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ג.א.נ,.
הנדון :דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות הדיווח") וחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק
החברות")
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום ד'6 ,
במרץ  2019בשעה  15:00במשרדי החברה ברח' יגאל אלון  ,98תל אביב (מגדל אמפא ,קומה .)10
 .1פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות
1.1

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום .31.12.2017

1.2

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOכרואה החשבון המבקר של החברה .נוסח
ההחלטה המוצעת" :למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOכרואה החשבון
המבקר של החברה".

1.3

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטוריות החיצוניות) ,קרי ה"ה
אבי בן אברהם ,חיים פייגלין ,רן בן אברהם ,אברהם חרל"פ והגב' מתיה גרינהולץ .בהתאם
לדרישת סעיף 224ב(א) לחוק החברות ,הצהיר כל אחד מהדירקטורים האמורים על כשירותו
לכהן כדירקטור וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם
ביצוע תפקידו ,ופירט את כישוריו כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים
 226ו 227-לחוק החברות .הצהרות הדירקטורים מצ"ב לדוח זימון זה .כמו כן ,בהתאם לתקנה
36ב(א) 10לתקנות הדיווח ,הפרטים ביחס לדירקטורים האמורים מפורטים בדוח התקופתי של
החברה לשנת  2017כפי שפורסם ביום  30במרץ ( 2018אסמכתא .)2018-01-027513
נוסח ההחלטות המוצעות:
"למנות מחדש את מר אבי בן אברהם כדירקטור בחברה".
"למנות מחדש את מר חיים פייגלין כדירקטור בחברה".
"למנות מחדש את מר רן בן אברהם כדירקטור בחברה".
"למנות מחדש את מר אברהם חרל"פ כדירקטור בחברה".
"למנות מחדש את הגב' מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה".
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ההצבעה לגבי כל כהונה של דירקטור תיעשה בנפרד .בהתאם ,ההצבעה ביחס לנושא זה
פוצלה בכתב ההצבעה וכן בכתב ההצבעה האלקטרוני כך שתתאפשר הצבעה נפרדת ביחס
לכל דירקטור.
 .2המנין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית
על-פי תקנון ההתאגדות של החברה ,אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית ,אלא אם כן נוכח מנין
חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה .מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם
או על-ידי באי כוח ,לפחות שני בעלי מניות המחזיקים לפחות רבע מזכויות ההצבעה בחברה .אם כעבור
מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי ,תידחה האסיפה ליום ד' 13 ,במרץ
 ,2019לאותה השעה ולאותו המקום ,ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה
מהמועד הקבוע לאסיפה ,תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
 .3הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות
 .3.1הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף  1.2לעיל ,הינו רוב של  75%לפחות
של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה ,ללא קולות הנמנעים,
בהצבעה במניין הקולות.
 .3.2הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף  1.3לעיל ,הוא רוב רגיל (קרי ,רוב של
למעלה מ 50%-מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה ,ללא קולות
הנמנעים) ,בהצעה במניין הקולות.
 .4סדרי האסיפה וההצבעה
א .המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף (182ב) לחוק החברות ותקנות
הצבעה בכתב הינו יום ג' 5 ,בפברואר "( 2019המועד הקובע").
ב .זכאות להצביע
כל בעל מניות של החברה במועד הקובע ,בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום")
ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה
ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים ,כאמור
בסעיף  )1(177לחוק החברות ,להלן" :בעל מניות לא רשום") ,רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה
בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה ,וכן להצביע באמצעות כתב הצבעה .בנוסף ,בעל מניה לא
רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה
האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"
ו"-כתב הצבעה אלקטרוני" ,בהתאמה).
ג .בא כוח להצבעה
כאמור לעיל ,כל בעל מניות רשאי למנות בא-כוח להצביע במקומו .מינויו של בא-כוח יהיה
בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך .כתב המינוי של בא-כוח וייפוי הכוח או
תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מייפוי כוח או תעודה כאלה ,יופקדו במשרדי
החברה ,ברחוב יגאל אלון  ,98תל אביב (מגדל אלקטרה ,קומה  ,)10לא פחות מ 48-שעות לפני
המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שעבורה נערך כתב המינוי.
