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  מ"בען "נדל אחזקות סאמיט

  ")החברה: "להלן( 

  2017 פברוארב 27

              לכבוד        לכבוד

    מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל    רשות ניירות ערך 

  א"באמצעות המגנ    א"באמצעות המגנ

  

          ,.נ.א.ג

חוק ": להלן( 1999- ט"התשנ, בהתאם לחוק החברות מיוחדתמיידי בדבר כינוס אסיפה כללית  ח"דו    : הנדון
 נושא והוספת ציבורית בחברה סוג ואסיפת כללית אסיפה עלהודעה ומודעה (לתקנות החברות , ")החברות
, )ומיידייםות תקופתיים ח"דו(לתקנות ניירות ערך  ,")ומודעה הודעהתקנות (" 2000-ס"התש, )היום לסדר
, )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(ולתקנות ניירות ערך  ")הדוחותתקנות ": להלן( 1970- ל"התש
 בעלי של ומיוחדת שנתית כללית אסיפה זימון בדבר והודעה, ")תקנות השליטה: "להלן( 2001-א"תשס

  .החברה של המניות

 ומועדה האסיפה כינוס מקום .1

מודיעה בזאת על  החברה, השליטה ולתקנות הדוחות תקנותל ,ומודעה הודעה תקנותל, לחוק החברות בהתאם
 ביום ,")האסיפה הכללית"או /ו" האסיפה: "להלן(של בעלי מניות החברה  מיוחדתו שנתית, כללית אסיפהכינוס 

  .חיפה, 3מ "מת מגדלי, החברה במשרדי, 11:00 בשעה, 2017 באפריל 5 ',ד

 הכללית באסיפה היום סדר .2

 .החברה של התגמול מדיניות ואישור עדכון 2.1

 .מר זוהר לוי ,ובעל השליטה בחברה הדירקטוריוןר "ליו גמול אישור 2.2

מניות רגילות  10,000-כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל 10,000הענקת  אישור 2.3
 האופציה כתבי(" ל החברה וכדירקטור בה"המכהן כמנכ, למר אמיר שגיא, נ של החברה"ללא ע
 "). ל"למנכ

 החברהל "כמנכ המכהן, שגיא אמיר למרחודש אחד לדמי ניהול  בגובה₪  60,000 בסךמענק  אישור 2.4
 .בה וכדירקטור

מניות רגילות  15,000 - ל למימוש הניתנים למסחר רשומים לא אופציה כתבי 15,000 הענקת אישור 2.5
ל "לסמנכ האופציה כתבי(" ל הכספים בחברה"המכהן כסמנכ, למר תומר טפר, נ של החברה"ללא ע

 ").הכספים

בעל השליטה  של אחיו שהנו, לוי שלומי מר, החברה של הנכסים מנהל של העסקתו הסכם הארכת 2.6

  .בשלוש שנים מסיום תחולתו בחברה
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, לוי שלומי מר, החברה של הנכסים מנהלל, בגובה שכר לחודש אחד, ₪ 28,750 בסךמענק  אישור 2.7

 .בחברה השליטה בעל של אחיו

 .2015 לשנת החברה של הדירקטוריון ובדוח הכספיים בדוחות דיון 2.8

 .שכרו את לקבוע הדירקטוריון והסמכת, החברה של המבקר החשבון רואה של מחדש מינוי אישור 2.9

  .בחברה המכהנים, צים"דחשאינם , מינוי מחדש של הדירקטורים אישור 2.10

 :ותנאיהן ההחלטות עיקרי תיאור .3

 החברה של התגמול מדיניות ואישור עדכון 3.1

 אשר ,אישרה האסיפה הכללית את מדיניות התגמול של החברה, 2014 ביוני 11 ביום 3.1.1

 2017 ביוני 10ביום  קרי, ממועד האישור שנים) 3(בתום שלוש  מסתיימת תחולתה

 .")הנוכחית התגמול מדיניות("

 מדי תגמולאישור של מדיניות  המחייבות, לחוק החברות) ד(א267להוראות סעיף  התאםב 3.1.2

 אימוץ מועד מאזולנוכח השינויים הרגולטוריים שחלו בהוראות הדין ; שנים) 3(שלוש 

 מדיניותנצבר בחברה בקשר עם יישום  אשרוכן לאור הניסיון ; הנוכחית תגמולה מדיניות

 מדיניותהחברה כי נכון יהא לעדכן את  יוןודירקטור התגמול ועדת סברו, התגמול הנוכחית

, זה דוחל 'אנספח ב כ"מעודכנת בנוסח המצהתגמול המדיניות  אתולאמץ  הנוכחית התגמול

 מדיניות(" הנוכחית תגמולה מדיניותלעומת נוסח  מסומניםבה  מוצעיםה כשהתיקונים

  "). המעודכנת התגמול

 תוקף סיוםשנים החל ממועד ) 3(תעמוד בתוקף למשך שלוש  המעודכנת התגמול מדיניות 3.1.3

  .)2020 ביוני 10 ליום ועד 2017 ניובי 11החל מיום , קרי( הנוכחית התגמול מדיניות

ביחס למדיניות התגמול הנוכחית  מעודכנתעיקרי השינויים המהותיים במדיניות התגמול ה 3.1.4

 :הינם כדלקמן

כך , ין שיעור התגמול המשתנההיחסים בין שיעור הרכיב הקבוע לב צוינו 3.1.4.1
שיעור הרכיבים , ל הכספים"וסמנכל החברה "מנכ, ר הדירקטוריון"שביחס ליו

 .100%יהא עד , המשתנים מתוך סך התגמול

 .הכספיםל "ולסמנכל "למנכ החודשי השכר עלות תקרות עודכנו 3.1.4.2

 מבוסס תגמול להעניק אפשרות ניתנת, המעודכנת התגמול למדיניות בהתאם 3.1.4.3
 ולנושאיל "למנכ למדידה ניתנים שאינם קריטריונים המבוסס דעת שיקול
 .ל"למנכ הכפופים משרה

מענק  ליתןניתנת אפשרות , למדיניות התגמול המעודכנת בהתאם 3.1.4.4
הסתגלות לנושאי משרה אשר סיימו כהונתם בחברה בסכום אשר לא /פרישה

 .משכורות חודשיות 12יעלה על סך של 

שינוי לא , בדיןשנעשה  לתיקוןובהתאם , בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת 3.1.4.5
יאושר בידי , ל"והעסקתו של נושא משרה כפוף מנכמהותי בתנאי כהונתו 

והכול , ולא יהיה טעון אישור ועדת תגמול ודירקטוריון, ל החברה בלבד"מנכ



 3

בכפוף לכך כי לאחר השינוי תנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה כפוף 
 .ל יהיו בהתאם ובגבולות מדיניות התגמול העדכנית"המנכ

 ונושאי דירקטוריםלהסדר ביטוח  נקבע תהמעודכנ התגמול למדיניות בהתאם 3.1.4.6
 .בחברה משרה

לא כולל עלות , ח"באלפי ש( 2015 -ו 2014אופן יישום מדיניות התגמול הנוכחית בשנים  3.1.5

 ):אחזקת רכב

2015  

  אחרים משרה נושאי  כספיםל "סמנכ  ל"מנכ  דירקטוריוןר "יו  

 תקרה  

 במדיניות

 התגמול

  הנוכחית

 שולם

  בפועל

 תקרה

 במדיניות

 התגמול

  הנוכחית

 שולם

  בפועל

 תקרה

 במדיניות

 התגמול

  הנוכחית

 שולם

  בפועל

 תקרה

 במדיניות

 התגמול

  הנוכחית

 שולם

  בפועל

  -  -  424  600  580  840  5041  4,200  קבוע רכיב

  -  -  -  -  -  -  -  -  משתנה רכיב

 2017בפברואר  19ביום  התגמול ועדת תוהמעודכנת נדונה ואושרה בישיב התגמול מדיניות 3.1.6

 . 2017 פברוארב 21 יוםבהחברה  ודירקטוריון

 לוי זוהר מר הדירקטוריוןר "ליו גמול אישור 3.2

 ולאישור, 2017 פברוארב 19מיום  תגמולבשבתה גם כוועדת  הביקורתלאישור ועדת  בהמשך

 לשקול יש אותם השיקולים כל שנשקלו לאחר ניתנו אשר, 2017 פברוארב 21 מיום החברה דירקטוריון

 כמפורט אליהם להתייחס שחובה העניינים לכל התייחסות ותוך החברות לחוק) א(ב267' לס בהתאם

 לחוק' א הראשונה לתוספת' ב בחלק המפורטות ולהוראות, החברות לחוק' א הראשונה לתוספת' א בחלק

 הדירקטוריוןר "כיו המכהן, בחברה השליטה בעל, לוי זוהר למר גמול תשלום לאשר מוצע, החברות

  .להלן כמפורט, בחברה

  . החברה של המעודכנת התגמול יניותמד בתנאי עומדת המוצעת ההתקשרות

  רקע

היתה החברה קשורה בהסכם ניהול עם חברה בשליטתו של מר , 2016 בדצמבר 31 ליום עד  .א

שירותי ניהול  לפיו הועמדו לחברה, ")הסכם הניהול עם החברה", "הניהול הסכם": להלן(לוי 

עקרונותיו של הסכם הניהול . ר דירקטוריון החברה"הכוללים את שירותיו של מר לוי כיו

אשר תוכנו ) 2014-01-82872 'אסמכתא מס( 2.6.2014ח עסקה מיום "מפורטים בדו, האמור

                                                 
  .₪אלפי  6,090סך של , הרשומה למסחר באנגליה Summit Germany Limitedי החברה הבת "בנוסף ע םר הדירקטוריון שול"ליו 1
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 החלהסכם הניהול עם החברה ו הסתיים 2016בחודש דצמבר . נכלל בדוח זה על דרך ההפניה

  .תגמול לוי למר שולםמלא  2017 ינואר ודשמח

מבקשת החברה להאריך תוקפו של הסכם , פי המלצת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה על  .ב

יובהר כי הסכם הניהול חל . בתנאים המפורטים דלהלן, או חברה בשליטתו, הניהול עם מר לוי

 דירקטוריוןר "כיו ,במישרין ובעקיפין, רק ביחס לשירותי הניהול שיועמדו על ידי מר לוי

, ואינו מהווה תמורה עבור שירותים המועמדים על ידי מר לוי, החברה על פי הסכם הניהול

סאמיט (" Summit Germany Limited, לחברה הבת של החברה, במישרין או בעקיפין

חברת ניהול . בלונדון   AIMבבורסת ה 2014הנסחרת החל מחודש פברואר , ")גרמניה

מספקת שירותים לסאמיט גרמניה מאז שנת ") חברת הניהול בגרמניה(" בשליטת זוהר לוי

"). הסכם הניהול עם סאמיט גרמניה("על פי הסכם ניהול שנחתם עם סאמיט גרמניה  2006

חושבו דמי הניהול ששולמו מכח הסכם  2013ועד לחודש דצמבר  2010החל מחודש דצמבר 

בחודש . ולמו מכח הסכם הניהול עם החברהכחלק מדמי הניהול שש, הניהול עם סאמיט גרמניה

אישרו , בלונדון AIM -בעקבות הנפקתה מחדש של סאמיט גרמניה בבורסת ה, 2014מרץ 

אשר , ועדת התגמול והדירקטוריון של סאמיט גרמניה תיקון להסכם הניהול עם סאמיט גרמניה

ן תיקון של דמי כלל תיקון של היקף השירותים הניתנים על ידי חברת הניהול בגרמניה וכ

 :נכון להיום להלן עיקרי הסכם הניהול עם סאמיט גרמניה. הניהול המשולמים מכוחו

השירותים העיקריים שתספק חברת הניהול בגרמניה כוללים דיווחים לדירקטוריון  )1(

; איתור נכסים פוטנציאליים לרכישה והצגתם בפני הדירקטוריון; סאמיט גרמניה

עמידה , טיפול בדיווחים; המלצות לדירקטוריון ביחס להסכמי המימון של החברה

, בדיקת נאותות, ניתוח העסקהכולל , טיפול ברכישת נכסים; בדרישות רגולטוריות

טיפול ; משא ומתן לקראת הרכישה והפעלת יועצים מקצועיים, הערכת סיכונים

חות הנהלה וטיפול "הכנת דו; הכנת תכניות עסקיות; בהסדרי מימון לרכישות חדשות

ייעוץ ביחס לתכניות שיווק של שטחים ; מצגות לאנליסטים; חות כספיים"בעריכת דו

המלצה על ; תחזיות הכנסה והשקעות הוניות; כנסות משכירותלהשכרה ולהגדלת ה

פיקוח על נותני השירותים של סאמיט גרמניה והחברות ; אסטרטגיית מימוש נכסים

תספק חברת הניהול בגרמניה לסאמיט גרמניה שירותים , בנוסף. ב"וכיוצ, הבנות שלה

קים של סאמיט מר זוהר לוי ישמש כמנהל העס. י מר זוהר לוי"של ניהול עסקים ע

  . גרמניה והכל בתנאים שהוסכמו עם סאמיט גרמניה

עבור השירותים דלעיל זכאית חברת הניהול בגרמניה לדמי ניהול חודשיים בסך של  )2(

הכוללים סכומים לכיסוי עלויות של חברת ") דמי הניהול בגרמניה("אלפי יורו  50.8

  ). שלהלן' ק ז"בסלפרטים נוספים ראו הטבלה (הניהול 

חברת הניהול בגרמניה זכאית למענק בהתאם לעמידה ביעדים שייקבעו על ידי , ו כןכמ )3(

ביחס לזכאות למענק נקבע כי ככל . ועדת התגמול של דירקטוריון סאמיט גרמניה
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)  - FFO"funds from operations("למניה  FFO -המענק יהיה גידול ב שבשנת 

כפי שיעודכן מעת לעת על , יסהבס FFOאו יותר לעומת  12% - של סאמיט גרמניה ב

תהא חברת הניהול בגרמניה זכאית לסכום , ידי ועדת התגמול של סאמיט גרמניה

לא יגיע כדי  FFO - היה והגידול ב. אלפי יורו 750המענק השנתי המירבי אשר הנו 

  . לפי נוסחה קבועה, למענק חלקי תהא חברת הניהול זכאית, הבסיס FFOלעומת  12%

 זכאית, גרמניה סאמיט של הבנות מהחברות אחת של ההתאגדות מסמכי פי על, בנוסף )4(

 ההון על גרמניה סאמיט שתשיג עודפת תשואה מכל 25% - ל בגרמניה הניהול חברת

 מימונםאו /ו נכסים ממכירת שינבעו רווחים לרבות, לשנה 8% על העולה בה שהושקע

הכספיים של סאמיט נכון למועד הדוחות "). העודפת התשואה תמורת(" מחדש

על . גרמניה לא זכאית חברת הניהול בגרמניה לכל סכום בגין תמורת התשואה העודפת

ליום , שפרסמה סאמיט גרמניה 2015בדצמבר  31פי האמור בדוחות הכספיים ליום 

מליון יורו  232 - על סאמיט גרמניה היה לייצר תשואה בסך של כ 2015בדצמבר  31

סכום זה עולה מאחר , כאשר מדי שנה, לשנה 8%של  על מנת לעמוד ברף התשואה

כך שהסבירות , וחישוב התשואה עודפת הינו בגין רווחים מצטברים על פני השנים

בהסכם . שחברת הניהול בגרמניה תהא זכאית לתמורת התשואה העודפת היא נמוכה

ת הניהול עם סאמיט גרמניה נקבע כי ככל שחברת הניהול בגרמניה תהא זכאית לתמור

  .יוקטן סכום המענק בתמורת התשואה העודפת, התשואה עודפת

  . גרמניה מסאמיטכי חברת הניהול או מר לוי אינם זכאים לתגמול הוני  מובהר )5(

 התקופה(" 2017 פברואר חודש לתום עד בתוקף גרמניה סאמיט עם הניהול הסכם )6(

פן הקבוע אלא אם בוטל באו, ויחודש באופן אוטומטי לאחר אותו מועד, ")הראשונה

. א :הבאים תנאיםבנכון להיום מתקיימים דיונים על הארכת הסכם הניהול . בהסכם

 ניהול לדמי בגרמניה הניהול חברת זכאית תהיה לעיל שפורטו השירותים עבור

הכוללים סכומים לכיסוי ") בגרמניה הניהול דמי(" יורו אלפי 62.5 של בסך חודשיים

 בהתאם למענק זכאית תהיה בגרמניה הניהול חברת. ב ;עלויות של חברת הניהול

באופן יחסי לעילה עד שעור שנתי של  המניות לבעליעל ההון  תשואה ביעדי לעמידה

חברת . ג  ;)יורו אלפי 750 שלסך ( תשתנה לא השנתי המענק תקרת כאשר, 5.5%

מסך הרווח ממימוש  5%בשעור של הניהול בגרמניה תהיה זכאית למענק מיוחד 

 . מיליון יורו 50במקרה של מימוש נכסים ברווח של מעל נכסים 

  

