ יםמצורפ .4

 

, 1999 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .5
מי שהוכרז פושט ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה

 .וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק גל כל עוד לא הופטרר

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .6

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
 ית, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,ן של בעל השליטה וכ האינני קרוב .7
השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו  תבמישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל

, במועד המינוי או לתאגיד או לקרוב של בעל השליטה לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה
 אחר;

 לעניין זה:

קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן קיום יחסי עבודה,  –" זיקה"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  כהונה כנושא משרה,

-2שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 
 .2006-שס"ז לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, ת 4

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,  –" תאגיד אחר"
 הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו במישרין  ףלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 7מבלי לגרוע מהאמור בס'  .8

עסקיים או מקצועיים למי שאסורה קשרים או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט קשרים  7זיקה אליו כאמור בסעיף 

 )ב( לחוק החברות.244זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 

 



ינים עם ניגוד עני כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ,האני מצהיר .9
 .הבלתי תלוי תי, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורהבלתי תלויית תפקידי כדירקטור

 
 שלה. תדירקטוריון בורסה בישראל או עובד תשלה, חבר תרשות ניירות ערך, עובד תאיני חבר .10

 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה  .11
 .יתכדירקטור תנאני מכה

 
הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  .12

 -לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו
2005 . 

 
בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  יתכדירקטור נתמכהאינני  .13

 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.שא

 
 

 

 ליאורה לב   29.06.2016

 חתימה           תאריך          

 

 

 

   


