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 בחברה של בעלי המניות ומיוחדת שנתיתדיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית הנדון: 

"),  חוק החברות"(  1999- החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח מיידי על פי חוק החברות, התשנ"ט

(דו ערך  ניירות  ומי" תקנות  תקופתיים  התש"ליחות  הדוחות"(  1970-דיים),  תקנות  תקנות   ,("

התשס"ו(  החברות עמדה),  והודעות  בכתב  ההצבעה("  2006- הצבעה  החברות  ")  תקנות  ותקנות 

  -  נושא לסדר היום), תש"ס  (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת

  18  'א של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביוםומיוחדת  שנתיתבדבר זימון אסיפה כללית , 2000

. אם כעבור  ")האסיפה ("  תל אביב  4הברזל  ברחוב    במשרדי החברה, 12:00  בשעה    2022,  בדצמבר

  בדצמבר   25'  א   מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תדחה האסיפה ליום

   באותו המקום. ותיערך 12:00בשעה  2022

 הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות .1

   השנתייםבדוחות הכספיים  דיון  1.1

על מצב ענייני    הדירקטוריון ובדוח    של החברה  השנתיים המבוקרים  דוחות הכספיים דיון ב

 .  2021בדצמבר  31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

  31  , כפי שפורסם על ידי החברה ביום2021לשנת  של החברה  ניתן לעיין בדוח התקופתי  

באתר רשות  ")  2021הדוח התקופתי לשנת   ("  )2022-01-034038  אסמכתא:(  2022במרץ  

 . ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 .בנושא זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד

  החברה מינוי רו"ח מבקר של  1.2

משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של   למנות מחדש אתמוצע  

וכן דיווח בגין שכרם של רואי החשבון    ,אסיפה הכללית השנתית הבאהתום העד להחברה  

 . המבקרים

המוצעת ההחלטה  משרד  נוסח  של  מחדש  מינויו  את  לאשר  וקסלמן:  כרואי  קסלמן   ,

 . של החברה החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה 

   המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת הדירקטורים מינוי 1.3
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מוצע לאשר את מינויים של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים כיום 

מלר ה"ה    - בחברה   הדירקטוריון)  ערן  הרמלין(יו"ר  גיא  רוזנבך,  אורן  שמש  ,,   אברהם 

טאנגצ'יו נוספת  לאן  כהונה  האסיפה  לתקופת  לתום  הבאה  עד  השנתית  של   הכללית 

 הגב' טל ירון אלדר, דירקטורית חיצונית, תמשיך בכהונתה לפי דין.   .החברה

הדירקטורים    לפרטים לעיל, אודות  כאמור  נוספת,  כהונה  לתקופת  מוצע  מינויים    אשר 

בכפוף להלן:    ,2021דוח התקופתי לשנת  , ראו פרק ד' לוחותלתקנות הד  26בהתאם לתקנה  

 ; (ב) .Altris Ltd-ו  .De Gez Ltdמכהן כדירקטור בחברת הבאות:    -(א) מר אורן רוזנבך  

 Tsumego-ו  Oxford Nanopore Ltdמכהן כדירקטור בחברות הבאות:    -מר גיא הרמלין  

Ltdו הגב' טאנג  682094033מס' דרכון עדכני:    -  טאנגצ'ילאן  '  הגב(ג)  -;  כן,    אינה . כמו 

 .(מלבד החברה) נוספות בחברות כדירקטורית מכהנת

 . שינוי ללאייוותר תנאי כהונתם של הדירקטורים המתמנים 

החברה,   אורגני  להחלטות  וגמול  בהתאם  שנתי  לגמול  זכאים  השתתפות  הדירקטורים 

תקנות החברות (כללים בדבר ב  ובהתאם לדרגת החברה, כמפורטהקבוע  בהתאם לסכום  

והוצאות   מעת  תקנות הגמול("  2000  -   לדירקטור חיצוני), תש"סגמול  כפי שיעודכנו   ,("

, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי  סבירותלהחזר הוצאות    ם לעת, וכן זכאי

 .ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה

האמורים מהדירקטורים  אחד  כל  האסיפה,  זימון  לעניין    טרם  הצהרה  לחברה  מסר 

לק  וכישוריו  על כשירותו  כנדרש  כדירקטור,  סעיף  -יום תפקידו  לחוק החברות; 224פי  ב 

    .'אנספח כ זה ההצהרות כאמור מצורפות לדוח 

 :נוסח ההחלטות המוצעות

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת    ערן מלרלאשר את מינויו מחדש של מר   1.3.1

 . עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מר  ל 1.3.2 של  מחדש  מינויו  את  רוזנבך  אשר  לתקופ אורן  בחברה  כהונה    תכדירקטור 

 . נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מר   1.3.3 של  מחדש  מינויו  את  הרמלין לאשר  בחברה    גיא  כהונה    תלתקופ כדירקטור 

 . נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מר   1.3.4 כהונה    תלתקופ בחברה    כדירקטור   אברהם שמשלאשר את מינויו מחדש של 

 . נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מינוי 1.3.5 את  הגברת  מחדש    הלאשר    )Qinan (Qilan) Tang(  טאנגצ'ילאן  של 

לתקופ   יתכדירקטור  הכללית השנתית    נוספתכהונה    תבחברה  לתום האסיפה  עד 

 הבאה. 

 .בנפרדתתבצע  כדירקטורההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה 

   החברהכדירקטור חיצוני לדירקטוריון  פישלוב עמיר  מר מינוי 1.4

את   1.4.1 לאשר  פישלוב  מרשל    ומינוימוצע  חיצוני  פישלוב  מר ("  עמיר  כדירקטור   ("

  האסיפה אישור מינויו על ידי    מועד בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מ 



וניסיונוהכללית השכלתו  כישוריו,  רקע  על  וזאת  של  ,  פעילותה  בתחום  בפרט   ,

בחברת   לרבות  משמעותי,  ניהולי  ניסיון  ובעל  ייזם  הינו  פישלוב  מר  החברה. 

 להלן.  1.4.5בסעיף סולראדג', והכל כמפורט 

סעיפים   1.4.2 לדרישות  ו 224בהתאם  החברות    241-ב(א)  על    פישלוב   מרלחוק  הצהיר 

ל   לכהן כדירקטור  וכשירות וכן כי יש  שים והיכולת  את הכישורים הדרו  וחיצוני, 

כאמור, וכי לא    וופירט את כישורי   יולהקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד

  ו לחוק החברות. הצהרת  227- ו  226ההגבלות הקבועות בסעיפים    ומתקיימות לגבי

 זה.   לדוח 'בנספח כ מצ"ב  פישלוב מרשל 

על    פישלוב  מר  ךהמקצועי הוער  ווניסיונ   ו כישורי,  והשכלת,  והצהרת  על  בהתבסס 1.4.3

מקצועית   כבעלהחברה    דירקטוריוןידי   תקנות    כשירות  להוראות  בהתאם  וזאת 

ופיננסית   חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות 

    ).2005- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו

הכללית,    האסיפהכדירקטור חיצוני על ידי    פישלוב  מרשל    ו לאישור מינוי  בכפוף 1.4.4

  בתקנות   הקבוע  סכוםהתאם ללגמול השתתפות וגמול שנתי ב  פישלוב  מר   זכאי  היה י

  היה י   פישלוב  מרובהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת. בנוסף,    הגמול

הוצאות  ל  זכאי ופטור  ,  סבירותהחזר  לשיפוי  התחייבות  ביטוחי  כתב  לכיסוי  וכן 

   . ביחס ליתר הדירקטורים המכהנים כנהוג בחברה

,  למועמד  קשר(א) לתקנות הדוחות, ב26להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה   1.4.5

  :ועל יד כפי שנמסרו 

 )Amir Fishelov(  עמיר פישלוב שם

 040139511 מספר זיהוי 

 23.8.1980 תאריך לידה 

 תל אביב  3המשמר האזרחי  דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  נתינות 

 תגמול   וועדת  ביקורת ועדת: למינוי בכפוף חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון 

האם הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור  

 חיצוני כהגדרתו בחוק החברות 

 דירקטור חיצוני 

ה חשבונאית   י האם  מומחיות  בעל  נו 

 ופיננסית או כשירות מקצועית

 מקצועית  כשירות

 לא דירקטור חיצוני מומחה האם הינו 

נו עובד של התאגיד, של חברה בת,  י האם ה

 של חברה קשורה או של בעל עניין בו 

 לא



 )Amir Fishelov(  עמיר פישלוב שם

 תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור 

CaPow Technologies -  יו"ר 

   ;הדירקטוריון

EPAC – הדירקטוריון"ר יו . 

 . הכללית  האסיפהבידי  ועם מינוי  תחילת כהונה 

 השכלה 
האוניברסיטה    –תואר ראשון במדעי המחשב  

 (לימודים במקביל לתיכון).  הפתוחה

 השנים האחרונות  5-עיסוק ב

גוף    :2006-2022 ומנהל  תוכנה  מנהל  יזם, 

כיום מעניק,    .'סולראדגבחברת  אסטרטגיה  

 סולראדג'.  לחברת  ייעוץשירותי  

ב  – היום    ועד  2021  אוקטובר  (פעיל)    - יו"ר 

CaPow Technologies . 