  לאישור המובאים הדירקטוריוןר "יו תגמול תנאי

 כללי  .א

אשר , ")הניהול חברת(" בשליטתו חברה באמצעות לוי מר ידי על יסופקו הניהול שירותי

  . תתחייב להעמיד את השירותים באמצעות מר לוי
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פיתוח פעילותה ; הניהול תעניק לחברה שירותי ניהול שעיקרם ניהול עניני הדירקטוריון חברת

; ₪ מליון 550 -פורטפוליו נכסים בהיקף של כ, בין היתר, הכוללת להיום, העסקית של החברה

; מימוןומכירה , ניהול ההשקעה של החברה בחברה הבת סאמיט גרמניה לרבות החלטות קניה

עבודה מול שוק ההון ; ל לצורך כך"טוריון סאמיט גרמניה ונסיעות לחוייצוג החברה בדירק

  . גיוסי כספים והלוואות, והבנקים

 שניתנו למצגים שלה והחתמים גרמניה סאמיט משקיעי כלפי אישית אחראי הינו לוי מר כי יובהר

העניק ערבויות אישיות  שונות בתקופות וכן גרמניה סאמיט להנפקת עובר שנחתמו הסכמים פי על

 .₪ מיליוניבעבור החברה לטובת בנקים בישראל בהיקפים של עשרות 

חברת הניהול כפופה להוראות דירקטוריון החברה ותפעל על פי הוראות והנחיות הדירקטוריון 

 .בכל הקשור בשירותי הניהול

להתקשר גם עם החברה אינה מוגבלת לקבלת שירותי ניהול מחברת הניהול בלבד והינה רשאית 

לרבות השירותים , או עובדים אחרים לשם קבלת שירותי ניהול מכל סוג שהוא/חברות ו

 .שמספקת חברת הניהול וכן רשאית היא להעסיק מנהלים מטעמה

או לעסוק בכל תחום /אינה מנועה מלספק שירותים לגורמים אחרים ו, מצידה, חברת הניהול

  .פעילות אשר אינו מתחרה בפעילות החברה

 ובלבד, החברה לבין בינו ישיר העסקה בהסכם הניהול הסכם את להמיר לבחור זכאי יהיה לוי מר

 בשינויים, דומים יהיו תנאיו ויתר לחברה הניהול הסכם מעלות גבוהה תהא לא לחברה שעלותו

  .הניהול הסכם לתנאי, המחויבים

 השירותים היקף  .ב

נקבע היקף מוגדר של שעות שעל חברת הניהול לספק ושירותי הניהול יסופקו בהתאם  לא

מר לוי ישקיע את הזמן הנדרש להעמדת שירותי הניהול בהתאם . לצרכיה המשתנים של החברה

  . מעת לעת, לצרכים כאמור

 התמורה  .ג

 אלפי 42 של בסך חודשית לתמורה זכאית הניהול חברת תהא, כאמור הניהול שירותי מתן בגין

  .כדין מס חשבונית כנגדמ "מע בתוספת לה תשולם אשר, ")התמורה: "להלן(ח "ש

שיוציאו מר לוי או חברת הניהול לצורך ) out of pocket( ההוצאות בכל תישא החברה, כן כמו

כפי , וזאת כנגד המצאת אסמכתאות מתאימות או בהתאם למדיניות החברה, הניהול שירותי קיום

  . לא נקבעה תקרה להחזר ההוצאות. שזו תהא מעת לעת

וכן תעמיד למר לוי , טלפון סלולארי ותישא בהוצאות השימוש בו, החברה תעמיד למר לוי, בנוסף

בעה תקרה להחזר בגין הוצאות לא נק. ותישא בעלויות השימוש בו 7על חשבונה רכב מקבוצה 

  .השימוש בטלפון הסלולארי וברכב
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ל "גם אם יכהן במהלך תקופת ההסכם כמנכ, כי מר לוי יהיה זכאי לתגמול המוצע כאמור, מובהר

 . ר דירקטוריון החברה או במקום זאת"במקביל לכהונתו כיו, החברה

  הוני ותגמול שנתי מענק  .ד

 . כאי למענק שנתי או תגמול הוני מהחברהפי הסכם הניהול לא יהיה מר לוי ז על

 הניהול הסכם תוקף  .ה

 31 יוםבלסיומו  ויבוא 2017 ינוארב 1 מיום בתוקף יחולו כאמור יוארךהניהול עם מר לוי  הסכם

  ").ההסכם תקופת: "להלן(אלא אם הוארך כדין  ,2019 דצמברב

 לכדיל "הנ ההסכם את להביא רשאי יהיה הניהול להסכם מהצדדים אחד כל, לעיל האמור אף על

, מראש יום 180 של השני לצד בכתב הודעה מתן באמצעות, ההסכם תקופת תום בטרם, סיום

 את לבטל זכאית תהא החברה, זאת עם. התמורה למלוא זכאית הניהול חברת תהא במהלכם אשר

 בתוך הניהול חברת ידי על תוקנה לא אשר יסודית הפרה של במקרה מיידי בתוקף הניהול הסכם

  .סביר זמן פרק

  קיום יחסי עובד מעביד  אי  .ו

הניהול ומר לוי מצהירים במסגרת הסכם הניהול כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בינם  חברת

לבין החברה ואין בהוראות הסכם הניהול כדי לקשור בין הצדדים האמורים לבין החברה כל יחסי 

 ולזכויותיו המיסים ולתשלומי להפרשות באחריות ישאויחברת הניהול ומר לוי . עובד ומעביד

  .אחראו /ו קיבוצי, הסדראו /ו הסכם כל פי עלאו /ו, דין כל פי על האחרותאו /ו הסוציאליות

 עלאו /ו משפט בית ידי על ייקבע אם כי, לוי ומר הניהול חברת התחייבו הניהול הסכם במסגרת

 כל לצורך, החברה עובד הנו או היה לוי מר כי אחרת רשות או מוסמכת ערכאה כלאו /ו בורר ידי

 מאת שקיבל והתשלומים התמורות אזי, ועניין דבר ולכל הטבהאו /ו זכות כל מתןאו /ו תשלום

 ומר הניהול חברת. מהחברה לו המגיעים התשלומים מלוא את כללו, הניהול הסכם מכוח החברה

 שייקבע מכך כתוצאה לה שתיגרם הוצאהאו /ו חבות כל בגין החברה את ישפו כי התחייבו לוי

  .לוי מר לבין החברה ביןמעביד -עובד יחסי שהתקיימו

בהנחה שהתגמול המוצע על פי , 7201ריכוז נתוני הגמול השנתי הצפוי למר לוי בגין שנת  להלן  .ז

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ערוכים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך , ח זה יאושר"דו

  :1970-ל"תש
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  )ח"באלפי ש(תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים
באלפי (תגמולים אחרים 

  )ח"ש
באלפי (כ "סה

  )ח"ש

  תפקיד  שם
  היקף 

  משרה

  שיעור החזקות 

  בהון התאגיד
  1מענק  שכר

תשלום 

מבוסס 

  מניות

דמי 

  ניהול

דמי 

  יעוץ
  ריבית  אחר  עמלה

דמי 

  שכירות
  אחר

  -  45.79%  חלקי  ר דירקטוריון"יו  זוהר לוי
-  

  
-  504  -  -  2222  -  -  -  726  

ניהול החברת 

  גרמניהב

  שירותי ניהול 

  לסאמיט גרמניה
  2,3773  -  -  -  -  -  -  2,377  -  -  -  45.79%  חלקי

  3,103  -  -  -  222  -  -  2,881  -  -  -  -  -  -  כ"סה

  

  

   

                                                 
כפוף לאישור ועדת התגמול של סאמיט גרמניה בהתאם לעמידה ביעדים אשר יבחנו במסגרת אישור הדוח הכספי של סאמיט גרמניה , 2017גרמניה לשנת  לו זכאית חברת הניהול מסאמיט מענקחישוב הכי , יובהר .לתנאי הסכם הניהול נכון להיום בהתאם   1

  .אלפי יורו 750המענק המקסימלי האפשרי צפוי להיות . חברת הניהול לא תהא זכאית למענק, ככל שלא תהיה עמידה ביעדים. 2017לשנת 

  .הוצאות רכב לרבות פחתכולל    2
  .מבלי להתחשב במענק השנתי המותנה לו זכאית חברת הניהול מסאמיט גרמניה, סך דמי הניהול השנתיים בלבד   3
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  : 1970-ל"תש, )ומיידייםדוחות תקופתיים (ערוכים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך , 6201ריכוז נתוני הגמול השנתי למר לוי בגין שנת  להלן

  

  )ח"באלפי ש(תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים
באלפי (תגמולים אחרים 

  )ח"ש
באלפי (כ "סה

  )ח"ש

  תפקיד  שם
  היקף 

  משרה

  שיעור החזקות 

  בהון התאגיד
  1מענק  שכר

תשלום 

מבוסס 

  מניות

דמי 

  ניהול

דמי 

  יעוץ
  ריבית  אחר  עמלה

דמי 

  שכירות
  אחר

  -  45.79%  חלקי  ר דירקטוריון"יו  זוהר לוי
-  

  
-  504  -  -  2222  -  -  -  726  

ניהול החברת 

  גרמניהב

  שירותי ניהול 

  לסאמיט גרמניה
  5,778  -  -  -  -  -  -  2,591  -  3,187  -  45.79%  חלקי

  6,504  -  -  -  222  -  -  3,095  -  3,187  -  -  -  -  כ"סה

                                                 
 חברת, ביעדים עמידה תהיה שלא ככל. 2016 לשנת גרמניה סאמיט של הכספי הדוח אישור במסגרת יבחנו אשר ביעדים לעמידה בהתאם גרמניה סאמיט של התגמול ועדת לאישור כפוף, 2016גרמניה לשנת  מסאמיטכי חישוב המענק לו זכאית חברת הניהול , יובהר   1

  .יורו אלפי 750 הינו האפשרי המקסימלי המענק. למענק זכאית תהא לא הניהול
2
   .כולל הוצאות רכב לרבות פחת   
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 הכספיםל "ולסמנכל "למנכ האופציה כתבי הענקת 3.3

 ודירקטוריון התגמול ועדת אישרו, החברה של החיוביים לביצועיה המשרה נושאי תרומת לאור 3.3.1

בהתאם , לנושאי משרה בחברה, ")האופציה כתבי(" החברה של אופציה כתבי של הענקה, החברה

 תכנית(" 2006י דירקטוריון החברה בשנת "החברה אשר אומצה עלתכנית האופציות של 

  : כמפורט להלן, ")האופציות

מניות  10,000-הניתנים למימוש ל, כתבי אופציה לא רשומים למסחר 10,000ל יוקצו "למנכ )1(

למניות רגילות  ל"כל כתבי האופציה שבידי המנכככל שימומשו . נ של החברה"רגילות ללא ע

 -בזכויות בהון החברה וכ 0.52% -לכל בהון החברה "אחזקות המנכתעלנה , של החברה

בזכויות בהצבעה  0.51% -בזכויות בהון וכ 0.48% - ולכבזכויות ההצבעה בחברה  0.56%

 .בדילול מלא

- הניתנים למימוש ל, כתבי אופציה לא רשומים למסחר 15,000 יוקצו הכספיםל "לסמנכ )2(

ל הכספים "ככל שימומשו כתבי האופציה לסמנכ. נ של החברה"מניות רגילות ללא ע 15,000

 0.06% -לכל הכספים בהון החברה "תעלנה אחזקות סמנכ, במלואם למניות רגילות של החברה

 - בזכויות בהון וכ 0.06% -ולכבזכויות ההצבעה בחברה  0.07% - בזכויות בהון החברה וכ

 .ל מלאבזכויות בהצבעה בדילו 0.06%

 המימוש תקופת 3.3.2

 ממועד שנים 10 של לתקופה למימוש ניתנים יהיו האופציה כתבי, האופציות תכנית לתנאי בכפוף

כתבי אופציה שלא ימומשו עד לתום תקופת המימוש יפקעו "). תקופת המימוש: "להלן( הקצאתם

 .ולא יקנו עוד זכויות כלשהן

  ההקניה  תקופת 3.3.3

באופן שבתום כל שנה ממועד , שנתיים פני ועל בשלבים למימוש ניתנים יהיו האופציה כתבי

   ").מועד ההקניה("מכמות כתבי האופציה למוקנית ) מחצית( 1/2תהפוך , הקצאתם

  מימוש מחיר 3.3.4

ללא , נ של החברה"כל כתב אופציה מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא ע

  .תוספת מימוש

  המימוש מניות 3.3.5

תירשמנה למסחר , ")המימוש מניות(" שימומשו ככל, האופציה כתבי ממימוש שתנבענה המניות

בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומן , ")הבורסה("מ "בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

, היטל, זכות עכבון, עיקול, שעבוד, משכון, למסחר ותוקצינה כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב

למעט הוראות , מכל סוג שהוא, קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישיזכות , אופציה, תביעה
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פרטים (ותקנות ניירות ערך  1968-ח"התשכ, ג לחוק ניירות ערך 15החסימה הקבועות בסעיף 

  .2000-ס"התש, )ג15 -א ו 15לעניין סעיפים 

  . הון החברההמימוש תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות הקיימות ב מניות

  .מ"בע לרישומים חברה טפחות מזרחי שם על תירשמנה המימוש מניות

  .החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת מימוש כתבי האופציה

  .למניה₪  23.3 -בסך כ, שירותים שניתנוכנגד , מניות המימוש תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן

 האופציות תכנית פי על האופציה כתבי הענקת 3.3.6

כתבי האופציות יוענקו לנאמן תכנית האופציות . האופציה יוענקו בהתאם לתכנית האופציות כתבי

 102אשר ינהג בהן בהתאם להוראות סעיף , ככל הנדרש) מ"בע) 2000(ירדני גלפנד נאמנויות (

  .לפקודת מס הכנסה

 2014בפברואר  27החברה מיום  לתשקיף מדף של 3.5נוספים אודות התכנית ראה סעיף  לפרטים

  ).2014-01-000414: אסמכתא' מס(

  התאמות 3.3.7

, במקרה שמניותיה הרגילות של החברה יפוצלו או יאוחדו למספר גדול או קטן יותר של מניות )1(

אזי בעת , או שהמניות הרגילות של החברה יוחלפו בניירות ערך אחרים של החברה, לפי העניין

הניצע יהיה זכאי לרכוש מספר מניות רגילות או כמות של ניירות ערך , האופציהמימוש כתבי 

השווה למספר שהיה מקבל אילו מימש , אחרים של החברה אשר החליפו את המניות הרגילות

  .ההחלפה או התאמה אחרת, האיחוד, את מלוא כתבי האופציה שהוענקו לו ערב הפיצול

שבמסגרתו החברה מתחסלת או שנמכרים כל , ד אחרבמקרה שהחברה תמוזג עם או לתוך תאגי )2(

ובאותו מועד ישנן כתבי אופציה , ")העסקה: "להלן(או כמעט כל נכסיה או מניותיה של החברה 

החברה תנסה לדאוג כי כתבי האופציה הללו יוחלפו , במסגרת תכנית האופציות שטרם מומשו

. מימוש וכדומה יקבע בהתאמהמחיר , בכתבי האופציה מקבילים של החברה הרוכשת וכמותם

סוג המניות אותן ניתן יהיה לרכוש ממימוש כתבי האופציה החדשים יהיה אותו סוג אותו קיבלו 

 . מחזיקי המניות הרגילות בחברה בתמורה למניותיהם

אזי תקופת המימוש תקוצר עד , אם הישות החדשה תסרב להחליף את כתבי האופציה כאמור )3(

לפני השלמת העסקה באופן שיאפשר למחזיק ) י הדירקטוריון"עכפי שנקבע (למועד הקובע 

החברה . כתבי האופציה לממש את כל כתבי האופציה שהוענקו לו ערב המועד הקובע כאמור

תודיע למחזיק כתבי האופציה על קיצור תקופת המימוש כאמור לעיל וכתבי האופציה מוקנים 

 .ל"קופה הניפקעו בתום הת –ל "אשר לא ימומשו תוך התקופה הנ

למחזיקי , בכל מקרה של הנפקת מניות רגילות או ניירות ערך אחרים של החברה כמניות הטבה )4(

התאריך : "ק זה"בס(אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן , המניות הרגילות
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יוגדל מספר מניות המימוש שינבע ממימוש כתבי , הנו לפני מימוש כתבי האופציה") הקובע