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ד .כתב הצבעה והודעות עמדה
כאמור לעיל ,בהצבעה לאישור ההחלטות בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כמפורט לעיל,
רשאי בעל מניות להצביע גם באמצעות כתב הצבעה .כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר
לנושא האמור באמצעות הודעת עמדה.
את נוסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה כהגדרתן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל
שתהיינה ,ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") שכתובתו
 https://www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו .http://maya.tase.co.il
הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר
ההפצה.
כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות למר דוד אמור ,סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה (טלפון03- :
 )6554401ולקבל ,ללא תמורה ,את נוסח כתב ההצבעה ,או בהסכמתו ,קישורית לנוסח כתב
ההצבעה באתר ההפצה ,וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה ,ככל שתהיינה.
חבר הבורסה ישלח ,ללא תמורה ,בדואר אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות
העמדה (ככל שתינתנה) ,באתר ההפצה ,לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר
מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה ,אלא אם הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין לקבל
קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח
בלבד ,ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה (לרבות המסמכים שיש לצרף אליו ,כמפורט בכתב
ההצבעה) הינו עד ארבע ( )4שעות לפני מועד כינוס האסיפה .המועד האחרון להמצאת הודעות
עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה ( )10ימים לפני מועד קיום
האסיפה .לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים
המצורפים ,למשרדי החברה.
ה .הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית
כאמור לעיל ,בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש ( )6שעות
לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת") ,אז תיסגר מערכת ההצבעה
האלקטרונית .ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד
נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד
זה.
יצוין כי בהתאם לסעיף ( 83ד) לחוק החברות ,אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת ,תימנה
הצבעתו המאוחרת ,כאשר לעניין זה ,הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב
מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
ו .אישור בעלות
בעל מניות לא רשום ,ימציא למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל או לפקס03-6554411 :
(לידי מר דוד אמור) ,לא פחות מארבע ( )4שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה ,אישור
מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה ,בדבר בעלותו במניה במועד הקובע .באישור
יכללו הפרטים הנקובים בתקנה  2ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה
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לצורך הצבעה באסיפה הכללית) ,התש"ס .2000 -בעל מניות לא רשום כאמור ,זכאי לקבל את
אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או
בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון
ניירות ערך מסוים.
לחלופין ,בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בס"ק (ה) לעיל) .בלי לגרוע מן האמור
לעיל ,מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא 5לחוק ניירות ערך ,שעניינו נתוני המשתמשים
במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
ז .שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום
לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום ,לרבות הוספת נושא לסדר היום .יהיה
ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
בקשה של בעל מניה לפי סעיף (66ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית
תומצא לחברה עד שבעה ( )7ימים לאחר זימון האסיפה .הוגשה בקשה כאמור ,אפשר כי הנושא
יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה .במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן
וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא
על סדר היום ,כאמור לעיל.
 .5עיון במסמכים
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ,במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל ,בימים א'-ה'
בין השעות  ,09:00-15:00ובתיאום מראש עם מר דוד אמור ,סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה (טלפון:
 ,)03-6554401וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.
צ.מ.ח המרמן בע"מ

צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו2005-
חלק ראשון
.1

שמה של החברה :צ.מ.ח המרמן בע"מ.

.2

סוג האסיפה הכללית ,המועד והמקום לכינוסה :אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ,אשר
תתקיים ביום ד' 6 ,במרץ  ,2019בשעה  15:00במשרדי החברה ,ברחוב יגאל אלון  ,98תל-אביב (מגדל
אלקטרה ,קומה .)10

.3

פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות:
3.1

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOכרואה החשבון המבקר של החברה .נוסח
ההחלטה המוצעת" :למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOכרואה החשבון
המבקר של החברה".

3.2

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטוריות החיצוניות) ,קרי ה"ה אבי
בן אברהם ,חיים פייגלין ,רן בן אברהם ,אברהם חרל"פ והגב' מתיה גרינהולץ .נוסח ההחלטות
המוצעות:
"למנות מחדש את מר אבי בן אברהם כדירקטור בחברה".
"למנות מחדש את מר חיים פייגלין כדירקטור בחברה".
"למנות מחדש את מר רן בן אברהם כדירקטור בחברה".
"למנות מחדש את מר אברהם חרל"פ כדירקטור בחברה".
"למנות מחדש את הגב' מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה".
הפרטים ביחס לדירקטורים האמורים מפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת  2017כפי
שפורסם ביום  30במרץ ( 2018אסמכתא .)2018-01-027513
ההצבעה ביחס לכל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

.4

המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:
ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של כל מסמך הנוגע להחלטות המוצעות ,במשרדי החברה ,ברחוב
יגאל אלון  ,98תל אביב (מגדל אלקטרה ,קומה  ,)10בימים א'-ה' ,בשעות העבודה המקובלות ובתיאום
מראש עם מר דוד אמור ,סמנכ"ל הכספים ומזכיר החברה (טלפון ,)03-6554401 :וזאת עד למועד כינוסה
של האסיפה.
כמו-כן ,ניתן למצוא את דוח הזימון ,נוסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה ,כהגדרתן בסעיף 88
לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-ככל שתהיינה ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה")
שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("אתר
הבורסה") שכתובתו .http://maya.tase.co.il
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.5

.6

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום:1
5.1

הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף  3.1לעיל ,הינו רוב של  75%לפחות של
קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה ,ללא קולות הנמנעים ,בהצבעה
במניין הקולות.

5.2

הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף  3.2לעיל ,הוא רוב רגיל (קרי ,רוב של
למעלה מ 50%-מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה ,ללא קולות
הנמנעים) ,בהצעה במניין הקולות.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה:
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף (182ב) לחוק החברות ותקנות החברות
(הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו 2005-הינו יום ג' 5 ,בפברואר "( 2019המועד הקובע").

.7

תוקף כתב ההצבעה  -חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם:
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:
בעל מניות לא רשום - 2אישור בעלות ,אשר צורף לכתב ההצבעה או נשלח לחברה באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף  13להלן).
בעל מניות רשום - 3צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות.
את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ,כאמור לעיל ,יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע ()4
שעות לפני מועד כינוס האסיפה .לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה
והמסמכים המצורפים ,למשרדי החברה.
לחלופין ,בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (קרי ,עד שש ( )6שעות לפני מועד כינוס
האסיפה).
כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה ,יהיה חסר תוקף.

.8

הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:
בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש ( )6שעות לפני מועד
כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת") ,אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית .ההצבעה
במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן
לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

1

2
3

בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום,
מאחר שלצורך קבלת ההחלטה נדרש רוב מיוחד.
מי ש לזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה
לרישומים.
בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.
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יצוין כי בהתאם לסעיף (83ד) לחוק החברות ,אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת ,תימנה הצבעתו
המאוחרת ,כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו ,באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל
שיימסר למשרדי החברה ,תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
.9

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:
משרדי החברה ,רחוב יגאל אלון  ,98תל-אביב (מגדל אלקטרה ,קומה  ,)10פקס.03-6554411 :

.10

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה:
עד עשרה ( )10ימים לפני מועד האסיפה.

.11

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:
עד חמישה ( )5ימים לפני מועד האסיפה.

.12

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל
שתהיינה):
אתר ההפצהwww.magna.isa.gov.il :
אתר הבורסהhttp://maya.tase.co.il :

.13

אישור בעלות:
בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את
מניותיו ,או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לעניין זה תינתן
מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
כמו-כן ,בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית.

.14

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני ,בלא תמורה ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות
העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה ,מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו ,אלא אם כן
הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי
הצבעה בדואר תמורת תשלום .הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
בנוסף ,כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות ל מר דוד אמור ,סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה (טלפון03- :
 )6554401ולקבל ,ללא תמורה ,את נוסח כתב ההצבעה ,או בהסכמתו ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר
ההפצה ,וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה ,ככל שתהיינה.