יזם ויו"ר חברת    –ועד היום    2022אוקטובר  

EPAC. 

 אין  קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה 

אותו   רואה  שהחברה  דירקטור  הינו  האם 

כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך  

עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון  

 ) לחוק החברות 12(א)(92לפי סעיף 

 לא

כדירקטור חיצוני    עמיר פישלוב  מרלראשונה של    ולאשר את מינוימוצעת:  החלטה  הנוסח ה

החל   שנים,  שלוש  בת  כהונה  לתקופת  החברה,  האסיפה  בדירקטוריון  בידי  מינויו  ממועד 

 .וכהונת  תנאי ואישור הכללית 

 המועד הקובע .2

בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף   זכאות  לקביעת  לחוק    182המועד הקובע 

   2022  בנובמבר  20  ' איום  ב   מסחר בבורסה,בתום יום ה  נו יהצבעה, הה לתקנות    3ותקנה  החברות  

  .)המועד הקובע"("

  המניין החוקי לקיום האסיפה .3

, וכל החלטה לא תתקבל  כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי  אין לפתוח בשום דיון באסיפה

חוקי   מניין  ההחלטה.  על  שהצביעו  בעת  החוקי  המניין  נוכח  אם  שיהיו  ביתהווה  אלא  שעה 

ו/או באמצעות הצבעה מערכת ההצבעה האלקטרונית ו/או    כוח-די באיי  נוכחים, בעצמם או על

)  30%(  שלושים אחוזבהמחזיקים ביחד לפחות  לפחות  בעלי מניות  באמצעות כתבי הצבעה, שני 

בחברה  ההצבעה  החוקי("  מזכויות  אהמניין  שנקבע  ").  המועד  מן  השעה  מחצית  כעבור  ם 



לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו    האסיפה  לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה

לא יימצא    באסיפה הנדחית. אם  ")האסיפה הנדחית) ("2022  בדצמבר  25'  אליום  (קרי,    מקום

תתקיים האסיפה הנדחית בכל    יהמועד הקבוע לאסיפה, אזן  מניין חוקי כעבור מחצית השעה מ

 .מספר משתתפים שהוא

 הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום הרוב .4

רוב רגיל של בעלי    הינו לעיל    1.3  - ו  1.2בנושאים    הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות  4.1

כוח  ייפוי  באמצעות  או  בעצמם  בהצבעה,  והמשתתפים  להצביע  הרשאים  או    המניות 

 ., מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעיםבאמצעות כתבי הצבעה

המוצע 4.2 ההחלטה  לאישור  הנדרש  המניות    לעיל  1.4בנושא    תהרוב  בעלי  מכלל  רוב  הינו 

והמשתתפים בהצבעה,  בעצמם או באמצעות ייפוי כח או באמצעות כתבי הצבעה  הנוכחים  

 ובלבד שיתקיים אחד מאלו: 

במניין קולות הרוב ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה   )א(

כתוצאה מקשר עם בעל  בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו    או

בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (במניין כלל הקולות של בעלי    המשתתפים,  השליטה

יובאו בחשבון קולות הנמנעים). על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות    המניות לא

 החברות, בשינויים המחויבים; או   לחוק 276סעיף 

בס  )ב( בעלי המניות האמורים  על  סך קולות המתנגדים מקרב  יעלה  לעיל, לא  (א)  עיף 

 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%ל  ש שיעור

 הודעה על עניין אישי  .5

, ואם  לפני ההצבעה באסיפה  יודיע לחברה  1.4מס'  בעל מניה המשתתף בהצבעה על החלטה  

ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם  

נחשב   או   שליטהבעל  הוא  ההחלט  בחברה  באישור  אישי  עניין  לו  יש  אם  ו/או  מטעמו    ה מי 

 המוצעת אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס לנושא כאמור.  

 ההצבעה ןאופ .6

מ 6.1 בעל  שיהיה  מי  או  ניוכל  בעצמו  באסיפה,  להצביע  רשאי  הקובע  במועד  החברה  של  ת 

 .  החברה והוראות חוק החברותנון בכפוף להוראות תק מיופה כחבאמצעות 

בעלי הנת שאיניול מבע בנוסף,   6.2 חבר   מניותיוואשר    מניותו רשום במרשם  רשומות אצל 

") רשוםנשאי  מניות בעל  הבורסה  ההצבעה  "),  ו  מערכת  באמצעות  להצביע  רשאי 

ת של החברה במועד ניוכל מי שיהיה בעל מ  כמו כן,  להלן.  10  בסעיף כמפורט    וניתהאלקטר

הקובע רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב ההצבעה המפורסם על ידי החברה ביחד עם  

 . דוח זה

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי    כאמור לעיל, 6.3

להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות ארבעים ושמונה    מיופה כוח. ייפוי כוח

ייפויי הכוח יהיה תקף גם לגבי אסיפה    .ה של החברהישעות לפני מועד כינוסה, במשרד  )48(

ייפויי הכוח, אלא אם צוין אחרת בייפויי הכוח.  נדחית של האסיפה הכללית אליה מתייחס  



ייפוי    את  ולקבל,  אסיפהב  המשתתפים  כל  לגבי   זו   דרישה  על  לוותר  רשאייו"ר האסיפה  

 . האסיפה תחילת  עם, הכוח

 בעלות אישורי  .7

  2000-, התש"ס)הצבעה באסיפה כלליתבהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך 

, המעוניין להצביע באסיפה הכללית,  רשום  שאינובעל מניות  "),  במניהתקנות הוכחת בעלות  ("

אם ימציא לחברה,  , רק  (מיופה כח)  ורה בעצמו או באמצעות שלוחהאמ להשתתף באסיפה    יוכל

כנדרש על    בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע  מאת חבר הבורסהלפני האסיפה, אישור  

. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל את אישור  )"במניה  אישור בעלותפי התקנות האמורות ("

  הבעלות במניה מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה 

בקשה לעניין זה תינתן מראש  ו  או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת

ניירות ערך מסוים ת בעלות במניה, מסר אלקטרוני  יצוין כי בהתאם לתקנות הוכח  .לחשבון 

סעיף   לפי  ההצבעה    5יא44מאושר  במערכת  המשתמשים  נתוני  שעניינו  ערך  ניירות  לחוק 

 אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.  ןדינו כדי  – האלקטרונית 

 כתב הצבעההצבעה באמצעות  .8

לחוק החברות בגין    88נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף   8.1

לעי האמורות  ערך    לההחלטות  ניירות  רשות  של  ההפצה  באתר  למצוא   : בכתובתניתן 

www.magna.isa.gov.il  ")  ("ההפצה הבורסה  ואתר  של  האינטרנט  באתר 

עשה על גבי  ית   הצבעההההצבעה על פי כתב    "). אתר הבורסה("   www.tase.co.ilבכתובת

 . חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה

וסח כתב ההצבעה וכתבי  ני, קישורית ל נהבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוחבר   8.2

רשומות    ניותיוו רשום ואשר מננשאי   ניותהעמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מ

ה בעל  הודיע  כן  אם  אלא  בורסה,  חבר  אותו  אי  מניותאצל  מנכי  ובלבד   עונייןו  בכך, 

 .ך מסוים ובמועד קודם למועד הקובעיירות ערן נלגבי חשבו  ניתנה  שההודעה

הצבעה  ה ת נוסח כתב  ממנה, בלא תמורה, א  לקבלובעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה   8.3

 קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.  ,, או בהסכמתועמדהה והודעות 

כתב  8.4 של  השני  חלקו  גבי  על  יציין  הצבעה,  כתב  באמצעות  להצביע  המעוניין  מניות  בעל 

ל המצ"ב  זהההצבעה  אותו  דוח  לה  ישלח  או  לחברה  אותו  וימסור  הצבעתו,  אופן  את   ,

בצירוף תעודת התאגדות,    –בדואר רשום, בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום  

של החברה   ), כך שבכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשוםתעודת זהות או דרכון, לפי העניין

) שעות לפני מועד כינוס האסיפה,  4יחד עם המסמכים האמורים לעיל לא יאוחר מארבע (

לעניין זה המצאה, הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה  .  או האסיפה הנדחית, לפי העניין

 .  החברהלמשרדי 

 בשיעור המהווה חמישה אחוזים   ניותות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מ ני בעל מ 8.5

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

, זכאי, בעצמו או באמצעות  בעל שליטה בחברהן מוחזקות בידי  נכל זכויות ההצבעה שאי

הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות    האסיפה   נוסלאחר כי,  שלוח מטעמו

http://www.magna.isa.gov.il/


המקובלות ההצבעה  ,  העבודה  מערכת  באמצעות  ההצבעה  וברישומי  ההצבעה  בכתבי 

 . הצבעההת לתקנו 10ה  נכמפורט בתק , שהגיעו לחברה  ניתהאלקטרו 

 הודעות עמדה .9

  נוס מועד כי לפניימים  )10( ו עד עשרהנהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הי  9.1

ו המועד בו הגיע הודעת  ניין זה המצאה, הילענ   .)2022  בדצמבר  8ליום  האסיפה (קרי, עד  