בסכום מניות ההטבה להן היה הניצע זכאי אילו מימש ערב התאריך הקובע את כל , האופציה

 .כתבי האופציה אשר טרם מומשו עד לתאריך הקובע

לא , בדרך של הנפקת זכויות, אם תציע החברה למחזיקים במניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא )5(

ציע זכויות זהות בתנאים זהים אלא החברה ת, יותאם שער המימוש ולא כמות מניות המימוש

כאילו מימש את כתבי האופציה ערב המועד , למשתתף בגין כתבי האופציה אשר טרם מומשו

 .המקנה את הזכות להשתתף בחלוקה בדרך של זכויות

 בדרך להצעה, הטבה מניות לחלוקת הקובע ביום האופציה כתבי של מימוש יבוצע לא כי יובהר )6(

 ייקראל "מהנ אחדכל ( הון להפחתת או הון לפיצול, הון לאיחוד, דיבידנד לחלוקת, זכויות של

במקרה שבו חל " יום האקס"לא יבוצע מימוש של האופציות ב, בנוסף"). אירוע חברה: "להלן

 .של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה" יום האקס"

 האופציה כתבי הקצאת מועד 3.3.8

עם פרסום . הבורסה לרישומן של מניות המימוש למסחרהקצאת כתבי האופציה כפופה לאישור 

  .תפנה החברה לבורסה לקבלת אישור כאמור, דוח זה

 

 האופציה כתבי בעד התמורה 3.3.9

  . האופציה יוקצו ללא תמורה וללא תוספת מימוש כתבי

 היעדר הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ומחזיקי מניות בחברה  3.3.10

אין בין מי מהניצעים לבין מחזיק מניות , עם הניצעים לאחר בירור שערכה, למיטב ידיעת החברה

הסכמים בין בכתב , בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, כולם או חלקם, בחברה או בין הניצעים

בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה , ובין בעל פה

  .בה

 ות הערך המוצעיםמניעה או הגבלת ביצוע פעולה בנייר 3.3.11

, הקבועות בחוק ניירות ערך, על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות באשר למכירה חוזרת

וכן כל הוראת או מגבלת דין , אם וככל שתחולנה, ובתקנות שהוצאו ויוצאו מכוחו 1968- ח"התשכ

  . אשר תחול באותה העת על מכירת מניות המימוש, נוספת

 27לתשקיף מדף של החברה מיום  3.5ראה סעיף , תכנית האופציות אודות הגבלות על פי לפרטים

 ).2014-01-000414: אסמכתא' מס( 2014בפברואר 

 ל "נוספים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית אודות כתבי האופציה למנכ פרטים 3.3.12

מר שגיא . כתבי אופציה 10,000 כאמור להקצות מוצע, החברהל "ומנכ דירקטור, שגיא אמיר למר

  .לחוק החברות) 5(270אינו צד מעונין כהגדרת מונח זה בסעיף 
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 ההוגן של כתבי האופציה  השווי )1(

פ הנחיות הבורסה ובהנחה "בהתאם לנוסחה ע, ל כאמור"השווי הכלכלי של כל כתב אופציה למנכ

השווי הכלכלי כאמור מבוסס על חישוב . ₪ 23.30הינו , של מימושם במלואם ובאופן מיידי

לפי נוסחת ") הבורסה("מ "נוסחה שנקבעה בהוראות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

Black&Scholes שיעור הריבית השנתית חסרת , 4.13%הינה  חודשיתכאשר סטיית התקן ה

  .שנים 10ותקופת המימוש הינה  0.10%הסיכון לתקופה הינה 

  

בעלי עניין בחברה וסך החזקות , ל"הכמות ושיעור אחזקות המנכ, הון המניות המונפק בחברה )2(

 : שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

  

וסך , של בעלי עניין בחברה, ל"של המנכ החזקותיהםהכמות ושיעור , להלן מידע אודות הון המניות המונפק בחברה
   :לפני הקצאות כתבי האופציה על פי דוח זה, המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה החזקות שאר בעלי

 

בהון  %  בהצבעה  % בהון  %  רדומות מניות  אופציות  מניות כמות העניין בעל שם
  )בדילול מלא(

בהצבעה  %
בדילול (

 )מלא

 זוהר לוי
30,507,400   5,500,000    45.79%  49.11% 49.80% 53.10%  

Summit Real 
Estate GMBH 

 &Co. 
Dortmund KG  

    4,500,000  6.75% 0.00% 6.22% 0.00% 

  החברה
    12,951,983         

  אמיר שגיא
220,000   118,020    0.33% 0.35% 0.47% 0.50%  

ביטוח  -הפניקס
חיים משתתפות 
 ברווחים ושותפויות

3,506,891      5.26%  5.65%  4.85%  5.17%  

' חב-אקסלנס
לניהול קרנות 

להשקעות 
 משותפות בנאמנות

26,596      0.04%  0.04%  0.04%  0.04%  

ג או "קופ-אקסלנס
  ג"לניהול קופ' חב

21,426      0.03%  0.03%  0.03%  0.03%  

מנפיק -אקסלנס
  מוצרי מדדים

804,941      1.21%  1.30%  1.11%  1.19%  

קרנות  -מנורה
  נאמנות

20,734      0.03%  0.03%  0.03%  0.03%  

  9.25%  8.68%  10.10%  9.42%       6,274,352 פנסיה וגמל -מנורה
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ניהול -ילין לפידות
  קרנות נאמנות

2,670,689      4.01%  4.30%  3.69%  3.94%  

ילין לפידות ניהול 
  ג"קופ

2,040,653      3.06% 3.29% 2.82% 3.01%  

  0.04%  0.04%  0.02%  0.02%     15,020   13,049  תומר טפר

  0.09%  0.08%  0.00%  0.00%     58,654    לעובדים אופציות

  23.61%  22.14%  25.78%  24.03%       16,011,385  ציבור

  100.00%  100.00%  100.00% 100.00%  17,451,983   5,691,694   62,118,116  כ"סה

  
  

וסך , של בעלי עניין בחברה, ל"של המנכ החזקותיהםהכמות ושיעור , אודות הון המניות המונפק בחברה, להלן מידע

ל "לאחר הקצאת כתבי האופציה למנכ, החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

  ):ובהנחה כי אושרה הענקת האופציות ליתר הניצעים על פי דוח זה לעיל(

 

בדילול (בהון  %  בהצבעה  % בהון  %  רדומות מניות  אופציות  מניות כמות העניין בעל שם
  )מלא

בהצבעה  %
בדילול (

 )מלא

 זוהר לוי
30,507,400   5,500,000   -  45.79%  49.11% 49.78% 53.08%  

Summit Real 
Estate 
GMBH  &
Co. 

Dortmund 
KG  

-  -  4,500,000  6.75% 0.00% 6.22% 0.00% 

  החברה
    12,951,983          

  אמיר שגיא
220,000   128,020   - 0.33% 0.35% 0.48% 0.51%  

ביטוח  -הפניקס
חיים משתתפות 

ברווחים 
  ושותפויות

3,506,891   -     -    5.26%  5.65%  4.85%  5.17%  

' חב-אקסלנס
לניהול קרנות 

להשקעות 
משותפות 
  בנאמנות

26,596   -     -    0.04%  0.04%  0.04%  0.04%  

ג "קופ-אקסלנס
לניהול ' או חב

  ג"קופ

21,426   -     -    0.03%  0.03%  0.03%  0.03%  

מנפיק -אקסלנס
  מוצרי מדדים

804,941   -     -    1.21%  1.30%  1.11%  1.19%  
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קרנות  -מנורה
 נאמנות

20,734   -     -    0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 

פנסיה  -מנורה
  וגמל

6,274,352   -     -    9.42% 10.10% 8.67% 9.25%  

  תומר טפר
13,049   30,020   -  0.02%  0.02%  0.06%  0.06%  

  0.09%  0.08%  0.00%  0.00%     -   58,654     - אופציות עובדים

  23.60%  22.14%  25.78%  24.03%     -     -   16,011,385  ציבור

  100.00%  100.00%  100.00% 100.00%  17,451,983   5,716,694   62,118,116  כ"סה

  

וסך החזקות שאר , בעלי עניין בחברה, ל"הכמות ושיעור החזקות המנכ, המונפק בחברה אודות הון המניות, להלן מידע

לאחר הקצאת כתבי האופציה על פי דוח זה ובהנחה כי , בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

  :ל בלבד"ימומשו כתבי האופציה למנכ

 

בדילול (בהון  %  בהצבעה  % בהון  %  תרדומו מניות  אופציות  מניות כמות העניין בעל שם
  )מלא

בהצבעה  %
בדילול (

 )מלא

 זוהר לוי
30,507,400   5,500,000   -  45.79%  49.10% 49.78% 53.08%  

Summit Real 
Estate GMBH 

 &Co. 
Dortmund KG  

-  -  4,500,000  6.75% 0.00% 6.22% 0.00% 

  החברה
    12,951,983          

  אמיר שגיא
230,000   118,020   - 0.35% 0.37% 0.48% 0.51%  

ביטוח  -הפניקס
חיים משתתפות 
 ברווחים ושותפויות

3,506,891   -     -    5.26%  5.64%  4.85%  5.17%  

' חב-אקסלנס
לניהול קרנות 

להשקעות 
 משותפות בנאמנות

26,596   -     -    0.04%  0.04%  0.04%  0.04%  

ג או "קופ-אקסלנס
 ג"לניהול קופ' חב

21,426   -     -    0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 

מנפיק -אקסלנס
  מוצרי מדדים

804,941   -     -    1.21%  1.30%  1.11%  1.19%  

קרנות  -מנורה
  נאמנות

20,734   -     -    0.03%  0.03%  0.03%  0.03%  

  9.25%  8.67%  10.10%  9.42%    -     -   6,274,352 פנסיה וגמל -מנורה
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ניהול -לפידותילין 
  קרנות נאמנות

2,670,689   -  - 4.01% 4.30%  3.69% 3.94%  

  תומר טפר
13,049   30,020   -  0.02%  0.02%  0.06%  0.06%  

  0.09%  0.08%  0.00%  0.00%     -   58,654     -  אופציות עובדים

  23.60%  22.14%  25.77%  24.03%     -     -   16,011,385  ציבור

  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%   17,451,983   5,706,694   62,128,116  כ"סה

  

  

וסך החזקות שאר , בעלי עניין בחברה, ל"הכמות ושיעור החזקות המנכ, אודות הון המניות המונפק בחברה, להלן מידע

ניירות הערך הקיימים  בהנחה כי יומרו וימומשו כל, בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

   :והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה

 

בדילול (בהון  %  בהצבעה  % בהון  %  רדומות מניות  אופציות  מניות כמות העניין בעל שם
  )מלא

בהצבעה  %
בדילול (

 )מלא

  53.08% 49.78% 53.08%  49.78%  -     36,007,400 זוהר לוי

Summit Real 
Estate GMBH 

 &Co. 
Dortmund KG  

-  -  4,500,000  6.22% 0.00% 6.22% 0.00% 

  החברה
    12,951,983          

  0.51% 0.48% 0.51% 0.48% -     348,020  אמיר שגיא

ביטוח  -הפניקס
חיים משתתפות 
 ברווחים ושותפויות

3,506,891   -     -    4.85%  5.17%  4.85%  5.17%  

' חב-אקסלנס
לניהול קרנות 

להשקעות 
 משותפות בנאמנות

26,596   -     -    0.04%  0.04%  0.04%  0.04%  

ג או "קופ-אקסלנס
  ג"לניהול קופ' חב

21,426   -     -    0.03%  0.03%  0.03%  0.03%  

מנפיק -אקסלנס
  מוצרי מדדים

804,941   -     -    1.11%  1.19%  1.11%  1.19%  

קרנות  -מנורה
  נאמנות

20,734   -     -    0.03%  0.03%  0.03%  0.03%  

  9.25%  8.67%  9.25%  8.67%    -     -   6,274,352 פנסיה וגמל -מנורה
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ניהול -ילין לפידות
 קרנות נאמנות

2,670,689   -  - 3.69% 3.94% 3.69% 3.94% 

ילין לפידות ניהול 
  ג"קופ

2,040,653   -  - 2.82% 3.01%  2.82% 3.01%  

  0.06%  0.06%  0.06%  0.06%  -     43,069  תומר טפר

  0.09%  0.08%  0.09%  0.08%     -     58,654  אופציות עובדים

  23.60%  22.14%  23.60%  22.14%  -  -   16,011,385  ציבור

  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  17,451,983     -   67,834,810  כ"סה

 

 :ומהות עניינו האישישמו של כל בעל מניות מהותי וכן נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי  )3(

 על מוטב היותו לאור, בהקצאה אישי ענין בעל הינו, בה ודירקטור החברהל "מנכ, שגיא אמיר

 .פיה

  ל "אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע הקצאת כתבי האופציה למנכ )4(

י ועדת התגמול ודירקטוריון החברה והינה כפופה "אושרה ע, ל"הקצאת כתבי האופציה למנכ

 .לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת על פי דוח זה

. ל כפופה לאישור הבורסה לרישומן של מניות המימוש למסחר"הקצאת כתבי האופציה למנכ

 .תפנה החברה לבורסה לקבלת אישור כאמור, עם פרסום דוח זה

 ל"מועד ביצוע הקצאת כתבי האופציה למנכ )5(

  . לעיל 4ק "בסיוקצו לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים כמפורט ל "האופציה למנכ כתבי

 

 ל"למנכ מענק 3.4

, בשנה האחרונה החברה של החיוביים לביצועיה, ודירקטורל "מנכ, שגיא אמיר מר של תרומתו לאור

 לחודש ניהול דמי בגובה ₪ 60,000 בסךפעמי  חדמענק , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

  .אחד

  בחברה השליטה בעל של אחיו, לוי שלומי מר, החברה של הנכסים מנהל של העסקתו הסכם הארכת 3.5

ולאישור , 2017בפברואר  19מיום , לאישור ועדת הביקורת בשבתה גם כוועדת תגמול בהמשך

 אחיו, לוי שלומי מר עם ההתקשרות את להאריך מוצע, 2017בפברואר  21דירקטוריון החברה מיום 

 של הנוכחייםהעסקתו  תנאי .בחברה נכסים כמנהל, השליטה ובעל הדירקטוריוןר "יו, לוי זהר מר של

  :כדלקמן הינם לוי שלומי מר
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  והיקפה המשרה תואר  

פיקוח , חידוש חוזים, תפקיד מנהל נכסים אופי כלכלי ועסקי הכולל בעיקר קשר רציף עם שוכריםל

ניתוח מחירי השכירות בשוק והתאמת דמי , ומעקב אחר חברות הניהול והעלויות השוטפות בנכסים

  . 'ניהול שוטף של מנהל ההחזקה וכו, השכירות

  .מלאה משרה של הינו המשרה היקף

   השכר

   ).ברוטו(₪  28,750לוי יהיה זכאי לשכר חודשי בסך של שלומי  מר

וזאת , שיוציא מר לוי בקשר עם מילוי תפקידו) out of pocket( ההוצאות בכל תישא החברה, כן כמו

עד תקרה של , כפי שזו תהא מעת לעת, כנגד המצאת אסמכתאות מתאימות ובהתאם למדיניות החברה

  . ל החברה"אלא אם התקבל אישור מראש של מנכ, לחודש₪  1,500

יד למר לוי על וכן תעמ, טלפון סלולארי ותישא בהוצאות השימוש בו, החברה תעמיד למר לוי, בנוסף

לא נקבעה תקרה . ותישא בעלויות השימוש בו) ₪אלפי  151תקרת עלות של ( 4חשבונה רכב מקבוצה 

  .להחזר בגין הוצאות השימוש בטלפון הסלולארי וברכב

  תוקף

, המקורית ההתקשרות תקופת סיום ממועד החל שנים שלוש של לתקופה תחודשעם מר לוי  ההתקשרות

  ").ההסכם תקופת: "להלן( כדין תוארך אם אלא 2020בדצמבר  31ליום  ועד 2018 ינוארב 1 וםמי קרי

 תקופת תום בטרם, סיום לכדי ההתקשרות את להביא רשאי יהיה מהצדדים אחד כל, לעיל האמור אף על

 זכאי לוי מר יהא במהלכם אשר, מראש יום 30 של השני לצד בכתב הודעה מתן באמצעות, ההסכם

  .סביר זמן פרק בתוך לוי מר ידי על תוקנה לא אשר יסודית הפרה של במקרה למעט, השכר למלוא

ערוכים לפי התוספת השישית , 6201 שנת בגין לוי שלומי למר השנתי הגמול נתוני ריכוז להלן  

   :1970-ל"תש, )ומיידייםדוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך 
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  )ח"באלפי ש(תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים
באלפי (תגמולים אחרים 