.15

עיון בכתבי ההצבעה:
בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ( )5%או יותר מסך כל זכויות
ההצבעה בחברה ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל
השליטה בחברה ,כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות ,זכאי ,בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר
כינוס האסיפה הכללית ,לעיין במשרדי החברה (שמענם מצוין בסעיף  10לעיל) ,בשעות העבודה המקובלות,
בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
כמות המניות הרגילות של החברה ,המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ,הינה 904,973.2 :מניות
רגילות של החברה.
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כמות המניות הרגילות של החברה ,המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל
השליטה כאמור ,הינה 464,236 :מניות רגילות של החברה.
.16

שינויים בסדר היום:
לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום ,לרבות הוספת נושא לסדר היום ,עשויות
להתפרסם הודעות עמדה ,ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה (ככל שתהיינה) בדיווחי
החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
בקשה של בעל מניה לפי סעיף (66ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא
לחברה עד שבעה ( )7ימים לאחר זימון האסיפה .הוגשה בקשה כאמור ,אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום
ופרטיו יופיעו באתר ההפצה .במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם
אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר
היום.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום ,על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה
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צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו2005-
חלק שני
שם החברה :צ.מ.ח המרמן בע"מ
מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) :משרדי החברה ,רחוב יגאל אלון  ,98תל-אביב (מגדל אלקטרה ,קומה ,)10
פקס.03-6554411 :
מספר החברה51-253120-3 :
מועד האסיפה :יום ד' 6 ,במרץ  ,2019בשעה .15:00
סוג האסיפה :אסיפה שנתית.
המועד הקובע :יום ג' 5 ,בפברואר .2019
פרטי בעלי המניות:
שם בעל המניות_________________________________________________ :
מספר זהות___________________________________________________ :
במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:
מספר דרכון___________________________________________________ :
המדינה בה הוצא הדרכון_________________________________________ :
בתוקף עד_____________________________________________________ :
במידה ובעל המניות הוא תאגיד:
מספר התאגיד__________________________________________________ :
מדינת ההתאגדות_______________________________________________ :
האם בעל המניות הינו בעל עניין 4,נושא משרה בכירה 5או משקיע מוסדי ?6כן /לא.
(אם כן ,פרט ____________________________________________________)

4
5
6

"בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף  1לחוק ניירות ערך.
"נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף (37ד) לחוק ניירות ערך.
"משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה  1לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת
באסיפה כללית) ,התשס"ט , 2009-וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות ,כמשמעותו בחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,התשנ"ד.1994-
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אופן ההצבעה
אופן

הנושא שעל סדר היום

בעד

ההצבעה1

נגד

נמנע

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ()BDO
כרואה החשבון המבקר של החברה.
מינוי מחדש של מר אבי בן אברהם כדירקטור בחברה.
מינוי מחדש של מר חיים פייגלין כדירקטור בחברה.
מינוי מחדש של מר רן בן אברהם כדירקטור בחברה.
מינוי מחדש של מר אברהם חרל"פ כדירקטור בחברה.
מינוי מחדש של הגב' מתיה גרינהולץ
בחברה.
( )1

כדירקטורית

אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

פרטים
להלן פרטים אודות "עניין אישי" באישור ההחלטה לעיל:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף  )1(177לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק
בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת
הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

_____________

______________________

תאריך

חתימת בעל המניות

לכבוד
צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")
ג.א.נ,.

הנדון :הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות ,התשנ"ט1999-

אני הח"מ ,אבי בן אברהם ,נושא ת.ז , 3278025 .מצהיר בזאת ,לצורך מינויי כדירקטור בחברה ,כדלקמן:
 .1יש לי את הכישורים הדרושים ,כמפורט להלן ,וכן את היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי
כדירקטור בחברה:
בוגר הטכניון בחיפה ,מהנדס בניין במגמת קונסטרוקציה 1962
מתכנן ומהנדס קונסטרוקציה בשוויץ -ציריך .1962-1964
מנהל פרויקטים -בגין ,בניית הטכניון בחיפה ,מנהל חברה קבלנית משפחתית.
 .2לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן ,למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ5-
שנים:
.2.1

עבירה לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422-עד  428לחוק העונשין ,תשל"ז1977-
ולפי סעיפים 52ג52 ,ד(53 ,א) ו 54-לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

.2.2

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של
ניצול מידע פנים.