 . העמדה למשרדי החברה

דירקטוריון   9.2 תגובת  שתכלול את  החברה  מטעם  עמדה  הודעת  המועד האחרון להמצאת 

מועד    לפניו לא יאוחר מחמישה ימים  נהי   ניותהחברה להודעות העמדה מטעם בעלי המ

 . )2022 בדצמבר  13ליום עד , יפה (קריהאס

, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו  נהממ   ולקבללחברה    לפנות  רשאי  ניות בעל מ 9.3

 .אליה

 אלקטרונית ה  מערכתה באמצעות הצבעה .10

לעיל,  נשאי  ניותבעל מ 10.1 כמפורט  היום  שעל סדר  להחלטות  ביחס  להצביע  רשאי  רשום,  ו 

במערכת   שיועבר  הצבעה  כתב  האלקטרובאמצעות  בתק  ניתההצבעה    נות כהגדרתה 

("ה האלקטרהצבעה  ההצבעה  הכל  וניכתב  ל  – "),  ובכפוף  הקבועים  תנאבהתאם  ים 

 . ההצבעה  נותבתק

זה, ההצבעה    בענייןיירות ערך  נ  הצבעה ולהוראות רשותה   קנותבהתאם ובכפוף להוראות ת  10.2

ת תיפתח להצבעה בתום המועד הקובע ותסתיים  ניבאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו 

האלקטרו  לפנישעות    6 ההצבעה  מערכת  תיסגר  אז  האסיפה,  ("נימועד    נעילת   מועדת 

 ").יתנ מערכת ההצבעה האלקטרו

ההצבעה  עילת מערכת  נ  וי או לביטול עד למועדנלשי   נת יתנ   ית תהיהונ ההצבעה האלקטר 10.3

יהיה ניהאלקטרו  ולא  לשנ  ת  האלקטרו ניתן  ההצבעה  מערכת  באמצעות  לאחר  נותה  ית 

זה מ .  מועד  בעל  תי  ניות הצביע  אחת,  מדרך  לעמנ ביותר  המאוחרת.  הצבעתו  זה, נ ה  יין 

יות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב נהצבעה של בעל מ 

 . וניההצבעה האלקטר 

 עדכון סדר היום .11

.  לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום

בדיווחי  (ככל שתהיינה)  ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה    במקרה כאמור, יהיה

על סדרובאתר הבורסה  באתר ההפצהיתפרסמו  החברה ש נושא  היום   . אם תתבקש הוספת 

הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון שבו החברה תמציא  והחברה תפרסם  

 . כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור

 ידי בעל מניה מועד אחרון להכללת נושא על סדר היום על .12

מניה   בעל  של  סעיף  בקשה  החברות  66לפי  לחוק  בסדר  (ב)  נושא  האסיפה   ם יוה לכלול    של 

לאחרתומצ  הכללית, ימים  שבעה  עד  לחברה  האסיפה  א  נושא    .זימון  כי  הדירקטוריון  מצא 

שנתבקש לכללו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה  



וזאת מתוקן  בקשה    זימון  להמצאת  האחרון  המועד  לאחר  ימים  משבעה  יאוחר  בעל  לא  של 

 מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.  

עמדה .13 והודעות  ההצבעה  כתבי  למסירת  במען  החברה  במשרדי  אביב  4הברזל  רחוב  :  ,  תל 

 . 09-8917001: פקס, 09-8917000טל': ; 6971008מיקוד: 

  פישר   עורכי דין  ממשרד  אתגר-רונית אייזן "ד  עוה:  בדוח הזימוןנציגי החברה לעניין הטיפול   .14

)FBC & Co.(  ,תל אביב,  146מנחם בגין  החברה לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת:    תנציג  יאה ,  

  .03-6944157פקס:   ,03-6944249טל': 

,  תל אביב  4הברזל  במשרדי החברה, ברח'    :ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות .15

 .09-8917000בטלפון  תיאום מראש המקובלות ולאחר  העבודה, בשעות 6971008מיקוד: 

 

 

 __________ _______ 

 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 

 ז'אן סממה, מנכ"ל  על ידי:

 לומלסקי, סמנכ"ל כספים  אריה



 בע"מ   אקופיה סיינטיפיק

 ("התקנות") 2005-רות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"וכתב הצבעה לפי תקנות החב

 חלק ראשון

 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק: שם החברה .1

 . ")האסיפה("  ומיוחדת  שנתיתכללית : אסיפה  סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

ברחוב  יבמשרד 12:00בשעה    2022  בדצמבר  18  'אביום  תתכנס  האסיפה   תל  ,  4הברזל    החברה 

  תידחה האסיפה   ,מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי  כעבור  אם  .אביב

 . אותו מקוםבוהיא תיערך  12:00בשעה  2022  בדצמבר 25 ' א יוםל

 : ) כתב הצבעה   ניתן להצביע באמצעות פירוט הנושאים שעל סדר היום (  .3

 מינוי רו"ח מבקר של החברה .3.1

, כרואי החשבון המבקרים של החברה קסלמן וקסלמןלאשר את מינויו מחדש של משרד  

 . עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

 מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת .3.2

המכהנים    מינוי הדירקטורים  של  ה מחדש  הכללית  בדירקטוריון  האסיפה  במועד  חברה 

דירקטורים שאינם    ,")זימוןהדוח  שכתב הצבעה זה נלווה לו ("  נשוא דוח זימון האסיפה

החברות,   חוק  להוראות  בהתאם  בכהונתם  ימשיכו  אשר  חוק ("   1999- תשנ"טחיצוניים 

אברהם   , אורן רוזנבך, גיא הרמלין(יו"ר הדירקטוריון)  ערן מלרכדלקמן: ה"ה  ")  החברות

טאנגצ'יו  שמש לתום    לאן  עד  נוספת  כהונה  לתקופת  בחברה,  כדירקטורים  המכהנים 

 .הבאההאסיפה הכללית השנתית 

 :לתקנות)(ב) 5(א)(7להלן הפרטים הנדרשים בהתאם להראות תקנה 

חברות בוועדות  שם

 דירקטוריון

השנה שבה החלה כהונתו  

 כדירקטור בחברה 

 2013 ועדת השקעות  ערן מלר 

 2013 ועדת ביקורת  רוזנבך אורן 

 2017 ועדת השקעות  גיא הרמלין 

 2020 ועדת השקעות  אברהם שמש

 2021 ועדת תגמול  טאנג  אןליצ'

 

אודות הדירקטורים המ לתקנה    תמניםלפרטים  בהתאם  נוספת,  כהונה  לתקנות    26לתקופת 

דוח  ראו פרק ד' ל,  ")תקנות הדוחות("  1970- ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 . לדוח הזימון 1.3וכן סעיף בדוח הזימון) מונח זה (כהגדרת  2021התקופתי לשנת 
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 . שינוי ללא ייוותר המתמנים הדירקטורים של כהונתם  תנאי

זימון האסיפה כל אחד מהדירקטורים האמוריםהכללית  טרם  לעניין    ,  מסר לחברה הצהרה 

על כנדרש  כדירקטור,  תפקידו  לקיום  וכישוריו  סעיף  - כשירותו  החברות;  224פי  לחוק  ב 

 '. אכנספח הזימון ההצהרות כאמור מצורפות לדוח 

 הזימון.   לדוח 1.3בסעיף לפרטים נוספים בנושא זה שעל סדר היום ראו 

 :נוסח ההחלטות המוצעות

מר   3.3.1 של  מחדש  מינויו  את  מלרלאשר  הדירקטוריון)    ערן  בחברה (יו"ר  כדירקטור 

 . לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

כהונה נוספת  תכדירקטור בחברה לתקופאורן רוזנבך לאשר את מינויו מחדש של מר   3.3.2

 . עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

כהונה נוספת   ת כדירקטור בחברה לתקופ  גיא הרמלין  לאשר את מינויו מחדש של מר  3.3.3

 . עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

כהונה נוספת    תכדירקטור בחברה לתקופ  אברהם שמשלאשר את מינויו מחדש של מר   3.3.4

 . עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

  כדירקטורית  )Qinan (Qilan) Tang(טאנג אן ליצ'הגברת של מחדש לאשר את מינויה  3.3.5

 עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.  נוספתבחברה לתקופת כהונה 

 .ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים האמורים תיעשה בנפרד

 דירקטוריון החברהבכדירקטור חיצוני  עמיר פישלובמר של מינוי  .3.3

לתקופת  ") כדירקטור חיצוני בחברה  פישלוב  מר("   עמיר פישלוב  מרשל    ומינוי לאשר את  

 . הכללית האסיפהאישור מינויו על ידי   מועדכהונה בת שלוש שנים, החל מ

  ו הצהיר על כשירות  פישלוב  מרלחוק החברות    241-ב(א) ו224בהתאם לדרישות סעיפים  

 .  הזימון  לדוח 'בכנספח מצ"ב  פישלוב  מרשל  ולכהן כדירקטור חיצוני. הצהרת

הוער  ווניסיונ   כישוריו ,  השכלתו,  הצהרתו  על  בהתבסס ידי    פישלוב  מר  ךהמקצועי  על 

מקצועית   כבעלהחברה    דירקטוריון  החברות    כשירות  תקנות  להוראות  בהתאם  וזאת 

(תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות  

    ).2005-מקצועית, התשס"ו 

  זכאי  היהי הכללית,    האסיפהני על ידי  כדירקטור חיצו   פישלוב   מר של    ולאישור מינוי  בכפוף