  )ח"ש

כ  "סה
באלפי (

  )ח"ש
  תפקיד  שם

  היקף

  משרה

שיעור 

  החזקות

  בהון התאגיד

 שכר

כולל 

' הוצ

  1רכב

  מענק
תשלום מבוסס 

  מניות
דמי 
  ניהול

דמי 
  יעוץ

 ריבית  אחר עמלה
דמי 
  שכירות

 אחר

  לוי שלומי
 מנהל

  נכסים
  624  -  -  -   -  -  -  109  -  515  -  מלאה

  

                                                 
  .הכללית האסיפה לאישור מובא אשר 2016 שנת בגין מענק כולל לא 1
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 הנכסים למנהל מענק 3.6

 בגין, הנכסים של החברה מנהלל, בגובה שכר לחודש אחד, ₪ 28,750 בסךפעמי  חד מענקלאשר  מוצע

 .בשנה האחרונה החברה של החיוביים לביצועיה תרומתו

 2015 לשנת החברה של הדירקטוריון ובדוח הכספיים בדוחות דיון 3.7

אשר נכללו במסגרת הדוח  2015יובאו לדיון הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

-2016-01: אסמכתא' מס( 2016, במרץ 29שפורסם ביום , 2015התקופתי של החברה לשנת 

  .ההפניה דרך על המובא, )017067

 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה אישור 3.8

כרואי החשבון המבקרים של החברה , אלמגור זוהר ברייטמןח "לאשר מינוי מחדש של משרד רו מוצע

 .שכרו עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את

  בחברה המכהנים, צים"דחשאינם , מינוי מחדש של הדירקטורים אישור 3.9

, לוי זוהרה "ה, החברה בדירקטוריון המכהנים, צים"דח שאינם, הדירקטורים את מחדש למנות מוצע

אשר תחל במועד אישור , לתקופת כהונה נוספת, ")המועמדים: "להלןיחד ( שגיא ואמיר רייזנר אילן

י האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר "המינוי ע

  . מועד המינוי

 . לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד ההצבעה

לדוח ' ק דבפר 26ראה תקנה , לתקנות הדיווחים 26לפרטים אודות המועמדים בהתאם לקבוע בתקנה 

לא , לפי מיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה. ואשר מובא במסגרת דוח זה על דרך ההפניה, התקופתי

 . חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי

 לכהן כשירותו על מהמועמדים אחד כל הצהיר, החברות לחוק) א(ב224 לסעיף בהתאם כי יצוין

, תפקידו ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת הדרושים הכישורים את לו יש כי וכן ורכדירקט

 מצורפים הדירקטורים הצהרות העתקי"). הדירקטורים הצהרות: "להלן( כאמור כישוריו את ופירט

 זכאי יהא לו הדירקטורים בגמול שינוי יחול לא, ביחס למר זוהר לוי למעט, כמו כן. לדוח זה 'ב נספחכ

 .מינויו ממועד מהמועמדים אחד כל

 שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי בעסקאות המובאות לאישור ומהות העניין האישי .4

 היותושעל סדר יומה של האסיפה הכללית לאור   2.2 -ו 2.1 ק"בס ותההחלט באישור אישי עניין, לוי זוהר למר

וכן גם מתוקף היותו  התגמול מדיניות באישור אישי עניין בעל גם מזה יוצא וכפועל החברה עם הניהול להסכם צד

   .מוטב בהסדר הביטוח הקבוע במדיניות התגמול

עם מנהל הנכסים של  ייםתלאור קשריו המשפח 2.7 -ו 2.6ק "בסזוהר לוי גם עניין אישי באישור ההחלטות  למר

  . החברה המוטב על פי החלטות אלו
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-כ ,מהזכויות בהון החברה 45.79%- של החברה המהוות כמניות רגילות  30,507,400 -מר זוהר לוי מחזיק בכ

 .מזכויות ההצבעה בדילול מלא 53.10%- וכמהזכויות בהון  49.80%- כ ,מזכויות ההצבעה בה 49.11%

 שלבעלי או השליטה בעלי לבין החברה בין, לה דומות עסקאות או העסקה של מסוגה עסקאות פירוט .5
 דירקטוריון ידי על העסקה אישור לתאריך שקדמו השנתיים בתוך שנחתמו, אישי עניין בהן היה השליטה
 :כאמור החברה דירקטוריון אישור במועד בתוקף עדיין שהן או החברה

בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה נשוא דוח זה לא התקשרה החברה בעסקאות דומות עם בעלי השליטה 

מנהל , מר שלומי לויהעסקת למעט , בה התקיים בהן עניין אישי בה או בעסקאות דומות אשר לבעלי השליטה

י האסיפה הכללית של החברה "ע האשר אושר ,בעל השליטה, הנכסים של החברה בישראל ואחיו של מר זוהר לוי

י האסיפה הכללית של החברה ביום "עושינוי בתנאי העסקתו של מר שלומי לוי אשר אושר  2015 מרץב 1ביום 

-2015-01אסמכתאות ' מס, 24.1.2016ביום ו  12.1.2015שפרסמה החברה ביום עסקה ין זה דוחות יראה לענ(

  . )בהתאמה ,2016-01-016480 - ו 010138

 :כאלה היו אם, המתנגדים הדירקטורים ונימוקי, העסקה לאישור החברה ודירקטוריון, התגמולועדת  נימוקי .6

 :התגמול מדיניות לאישור החברה ודירקטוריון התגמול ועדת נימוקי 6.1

מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה  6.1.1

 . בחברה בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה

מדיניות התגמול מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת  6.1.2

תכנית העבודה שלה הן בטווח המיידי והן בראיה , יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה

  .ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת התגמול

 .ראויים עובדים ולטפח לשמר, לגייס החברה רךצו על עונה התגמול מדיניות 6.1.3

, יכולותיה, הכספי מצבה, החברה מאפייני את, היתר בין, ביטוי לידי מביאה התגמול מדיניות 6.1.4

  .אסטרטגיים ויעדים העסקיות תחזיותיה

 מדיניות את ומגשימה, בה המשרה ונושאי החברה לטובת הינה המוצעת התגמול מדיניות 6.1.5

 לידי באים אשר, והישגיהם תרומתם בעבור והוגן ראוי באופן משרה נושאי לתגמל החברה

 .הארוך לטווח עסקיה ובהתפתחות החברה בתוצאות ביטוי

התיקונים שנעשו במדיניות התגמול המוצעת משקפים בעיקרם את השינויים החקיקתיים  6.1.6

 .שחלו בעת האחרונה

 :לוי זוהרועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הגמול למר  נימוקי 6.2

 לשקול נדרשים הם אשר השיקולים את שקלו החברה ודירקטוריון התגמול וועדת חברי 6.2.1

, זה את תרומתו הצפויה של מר לוי לקידום מטרות החברה ובכלל החברות לחוק בהתאם

בהתבסס , השגת יעדיה והשאת רווחיה, מדיניותה בראיה ארוכת טווח, תכנית העבודה שלה

 .המעודכנת התגמול ומדיניות הנוכחיתעל מדיניות התגמול 

הנה משמעותית  2003החברה סבורה כי תרומתו של מר לוי להצלחתה של החברה מאז שנת  6.2.2
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ואין לחברה ספק כי ללא תרומתו לא היתה החברה , ביותר וממשיכה להיות כזו גם כיום

נת כי מר לוי ימשיך יהחברה מעוני. מגיעה לגידול כה מהותי בהון העצמי שלה ובמצבת נכסיה

כי על החברה ליתן למר לוי , ועל כן ועדת התגמול סבורה, להיות מעורב בניהול החברה

  .תמריץ ראוי להמשיך במעורבותו הפעילה בקידום פעילותה העסקית של החברה

שעל סדר יומה של , הנוכחית של החברה וגם המעודכנתהתמורה תואמת את מדיניות התגמול  6.2.3

 .האסיפה הכללית

, פעילותה ואופי החברה בגודל בהתחשב כי סברו החברה ודירקטוריון התגמול וועדת חברי 6.2.4

, לוי מר של ובכישורים בידע, במומחיותו, בהשכלתו, לוי מר של ובתפקידו אחריותו בתחום

ל "ולמנכ לחברה הצפויה העתידית ועזרתו כה עד הרבה ובעזרתו העשיר העסקי בניסיונו

 בענייני פעיל ולהיות להמשיך לוי מר את לתמרץ מנת ועל, החברה ענייני בקידום החברה

 . בנסיבות הענייןהוגן וסביר , ראוי גמול הינו לוי למר הגמול, החברה

לאור דרישת החוק כי יתקיים הליך תחרותי או הליכים אחרים שתקבע ועדת הביקורת ביחס  6.2.5

את הצורך בקיום הליך בחנה ועדת הביקורת , לעסקאות בהן יש לבעל שליטה ענין אישי

, ומצאה כי לאור אופי העסקה ותפקידו המרכזי של מר לוי בחברה, תחרותי ביחס לעסקה

 .קיום הליך תחרותי אינו רלוונטי במקרה זה

בחנו חברי ועדת ביקורת ותגמול , לחוק החברות) ד(275בהתאם להוראות סעיף  6.2.6

וקבעו כי ההחלטה אינה , ברותכהגדרתה בחוק הח, והדירקטוריון האם ההחלטה כוללת חלוקה

 .כוללת חלוקה

 ל"למנכ ולמענק האופציות כתבי הענקת לאישור החברה ודירקטוריון התגמול ועדת נימוקי 6.3

, ל להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה"תרם המנכ, 2008ל בשנת "מאז תחילת כהונתו כמנכ 6.3.1

 רכישהלגיבוש והוצאתן לפועל של  2016 בשנתובכלל זה במאמציו ותרומתו יוצאי הדופן 

. מ"בע ירושלים כלכלית מניות ומכירת הורכיש גיוסי חוב, עסקאות מימון, ומכירת נכסים

וכלל טיפול וניהול של מערכות שונות של החברה , העסקאות האמורות הנן מורכבות ביותר

 .והנן מהותיות ביותר לחברה, במדינות רבות

למעט , לתגמול הוניאו  למענקהוא אינו זכאי , ל"המנכ על פי חבילת התגמול הנוכחית של 6.3.2

במסגרת תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה  2010 בשנת לו הוקצו ראופציות אש

ואופציות אשר  2013ואשר תקופת הבשלתם הסתיימה בשנת  2006שהחברה אמצה בשנת 

יתירה . החלטה להקצות אופציות למספר נושאי משרה בחברה במסגרת 2016 - הוקצו לו ב

 הוצגו אשרן מקבילות בישראל "לים בחברות נדל"כעולה מנתוני השוואת תגמול מנכ, מכך

גם בהתחשב בהענקת האופציות , ל"התגמול השנתי של המנכ, הדירקטוריון חברי בפני

ן "ול המקובל בחברות נדלמטווח התגמ נמוך, שנתייםמחולקת על פני תקופה של , המוצעת

 ).כולל מרכיב התגמול ההוני(מקבילות בישראל 
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, בהתבסס על תרומה ותוצאות בפרק זמן קבוע, הענקת האופציות הנה בעלת אופי חד פעמי 6.3.3

שווי . ל להשגת יעדיה ולתוצאותיה של החברה"והנה סבירה והוגנת ביחס לתרומתו של המנכ

 ב שהסתיימו החודשים בתשעת החברה חימרוו 0.1% - התגמול ההוני המוצע הנו כ

ל מעורבות "בהן היתה למנכלעיל  שתוארועסקאות המ בין השאר אשר נבע, 30/9/2016

גם ביחס . ל לקידום עסקי החברה האחרים"וזאת מבלי להתחשב בתרומתו של המנכ, רבה

ההענקה אינה חריגה והנה בטווח הנמוך של תגמולים , ן מקבילות"למקובל בשוק בחברות נדל

 . הוניים המשולמים לבעלי תפקיד מקביל בחברות מקבילות בישראל

, שחלפה השנה ותוצאות תרומה על בהתבסס וניתןל אופי חד פעמי אף הוא הינו בע המענק 6.3.4

 .החברה של ולתוצאותיה יעדיה להשגתל "המנכ של לתרומתו ביחס והוגנת סבירה והנה

בהתאם  שנתייםהמחולק ליניארית על פני , לשנההאופציות המוצעות  בגיןשווי ההענקה  6.3.5

כאמור . 2015ל בשנת "של המנכ מעלות התגמול 18.6% - מהווה כ, לתנאי הבשלת האופציות

ל מטווח התגמול הנהוג "לא תחרוג עלות שכרו של המנכ, גם בהתחשב בהענקה זו, לעיל

ולפיכך נראה כי סכום זה הנו סביר והוגן בנסיבות , לבעלי תפקיד דומה בחברות מקבילות

דם את שווי ההענקה אינו מהותי לחברה ולא צפוי להשפיע על יכולתה של החברה לק. העניין

גם הדילול שינבע לבעלי מניות החברה מקרב הציבור . יעדיה או לשלם את התחייבויותיה

 .כתוצאה מההענקה אינו מהותי

גם , כאמור לעיל. 2015ל בשנת "מעלות התגמול של המנכ 9.6% - כ שווי המענק מהווה 6.3.6

ל מטווח התגמול הנהוג לבעלי תפקיד "לא תחרוג עלות שכרו של המנכ, בהתחשב בהענקה זו

שווי . ולפיכך נראה כי סכום זה הנו סביר והוגן בנסיבות העניין, דומה בחברות מקבילות

ה של החברה לקדם את יעדיה או ההענקה אינו מהותי לחברה ולא צפוי להשפיע על יכולת

 .לשלם את התחייבויותיה

לאור העובדה כי הרכב כח האדם של החברה מורכב ממטה ניהולי מצומצם יחסית בישראל  6.3.7

המפעילים עובדים וקבלני משנה , ומטה ניהולי בגרמניה האחראי על הפעילות המקומית שם

נראה כי אין הצדקה להשוואה  ,ולאור ההבדלים ברמות השכר בין ישראל וגרמניה, מקצועיים

החברה מעסיקה . ל לבין עלות שכרם של כלל עובדי החברה"בין עלות שכרו של המנכ

ולכן נראה כי אין , ר הדירקטוריון"ל וליו"בנוסף למנכ, בישראל רק עוד שני נושאי משרה

ל לעלות העסקתם הממוצעת של נושאי המשרה "הצדקה להשוואת עלות העסקתו של המנכ

הניסיון המצטבר בשבע השנים האחרונות מראה כי אין להבדלי השכר , מכל מקום. םהאחרי

 .בין נושאי המשרה בחברה כל השפעה שלילית על יחסי העבודה בחברה

ל אינו כולל מרכיב של מענק או של "הסדר התגמול הקיים של המנכ, הואיל וכאמור לעיל 6.3.8

ל עבור "כי יש הצדקה לתגמל את המנכסברו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון , תגמול הוני

ל להמשיך ולהשקיע את מיטב זמנו "תגמול כאמור יתמרץ את המנכ. ביצועים מוצלחים

בראותו כי מאמציו מוערכים על ידי החברה והם מתוגמלים , וכישוריו לקידום ענייני החברה



- 24 - 

 24

 .גם כאשר אין חובה משפטית לכך

תוך קביעת מנגנון הבשלה על פני תקופה של , תגמול בדרך של הענקת אופציות, יתירה מכך 6.3.9

, ל את החברה לבין תגמולו בפועל"יצור קשר ישיר בין התוצאות אליהן יביא המנכ, שנתיים

הענקת האופציות . ויתן לו תמריץ משמעותי לשיפור תוצאות החברה והשאת ערך מניותיה

ניהוליים ל לקדם את יעדי החברה ולתת משקל לשיקולים "נועדה לתת תמריץ למנכ

בהתבסס על הגשמת יעדים אשר עולים בקנה אחד עם האסטרטגיה , ואסטרטגיים ארוכי טווח

 . והולמת את תרומתו להבאת החברה להגשמת יעדיה, של החברה

היות ומדיניות התגמול של החברה אינה כוללת התייחסות למענק או לתגמול הוני לנושאי  6.3.10

, ל"קטוריון במתן המענק ובהקצאה למנכדנו חברי ועדת התגמול והדיר, משרה בחברה

ואישרו אותן שלא בהתאם למדיניות התגמול של החברה מאחר ומדיניות התגמול אינה כוללת 

, לחוק החברות) 2)(1ג(272' לאחר שכנדרש על פי ס, או לתגמול הוני/התייחסות למענק ו

- ט"התשנ ,לחוק החברות) א(ב267שקלו את כל השיקולים הנדרשים והמפורטים בסעיף 

' לתוספת ראשונה א' תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א, ")חוק החברות(" 1999