.2.3

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

 .3ועדת האכיפה המינהלית 1לא הטילה כנגדי אמצעי אכיפה 1האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או
בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
 .4אינני קטין או פסול דין וכי לא הוכרזתי פושט רגל (או אם הוכרזתי פושט רגל  -הופטרתי).
 .5אינני מסווג כדירקטור בלתי תלוי על ידי החברה או ,אם אני מסווג כאמור ,מתקיימים לגבי התנאים
הבאים:
.5.1

מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דח"צ הקבועים בסעיף (240ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת
הביקורת של החברה אישרה זאת (ראה התנאים הרשומים בעמוד הבא).

.5.2

אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על
שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

בחתימתי על הצהרה זו ,אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות
ניירות ערך את הצהרתי זו.
ולראיה באתי על החתום:
אבי בן אברהם
שם פרטי ומשפחה

תאריך

 1כהגדרת המונח בסעיף (225ב) לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
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ידוע לי כי ההצהרה דלעיל תצורף לדו"ח המיידי שיימסר על ידי החברה בקשר עם מינויי.
"דירקטור בלתי תלוי"  -דירקטור חיצוני או דירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן:
 .1איננו קרוב של בעל השליטה ,וכן אין לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל
השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקד מו למועד המינוי ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה ,במועד
המינוי ,או לתאגיד אחר ,ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא ,במועד המינוי ,יושב ראש
הדי רקטוריון ,המנהל הכללי ,בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין זה –
"זיקה"  -קיו ם יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה ,וכן כהונה כנושא משרה ,למעט כהונה של
דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
"תאגיד אחר"  -תאג יד שבעל השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי ,הוא החברה או בעל השליטה בה.
 .2תפקידיו או עיסוקיו האחרים לא יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן
כדירקטור.
 .3לא י מונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני
בחברה הפלונית.
 .4איננו הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
 .5אין לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו ,קשרים עסקיים או
מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף  1לעיל ,גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל ,למעט קשרים זניחים ,וכן לא קיבל
תמורה בניגוד להוראות סעיף (244ב) לחוק החברות; קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור ,יראו בכך ,לעניין
סעיפים 245א 246 ,ו 247-לחוק החברות הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.
 . 6הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות ,ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את
רצף הכהונה.

לכבוד
צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")
ג.א.נ,.

הנדון :הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות ,התשנ"ט1999-

אני הח"מ ,חיים פייגלין ,נושא ת.ז , 051953750 .מצהיר בזאת ,לצורך מינויי כדירקטור בחברה ,כדלקמן:
 .1יש לי את הכישורים הדרושים ,כמפורט להלן ,וכן את היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי
כדירקטור בחברה:
מהנדס  - B.Scבוגר טכניון חיפה בהנדסת בניין משנת .1979
 .2לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן ,למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ5-
שנים:
.2.1

עבירה לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422-עד  428לחוק העונשין ,תשל"ז1977-
ולפי סעיפים 52ג52 ,ד(53 ,א) ו 54-לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

.2.2

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של
ניצול מידע פנים.

.2.3

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

 .3ועדת האכיפה המינהלית 1לא הטילה כנגדי אמצעי אכיפה 1האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או
בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
 .4אינני קטין או פסול דין וכי לא הוכרזתי פושט רגל (או אם הוכרזתי פושט רגל  -הופטרתי).
 .5אינני מסווג כדירקטור בלתי תלוי על ידי החברה או ,אם אני מסווג כאמור ,מתקיימים לגבי התנאים
הבאים:
.5.1

מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דח"צ הקבועים בסעיף (240ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת
הביקורת של החברה אישרה זאת (ראה התנאים הרשומים בעמוד הבא).