החברות (כללים   בתקנות הקבוע  לסכוםהתאם בלגמול השתתפות וגמול שנתי  פישלוב מר

ובהתאם לדרגתה של החברה, כפי    2000  -  בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס

כתב התחייבות  החזר הוצאות סבירות,  ל  זכאי  היהי   פישלוב  מרשתהיה מעת לעת. בנוסף,  

   . ביחס ליתר הדירקטורים וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברהלשיפוי ופטור  

, כפי שנמסרו על  למועמד  קשר(א) לתקנות הדוחות, ב26הנדרשים בהתאם לתקנה    לפרטים

 . לדוח הזימון  1.4.5סעיף ב, ראו ויד

 הזימון.  לדוח 1.4בסעיף לפרטים נוספים בעניין נושא זה שעל סדר היום, ראו 
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ה מינוי מוצעתהחלטה  הנוסח  את  לאשר  של    ו:  פישלוב  מרלראשונה  כדירקטור    עמיר 

החל   שנים,  שלוש  בת  כהונה  לתקופת  החברה,  בדירקטוריון  בידי  חיצוני  מינויו  ממועד 

 . וכהונת תנאי ואישור  האסיפה הכללית

 ת: ו המוצע   ות בהם בנוסח המלא של ההחלט   המקום והשעות שניתן לעיין  .4

בהצהרות המועמדים בדבר כשירותם לכהן כדירקטורים, ת,  והמוצע  ותניתן לעיין בנוסח ההחלט 

הדו"ח   האסיפה  י מהבנוסח  עם  בקשר  החברה  שפרסמה  הזימון '(ידי  ההצבעה,  )  'דוח  ובכתב 

ה',   - א' בימים 09-8917000בטל' , לאחר תיאום מראש , תל אביב4הברזל ברחוב  במשרדי החברה

ניתן לעיין בדוח זה באתר  כן,  וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו  בשעות העבודה המקובלות, 

 . הלןל  12בסעיף ט כמפורהאינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה 

 באסיפה:   ות החלט ה הרוב הדרוש לקבלת   .5

רוב רגיל של בעלי   הינולעיל,  3.2- ו  3.1 פיםבסעי  ותר האמו ותלקבלת ההחלט הדרוש  הרוב .5.1

כוח ייפוי  באמצעות  או  בעצמם  בהצבעה,  והמשתתפים  להצביע  הרשאים  או    המניות 

 . , מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעיםבאמצעות כתבי הצבעה

לאישור ההחלטה האמורה   .5.2 בעלי המניות  לעיל  3.3בסעיף  הרוב הדרוש  רוב מכלל  הינו   ,

והמשתתפים בהצבעה,  מצעות כתבי הצבעה  בעצמם או באמצעות ייפוי כח או באהנוכחים  

 ובלבד שיתקיים אחד מאלו: 

במניין קולות הרוב ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה   )א(

בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל    או

(במניין כלל הקולות של בעלי  המשתתפים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד  ,  השליטה

יובאו בחשבון קולות הנמנעים). על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות    המניות לא

 החברות, בשינויים המחויבים; או   לחוק 276סעיף 

על   )ב( יעלה  לעיל, לא  (א)  בעלי המניות האמורים בסעיף  סך קולות המתנגדים מקרב 

 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%ל  ש שיעור

 יון זיקה של בעל מניה:  צ  .6

בהצבע  מניה המשתתף  כתב  לעיל  3.3ף  בסעיהמוצעת    ה להחלט ביחס    ה בעל  יסמן בחלק השני של   ,

לעיל  המוצעת    הקיומה או היעדרה של זיקה בקשר עם ההחלט בדבר  ההצבעה, במקום המיועד לכך 

מהות הזיקה,  ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. כתב הצבעה ללא סימון כאמור או תיאור של  

 . יהיה חסר תוקף

לעניין אופן ההצבעה של בעלי שליטה, בעלי עניין, נושאי משרה בכירה ומשקיעים מוסדיים, מוקצה  

ללא סימון    בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה. כתב הצבעה 

 . כאמור יהיה חסר תוקף

  :המניין החוקי לקיום האסיפה .7

, וכל החלטה לא  אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי

שעה  ביתהווה  תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי  
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על  או  בעצמם  נוכחים,  באיי  שיהיו  ההצבעה    כוח-די  מערכת  הצבעה  באמצעות  ו/או 

המחזיקים ביחד לפחות  לפחות  בעלי מניות  בעה, שני  האלקטרונית ו/או באמצעות כתבי הצ

ם כעבור מחצית השעה  "). אהמניין החוקי("  מזכויות ההצבעה בחברה)  30%(   שלושים אחוזב

לאותו יום בשבוע הבא,    האסיפה  מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה

"). אם באסיפה  האסיפה הנדחית("  )2022  בדצמבר  25ליום  (קרי,    באותה שעה ובאותו מקום

תתקיים    יהמועד הקבוע לאסיפה, אזן  לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מ   הנדחית

 . האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא

 :המועד הקובע .8

לחוק    182מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף    לקביעת זכאות בעלהמועד הקובע  

ותקנה   ה  3החברות  ה  נוילתקנות,  יום  בבורסה,בתום    2022  בנובמבר  20  'איום  ב  מסחר 

 )."המועד הקובע("

 :תוקף כתב ההצבעה .9

  או   1לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום .9.1

כהגדרתה   האלקטרונית,  ההצבעה  מערכת  באמצעות  בעלות  אישור  לחברה  נשלח  אם 

 . ")מערכת ההצבעה האלקטרוניתבתקנות ("

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה,  .9.2

 רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. 

   .תוקףיהיה חסר  תאם לאמור לעיל כתב הצבעה שלא יוצא בה .9.3

 במסירה החברה למשרדי  להמציא יש ההצבעה כתב את:  הצבעה כתבי להמצאת האחרון המועד .10
 למשרדי יגיע ההצבעה שכתב כך רשום דואר באמצעות או אלקטרוני דואר  באמצעות  או ביד

 ת. הכללי  האסיפה כינוס  מועד לפני שעות 4רה, עד  החב

: בעל מניות לא רשום רשאי  באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתהצבעה  ון להאחר המועד .11

האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  באמצעות  ה  ההצבע מערכת באמצעות ההצבעה  להצביע 

 . ")מועד נעילת המערכת(" הכללית האסיפה כינוס מועד לפני שעות 6 עד תתאפשר  האלקטרונית

,  תל אביב  4הברזל  רחוב    ,בע"מ  סיינטיפיקאקופיה    :והודעות העמדה  כתבי ההצבעה  מען למסירת .12

 . 6971008ד: מיקו

  יוםעד ל (היינו,    לפני מועד האסיפהימים    )10(  עשרהעד  :  האחרון להמצאת הודעות עמדההמועד   .13

)  5דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה ( );2022  בדצמבר 8

  .)2022 בדצמבר 13 יוםעד ל(היינו,   לפני מועד האסיפהימים 

רשות  אתר ההפצה של : ההצבעה והודעות העמדה יכתב שמצויים בהם האינטרנט תובות אתריכ .14

- ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל  www.magna.isa.gov.ilניירות ערך בכתובת:  

 
בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי    1

 המניות על שם חברה לרישומים.

http://www.magna.isa.gov.il/
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שיהיו    ההצבעה יתכן  בכי לאחר פרסום כת  יצוין  .www.maya.tase.co.ilאביב בע"מ בכתובת:  

שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן  

עמדה ובהודעות  היום העדכני  לעיין בסדר  בדיווחי החברה  יהיה  באתרים המנויים    שהתפרסמו 

   .לעיל

בעלות .15 אישור  מניות  :  קבלת  בורסה,  בעל  חבר  אצל  רשומות  אישור  שמניותיו  את  לקבל  זכאי 

או במשלוח  שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה  הבורסה    מחבר הבעלות  

בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון  בלבד ש, תמורת דמי משלוח, אם ביקש זאת, ואל מענו  בדואר

רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה    בעל מניות לא רשוםכן,  -כמו  .ניירות ערך מסוים

   באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בכתבי הצבעה .16 קישורית  :  עיון  בלא תמורה,  בדואר אלקטרוני  לקבל  זכאי  רשום  לא  מניות  בעל 

לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  

דיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא  במניותיו, אלא אם כן הו

. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין  תשלוםמעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת  

 . קבלת הודעות העמדה

)  5%מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (בעל   .17

, וכן מי שמחזיק במועד הקובע  מניות)  4,902,351(קרי    ר מסך כל זכויות ההצבעה בחברהאו יות

בידי בעל השליטה בחברה זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות  כל  (קרי   2בשיעור כאמור מתוך סך 

לעיין  בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית,  זכאי  מניות)    3,589,681

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

 .לתקנות  10כמפורט בתקנה   ,שהגיעו לחברה מערכת ההצבעה האלקטרונית  באמצעות

בחלקו השני של כתב הצבעה   ,בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום .18

 זה.

במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת    ברה כתב הצבעה מתוקן:המועד האחרון שבו תפרסם הח .19

ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית  5כאמור בתקנה  

יום מעודכן בשל הוספת נושא על סדר  2000-והוספת נושא לסדר היום), התש"ס , הכוללת סדר 

ש מתוקן  נוסח  תמציא  החברה  האסיפה,  של  ההודעה  היום  פרסום  ביום  זה,  הצבעה  כתב  ל 

 .  המתוקנת

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות    24בעל מניות רשאי, עד  ביטול כתב ההצבעה:   .20

למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד  

   ואישור הבעלות שלו.אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה  

 

 
 לחוק החברות. 268כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף  2

http://www.maya.tase.co.il/
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 חלק שני   -כתב הצבעה 

 

 בע"מ אקופיה סיינטיפיק: שם החברה

 . 6971008מיקוד: , תל אביב 4הברזל רחוב  :מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה)

 514856772  :מס' החברה

האסיפה החברה  ,12:00בשעה    2022  בדצמבר  18  'אביום    :מועד  האסיפה;  במען  תידחה  היא    אם 

 .אותו מקוםב 12:00בשעה  2022 בדצמבר  25  'א ביוםתתקיים 

  .ומיוחדת  שנתית: סוג האסיפה

 .  2022 בנובמבר 20,  'איום   :המועד הקובע

   :פרטי בעל המניות

              :שם בעל המניות

             :מס' ת"ז

 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: 

              מס' דרכון:

             המדינה שבה הוצא: 

             בתוקף עד: 

 אם בעל המניות הוא תאגיד:

              מס' תאגיד: 

             מדינת ההתאגדות: 

 

 בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי: 

 לא כן בחברה?  3האם הינך בעל עניין

 לא כן בחברה? 4האם הינך נושא משרה בכירה

 לא כן ?5האם הינך משקיע מוסדי

 
 ").חוק ניירות ערך(" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  3
 (ד) לחוק ניירות ערך. 37גדרתו בסעיף כה 4
- לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט  1כהגדרתו בסעיף    5

 . 1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד2009
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 ופן ההצבעהא

האם אתה בעל שליטה או בעל  6אופן ההצבעה החלטהמספר 

 ?7עניין אישי באישור ההחלטה 

 לא כן* נמנע  נגד  בעד 

קסלמן  לאשר את מינויו מחדש של משרד 

, כרואי החשבון המבקרים של החברה  וקסלמן

 . השל החבר הכללית השנתית הבאה עד לאסיפה

     

מינויו מחדש של מר ערן מלר כדירקטור   אישור

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה 

 הכללית השנתית הבאה. 

     

אישור מינויו מחדש של מר אורן רוזנבך  

כהונה נוספת עד  תכדירקטור בחברה לתקופ

 הכללית השנתית הבאה. לתום האסיפה

     

אישור מינויו מחדש של מר גיא הרמלין 

כהונה נוספת עד  תכדירקטור בחברה לתקופ

 לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

     

אישור מינויו מחדש של מר אברהם שמש 

כהונה נוספת עד  תכדירקטור בחברה לתקופ

 הכללית השנתית הבאה. לתום האסיפה

     

טאנג  אן ליצ'של הגברת מחדש מינויה  אישור

)Qinan (Qilan) Tang (  כדירקטורית בחברה

עד לתום האסיפה  נוספתלתקופת כהונה 

 . הבאההכללית השנתית 

     

  עמיר פישלוב מרלראשונה של  ומינוי אישור

כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת 

ממועד מינויו בידי כהונה בת שלוש שנים, החל 

 . וכהונת תנאי ואישור האסיפה הכללית

     

 

 

 חתימה: _________________  : _________________ תאריך

 

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

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

 . למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית רק בצירוף אישור בעלות

  תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ זה  כתב הצבעה    -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  

 . תעודת התאגדות  דרכון/

 ------------ 
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 .  זה ודעממקום המיועד לכך בתחתית ב פרטאנא  * 
   סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. -אי  6
  . ין יבמנהצבעתו לא תבוא בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט,   7

 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

_______________________________________________________ ____________

__ _________________________________________________________________

__ _________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________ ________________________

 ___________________________________________________________________ 



 

 הצהרת דירקטור

 

"(, הריני מתכבד בזאת להגיש החוק") 1999-תשנ"ט ,לחוק החברות ()אב224 ףבהתאם לאמור בסעי

 .הצהרה זו

כי מתקיימים בי כל התנאים  בזאתמצהיר  ,28650091 שמספרהנושא ת.ז. , ערן מלרמטה,  החתוםאני 

לים את התנאים הקבועים לכו, ה"(ההחבר")ע"מ ב אקופיה סיינטיפיקב למינוי כדירקטור הנדרשים

הכישורים הדרושים את יש בידי , וכי ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן224 -א ו224בסעיף 

והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות 

 :להלןהכישורים המפורטים 

 . גבלה בדין לעשות כןי מליע לתלא מוטקטור של החברה ולכהן כדירכשיר  הנני .1

 לכהן כדירקטור של החברה. ןהנני נכו .2

ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר,  .3

  לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.  .4

צרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי יו יםחרהאיסוקי אין תפקידי או ע .5

 כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. 

 השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: 5מהלך ב .6

 418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים  .6.1

 54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-חוק העונשין, התשל"זל ,428עד  422 -, ו420עד 

 "(; חוק ניירות ערך)" 1968-ך תשכ"חלחוק ניירות ער

לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד  .6.2

 או עבירות של ניצול מידע פנים; 

לעיל אשר בית  6.2-ו 6.1 בסעיפיםה וימנשאינה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת,  .6.3

לשמש כדירקטור  משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי

 בחברה ציבורית.

פי חוק ניירות ערך(, האוסר רך, ושהוטל לירות עחוק ניי אמצעי אכיפה )כהגדרתו בילא הוטל על .7

 לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. יעלי

ית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית תי על ידי ברזוכהנני בגיר, לא ה .8

, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, 1962-והאפוטרופסות, תשכ"ב

 .1980-תש"ם

אודות השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי  פרטיםלהלן  .9

ניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי ו תיהכישורים )לרבות השכל

ו ו/א מקצועיתכשירות ם והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת התנאי

 "(. המקצועיותהדרישות ה )יחד: "תחום עיסוקה העיקרי של החברלהערכת המיומנות וההבנה ב
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" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור" .9.1

חשבונאיים ודוחות  כספיים באופן  -הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן 

 הצגתם של הנתונים הכספיים; 

 :ופיננסית חשבונאית מחיותומ בעל רכדירקטו לשמש, הבנתי למיטב כשיר הנני .9.1.1

 כן 

 לא 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:  .9.1.2

 כן 

 לא 

" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מקצועית כשירות בעל דירקטור" .9.2

 מצהיר על התקיימותם להלן:

  הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל

 ים, מנהל ציבורי. טשפון, מ, ראיית חשבעסקים

  ,הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת

 הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

  ניסיון  אחד מאלה, או שהנני בעלהנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות ב

  מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים  ידתפק .א

 משמעותי; 

 או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;  הבכהונה ציבורית בכיר .ב

 בתפקיד בכיר בתחם עיסוקיה העיקריים של החברה;  .ג

 השכלה אקדמית  .9.2.1

 תואר ראשון מהטכניון ושני תארים שניים מקולומביה

 קדמיות התומכות בהצהרתי זו.א להצהרה זו, תעודות כנספח א'מצורפות    

 )לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות(ניסיון תעסוקתי   .9.2.2

ועד  2020ויו"ר החברה ממרץ  2020מנכ"ל אקופיה סיינטיפיק בע"מ עד מרץ 

  .היום

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי  .10

שחדל להתקיים תנאי  ובחברה אאת המשך כהונתי כדירקטור ע שימנ המפורטות לעיל באופן

חברה בדבר השינוי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את ה

או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן 

זו בהצהרתי על האמור  והסתמככים שלה סמוהאורגנים המווכן ידוע לי כי החברה , ההודעה

 .בחברהכדירקטור  יההחלטה על מינויבעת 

√ 

√ 

√ 
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 חתימה                   תאריך
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 הצהרת דירקטור

 

"(, הריני מתכבד בזאת להגיש החוק") 1999-תשנ"ט ,לחוק החברות ()אב224 ףבהתאם לאמור בסעי

 .הצהרה זו

כי מתקיימים בי כל  בזאתמצהיר  ,035812783 שמספרהנושא ת.ז. , גיא הרמליןמטה,  החתוםאני 

לים את התנאים כולה ,"(ההחבר")ע"מ ב אקופיה סיינטיפיקב למינוי כדירקטור התנאים הנדרשים

הכישורים את יש בידי , וכי ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן224 -א ו224הקבועים בסעיף 

הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, 

 :להלןלרבות הכישורים המפורטים 

 . גבלה בדין לעשות כןי מלת עליוטלא מקטור של החברה ולכהן כדירכשיר  הנני .1

 לכהן כדירקטור של החברה. ןהנני נכו .2

ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר,  .3

  לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.  .4

צרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי יו האחריםי יסוקאין תפקידי או ע .5

 כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. 

 השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: 5מהלך ב .6

 418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים  .6.1

 54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-חוק העונשין, התשל"זל, 428עד  422 -, ו420עד 

 "(; חוק ניירות ערך)" 1968-ך תשכ"חלחוק ניירות ער

לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד  .6.2

 או עבירות של ניצול מידע פנים; 

לעיל אשר בית  6.2-ו 6.1 בסעיפיםמנויה ה שאינלא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת,  .6.3

לשמש כדירקטור  משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי

 בחברה ציבורית.