' לתוספת ראשונה א' ולאחר שנקבעו בתנאי ההעסקה הוראות כמפורט בחלק ב, לחוק החברות

 .לחוק החברות

  

 ל "כתבי האופציות לסמנכ הענקת לאישור החברה ודירקטוריון התגמול ועדת נימוקי 6.4

, ובכלל האחרונה בשנה רווחיה ולהשאת החברה יעדי להשגת רבות תרם הכספיםל "סמנכ 6.4.1

י "ע נכסים רכישת עסקאות של לפועל להוצאתן החשובים ותרומתו במאמציו זה ובכלל

, לגיוסי הון של החברה מהציבור ,בארץ החברה נכסי תפעול להשבחת, החברה של בת חברות

 .מ"ורכישה ומכירת מניות כלכלית ירושלים בע בהיקפים מהותיים לחברה

, יתירה מכך. הוא אינו זכאי לתגמול הוני, ל הכספים"על פי חבילת התגמול הנוכחית של סמנכ 6.4.2

התגמול השנתי , ן מקבילות בישראל"כעולה מנתוני השוואת תגמול מנהלי כספים בחברות נדל

מחולקת על פני תקופה של  ,גם בהתחשב בהענקת האופציות המוצעת, ל הכספים"של סמנכ

כולל מרכיב (ן מקבילות בישראל "אינו חורג מטווח התגמול המקובל בחברות נדל, שנתיים

השוואה לחברות מקבילות לחברה באנגליה או גרמניה מראה כי השכר ). התגמול ההוני

 .המקובל לתפקיד מקביל בחברות אלו הנו גבוה אף יותר מאשר המקובל בישראל

, בהתבסס על תרומה ותוצאות בפרק זמן קבוע, ות הנה בעלת אופי חד פעמיהענקת האופצי 6.4.3

ל הכספים להשגת יעדיה ולתוצאותיה של "והנה סבירה והוגנת ביחס לתרומתו של סמנכ

 ב שהסתיימו החודשים תשעתמהרווח שנבע לחברה ב 0.15% - מדובר בכ. החברה

, ל הכספים מעורב"ה סמנכאשר נבע בין השאר גם מעסקאות שבהן הי, בלבד 30/9/2016

ל הכספים לקידום עסקי החברה האחרים וגיוסי "וזאת מבלי להתחשב בתרומתו של סמנכ

ההענקה אינה חריגה והנה בטווח , ן מקבילות"גם ביחס למקובל בשוק בחברות נדל. ההון שלה
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 . הנמוך של תגמולים הוניים המשולמים לבעלי תפקיד מקביל בחברות מקבילות בישראל

, בהתאם לתנאי ההבשלה של האופציות שנתייםמחולק ליניארית על פני , י ההענקה לשנהשוו 6.4.4

גם , כאמור לעיל. 2015ל הכספים בשנת "מעלות התגמול של סמנכ 35.8% -מהווה כ

ל הכספים מטווח התגמול הנהוג לבעלי "עלות שכרו של סמנכלא תחרוג , בהתחשב בהענקה זו

 .ולפיכך נראה כי סכום זה הנו סביר והוגן בנסיבות הענין, תפקיד דומה בחברות מקבילות

ל הכספים אינו מהותי לחברה ולא צפוי להשפיע על יכולתה "שווי ההענקה המתוכננת לסמנכ 6.4.5

גם הדילול שינבע לבעלי מניות . השל החברה לקדם את יעדיה או לשלם את התחייבויותי

 .החברה מקרב הציבור כתוצאה מההענקה אינו מהותי

היות ומדיניות התגמול של החברה אינה כוללת התייחסות לתגמול הוני לנושאי משרה  6.4.6

ואישרו אותה , הכספיםל "לסמנכדנו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בהקצאה , בחברה

חברה מאחר ומדיניות התגמול אינה כוללת התייחסות שלא בהתאם למדיניות התגמול של ה

שקלו את כל השיקולים , לחוק החברות) 2)(1ג(272' לאחר שכנדרש על פי ס, לתגמול הוני

, ")חוק החברות(" 1999- ט"התשנ, לחוק החברות) א(ב267הנדרשים והמפורטים בסעיף 

ולאחר , ק החברותלחו' לתוספת ראשונה א' תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א

 .לחוק החברות' לתוספת ראשונה א' שנקבעו בתנאי ההעסקה הוראות כמפורט בחלק ב

 

 לוי שלומי מר של העסקתו תוקף להארכת החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת, התגמול ועדת נימוקי 6.5

 מענק ומתן

הן (כאמור  להאריכםמוצע  אשרעלות תגמול מנהל הנכסים לחברה על פי תנאי ההעסקה  6.5.1

ממשיכה להיות בטווח ממוצע ביחס לממוצע  ,)במונחי שכר שנתי והן במונחי סך התגמול

  .והחציון של עלות זו בחברות ההשוואה

 ופועלו בתרומתו בהתחשב וראויה סבירה הינה לחברה הנכסים מנהל של התגמול סך עלות 6.5.2

 החברה של בפעילותה המרכזי תפקידו, רווחיה והשאת החברה יעדי להשגת הנכסים מנהל של

 הינה זו עלות בנוסף. הנכסים מנהל של ומומחיותו ניסיונו, כישוריו את הולמת וכן, בישראל

 .פעילותה והיקפי החברה לגודל ביחס זניחה

לאור דרישת החוק כי יתקיים הליך תחרותי או הליכים אחרים שתקבע ועדת הביקורת ביחס  6.5.3

ומכיוון שכאמור לעיל עדכון תנאי העסקתו של , לעסקאות בהן יש לבעל שליטה ענין אישי

בחנה ועדת הביקורת את הצורך , מנהל הנכסים מהווה עסקה שלבעל שליטה יש בה ענין אישי

ובכלל זה היותו של מנהל , ומצאה כי לאור אופי העסקה, בקיום הליך תחרותי ביחס לעסקה

 .במקרה זהקיום הליך תחרותי אינו רלוונטי , הנכסים עובד שכיר של החברה

פי -על. 2015הנכסים מועסק על ידי החברה בהתאם להחלטת בעלי מניות מחודש מרץ  מנהל 6.5.4

וסך עלות העסקתו השנתית בשנת  100%היקף משרתו הינו , תנאי ההעסקה הנוכחיים שלו
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, הצדדים רשאים להביא ההתקשרות לידי סיום. ₪אלפי  624 -צפויה להסתכם בכ 2016

 . יום מראש 30בהודעה של 

אשר החברה כ, למנהל הנכסים למנהל הנכסים הוא מתן תמריץ המענק למתןהשיקול המרכזי  6.5.5

 . כפי שהחברה נוהגת ביחס לכלל נושאי המשרה בה, מעריכה כי ימשיך לתרום לה גם בעתיד

גמול סביר בנסיבות תפקידו ותרומתו  הינו הנכסים למנהל המענק, לדעת ועדת הביקורת 6.5.6

 . לחברה

נהל הנכסים אינו מהותי לחברה ולא צפוי להשפיע על יכולתה של החברה למ המענקשווי  6.5.7

 . לקדם את יעדיה או לשלם את התחייבויותיה

 .לטובת החברה ולמנהל הנכסים הינ המענק, לדעת דירקטוריון החברה, לאור האמור לעיל 6.5.8

ס לאור דרישת החוק כי יתקיים הליך תחרותי או הליכים אחרים שתקבע ועדת הביקורת ביח 6.5.9

למנהל הנכסים  המענקומכיוון שכאמור לעיל , לעסקאות בהן יש לבעל שליטה ענין אישי

ועדת הביקורת בחנה את הצורך בקיום הליך , מהווה עסקה שלבעל שליטה יש בה ענין אישי

ובכלל זה היותו של מנהל הנכסים עובד , ומצאה כי לאור אופי העסקה, תחרותי ביחס לעסקה

  .הליך תחרותי אינו רלוונטי במקרה זהקיום , שכיר של החברה

 תנאי הארכתלסווג את , לחוק החברות) א1(117בהתאם לסעיף , הביקורת ועדת החליטה עוד 6.5.10

" עסקה חריגה"כעסקאות שאינן  הנכסים למנהל המענקהעסקתו של מנהל הנכסים ואת 

עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של : "קרי(לחוק החברות  1כהגדרת מונח זה בסעיף 

עסקה שאינה בתנאי שוק או עסקה העלולה להשפיע באופן מהותי על רווחיות , החברה

כן הוחלט על ידי ועדת הביקורת לסווגן בהתאם לנוהל "). רכושה או התחייבויותיה, החברה

לחוק ) א2(117בהתאם לסעיף . כעסקאות שאינן זניחות, עסקאות זניחות של החברה

למנהל הנכסים  והמענק, תנאי העסקתו של מנהל הנכסים הארכתנקבע כי על אף ש, החברות

ועל אף שהחברה אינה מחויבת לכך מכוח , אינן עסקאות חריגות ואף אינן עסקאות זניחות

לחוק החברות כעסקה שלבעל השליטה יש  275סעיף  הן תאושרנה בהתאם להוראות, הדין

  . לחוק החברות 275היינו על ידי האסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף , בה עניין אישי

לאשר כי , לחוק החברות) 1)(ד(275בהתאם לסעיף , החליט דירקטוריון החברה, כן כמו 6.5.11

" חלוקה" יםללאינן כו הנכסים למנהל והמענק הנכסים מנהל של העסקתו תנאי הארכת

במישרין , מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו: "קרי(לחוק החברות  1זה בסעיף  חכהגדרת מונ

במישרין או , רכישה או מתן מימון לרכישה -" רכישה", ולעניין זה; וכן רכישה, או בעקיפין

ה של מניות החבר, בידי חברה או בידי חברה בת שלה או בידי תאגיד אחר בשליטתה, בעקיפין

או פדיון , או של ניירות ערך שניתן להמירם למניות החברה או שניתן לממשם במניות החברה

, )ד(312של ניירות ערך בני פדיון שהם חלק מהונה העצמי של החברה בהתאם לסעיף 

ובלבד שהמוכר אינו החברה עצמה או , והכל, ולרבות התחייבות לעשיית כל אחד מאלה

  ").החברה תאגיד אחר בבעלותה המלאה של
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 .חלוקה כוללת אינה האמורה ההחלטה כי, והדירקטוריון הועדה חברי קבעו, בחינה לאחר 6.5.12

  

 שהשתתפו באישור ההחלטות המתוארות בדוח זה  הדירקטורים .7

הם , 2017 פברוארב 19מיום  הועדה תבישיבשהשתתפו , )תגמול כועדתאשר שימשה גם ( הביקורתועדת  חברי

 ).צ"דח( גרינהולץומתיה , )צ"דח( דיין אליהו, רייזנרה אילן "ה

, רייזנר אילן, שגיא אמירה "ההם , 2017 פברוארב 21מיום  החברהבישיבת דירקטוריון  שהשתתפו הדירקטורים

  .מר שגיא לא נכח בדיון ובהצבעה בנושאים בהם לו עניין אישי ).צ"דח( גרינהולץומתיה , )צ"דח( דיין אליהו

 .והדירקטוריון ,ןילפי העני, או ועדת הביקורת/ו התגמול ועדת במסגרת אחד פה אושרול "הנ ההחלטות

 האישי העניין ומהות לאישור המובאות בעסקאות אישי ענין שלהם הדירקטורים שמות .8

 לאור הכללית האסיפה של יומה סדר שעלהתגמול  מדיניותהדירקטורים יש עניין אישי באישור  לכלל 8.1

  .ונושאי משרה דירקטורים ביטוח להענקת מוטבים היותם

: להלן( 2013 בינואר 15 מיום ערך לניירות הרשות של 101-16 משפטית סגל לעמדת בהתאם, כן כמו 8.2

לכל הדירקטורים בחברה יש עניין אישי בקשר עם הרכיב במדיניות התגמול הנוגע , ")הרשות עמדת"

שכן מדיניות התגמול עשויה לקבוע בעתיד הסדרים הנוגעים לתנאי העסקתם , לתגמול דירקטורים

  . וכהונתם

ה שעל סדר יומ החברה עם הניהול הסכםעניין אישי באישור , למר זוהר לוי, וכפי שצוין לעיל, בנוסף 8.3

כן למר לוי ענין אישי באישור  כמו. של האסיפה הכללית לאור היותו צד להסכם הניהול עם החברה

סדר יומה של האסיפה  שעל, מענק למר שלומי לוי ובאישורהארכת הסכם ההעסקה של מר שלומי לוי 

  .לוילאור העובדה כי מר שלומי לוי הנו אחיו של מר זוהר , לעיל 2.7 -ו 2.6ק "בסהכללית כאמור 

סדר יומה של האסיפה הכללית  שעל והמענקאמיר שגיא ענין אישי באישור הענקת האופציות  למר 8.4

 .לעיל 2.5 – 2.4ק "בסכאמור 

 היום סדר שעל ההחלטות לאישור הדרוש הרוב .9

 רגיל רוב: היום סדר עלש 2.7עד  2.3, 2.1בסעיפים ההחלטה המוצעת הנדרש לקבלת אישור  הרוב 9.1

מבלי להביא , הרשאים להצביע והצביעו בה, הכללית הבאסיפ הנוכחים המניות בעלי קולות מכלל

  : ובלבד שיתקיים אחד מאלה, בחשבון את קולות הנמנעים

השליטה בחברה או  בעליבמניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם ) 1(

במניין כלל הקולות של בעלי המניות . המשתתפים בהצבעה ,התגמול מדיניותבעלי עניין אישי באישור 

  ; האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

לעיל לא יעלה על שיעור של שני ) 1(סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ) 2(

  . מכלל זכויות ההצבעה בחברה) 2%(אחוזים 

רוב רגיל מכלל קולות : שעל סדר היום 2.2 ףבסעי המוצעת ההחלטה אישור לקבלת הנדרש הרוב 9.2

מבלי להביא בחשבון את קולות , הרשאים להצביע והצביעו בה, בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית
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  : ובלבד שיתקיים אחד מאלה, הנמנעים

ר במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישו) 1(

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות . המשתתפים בהצבעה, העסקה

  ; הנמנעים

לעיל לא יעלה על שיעור של שני ) 1(סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ) 2(

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה) 2%(אחוזים 

 רגיל רוב: היום סדר שעל 2.10 -ו 2.9הנדרש לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיפים  הרוב 9.3

 .הכללית באסיפה והמצביעים הנוכחים המניות בעלי קולות מכלל

 נדחית ואסיפה האסיפה לקיום הנדרש החוקי המניין .10

 שלושיםבעלי מניות המחזיקים לפחות ) 2(חוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני  מניין

אם כעבור . תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, מזכויות ההצבעה בחברה) 33%(אחוזים  ושלושה

 בשעה, 2017 באפריל 9', א ליוםתידחה האסיפה , מחצית השעה מהמועד לכינוס האסיפה לא ימצא מניין חוקי

 אם. שלשמם נקראה האסיפה המקורית נושאיםובאסיפה הנדחית ידונו ה, כינוס האסיפה המקורית במקום, 11:00

 תתקיים, הנדחית לאסיפה הקבוע המועד מן שעה חצי כעבור, חוקי מניין יימצא לא כאמור הנדחית באסיפה

  .שהוא משתתפים מספר בכל האסיפה

 בעלות והוכחת זכאות לקביעת המועד .11

הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות בהתאם לסעיף  המועד

 בעלותהוכחת ( החברות לתקנות בהתאם"). הקובע המועד(" 2017 מרץב 8', דהינו , לחוק החברות) ב(182

 ואותה בורסה חבר אצל מניה רשומה שלזכותו מניה בעל, 2000- ס"התש, )הכללית באסיפה הצבעה לצורך במניה

 לחברה ימציא, באסיפה להצביע המעוניין, לרישומים החברה שם על במרשם הרשומות המניות בין נכללת מניה

 מניות בעל. האמורות התקנות פי על כנדרש, הקובע במועד במניה בעלותו בדבר הבורסה חבר מאת אישור

 את מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה מחבר הבעלות אישור את לקבל זכאי, בורסה חבר אצל רשומות שמניותיו

 זה לעניין בקשה. זאת ביקש אם, בלבד משלוח דמי תמורת מענו אל בדואר או הבורסה חבר של בסניף, מניותיו

  .מסוים ערך ניירות לחשבון מראש תינתן

 ההצבעה באסיפה הכללית  אופן .12

 הצבעה וכתבי שלוח באמצעות הצבעה 12.1

 במועד החברה של מניות בעל כל. החברות לחוק 87 בסעיף כמשמעותו הצבעה כתב נוסח בזה מצורף

 להצביע רשאי, בורסה חבר באמצעות בהן מחזיק הוא אם ובין שמו על רשומות המניות אם בין, הקובע

 וכן") המינוי כתב(" להצבעה שלוח הממנה המסמך. כדין לכך הוסמך אשר שלוח באמצעות או בעצמו