.5.2

אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על
שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

בחתימתי על הצהרה זו ,אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות
ניירות ערך את הצהרתי זו.
ולראיה באתי על החתום:
חיים פייגלין
שם פרטי ומשפחה

תאריך

ידוע לי כי ההצהרה דלעיל תצורף לדו"ח המיידי שיימסר על ידי החברה בקשר עם מינויי.
"דירקטור בלתי תלוי"  -דירקטור חיצוני או דירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן:
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 .1איננו קרוב של בעל השליטה ,וכן אין לו ,לקרובו ,לשותפו ,ל מעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל
השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקד מו למועד המינוי ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה ,במועד
המינוי ,או לתאגיד אחר ,ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא ,במועד המינוי ,יושב ראש
הדירקטוריון ,המנהל הכללי ,בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין זה –
"זיקה"  -קיו ם יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה ,וכן כהונה כנושא משרה ,למעט כהונה של
דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
"תאגיד אחר"  -תאגיד שבעל השליטה בו  ,במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי ,הוא החברה או בעל השליטה בה.
 .2תפקידיו או עיסוקיו האחרים לא יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן
כדירקטור.
 .3לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחבר ה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני
בחברה הפלונית.
 .4איננו הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
 .5אין לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו ,קשרים עסקיים או
מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף  1לעיל ,גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל ,למעט קשרים זניחים ,וכן לא קיבל
תמורה בניגוד להוראות סעיף (244ב) לחוק החברות ; קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור ,יראו בכך ,לעניין
סעיפים 245א 246 ,ו 247-לחוק החברות הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.
 . 6הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות ,ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את
רצף הכהונה.

לכבוד
צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")
ג.א.נ,.

הנדון :הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות ,התשנ"ט1999-

אני הח"מ ,רן בן אברהם ,נושא ת.ז , 024434458 .מצהיר בזאת ,לצורך מינויי כדירקטור בחברה ,כדלקמן:
 .1יש לי את הכישורים הדרושים ,כמפורט להלן ,וכן את היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי
כדירקטור בחברה:
בעל תואר ראשון במנהל עסקים  BBAבאמריקן קולג' לוס אנג'לס ,הנדסאי תעשייה וניהול בבית ספר
להנדסאים אוניברסיטת תל אביב .משמש כמשנה למנכ"ל בצמח המרמן אחראי על שיווק ומכירות ופיתוח
עסקי בחברה.
 .2לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן ,למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ5-
שנים:
.2.1

עבירה לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422-עד  428לחוק העונשין ,תשל"ז1977-
ולפי סעיפים 52ג52 ,ד(53 ,א) ו 54-לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

.2.2

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של
ניצול מידע פנים.

.2.3

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

 .3ועדת האכיפה המינהלית 1לא הטילה כנגדי אמצעי אכיפה 1האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או
בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
 .4אינני קטין או פסול דין וכי לא הוכרזתי פושט רגל (או אם הוכרזתי פושט רגל  -הופטרתי).
 .5אינני מסווג כדירקטור בלתי תלוי על ידי החברה או ,אם אני מסווג כאמור ,מתקיימים לגבי התנאים
הבאים:
.5.1

מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דח"צ הקבועים בסעיף (240ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת
הביקורת של החברה אישרה זאת (ראה התנאים הרשומים בעמוד הבא).

.5.2

אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על
שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

בחתימתי על הצהרה זו ,אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות
ניירות ערך את הצהרתי זו.
ולראיה באתי על החתום:
רן בן אברהם
שם פרטי ומשפחה

תאריך

 1כהגדרת המונח בסעיף (225ב) לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
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ידוע לי כי ההצהרה דלעיל תצורף לדו"ח המיידי שיימסר על ידי החברה בקשר עם מינויי.
"דירקטור בלתי תלוי"  -דירקטור חיצוני או דירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן:
 .1איננו קרוב של בעל השליטה ,וכן אין לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל
השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקד מו למועד המינוי ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה ,במועד
המינוי ,או לתאגיד אחר ,ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא ,במועד המינוי ,יושב ראש
הדי רקטוריון ,המנהל הכללי ,בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין זה –
"זיקה"  -קיו ם יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה ,וכן כהונה כנושא משרה ,למעט כהונה של
דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
"תאגיד אחר"  -תאג יד שבעל השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי ,הוא החברה או בעל השליטה בה.
 .2תפקידיו או עיסוקיו האחרים לא יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן
כדירקטור.
 .3לא י מונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני
בחברה הפלונית.
 .4איננו הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
 .5אין לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו ,קשרים עסקיים או
מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף  1לעיל ,גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל ,למעט קשרים זניחים ,וכן לא קיבל
תמורה בניגוד להוראות סעיף (244ב) לחוק החברות; קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור ,יראו בכך ,לעניין
סעיפים 245א 246 ,ו 247-לחוק החברות הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.
 . 6הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות ,ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את
רצף הכהונה.