פי חוק ניירות ערך(, האוסר רך, ושהוטל לירות עחוק ניי אמצעי אכיפה )כהגדרתו בילא הוטל על .7

 לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. יעלי

ית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית וכרזתי על ידי בה הנני בגיר, לא .8

, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, 1962-והאפוטרופסות, תשכ"ב

 .1980-תש"ם

אודות השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי  פרטיםלהלן  .9

תי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי כלהכישורים )לרבות הש

ו ו/א מקצועיתכשירות ם והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת התנאי

 "(. המקצועיותהדרישות ה )יחד: "תחום עיסוקה העיקרי של החברלהערכת המיומנות וההבנה ב
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" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור" .9.1

חשבונאיים ודוחות  כספיים באופן  -הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן 

 הצגתם של הנתונים הכספיים; 

 :ופיננסית חשבונאית מחיותמו בעל רכדירקטו לשמש, הבנתי למיטב כשיר הנני .9.1.1

 כן 

 לא 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:  .9.1.2

 כן 

 לא 

" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מקצועית כשירות בעל דירקטור" .9.2

 מצהיר על התקיימותם להלן:

  הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל

 ים, מנהל ציבורי. ון, משפטשבעסקים, ראיית ח

  ,הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת

 הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

  ניסיון  אחד מאלה, או שהנני בעלהנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות ב

  תר:מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יו

בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים  תפקיד .א

 משמעותי; 

 או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;  הבכהונה ציבורית בכיר .ב

 בתפקיד בכיר בתחם עיסוקיה העיקריים של החברה;  .ג

 השכלה אקדמית  .9.2.1

    פירנצה מאוניברסיטת MDדוקטור לרפואה תואר 

 ות אקדמיות התומכות בהצהרתי זו.תעוד להצהרה זו, כנספח א'מצורפות 

 )לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות(ניסיון תעסוקתי   .9.2.2

 קטור בחברתדיר. סמנכ"ל השקעות אלטרנטיביות בהראל חברה לביטוח

Oxford Nanopore Ltd, Tsumego LTD 

ל כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחו .10

שחדל להתקיים תנאי  ובחברה אשימנע את המשך כהונתי כדירקטור  ופןורטות לעיל באהמפ

חברה בדבר השינוי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את ה

ע במועד מתן או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפק

זו בהצהרתי על האמור  והסתמכגנים המוסמכים שלה והאורי החברה וכן ידוע לי כ, ההודעה

 .בחברהכדירקטור  יההחלטה על מינויבעת 

√ 

√ 

√ 
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Director Declaration 

In accordance with the provisions of Section 224B(a) of the Companies Law, 5759-1999 

(hereinafter: the "Law") I hereby serve this declaration. 

I, the undersigned Qinan (Qilan) Tang, ID number 682094033 (ID No. / Passport No.) from 

USA, hereby declare, that I meet all the conditions required to server as a director of Ecoppia 

Scientific Ltd. (hereinafter: "the Company"), including the conditions ser in Sections 224A 

and 224B of the Law, and the following conditions: 

A. I am qualified to serve as a director of the Company, and I have no legal limitation to 

do so. 

B. I hereby confirm my consent to serve as a director of the Company. 

C. I have the ability to dedicate adequate time for the purpose of fulfilling my position as 

a director in the Company, taking into account, among other things, the Company's 

special needs and its size, as required by the. 

D. possess the necessary qualifications and skills for the purpose of fulfilling my position 

as a director in the Company. 

E. My other duties or occupations do not create or may create a conflict of interest with 

my role as a director of the Company, and do not impair my ability to serve as a director 

of the Company. 

F. During the five years preceding the date of giving this declaration: 

1. I have not been convicted of any of the offenses pursuant to Sections 290 to 

297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and 

pursuant to Sections 52C, 52D, 53(A) and 54 of the Securities Law 5728-1968 

(hereinafter: "the Securities Law"). 

2. I have not been convicted in a court outside of Israel in offences of bribery, 

deceit, offences by managers of corporations or offences involving misuse of 

inside information. 

3. I have not been convicted in a judgment of an offense not enumerated in 

subsection (1) and (2) above, for which the court held that due to its substance, 

severity, or circumstances, I am unfit to serve as a director in a public 

company. 

G. The Administrative Enforcement Committee did not impose on me any Enforcement 

Measures prohibiting me from serving as a director in a public company. 

H. I am an adult, I was not declared incompetent by a court under the Legal Qualifications 

and Guardianship Law, 5722-1962, and no order was issued regarding the opening of 

proceedings under the Insolvency and Economic Rehabilitation Law, 5778-2018. 

I. The following are details about my education, skills and professional experience that 

are relevant for the purpose of examining whether I have the qualifications (including 
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my professional education and experience) to serve as a director in the Company and 

whether the conditions and tests for estimating my expertise in accounting and finance 

and/or estimating professional qualification and/or for estimating the understanding in 

the Company's main field of business, are met (together: "the professional 

requirements"). 

1. A “Director with expertise in accounting and finance” is a person who by this 

education, experience, and capability has great skill in and understanding of 

business accounting subjects and financial reports, which enables him to 

understand the Company’s financial reports in depth and to lead the discussion of 

the way the financial data are presented: 

a. I am qualified to serve as a director with expertise in accounting and 

finance: 

 Yes 

 No  

b. I have the capability to read and understand the Company’s financial 

reports:  

 Yes 

 No  

2. A “Director with Professional Expertise” is a person for whom one of the 

following holds true: 

 Holds an academic degree in one of the following professions: 

economics, business, administration, auditing, law, public 

administration. 

 Holds another academic degree or has completed other higher 

education studies, all within the main sphere of the Company’s 

activity or in a sphere relevant to the position. 

 Has at least five years’ experience in one of these, or he has at 

least five cumulative years of experience in two or more of these: 

o in a high-ranking position in the business management 

of a body corporate with significant volume of business. 

o in a high-ranking public office or in a high-ranking 

position in the public service. 

o in a high-ranking position in the main sphere of activity 

of the Company’s activity. 

3. Academic education 

Yale University, Bachelor of Arts in Economics.  
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4. Occupation in the last 5 years (including serving as a director)  

Portfolio Oversight for Infrastructure strategy at CIM Group. Hedge Fund 

Portfolio Manager and Investment Banker at tier 1 firms prior to joining CIM 5 

years ago. Currently a director at Ecoppia Scientific and Yale China Board of 

Trustees from 2016 to 2019. 

J. I hereby declare and undertake to the Company that in the event of any change in 

respect of any of my statements set forth above in a manner that prevents my continued 

tenure as a director of the Company or that any of the conditions set forth in the Law 

ceases to exist, I will notify the Company of the change or non-fulfillment of the 

conditions immediately, and without any delay so that my term as director expires at 

the time of giving notice, and I also know that the Company relied on what was stated 

in this declaration when extending my term as director of the company. 

  

Signature: __________   Date: _____________ 
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 הצהרת דירקטור

 

"(, הריני מתכבד בזאת להגיש החוק") 1999-תשנ"ט ,לחוק החברות ()אב224 ףבהתאם לאמור בסעי

 .הצהרה זו

כי מתקיימים בי כל  בזאתמצהיר  ,21097992 שמספרהנושא ת.ז. , אברהם שמשמטה,  החתוםאני 

לים את התנאים כול, ה"(ההחבר")ע"מ ב אקופיה סיינטיפיקב למינוי כדירקטור התנאים הנדרשים

הכישורים את יש בידי , וכי ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן224 -א ו224הקבועים בסעיף 

הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, 

 :להלןלרבות הכישורים המפורטים 

 . גבלה בדין לעשות כןי מלת עלילא מוטקטור של החברה ולכהן כדירכשיר  הנני .1

 לכהן כדירקטור של החברה. ןהנני נכו .2

ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר,  .3

  לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.  .4

צרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי יו האחריםיסוקי אין תפקידי או ע .5

 כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. 

 השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: 5מהלך ב .6

 418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים  .6.1

 54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-חוק העונשין, התשל"זל, 428עד  422 -, ו420עד 

 "(; חוק ניירות ערך)" 1968-ך תשכ"חלחוק ניירות ער

לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד  .6.2

 או עבירות של ניצול מידע פנים; 

לעיל אשר בית  6.2-ו 6.1 בסעיפיםמנויה שאינה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת,  .6.3

לשמש כדירקטור  משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי

 בחברה ציבורית.