) 48( ושמונה ארבעים לפחות החברה במשרדי יופקדו, )ישנואם ( המינוי כתב נחתם שמכוחו הכוח ייפוי

 כתובת. הצבעה כתב באמצעות באסיפה להצביע מניות בעל רשאי, כן כמו. האסיפה תחילת לפני שעות

 בסעיף כמשמעותו ההצבעה כתב נוסח את למצוא ניתן שבהם, והבורסה ערך ניירות רשות של האתרים

  :ערך ניירות רשות של ההפצה אתר: כדלהלן, הינם, החברות לחוק 88
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 http://www.magna.isa.gov.il ")אתר הבורסה; ")ההפצה אתר :http://maya.tase.co.il . הצבעה

  . כפי שפורסם באתר ההפצה, בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה

חבר . מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה בעל

לכל בעל , קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, ללא תמורה, בורסה ישלח בדואר אלקטרוני

אלא אם כן , מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה

על המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין הודיע ב

, את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו. לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד

שעות לפני מועד כינוס ) 48(יש להמציא למשרדי החברה עד ארבעים ושמונה , כמפורט בכתב ההצבעה

, הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים" מועד ההמצאה"לעניין זה . ההאסיפ

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

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

זכאי לעיין בכתבי , לחוק החברות 268ינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף שא

כמות . 2005-ו"תשס, )הצבעה בכתב והודעות עמדה(לתקנות החברות  10ההצבעה כמפורט בתקנה 

 3,105,906מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה ) 5%(המניות המהווה שיעור של חמישה אחוזים 

  . ותרגיל מניות

 האינטרנט באמצעות הצבעה 1.1

 כתב באמצעות, לעיל כמפורט היום סדר על אשר להחלטה ביחס להצביע רשאים רשומים לא מניות בעלי

 בעל"). האלקטרוני ההצבעה כתב: "להלן( האלקטרונית ההצבעה במערכת לחברה שיועבר הצבעה

 מחבר לקבל זכאי, מ"בע אביב בתל ערך לניירות בורסה חבר אצל מניה רשומה שלזכותו רשום לא מניה

 הזדהות תהליך ולאחר הרלוונטית האסיפה עם בקשר נוסף מידע וכן גישה וקוד מזהה מספר בורסה

 בתום להצבעה נפתח האלקטרוני ההצבעה כתב. האלקטרונית ההצבעה במערכת להצביע יוכל מאובטח

, האסיפה מועד לפני שעות 6 תסתיים האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות ההצבעה. הקובע המועד

 עד לביטול או לשינוי ניתנת תהיה האלקטרונית ההצבעה. האלקטרונית ההצבעה מערכת תיסגר עת

  .לשנותה עוד ניתן יהיה לא, זה מועד ולאחר, המערכת וסגירת נעילת למועד

 סמכותה של רשות ניירות ערך .2

, וח זה רשאית הרשות להורות לחברה לתתתוך עשרים ואחד ימים ממועד הגשת ד, בהתאם לתקנות בעלי שליטה

ידיעות ומסמכים בקשר להתקשרות נשוא דוח זה וכן להורות לחברה על , פירוט, הסבר, בתוך מועד שתקבע

רשאית הרשות להורות על דחיית מועד , ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור. באופן ובמועד שתקבע, תיקון דוח זה

ני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפ

 . פרסום התיקון לדוח

 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה .3

-054: טל .עורכי דין, חת. ממשרד ג רקה ונטלי חת גל הדין עורכי הינם, החברה לעניין הטיפול בדוח זה ינציג

6667866.  
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 עיון במסמכים .4

פי -על, בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח זימון האסיפה ובמסמכים המפורטים בו במשרדי החברה כל

וזאת עד מועד כינוס האסיפה , 18:00 - 9:00בין השעות ', עד ה' בימים א, )04-8408091: טלפון(תיאום מראש 

  .הכללית

 

  

 

 

  

  

    

  ,בכבוד רב

  

________________________  

  מ"בען "נדל אחזקות סאמיט

  אמיר שגיא           : ידי על

  ל"מנכ: תפקיד                           
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  משרההמדיניות תגמול נושאי 
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  בואמ

סאמיט אחזקות מטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה של חברת 

 Summitאך להוציא החברה הבת , ביחד עם חברות הבת של סאמיט אחזקות נדל״ן בע״מ, להלן( מ"בען "נדל

Germany Limited בהתאם לחוק , בין היתר, מרכיביו ואופן קביעתו, ")החברה: "הרשומה למסחר באנגליה

 .")חוק החברות: "להלן(על תקנותיו כפי שיעודכן מעת לעת 1999 - ט"התשנהחברות 

. מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי המשרה

רכיבי התגמול . מובהר כי מדיניות תגמול זו תחול על נושאי משרה של החברה וחברות בנות פרטיות של החברה

י האורגנים המוסמכים לכך בחברה להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על יד

  .1ובכפוף להוראות כל דין

  

  התגמול מדיניות של תוקפה

חוק שנים בהתאם להוראות  3למשך  הכללית אסיפהי ה"תכנס לתוקפה החל מיום אישורה עמדיניות התגמול 

  .החברות

מעת לעת ותמליץ  שנים וכפי שיידרש 3- וועדת התגמול תבחן את מדיניות התגמול ועדכניותה לפחות אחת ל

 .לדירקטוריון החברה על עדכון או הארכת תוקפה וכן תבחן את יישומה

, הסכמים קיימים חידוש/או הסכמי ניהול חדשים/תשאף החברה במסגרת כריתת הסכמי עבודה ו, כמו כן

ות בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיני, להטמיע וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן

  . ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין, תגמול זו

  

  אורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה

אישור תנאי העסקה ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה במסגרת המדיניות ידונו ויאושרו על ידי 

  .האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות כל דין

  

 עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול 

מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה   .א

מדיניות התגמול מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו . בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה

תכנית העבודה שלה הן , יקדמו את מטרות החברה לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר

                                                 
 
 .בה המשרה לנושאי זכות כל מקנה אינו החברה ידי על התגמול מדיניות אימוץ 1
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וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי , בטווח המידי והן בראיה ארוכת טווח

בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי  םללקיחת סיכונים שאינ

  .המשרה הבכירים בחברה

לאור , בין היתר, הלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברהגיוס ושימור מנ  .ב

המשך פיתוחה , מבנה כוח האדם המצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה

  .והצלחתה לאורך זמן

  .מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה  .ג

 .כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות המדיניות תחול על  .ד

  

  מדיניות התגמול 

 כללי

ניתנים ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים ה התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם תכניות, ככלל

תכנית העבודה שלה ומדיניותה , במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה המוצבים להםלהשגה 

 . בראיה ארוכת טווח

  :התגמול מדיניותמטרות 

 ;בראייה ארוכת טווח, הומדיניות התכניות העבודה של, חברהמטרות ה קידום  .א

 ; החברה של םהסיכוני ניהול במדיניות, השאר בין, בהתחשב, המשרה לנושאי ראויים תמריצים יצירת  .ב

 פיתוחה המשך, חברהמנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול ה גיוס ושימור  .ג

 .זמן לאורך והצלחתה

 :משרה ילנושא תנאי כהונה והעסקה קביעת בעתשיקולים 

מועמד לכהונה או נושא ניסיונו המקצועי והישגיו של ה, מומחיותו, כישוריו, השכלתוב התחשבות  .א

  ;הןהמשרה המכ

הסכמים קודמים עם נושא בו תקופת ההעסקה, תחומי אחריותב, ובאופי התפקיד תפקידב התחשבות  .ב

 ;)ככל שלא מדובר בנושא משרה חדש(המשרה 

 ;הואופי פעילות החברה גודל  .ג

 ;המלצת הממונה של נושא המשרה  .ד

בראייה ארוכת טווח ובהתאם  והכל, הולהשאת רווחי החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו  .ה

 ;לתפקידו של נושא המשרה
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 רמותשמירה על  תוך ככל הניתן דומותבחברות  דומים בעלי תפקידשל  ההשתכרות לרמתהשוואה   .ו

בתחומי פעילותה של  ןוניסיומומחיות  ,החברה לגייס ולשמר מנהלים בעלי כישורים ויכולת תחרותיות

חברות דומות לעניין זה יהיו חברות  .והאסטרטגיה העסקית שלהבהתאם לתוכניות החברה , החברה

, נכסיםסך , ענף הפעילות ונתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק, הדומות לחברה מבחינת אופי

 לכל ביחס, כמו כן. גודל החברה וסוג הפעילות שלה, או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי/הכנסות ו

 140% - 60% שלההשוואה חברות בהן פרמטרים אלו חורגים מהטווח  בקבוצתתיכללנה  לאפרמטר 

לכך שמספר החברות בקבוצת ההשוואה  תשאףהחברה , בנוסף. ביחס לפרמטרים אלו בחברה עצמה

  ;חברות 3 -שלה לא יפחת מ

 .מצבה הכספי של החברה  .ז

  

 ,וועדת התגמול והדירקטוריוןלהלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי 

  :התגמול תכניותבכל הנוגע לרכיבי 

 מבנה תגמול כולל .1

, לכל נושא משרה) במונחי עלות מעביד(בין הרכיבים המשתנים לסך חבילת התגמול השנתי  היחס

  :בטבלה להלן המופיעות לתקרותייקבע בהתאם 

  

  

  

  

  

  שכר רכיבי .2

תפקידו  בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור נושא המשרה את לתגמל נועד – קבוע תגמול .2.1

סיונו המקצועי של נושא המשרה ישכר קבוע משקף הן את כישוריו ונ. באופן שוטף בחברה

  . לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה, והן את הגדרת תפקידו ורמת תפקידו בחברה

 בסיסשכר ( ₪ 350,000 - תהא  ר הדירקטוריון"תקרת עלות השכר החודשי ליו .2.1.1

  .)הוצאות סוציאליות ותנאים נלווים למעט רכב בתוספת ברוטו

 בסיסשכר (₪  100,000 -תהא  החברהל "תקרת עלות השכר החודשי למנכ .2.1.2

  .)בתוספת הוצאות סוציאליות ותנאים נלווים למעט רכב ברוטו

 משתנים מתוך סך התגמולה הרכיבים שיעור נושא המשרה

 100%עד  דירקטוריוןר "יו

  100%עד   ל"מנכ

  100%עד   ל"מנהל אחר הכפוף למנכ



5 
 

 ברוטו בסיסשכר (₪  70,000 - ל הכספים תהא"לסמנכ קבוע שכר חודשי תתקר .2.1.3

 .)בתוספת הוצאות סוציאליות ותנאים נלווים למעט רכב

 ימונו אשר, ל"למנכ הכפופים אחרים משרה נושאי של השכר עלות תקרת  .2.1.4

 והדירקטוריון התגמול ועדת לאישור כפופה תהיה, שימונו ככל, בחברה בעתיד

 .הכספיםל "סמנכ של שכרו עלות על עולה אינה עוד כל, בלבד

לא תוספות בגין ההצמדה . למדד המחירים לצרכן צמוד היהי נושאי המשרה של שכרם

  .התקרות המצוינות לעילמ יביאו לחריגה

בהסכם ניהול למתן או חברה בשליטתו החברה תהא רשאית להתקשר עם נושא המשרה 

ובלבד שהעלות לחברה לא תעלה על העלות המוגדרת במדיניות , שירותים כנגד חשבונית מס

  . תגמול זו

נכללים תנאים נלווים , במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה – נלווים תנאים .2.2

  .אם לחוק ולנהוג בחברהוהפרשות סוציאליות בהת

הפרשות לתגמולים ולפיצויים והפרשה , הבראה, חופשה היתר בין כוללים נלווים תנאים

   .מותלהשתקרן ל

 נישא מחשב, נייד טלפון, רכב, תפקידו מילוי לצורך, המשרה נושא לזכות תעמיד החברה

 נלווים בתנאים הכרוכות ההוצאות בכל תישא החברה. החברה הנהלת שתקבע כפי, ב"וכיו

 תישא היא כי המשרה נושא עם בהתקשרותה תקבע החברה. בגינם המס גילום לרבות, אלה

, טלפון לרבות, תפקידו מילוי לצורך נעשו אשר המשרה נושא הוצאות בכל או בחלק

, עיתונים, ל"ובחו בארץ נסיעה הוצאות, אירוח, ל"אש, )לה ומחוצהבארץ ( לינה, אינטרנט

וזאת מבלי שייקבע , ב"וכיו מקצועי בארגון חברות דמי ,כנסים מקצועיים ,מקצועית ספרות

 . בתנאי הכהונה סכום מירבי להוצאות האמורות

במסגרת הסכם שירותים עם חברה  שירותים לחברה המספקים משרה נושאיביחס ל

 הנלווים התנאים כלל ואתאת השכר הקבוע כיל יובחשבונית בוצע יהתשלום , בשליטתם

   ).ורכב הוצאות החזרלמעט ( לרבות הוצאות לינה וההטבות

שינויים בתנאים הנלווים ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס ליחסים שהגדירה 

  .החברה בין רכיבים משתנים לקבועים בחבילת התגמול

י וועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת בחינה תקופתית לסך "התנאים הנלווים ייבחנו ע

  .ויעודכנו במידת הצורךהיקף ההוצאות 

 : מהבאים יותר או אחד לכלול יכול – משתנה תגמול .2.3

  למדידה ניתנים שאינם קריטריונים המבוסס תגמול מבוסס שיקול דעת .2.3.1

 מענק, ל"למנכ הכפופים המשרה ולנושאיל "למנכ להעניק רשאית תהא החברה

  .נושא המשרה של בתרומתו ובהתחשבניתנים למדידה  שאינם קריטריונים בגין
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   החברהל "למנכ דעת בשיקול מענק .2.3.1.1

 על מבוסס יהיה אשר מענק החברהל "למנכ להעניק רשאיתהחברה 

 ,בין אם הוגדרו מראש או לא, למדידה ניתנים שאינם קריטריונים

 על  יעלה לא המענק שסכום ובלבד, ל"המנכ של בתרומתו ובהתחשב

לבד שבכל מקרה לא יעלה וב, ל"המנכשל תגמול קבוע שלושה חודשי 

 1 בסעיף  הקבוע היחסבאותה שנה קלנדרית על ל "למנכ המשתנה הרכיב

  .לעיל

  ל "הכפופים למנכ משרה בשיקול דעת לנושאי מענק .2.3.1.2

 יהיה אשר מענק, ל"למנכ הכפוף משרה לנושא להעניק רשאיתהחברה 

בין אם הוגדרו מראש , למדידה ניתנים שאינם קריטריונים על מבוסס

 לא המענק שסכום בלבד, נושא המשרה של בתרומתו ובהתחשב ,או לא

ל באותה שנה "המשרה הכפוף למנכ נושאשל תגמול קבוע שנתי  על יעלה

 המשתנה כיבהרלבד שבכל מקרה לא יעלה וב, מענקניתן ה בה קלנדרית

 הקבוע היחסבאותה שנה קלנדרית על ל "מנכנושא המשרה הכפוף ל

  .לעיל 1 בסעיף 

  הגבלות .2.3.2

 קלנדריתנתן שירותים לחברה רק בחלק משנה /בו נושא המשרה עבד במקרה

  .חישוב המענק יעשה באופן יחסי, מסוימת

 הפחתת על להחליט, טרם מתן המענק, דעתו שיקול לפי, רשאי הדירקטוריון

, הדירקטוריון לדעת אם וזאת, המענק מתשלום להימנע ואף המענק של גובהו

ישנם שיקולים כספיים ברמת החברה או שיקולים ספציפיים ברמת נושא 

  .המחייבים הפחתה או הימנעות מתשלום המענק –המשרה 

טרם קבלת המענק בפועל או טרם , כל נושא משרה שיהיה זכאי למענק כאמור

יום ממועד בקשת  30בתוך , יתחייב להשיב לחברה, תחילת העסקתו בחברה

אם יתברר כי המענק , את סכום המענק ששולם לו בפועל או חלק ממנו, החברה

שולם על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות , או חלק ממנו

 .הכספיים של החברה

   אופציות - הוני תגמול .2.3.3

זהות אינטרסים בין החברה רואה יתרונות בתכניות תגמול הוני ככלי ליצירת 

בעלי המניות של החברה לנושאי המשרה בה וכן למשוך ולשמר את נושאי 

לנושאי המשרה , מעת לעת, החברה עשויה להציע, לפיכך. המשרה לטווח ארוך

יהיה בהתאם  כאשר היקף התגמול ההוני, ול הונילהשתתף בתכנית תגמ, שלה

שיוחלט מעת לעת על ידי ועדת  יפכ, מעמדו והישגיו של נושא המשרה, לתפקידו
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נכון . הכל בכפוף לקבלת אישורים הנדרשים על פי דין, התגמול והדירקטוריון