לכבוד
צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")
ג.א.נ,.

הנדון :הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות ,התשנ"ט1999-

אני הח"מ ,מתיה גרינהולץ ,נושא ת.ז ,059235440 .מצהיר בזאת ,לצורך מינויי כדירקטור בחברה ,כדלקמן:
 .1יש לי את הכישורים הדרושים ,כמפורט להלן ,וכן את היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי
כדירקטור בחברה:
תואר ראשון במדעי המדינה וההתנהגות – אונ' חיפה ,תואר שני בתעשיה וניהול – טכניון חיפה ,קורס
הכשרת דירקטורים – אונ' ת"א ,קורס גישור במכון הישראלי לניהול ,קורס ניהול עסקי בנדל"ן – אונ' ת"א.
מכהנת כדירקטורית בחברות סאמיט  ,תדיר -גן ובירמן.
 .2לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן ,למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ5-
שנים:
.2.1

עבירה לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422-עד  428לחוק העונשין ,תשל"ז1977-
ולפי סעיפים 52ג52 ,ד(53 ,א) ו 54-לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

.2.2

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של
ניצול מידע פנים.

.2.3

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

 .3ועדת האכיפה המינהלית 1לא הטילה כנגדי אמצעי אכיפה 1האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או
בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
 .4אינני קטין או פסול דין וכי לא הוכרזתי פושט רגל (או אם הוכרזתי פושט רגל  -הופטרתי).
 .5אינני מסווג כדירקטור בלתי תלוי על ידי החברה או ,אם אני מסווג כאמור ,מתקיימים לגבי התנאים
הבאים:
.5.1

מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דח"צ הקבועים בסעיף (240ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת
הביקורת של החברה אישרה זאת (ראה התנאים הרשומים בעמוד הבא).

.5.2

אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על
שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

בחתימתי על הצהרה זו ,אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות
ניירות ערך את הצהרתי זו.
ולראיה באתי על החתום:
29.01.2019
מתיה גרינהולץ
שם פרטי ומשפחה

תאריך

 1כהגדרת המונח בסעיף (225ב) לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
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חתימה
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ידוע לי כי ההצהרה דלעיל תצורף לדו"ח המיידי שיימסר על ידי החברה בקשר עם מינויי.
"דירקטור בלתי תלוי"  -דירקטור חיצוני או דירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן:
 .1איננו קרוב של בעל השליטה ,וכן אין לו ,לקרובו ,לשותפו ,ל מעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל
השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקד מו למועד המינוי ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה ,במועד
המינוי ,או לתאגיד אחר ,ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא ,במועד המינוי ,יושב ראש
הדירקטוריון ,המנהל הכללי ,בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין זה –
"זיקה"  -קיו ם יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה ,וכן כהונה כנושא משרה ,למעט כהונה של
דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
"תאגיד אחר"  -תאג יד שבעל השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי ,הוא החברה או בעל השליטה בה.
 .2תפקידיו או עיסוקיו האחרים לא יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן
כדירקטור.
 .3לא י מונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני
בחברה הפלונית.
 .4איננו הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
 .5אין לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו ,קשרים עסקיים או
מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף  1לעיל ,גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל ,למעט קשרים זניחים ,וכן לא קיבל
תמורה בניגוד להוראות סעיף (244ב) לחוק החברות ; קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור ,יראו בכך ,לעניין
סעיפים 245א 246 ,ו 247-לחוק החברות הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.
 . 6הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות ,ולע ניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את
רצף הכהונה.