פי חוק ניירות ערך(, האוסר רך, ושהוטל לירות עחוק ניי אמצעי אכיפה )כהגדרתו בילא הוטל על .7

 לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. יעלי

ית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית וכרזתי על ידי בהנני בגיר, לא ה .8

, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, 1962-והאפוטרופסות, תשכ"ב

 .1980-תש"ם

אודות השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי  פרטיםלהלן  .9

תי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי הכישורים )לרבות השכל

ו ו/א מקצועיתכשירות ם והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת התנאי

 "(. המקצועיותהדרישות ה )יחד: "תחום עיסוקה העיקרי של החברלהערכת המיומנות וההבנה ב
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" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור" .9.1

חשבונאיים ודוחות  כספיים באופן  -הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן 

 הצגתם של הנתונים הכספיים; 

 :ופיננסית חשבונאית מחיותמו בעל רכדירקטו לשמש, הבנתי למיטב כשיר הנני .9.1.1

 כן 

 לא 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:  .9.1.2

 כן 

 לא 

" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מקצועית כשירות בעל דירקטור" .9.2

 מצהיר על התקיימותם להלן:

  הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל

 ים, מנהל ציבורי. ון, משפטשבעסקים, ראיית ח

  ,הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת

 הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

  ניסיון  אחד מאלה, או שהנני בעלהנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות ב

  תר:מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יו

בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים  תפקיד .א

 משמעותי; 

 או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;  הבכהונה ציבורית בכיר .ב

 בתפקיד בכיר בתחם עיסוקיה העיקריים של החברה;  .ג

 השכלה אקדמית  .9.2.1

______________________________________________________ 

 הצהרה זו, תעודות אקדמיות התומכות בהצהרתי זו.ל כנספח א'מצורפות    

 )לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות(ניסיון תעסוקתי   .9.2.2

מכהן . CIMשותף מייסד וחבר בוועדות ההשקעות וניהול הנכסים ב 

  וחברות בנות שלה SkyPowerברת רקטור בחכדי

גין אחת מהצהרותיי הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי ב .10

שחדל להתקיים תנאי  ובחברה אשימנע את המשך כהונתי כדירקטור  המפורטות לעיל באופן

חברה בדבר השינוי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את ה

או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן 

זו בהצהרתי על האמור  והסתמכוהאורגנים המוסמכים שלה וכן ידוע לי כי החברה , ההודעה

 .בחברהכדירקטור  יההחלטה על מינויבעת 

√ 

√ 

√ 
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 חתימה                   תאריך
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 הצהרת דירקטור 

 

בסעי לאמור  החברות  ()אב224  ףבהתאם  להגיש  החוק")  1999-תשנ"ט   ,לחוק  בזאת  מתכבד  הריני   ,)"

 . הצהרה זו

רוזנבךמטה,    החתוםאני   ת.ז.  ,  אורן  כל    בזאתמצהיר    ,034408211  שמספרהנושא  בי  מתקיימים  כי 

הנדרשים כדירקטור   התנאים  סיינטיפיקב  למינוי  ה"(ההחבר")ע"מ  ב  אקופיה  התנאים  כול ,  את  לים 

בסעיף   ו224הקבועים  להלן224  -א  המפורטים  התנאים  לרבות  לחוק,  וכי  ב  בידי  ,  הכישורים  את  יש 

הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה,  

 : להלןלרבות הכישורים המפורטים 

 .  גבלה בדין לעשות כןי מלת עלימוטלא  קטור של החברה ולכהן כדירכשיר  הנני .1

 לכהן כדירקטור של החברה.  ןהנני נכו .2

השאר,   .3 בין  לב,  בשים  בחברה  דירקטור  של  תפקיד  לביצוע  הראוי  הזמן  את  להקדיש  ביכולתי 

   לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.   .4

ע .5 או  תפקידי  תפקידי  יו  האחריםקי  יסו אין  עם  עניינים  ניגוד  ליצור  עלולים  או  צרים 

 כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.  

 השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:   5מהלך ב .6

  418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים   .6.1

  54  -)א( ו 53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-חוק העונשין, התשל"זל ,  428  עד  422  -, ו 420עד  

 "(;  חוק ניירות ערך)" 1968-ך תשכ"ח לחוק ניירות ער

לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד   .6.2

 או עבירות של ניצול מידע פנים; 

לעיל אשר בית    6.2-ו  6.1  בסעיפיםמנויה  נה  שאילא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת,   .6.3

ראוי אני  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  מפאת  כי  קבע  כדירקטור    משפט  לשמש 

 בחברה ציבורית. 

פי חוק ניירות ערך(, האוסר  רך, ושהוטל לירות עחוק ני י אמצעי אכיפה )כהגדרתו בילא הוטל על  .7

 לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.  י עלי

ל  .8 בגיר,  ה הנני  ב א  ידי  על  המשפטית  וכרזתי  הכשרות  חוק  פי  על  דין  כפסול  משפט  ית 

, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[,  1962-והאפוטרופסות, תשכ"ב

 .1980-תש"ם

אודות השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי    פרטיםלהלן   .9

ה )לרבות  בי  שכלהכישורים  מתקיימים  והאם  בחברה  כדירקטור  לכהן  המקצועי(  וניסיוני  תי 

ו  ו/א  מקצועיתכשירות  ם והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת  התנאי

 "(. המקצועיותהדרישות ה )יחד: "תחום עיסוקה העיקרי של החברלהערכת המיומנות וההבנה ב
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" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו  יתופיננס  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור" .9.1

עסקיים בנושאים  והבנה  גבוה  מיומנות  בעל  באופן    -הוא  כספיים  ודוחות   חשבונאיים 

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן  

 הצגתם של הנתונים הכספיים; 

 :ופיננסית חשבונאית מחיות מו בעל רכדירקטו לשמש, הבנתי  למיטב כשיר הנני .9.1.1

 כן 

 לא 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:   .9.1.2

 כן 

 לא 

הנני  מקצועית  כשירות   בעל   דירקטור" .9.2 אשר  מהתנאים  אחד  בו  שמתקיים  מי  הוא   "

 מצהיר על התקיימותם להלן:

   מנהל כלכלה,  האלה:  המקצועות  מבין  באחד  אקדמאי  תואר  בעל  הנני 

 ים, מנהל ציבורי.  ון, משפטחשב עסקים, ראיית 

   ,הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת

 הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד. 

  ניסיון    אחד מאלה, או שהנני בעל הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות ב

   תר:מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יו

עסקים    תפקיד .א הקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול  בתחום  בכיר 

 משמעותי;  

 או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;  הבכהונה ציבורית בכיר .ב

 בתפקיד בכיר בתחם עיסוקיה העיקריים של החברה;   .ג

 השכלה אקדמית   .9.2.1

L.L.B LAW Bus Admin. M.A Philosophy    

 דמיות התומכות בהצהרתי זו. להצהרה זו, תעודות אק כנספח א'מצורפות 

 )לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות(ניסיון תעסוקתי   .9.2.2

חברת   של  כדירקטור,  .De Gez Ltdבעלים    -ו  .De Gez Ltdת  בחבר  מכהן 

Altris Ltd.   

מה .10 אחת  בגין  שינוי  כל  ויחול  במידה  כי  החברה  בפני  בזאת  ומתחייב  מצהיר  צהרותיי  הנני 

באופן לעיל  כדירקטור    המפורטות  כהונתי  המשך  את  אשימנע  תנאי    ובחברה  להתקיים  שחדל 

חברה בדבר השינוי  מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את ה

או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן  

החברה  וכ,  ההודעה כי  לי  ידוע  שלה  ן  המוסמכים  האמור    והסתמכוהאורגנים  זו  בהצהרתי  על 

 .בחברהכדירקטור  יההחלטה על מינויבעת 

√ 

√ 

√ 
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_______ __________                   ________________ 

 חתימה                     תאריך 

 

 

 

 

08/11/2022



 ינוציח רוטקריד תרהצה
 

 שיגהל תאזב דבכתמ ינירה ,)"קוחה"( 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 241-ו )א(ב224 םיפיעסב רומאל םאתהב

 .הז ריהצת

 בוחרמ ,______________ הרפסמש תילארשי .ז.ת אשונ ,_____________ ,מ"חה ינא

 םיאנתה לכ יב םימייקתמ יכ תאזב ריהצמ ,_______________________________________

 םיטרופמה םיאנתה תוברל )"הרבחה"( מ"עב קיפיטנייס היפוקא תרבחב ינוציח רוטקרידכ ייונימל םישרדנה

 :ןלהל

  .לארשי בשות יננה .1

  .ןכ תושעל ןידב הלבגמ ילע תלטומ אלו הרבחה לש ינוציח רוטקרידכ ןהכל רישכ יננה .2

 .הרבחה לש ינוציח רוטקרידכ ןהכל ןוכנ יננה .3

 היכרצל ,ראשה ןיב ,בל םישב הרבחב רוטקריד לש דיקפת עוציבל יוארה ןמזה תא שידקהל יתלוכיב .4

 .הלדוגלו הרבחה לש םידחוימה

 :וז הרהצה ןתמ דעומל רבוע םינשה שמח ךלהמב .5

 דע 418 ,415 ,392 ,297 דע 290 םיפיעס יפל תוריבעב רומאכ הריבעב ןיד קספב יתעשרוה אל .5.1

 קוחל 54 -ו )א(53 ,ד52 ,ג52 םיפיעס יפלו ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל ,428 דע 422 -ו ,420

  ;)"ךרע תוריינ קוח"( 1968-ח"כשת ךרע תוריינ

 וא דיגאתב םילהנמ תוריבע ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב יתעשרוה אל .5.2

  ;םינפ עדימ לוצינ לש תוריבע

 טפשמ תיב רשא ליעל 5.2-ו 5.1 םיפיעסב היונמ הניאש ,תרחא הריבעב ןיד קספב יתעשרוה אל .5.3

 תירוביצ הרבחב רוטקרידכ שמשל יואר ינא ןיא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק

 .בוח תורגא תרבח הניהש תיטרפ הרבחב וא

 ילע רסואה ,)ךרע תוריינ קוח יפל לטוהשו ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ( הפיכא יעצמא ילע לטוה אל .6

 .תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכל

 ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח יפ לע ןיד לוספכ טפשמ תיב ידי לע יתזרכוה אל ,ריגב יננה .7

 .1980 -ם"שת ,]שדח חסונ[ לגרה תטישפ תדוקפ יפ לע לגר טשופכ יתזרכוה אלו ,1962 -ב"כשת

 יידיב שי םאה הניחב םשל םייטנוולרה יעוצקמה ינויסינו יירושיכ ,יתלכשה תודוא םיטרפ ןלהל .8

 םיאנתה יב םימייקתמ םאהו הרבחב רוטקרידכ ןהכל )יעוצקמה ינויסינו יתלכשה תוברל( םירושיכה

 רוטקריד לש תיעוצקמה תורישכה תכרעהל וא/ו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ תכרעהל םינחבמהו

 תושירדה" :דחי( הרבחה לש ירקיעה הקוסיע םוחתב הנבההו תונמוימה תכרעהל וא/ו ינוציח

  .)"תויעוצקמה

040139511
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 אוה וירושיכו ונויסינ ,ותלכשה לשבש ימ אוה "תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקריד" .8.1

 ול רשפאמה ןפואב םייפסכ תוחודו םייאנובשח -םייקסע םיאשונב הנבהו הובג תונמוימ לעב

 םינותנה לש םתגצה ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה לש םייפסכה תוחודה תא םקמועל ןיבהל

  ;םייפסכה

 :תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקרידכ שמשל ,יתנבה בטימל רישכ יננה .8.1.1
 ןכ �

 אל �

  :םייפסכ תוחוד ןיבהלו אורקל תלוכיה תא יל שי .8.1.2
 ןכ �

 אל �

 לע ריהצמ יננה רשא םיאנתהמ דחא וב םייקתמש ימ אוה "תיעוצקמ תורישכ לעב רוטקריד" .8.2

 :ןלהל םתומייקתה

 ,םיקסע להנמ ,הלכלכ :הלאה תועוצקמה ןיבמ דחאב יאמדקא ראות לעב יננה �

  .ירוביצ להנמ ,םיטפשמ ,ןובשח תייאר
 לכה ,תרחא ההובג הלכשה ידומיל יתמלשהש וא רחא יאמדקא ראות לעב יננה �

 .דיקפתל יטנוולרה םוחתה וא הרבחה לש ירקיעה הקוסיע םוחתב
 ןויסינ לעב יננהש וא ,הלאמ דחאב תוחפל םינש שמח לש ןויסינ לעב יננה  �

  :רתוי וא הלאמ םיינשב תוחפל םינש שמח לש רבטצמ
 םיקסע ףקיה לעב דיגאת לש יקסעה לוהינה םוחתב ריכב דיקפתב .א

  ;יתועמשמ
  ;ירוביצה תורישב ריכב דיקפתב וא הריכב תירוביצ הנוהכב .ב
  ;הרבחה לש םיירקיעה היקוסיע םוחתב ריכב דיקפתב .ג

  תימדקא הלכשה .8.2.1
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 .וז יתרהצהב תוכמותה תוימדקא תודועת ,וז הרהצהל 'א חפסנכ תופרוצמ   

 )תורחא תורבחב רוטקרידכ הנוהכ תוברל(  יתקוסעת ןויסינ .8.2.2

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

ןוכיתל ליבקמב םידומיל - החותפה הטיסרבינואהמ בשחמה יעדמב ןושאר ראות

׳גדארלוס תרבחב היגטרטסא ףוג להנמו הנכות להנמ ,םזיי

תויגולונכט ואפק תרבח ר״וי
EPAC תרבח ר״ויו םזיי
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 הרשמ יאשונו יתוהמ תוינמ לעב ,"רחא דיגאת" ,הטילש לעב ,הרבחל הקיז .9

 ;הטילשה לעב לש בורק ינניא .9.1

 יננהש דיגאתל וא ןיפיקעב וא ןירשימב ול ףופכ ינאש ימל ,ידיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא .9.2

 לעבל ,הרבחל הקיז ,יונימה דעומל ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,וב הטילשה לעב

 ,ןוירוטקרידה שאר בשויל ,רחא דיגאתל וא ,הטילשה לעב לש ובורקל וא הרבחב הטילשה

   ;םיפסכה םוחתב רתויב ריכבה הרשמה אשונ וא יתוהמ תוינמ לעב ,יללכה להנמה

 יננהש דיגאתל וא ןיפיקעב וא ןירשימב ול ףופכ ינאש ימל ,ידיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא .9.3

 לש ובורקל וא הרבחב הטילשה לעבל ,הרבחל םייעוצקמ וא םייקסע םירשק ,וב הטילשה לעב

 וא יתוהמ תוינמ לעב ,יללכה להנמה ,ןוירוטקרידה שאר בשויל ,רחא דיגאתל וא ,הטילשה לעב

 טעמל ,ללכ ךרד םניא רומאכ םירשקה םא םג ,םיפסכה םוחתב רתויב ריכבה הרשמה אשונ

  .םיחינז םירשק

 :הז 9 ףיעס ןיינעל 

 ןב לש הרוה וא תוחא ,חא ,אצאצ ןכו אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,תוחא וא חא ,גוז ןב - "בורק"

 ;הלאמ דחא לכ לש וגוז ןב וא גוזה

 ןכו ,הטילש וא ללכ ךרד םייעוצקמ וא םייקסע םירשק םויק ,הדובע יסחי םויק - "הקיז"

 הרבחב ינוציח רוטקרידכ ןהכל ידכ הנומש רוטקריד לש הנוהכ טעמל ,הרשמ אשונכ הנוהכ

 ;רוביצל תוינמ הנושארל עיצהל תדמועש

 ,יונימה דעומל ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,וב הטילשה לעבש דיגאת - "רחא דיגאת"

 ;הב הטילשה לעב וא הרבחה אוה

 תוארוהל םאתהב ,ינוציח רוטקרידכ תיללכה הפיסאה יתוא הנמת וב דעומה - "יונימה דעומ"

 ;קוחל )ב(239 ףיעס

 הרבחה לש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחב קיזחמש ימ - "יתוהמ תוינמ לעב"

  .הב העבצהה תויוכזמ וא

 הקיז לעב יניאו ,יונימה דעומב ,רומאכ הינמ לעב לש ובורק וא הרחתמ וא רושק הינמ לעב יניא .9.4

 – הז ןיינעל ;יונימה דעומל ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,הרחתמ וא רושק הינמ לעבל

 םא לוכהו ,יתוהמ הינמ לעב וא יונימה תא עיצהש הינמה לעב – "הרחתמ וא רושק הינמ לעב"

 הרבחה םע םייקסע םירשק ,םהמ ימ תטילשב הרבחל וא וב הטילש לעבל ,ול שי יונימה דעומב

  .הרבחה לש םירחתמ םה םהמ ימ תטילשב הרבח וא וב הטילש לעב ,אוהש וא

 .1999-ט"נשת ,תורבחה קוחל )ב(240 ףיעסב התרדגהכ – "הקיז"
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 אל ,)תואצוה רזחה הז ללכבו( הב רוטקרידכ ידיקפת ףקותמ הרבחה ידי לע יל םלושי רשא לומגל טרפ .10

 .הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ לשב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,הרומת לכ ,יל םלשל תובייחתה ןיאו יתלביק

 ,הרבחב רוטקרידכ ידיקפת םע םיניינע דוגינ רוציל םילולע וא םירצוי םירחאה ייקוסיע וא ידיקפת ןיא .11

 .הרבחב ינוציח רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב ןיאו

 .הרבחב םירוטקרידהמ דחא ,ינוציח רוטקרידכ ןהכמ הב תרחא הרבחב רוטקרידכ ןהכמ ינניא .12

 .לארשיב הסרוב לש וא ךרע תוריינ תושר לש דבוע ינניא .13

 .תופוצר םינש עשת לעמ הרבחב רוטקרידכ ןהכמ ינניא .14

 ידי לע םסרופת ןכו ,םדא לכ לש ונויעל הרבחה לש םושרה הדרשמב אצמית וז יתרהצה יכ יל עודי .15

 רושיאל יתנוהכ תדמעה יכ ,יל עודי ןכ .ייונימ ךרוצל סנוכת רשא תיללכה הפיסאה ןומיז דעומב הרבחה

 .וז יתרהצה לע ךמתסהב תישענ הרבחה לש תיללכה הפיסאה

 תוטרופמה ייתורהצהמ תחא ןיגב יוניש לכ לוחיו הדימב יכ הרבחה ינפב תאזב בייחתמו ריהצמ יננה .16

 םיאנתהמ יאנת םייקתהל לדחש וא הרבחב ינוציח רוטקרידכ יתנוהכ ךשמה תא ענמיש ןפואב ליעל

 יא וא יונישה רבדב הרבחה תא עדייא ,הרבחב ינוציח רוטקרידכ יתנוהכ םע רשקב קוחב םיעובקה

 ןתמ דעומב עקפת ינוציח רוטקרידכ יתנוהכש ךכ יוחיד לכ אללו ידיימ ןפואב יאנתה תומייקתה

 .העדוהה

 

 

_________________                 ________________ 

 המיתח            ךיראת   
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