   .בחברה אין תכנית תגמול הוני בתוקף, למועד עדכון מדיניות התגמול

    פרישה תנאי .3

 4 - ל 2זכאים להודעה מוקדמת הנעה בין המשרה בחברה  נושאי, ר הדירקטוריון"למעט לגבי יו

ועדת התגמול , החברה למדיניות בהתאם .חודשים ולפיצויים בהתאם להסכמי העסקתם

הסתגלות לנושאי משרה אשר סיימו כהונתם /מתן מענק פרישה להחליט עלוהדירקטוריון רשאים 

ככל , בכפוף לקבלת אישורים הנדרשים על פי דין, )אשר יתווסף לסכומים האמורים לעיל( בחברה

תרומתו ; ביצועי החברה במהלכה, תנאיה, תקופת ההעסקה: בהתחשב בגורמים הבאים, שנדרשים

סכום מענק פרישה כאמור . נסיבות הפרישה; של נושא המשרה להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה

רום לחריגת התגמול הכולל המשולם ובכל מקרה לא יג משכורות חודשיות 12לא יעלה על סך של 

לעיל בשנה הקלנדרית בה משולם  2 - ו 1לנושא המשרה הרלוונטי מעבר לתקרה האמורה בסעיפים 

 . המענק

  ל"שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה כפופי מנכ .4

יאושר בידי  ,ל החברה"שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה בחברה שכפוף למנכ

ובלבד כי לאחר השינוי תנאי , ל החברה ולא יהיה טעון אישור של ועדת התגמול והדירקטוריון"מנכ

שינוי לא מהותי . וזיהיו בהתאם ובגבולות מדיניות תגמול , כאמורהכהונה וההעסקה של נושא משרה 

במצטבר  15%יים ועד במונחים שנת 5%לעניין סעיף זה הינו שינוי ריאלי בשכר הקבוע בשיעור של עד 

  .לאורך תקופת מדיניות התגמול

 החברה עובדי של העסקתם לתנאי העסקתו של נושא המשרה תנאי בין היחס .5

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס הקיים בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה 

  של שאר עובדי החברה  םוהחציוני יםהממוצעועלות העסקה לבין השכר 

ל החברה "סמוך למועד אישורה של מדיניות התגמול היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ

ולבין השכר , )מבלי להביא בחשבון אופציות שהוענקו לו בעבר על ידי החברה, הרכיבים הקבועים(

 - עומד על כ) לא כולל יו״ר הדירקטוריון וסמנכ״ל הכספים(החציוני והממוצע של שאר עובדי החברה 

  ). בהתאמה( 4.6 - וכ 5.2

 הדירקטוריון ר"היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של יו ,סמוך למועד אישורה של מדיניות התגמול

 2שעל סדר יומה אישור מדיניות תגמול זוזימון האסיפה הכללית  ח"כפי שמובאים לאישור על פי דו

וכן מבלי להביא בחשבון מבלי להביא בחשבון אופציות שהוענקו לו בחברה , הרכיבים הקבועים(

לבין השכר  ,))״גרמניה סאמיט״( Summit Germany Limited  ל ידיהמשולם עתגמול ו מענקים

                                                 
 
לאחר , שכר, יו״ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, לא משולם על ידי החברה למר זוהר לוי 2017החל מחודש ינואר  כי, מובהר 2

באופן  ישולם למר לוי שכרו, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית. 2016פקע בסוף שנת  2013שהסדר השכר שאושר לו בשנת 
  .2017רטרואקטיבי החל מחודש ינואר 
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  3.2 - וכ 3.6 - עומד על כ) הכספיםלא כולל המנכ״ל וסמנכ״ל (החציוני והממוצע של שאר עובדי החברה 

   ).בהתאמה(

ל "סמוך למועד אישורה של מדיניות התגמול היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה הממוצעים של סמנכ

וכן מבלי להביא , מבלי להביא בחשבון אופציות שהוענקו לו בחברה, הרכיבים הקבועים(הכספים 

לא כולל יו״ר הדירקטוריון (לבין השכר החציוני והממוצע של שאר עובדי החברה ) בחשבון מענקים

  ). בהתאמה( 3.5 - וכ 3.9 - עומד על כ) מנכ״לוה

של שאר  חציוני ושכר כהונה תנאי בין יחס  תפקיד

  עובדי החברה

של שאר  ממוצע ושכר כהונה תנאי בין יחס

  עובדי החברה

  4.6  5.2  ל"מנכ

  3.2  3.6  דירקטוריוןר "יו

  3.5  3.9  כספיםל "סמנכ

לאור העובדה כי הרכב לדעתם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון מדובר ביחסים ראויים וסבירים 

, שורה ארוכה של ספקיםהמפעיל , כח האדם של החברה מורכב ממטה ניהולי מצומצם בישראל

תמהיל כח האדם המועסק בה , גודלה, יה של החברהיבהתחשב באופ ,וקבלני משנה מקצועייםיועצים 

  . העיסוק שלהותחום 

המפעיל , לאור העובדה כי הרכב כח האדם של החברה מורכב ממטה ניהולי מצומצם בישראלכי , יוער

ביצוע כי אין הצדקה להחברה סבורה , וקבלני משנה מקצועייםיועצים , שורה ארוכה של ספקים

ביעת יעד או לק, לבין שכרם של כלל עובדי החברהתגמול נושאי המשרה בחברה השוואה בין עלות 

או יהיו /ככל שקיימים ו .יחסים מסוימים בין תגמול נושאי המשרה לתגמול עובדים אחרים בחברהל

הרי שלאור מבנה , עובדי החברה לבין שכר נושאי המשרה בהכלל בין יותר מהותיים פערים בעתיד 

להשפיע על יחסי אינם צפויים פערים כאמור סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון כי , הנהלת החברה

השפעה פערים בתגמול סיון המצטבר בחמש השנים האחרונות מראה כי אין ליגם הנ. העבודה בחברה

 .שלילית על יחסי העבודה בחברה

   דירקטורים גמול .6

יהיו זכאים לתגמול שלא יעלה על הגמול שאינם מועסקים בה בתפקיד אחר בשכר דירקטורים בחברה 

: להלן( 2000ס "התש, )ללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוניכ(על פי תקנות החברות  הקבוע

  ").תקנות הגמול"

, כגון ייעוץ מקצועי, לקבלת שירותים נוספים ה תוכל להתקשר עם דירקטור בהסכםהחבר, כמו כן

 .בכפוף להוראות הדין

  וביטוח שיפוי, פטור .7
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עשוי להיות ) ר דירקטוריון ודירקטורים מקבוצת השליטה"יו, לרבות דירקטורים(נושא משרה בחברה 

וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך , כאמור במדיניות תגמול זו התגמולבנוסף לחבילת , זכאי

, ברהלביטוח אחריות נושא משרה והסדרי שיפוי בגין אחריותם כנושאי משרה על פי הנהוג בח, בחברה

  .והכל כפוף להוראות כל דין ותקנון החברה, בסכומים ותנאים כפי שיקבע הדירקטוריון מעת לעת

להתקשר  תוכלהחברה , נושאי משרה אחריותלעניין ביטוח , לעיל האמורמכלליות מבלי לגרוע 

כאלה שהינם בעלי השליטה  לרבות, בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה

 :אשר תנאיה יהיו כדלקמן, בחברה וקרוביהם

  ובמידה שלאור פעילות החברה יידרש ( לשנה $  15,000א יעלה על בסך שלבתמורה לפרמיה שנתית

  ;)לשנה$  30,000סך שלא יעלה על  –או קנדה /לחברה כיסוי גם בארה״ב ו

 לשנה$ 20,000עד : מסגרת לשינוי במשך תוקף מדיניות התגמול;   

 ובמידה שלאור פעילות החברה יידרש לחברה ($ מיליון  10עד : למקרה ולתקופה אחריות גבולות

  ;)למקרה ולתקופה$ מליון  25סך שלא יעלה על  –או קנדה /כיסוי גם בארה״ב ו

  עצמית השתתפותללא  
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  'ב נספח

  דירקטורים הצהרות

  

  

    



  הצהרה מטעם מועמד לכהות דירקטור

  1999-ב לחוק החברות, התש"ט224בהתאם לסעיף 
  

  אי הח"מ,     

     

  28.11.1967             023521438             זוהר                                        לוי       

 תאריך לידה מס' תעודת זהותשם פרטי שם משפחה

  

  מצהיר בזאת לאמור:

  

  בהצהרה זו יהיו למוחים הבאים הפירושים אשר לצדם (אם לא משתמע אחרת): .1

  בע"מסאמיט אחזקות דל"ן  "החברה"

 .1999- חוק החברות, התש"ט "החוק"

 .1968-חוק יירות ערך, התשכ"ח "חוק יירות ערך"

" החזקה"

 "רכישהו"

בין לבד ובין ביחד עם אחרים,  - לעיין יירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה 

בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות אמן, חברת אמות, חברת רישומים או 

גם בידי חברה בת  - בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה 

כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד שלה או חברה קשורה שלה במשמע, ו

יראו יחיד ובי משפחתו הגרים עמו, או שפרסת האחד על האחר, כאדם אחד.  -

החזקת יירות ערך "

או רכישתם ביחד 

 "עם אחרים

החזקת יירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שיים או יותר לפי הסכם, 

האמור יראו לכאורה כמחזיקים  בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות

   -ביירות ערך או כרוכשים אותם ביחד 

תאגיד) יחד עם בעל עין  -) תאגיד המחזיק או הרוכש יירות ערך (בהגדרה זו 1(

  בו או עם חברה קשורה שלו; 

) (אדם שעיסוקו הוא החזקת יירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם 2(

שאיו גר עמו ואין פרסת האחד על האחר, שבעדו לקוחו או עם בן משפחה שלו 

הוא מחזיק ביירות הערך ומהלם לפי יפוי כוח המקה שיקול דעת לעין 

 השימוש בזכות ההצבעה.

דירקטור בלתי "

  "תלוי

דירקטור שמתקיימים לגביו תאי הכשרות למיוי דירקטור חיצוי הקבועים 

אישרה זאת, ושאיו מכהן  (ב) עד (ו) לחוק וועדת הביקורת 240בסעיף 

כדירקטור בחברה מעל תשע שים רצופות, ולעיין זה לא יראו בהפסקת כהוה 

  שאיה עולה על שתיים כמפסיקה את רצף הכהוה.

דירקטור, מהל כללי, מהל עסקים ראשי, משה למהל כללי, סגן מהל כללי,  "ושא משרה"

וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף  מהל אחר הכפוף במישרין למהל הכללי,

 אם תוארו שוה.
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היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הובעת רק ממילוי תפקיד  "שליטה"

של דירקטור או ושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט 

בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה 

 בתאגיד. 

מצעי השליטה א"

 "בתאגיד
  כל אחד מאלה:

  ) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.1(

 ) הזכות למות דירקטורים של התאגיד או את מהלו הכללי.2(

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיוי או בשתיים שקדמו למועד המיוי,  "תאגיד אחר"

 בה. הוא החברה או בעל השליטה

"כשירות 

  מקצועית"

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתאים 

(א) לתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל 2המופיעים בסעיף 

- מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

2005.  

המיוי או בשתיים שקדמו למועד המיוי, תאגיד שבעל השליטה בו, במועד  "תאגיד אחר"

 הוא החברה או בעל השליטה בה.

מחזיקה בעשרים וחמישה  -אם שלה - שאיה חברה - חברה, אשר חברה אחרת  "חברה מסופת"

אחוזים או יותר מן הערך הקוב של הון המיות המופק שלה או מכוח 

אחוזים או יותר מהדירקטורים  ההצבעה בה, או רשאית למות עשרים וחמישה

 שלה.

השקיעה  -אם שלה  שאיה חברה - חברה מסופת וכן חברה, אשר חברה אחרת  "חברה קשורה"

בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה 

האחרת, בין במיות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה היתת בדרך העסקים 

 .הרגילה

או יותר מהערך הקוב של הון המיות  50% -תאגיד אשר החברה מחזיקה ב "בת- חברה"

המופק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למות מחצית או יותר 

 מהדירקטורים או את המהל הכללי שלו.

    

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא, אח, אחות או הורה של  "קרוב"

 בן זוגו של כל אחד מאלה.בן הזוג או 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  "זיקה" 

כהוה כושא משרה, למעט כהוה של דירקטור שמוה כדי לכהן כדירקטור 

 חיצוי בחברה שעומדת להציע לראשוה מיות לציבור.

 

  התושבים היה:הי תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם  .2

 8408091-04 3491566 64 שארית הפליטה                              חיפה               

              ישוב               

 

 טלפון מיקוד מס' רחוב
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  יו"ר הדירקטוריון:  מקצועי .3

  : השכלתי .4

  שם מוסד אקדמי  תחום  תואר

  אויברסיטת חיפה  ראיית חשבון  מוסמך

  

  השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: 

  רואה חשבון

 

 :  עיסוקי בחמש השים האחרוות .5

  משך הזמן בתפקיד  מקום העבודה  התפקיד 

  שים 13  סאמיט אחזקה דל"ן בע"מ  יו"ר הדירקטוריון

      

      

 

 

  :א לסמן את החלופה המתאימה .6

  כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).כיום מכהן  איי  

  או:

תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (א לפרט כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות כיום  מכהןאי   

  את כולם):

 תחום פעילותו של התאגיד שמו המלא של התאגיד

מכהן כדירקטור בחברות בות של התאגיד  .1

 ת בבעלותיופרטי ותוכן בחבר
  

   בחברת כלכלית ירושליםרקטור ידכמכהן  .2

3. 

4. 

5. 

6.    

7. 

8. 

 

 א לסמן את החלופה המתאימה: .7

  הי בעל  מומחיות חשבואית ופיסית.   
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  או:

 איי בעל  מומחיות חשבואית ופיסית.   

  

 א לסמן את החלופה המתאימה: .8

  הי בן משפחה של בעל עיין אחר בתאגיד, פירוט:     

______________________________________________________________________  

  או:

  משפחה של בעל עיין אחר בתאגיד.איי בן   

 א לסמן את החלופה המתאימה: .9

  הי עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו, פירוט:     

______________________________________________________________________  

  או:

 איי עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו.  

  א לסמן את החלופה המתאימה: .10

  איי מחזיק ביירות ערך של החברה.  

  או:

  אי מחזיק ביירות ערך של החברה, כמפורט להלן:  

    

שם, סוג וסדרה של 

  ייר הערך

שיעור אחזקה   רדומות  כמות י"ע

  הון

שיעור אחזקה 

  הצבעה

שיעור אחזקה 

הון דילול 

  מלא

שיעור אחזקה 

הצבעה דילול 

  מלא

  53.08  42.23  49.09  38.34    30,507,400  1081686מיה רגילה 

            600,000  1107408אופציה 

            900,000  1107390אופציה 

            4,000,000  1121904אופציה 

            357,928  1092956אג"ח ד' 

  

  א לסמן את החלופה המתאימה: .11

  איי מחזיק ביירות ערך של חברה מוחזקת של החברה אשר פעילותה מהותית לפעילות החברה.   

  או:
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אי מחזיק ביירות הערך של חברה מוחזקת של החברה אשר פעילותה מהותית לפעילות החברה   

  (א לציין שם התאגיד הרלווטי, כמות ייר ערך וסוג ייר ערך): 

    

  מספר זיהוי של התאגיד  סוג מספר זיהוי  שם תאגיד באגלית  שם תאגיד

        

  

 א לסמן את החלופה המתאימה: .12

  הי חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון, פירוט:    

  או:

 איי חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.   

הריי לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן  .13

 כדירקטור בחברה ציבורית.

לחוק יירות  4יירות ערך, שהוטל לפי פרק חו לחוק 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –" אמצעי אכיפה"

, או לפי 1995-לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז

  , לפי העין.1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י

  ך.לב(א) לחוק יירות ער52הועדה שמותה לפי ס'  –" ועדת האכיפה המהלית"

 לחוק: 1, בהתאם להגדרה של "דירקטור בלתי תלוי" בסעיף הריי מצהיר כי .14

  .כדירקטור בלתי תלוימתקיימים בי תאי הכשירות למיויי לא    

  או:

כמפורט לחוק וכן  1כהגדרתו בסעיף  כדירקטור בלתי תלוי צורך סיווגי מתקיימים בי תאי הכשירות ל  

  להלן:

איי קרוב של בעל השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאי כפוף לו במישרין או  14.1

מועד אגיד שאי בעל שליטה בו, במועד בו אי אמור להתמות לדירקטור ("בעקיפין, או לת

") או בשתיים שקדמו למועד המיוי, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה או לקרוב של בעל המיוי

ככל שאין בעל שליטה בחברה או מי שמחזיק בדבוקת  השליטה, במועד המיוי, או לתאגיד אחר.

י שהוא במועד המיוי יו"ר הדירקטור, המכ"ל, בעל מיות מהותי או "זיקה" לרבות למ –שליטה 

 ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, או למי שאי כפוף לו לעיל,  14.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.2

יים לחברה, לבעל במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאי בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצוע

, גם אם הקשרים כאמור אים דרך 1שליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה או לתאגיד אחר

                                                            
גם מי שהוא במועד המיוי יו"ר הדירקטור, המכ"ל, בעל מיות מהותי –ככל שאין בעל שליטה בחברה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  1

 או ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.



  -  6  - 

כלל, למעט קשרים זיחים שאים מהווים זיקה שתקיימו לגביהם התאים שקבעו לעיין זה 

 .20062-לתקות החברות (עייים שאים מהווים זיקה), התשס"ז 5בתקה 

על הגמול והחזר ההוצאות להם אי זכאי, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל לא קיבלתי, וסף  14.3

 כהותי כדירקטור בחברה. 

14.4 יגוד ע ם יוצרים או עלולים ליצורים עם תפקידי כדירקטור יתפקידיי או עיסוקיי האחרים איי

 בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

יעתי, איי מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של למיטב יד 14.5

 החברה כדירקטור חיצוי.

איי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שים רצופות (ולעיין זה לא יראו בהפסקת כהוה שאיה  14.6

 עולה על שתיים כמפסיקה את רצף הכהוה).

 בורסה בישראל.איי עובד של רשות יירות ערך או של  14.7

הריי לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוה בעבירה מהמפורטות להלן, למעט  .15

  שים מיום מתן פסק הדין המרשיע: 5הרשעה על פי פסק דין שחלפו 

 1977-לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירה לפי סעיפים  15.1

  .1968-לחוק יירות ערך, התשכ"ח 54 -(א) ו53ד, 52ג, 52סעיפים ולפי 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מהלים בתאגיד או עבירות של  15.2

  יצול מידע פים.

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה אין אי ראוי  15.3

 ברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע ביהמ"ש).לשמש כדירקטור בח

  (ג) לחוק. 226כל עבירה אחרת שקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  15.4

 

  א לסמן את החלופה המתאימה: .16

  לא הוכרזתי פושט רגל.  

  או:

  הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.  

 

 הריי להצהיר ולאשר כי איי קטין או פסול דין. .17

לפי מיטב הכרתי והבתי ובשים לב לאמור לעיל, הי סבור שאי כשיר לכהן כדירקטור בחברה, יש  .18

שם ביצוע התפקיד, בשים לב, בין היתר, לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש הזמן הראוי ל

 לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

                                                            
יים, לא יהווה , קבע כי קיום קשרים עסקיים או מקצוע2006-לתקות החברות (עייים שאים מהווים זיקה), התשס"ז 5בתקה  2

) 3) הקשרים החלו לפי מועד המיוי; (2) הקשרים זיחים הן מבחית המועמד והן מבחית החברה; (1זיקה אם התקיימו כל אלה: (

 –) בחברה ציבורית 4) לעיל; (1ועדת הביקורת אישרה קודם למיוי, שבהתבסס על עובדות שהוצגו לפיה, כי מתקיים התאי שבס"ק (

 רים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של וועדת הביקורת הובאו לפי האסיפה הכללית קודם לאישור המיוי.קיומם של קש
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הריי מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או  .19

אם תתקיים עילה לפקיעת כהותי וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך. כן הי מתחייב כי אם עד 

 בחברה יחול כל שיוי לעומת האמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה. ורכדירקטלתום כהותי 

לאחר שקראתי בעיון והבתי את כל האמור לעיל, הי מצהיר כי כל האמור לעיל היו אמת לאמיתה וכי 

הפרטים המזהים הים מדויקים ומלאים וכתבו על ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקות המובאות 

רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקות ידועות לי. כמו כן  לעיל אין

הריי מצהיר כי לא ידוע לי כל פרט מהותי וסף שעשוי להשפיע על כהותי כדירקטור בחברה ואם היה 

   ידוע לי פרט שכזה הייתי מציו בהצהרה זו.

  

                     07/02/2017  

         ______________            ______________________  

  חתימת המועמד                תאריך              

  
 

 

   

  

  

  



  הצהרה מטעם מועמד לכהות דירקטור

  1999-ב לחוק החברות, התש"ט224בהתאם לסעיף 
  

  אי הח"מ,     

     

  15.08.1973             025438375             אמיר                             שגיא       

 תאריך לידה מס' תעודת זהותשם פרטי שם משפחה

  

  מצהיר בזאת לאמור:

  

  בהצהרה זו יהיו למוחים הבאים הפירושים אשר לצדם (אם לא משתמע אחרת): .1

  בע"מסאמיט אחזקות דל"ן  "החברה"

 .1999- חוק החברות, התש"ט "החוק"

 .1968-חוק יירות ערך, התשכ"ח "חוק יירות ערך"

" החזקה"

 "רכישהו"

בין לבד ובין ביחד עם אחרים,  - לעיין יירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה 

בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות אמן, חברת אמות, חברת רישומים או 

גם בידי חברה בת  - בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה 

ברכישה בידי יחיד  שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או

יראו יחיד ובי משפחתו הגרים עמו, או שפרסת האחד על האחר, כאדם אחד.  -

החזקת יירות ערך "

או רכישתם ביחד 

 "עם אחרים

החזקת יירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שיים או יותר לפי הסכם, 

ה כמחזיקים בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאור

   -ביירות ערך או כרוכשים אותם ביחד 

תאגיד) יחד עם בעל עין  -) תאגיד המחזיק או הרוכש יירות ערך (בהגדרה זו 1(

  בו או עם חברה קשורה שלו; 

) (אדם שעיסוקו הוא החזקת יירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם 2(

פרסת האחד על האחר, שבעדו  לקוחו או עם בן משפחה שלו שאיו גר עמו ואין

הוא מחזיק ביירות הערך ומהלם לפי יפוי כוח המקה שיקול דעת לעין 

 השימוש בזכות ההצבעה.

דירקטור בלתי "

  "תלוי

דירקטור שמתקיימים לגביו תאי הכשרות למיוי דירקטור חיצוי הקבועים 

ושאיו מכהן (ב) עד (ו) לחוק וועדת הביקורת אישרה זאת,  240בסעיף 

כדירקטור בחברה מעל תשע שים רצופות, ולעיין זה לא יראו בהפסקת כהוה 

  שאיה עולה על שתיים כמפסיקה את רצף הכהוה.

דירקטור, מהל כללי, מהל עסקים ראשי, משה למהל כללי, סגן מהל כללי,  "ושא משרה"

תפקיד כאמור בחברה אף מהל אחר הכפוף במישרין למהל הכללי, וכל ממלא 

 אם תוארו שוה.
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היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הובעת רק ממילוי תפקיד  "שליטה"

של דירקטור או ושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט 

בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה 

 בתאגיד. 

ה אמצעי השליט"

 "בתאגיד
  כל אחד מאלה:

  ) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.1(

 ) הזכות למות דירקטורים של התאגיד או את מהלו הכללי.2(

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיוי או בשתיים שקדמו למועד המיוי,  "תאגיד אחר"

 הוא החברה או בעל השליטה בה.

רות "כשי

  מקצועית"

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתאים 

(א) לתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל 2המופיעים בסעיף 

- מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

2005.  

בשתיים שקדמו למועד המיוי, תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיוי או  "תאגיד אחר"

 הוא החברה או בעל השליטה בה.

מחזיקה בעשרים וחמישה  -אם שלה - שאיה חברה - חברה, אשר חברה אחרת  "חברה מסופת"

אחוזים או יותר מן הערך הקוב של הון המיות המופק שלה או מכוח 

אחוזים או יותר מהדירקטורים  ההצבעה בה, או רשאית למות עשרים וחמישה

 שלה.

השקיעה  -אם שלה  שאיה חברה - חברה מסופת וכן חברה, אשר חברה אחרת  "חברה קשורה"

בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה 

האחרת, בין במיות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה היתת בדרך העסקים 

 .הרגילה

או יותר מהערך הקוב של הון המיות  50% -תאגיד אשר החברה מחזיקה ב "בת- חברה"

המופק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למות מחצית או יותר 

 מהדירקטורים או את המהל הכללי שלו.

    

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא, אח, אחות או הורה של  "קרוב"

 בן זוגו של כל אחד מאלה.בן הזוג או 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  "זיקה" 

כהוה כושא משרה, למעט כהוה של דירקטור שמוה כדי לכהן כדירקטור 

 חיצוי בחברה שעומדת להציע לראשוה מיות לציבור.

 

  התושבים היה:הי תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם  .2

 8408091-04 34816 18 אלכסדר יאי                              חיפה               

              ישוב               

 

 טלפון יקודמ מס' רחוב
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  מכ"ל החברה וחבר דירקטוריון:  מקצועי .3

  : השכלתי .4

  שם מוסד אקדמי  תחום  תואר

  אויברסיטת חיפה  חשבואות  בוגר

  

  השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: 

  רואה חשבון

  מחשוב ובקרההדסאי 

 

 :  עיסוקי בחמש השים האחרוות .5

  משך הזמן בתפקיד  מקום העבודה  התפקיד 

  שים 8  סאמיט אחזקה דל"ן בע"מ  מכ"ל

  שים 4  סאמיט אחזקה דל"ן בע"מ  סמכ"ל כספים

      

 

 

  :המתאימהא לסמן את החלופה  .6

  כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).כיום מכהן  איי  

  או:

כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (א לפרט כיום  מכהןאי   

  את כולם):

 תחום פעילותו של התאגיד  שמו המלא של התאגיד 

מכהן כדירקטור בחברות בות של התאגיד  .1

 וכן בחברה פרטית בבעלותי
  

2.    

3.    

4. 

5. 

6. 

7.    

8. 

 

 א לסמן את החלופה המתאימה: .7
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  הי בעל  מומחיות חשבואית ופיסית.   

  או:

 איי בעל  מומחיות חשבואית ופיסית.   

  

 א לסמן את החלופה המתאימה: .8

  הי בן משפחה של בעל עיין אחר בתאגיד, פירוט:     

______________________________________________________________________  

  או:

  משפחה של בעל עיין אחר בתאגיד.איי בן   

 א לסמן את החלופה המתאימה: .9

  הי עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו, פירוט:     

______________________________________________________________________  

  או:

 איי עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו.  

  א לסמן את החלופה המתאימה: .10

  איי מחזיק ביירות ערך של החברה.  

  או:

  אי מחזיק ביירות ערך של החברה, כמפורט להלן:  

    

שם, סוג וסדרה של 

  ייר הערך

שיעור אחזקה   רדומות כמות י"ע

  הון

שיעור אחזקה 

  הצבעה

שיעור אחזקה 

 הון דילול מלא

שיעור אחזקה 

הצבעה דילול 

  מלא

  0.50  0.40  0.35  0.28    220,000  1081686מיה רגילה 

            100,000  1122746אופציה  

            18,020  1137934אופציה 

  

  א לסמן את החלופה המתאימה: .11

  איי מחזיק ביירות ערך של חברה מוחזקת של החברה אשר פעילותה מהותית לפעילות החברה.   

  או:
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החברה אשר פעילותה מהותית לפעילות החברה  אי מחזיק ביירות הערך של חברה מוחזקת של  

  (א לציין שם התאגיד הרלווטי, כמות ייר ערך וסוג ייר ערך): 

    

  מספר זיהוי של התאגיד  סוג מספר זיהוי  שם תאגיד באגלית  שם תאגיד

        

  

 א לסמן את החלופה המתאימה: .12

  הי חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון, פירוט:    

  או:

 איי חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.   

הריי לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן  .13

 כדירקטור בחברה ציבורית.

לחוק יירות  4יירות ערך, שהוטל לפי פרק חו לחוק 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –" אמצעי אכיפה"

, או לפי 1995-לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז

  , לפי העין.1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י

  ך.לב(א) לחוק יירות ער52הועדה שמותה לפי ס'  –" ועדת האכיפה המהלית"

 לחוק: 1, בהתאם להגדרה של "דירקטור בלתי תלוי" בסעיף הריי מצהיר כי .14

  .כדירקטור בלתי תלוימתקיימים בי תאי הכשירות למיויי לא    

  או:

כמפורט לחוק וכן  1כהגדרתו בסעיף  כדירקטור בלתי תלוי צורך סיווגי מתקיימים בי תאי הכשירות ל  

  להלן:

איי קרוב של בעל השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאי כפוף לו במישרין או  14.1

מועד אמור להתמות לדירקטור ("בעקיפין, או לתאגיד שאי בעל שליטה בו, במועד בו אי 

") או בשתיים שקדמו למועד המיוי, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה או לקרוב של בעל המיוי

ככל שאין בעל שליטה בחברה או מי שמחזיק בדבוקת  השליטה, במועד המיוי, או לתאגיד אחר.

כ"ל, בעל מיות מהותי או "זיקה" לרבות למי שהוא במועד המיוי יו"ר הדירקטור, המ –שליטה 

 ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, או למי שאי כפוף לו לעיל,  14.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.2

במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאי בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל 

, גם אם הקשרים כאמור אים דרך 1של בעל שליטה או לתאגיד אחרשליטה בחברה או לקרוב 

                                                            
גם מי שהוא במועד המיוי יו"ר הדירקטור, המכ"ל, בעל מיות מהותי –ככל שאין בעל שליטה בחברה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  1

 או ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
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כלל, למעט קשרים זיחים שאים מהווים זיקה שתקיימו לגביהם התאים שקבעו לעיין זה 

 .20062-לתקות החברות (עייים שאים מהווים זיקה), התשס"ז 5בתקה 

כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל לא קיבלתי, וסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אי זכאי,  14.3

 כהותי כדירקטור בחברה. 

14.4 יגוד ע ם יוצרים או עלולים ליצורים עם תפקידי כדירקטור יתפקידיי או עיסוקיי האחרים איי

 בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של למיטב ידיעתי, איי מכהן כדירקטור בחברה אחרת  14.5

 החברה כדירקטור חיצוי.

איי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שים רצופות (ולעיין זה לא יראו בהפסקת כהוה שאיה  14.6

 עולה על שתיים כמפסיקה את רצף הכהוה).

 איי עובד של רשות יירות ערך או של בורסה בישראל. 14.7

לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוה בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הריי לאשר ולהצהיר, כי  .15

  שים מיום מתן פסק הדין המרשיע: 5הרשעה על פי פסק דין שחלפו 

 1977-לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירה לפי סעיפים  15.1

  .1968-ערך, התשכ"ח לחוק יירות 54 -(א) ו53ד, 52ג, 52ולפי סעיפים 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מהלים בתאגיד או עבירות של  15.2

  יצול מידע פים.

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה אין אי ראוי  15.3

 לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע ביהמ"ש).

  (ג) לחוק. 226כל עבירה אחרת שקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  15.4

 

  א לסמן את החלופה המתאימה: .16

  לא הוכרזתי פושט רגל.  

  או:

  הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.  

 

 הריי להצהיר ולאשר כי איי קטין או פסול דין. .17

לפי מיטב הכרתי והבתי ובשים לב לאמור לעיל, הי סבור שאי כשיר לכהן כדירקטור בחברה, יש  .18

הזמן הראוי לשם ביצוע התפקיד, בשים לב, בין היתר, לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש 

 לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

                                                            
, קבע כי קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה 2006-לתקות החברות (עייים שאים מהווים זיקה), התשס"ז 5בתקה  2

) 3) הקשרים החלו לפי מועד המיוי; (2) הקשרים זיחים הן מבחית המועמד והן מבחית החברה; (1זיקה אם התקיימו כל אלה: (

אי שבס"ק (ועדת הביקורת אישרה קודם למייה, כי מתקיים התבחברה ציבורית 4) לעיל; (1וי, שבהתבסס על עובדות שהוצגו לפ (– 

 קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של וועדת הביקורת הובאו לפי האסיפה הכללית קודם לאישור המיוי.
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הריי מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או  .19

אם תתקיים עילה לפקיעת כהותי וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך. כן הי מתחייב כי אם עד 

 בחברה יחול כל שיוי לעומת האמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה. כדירקטורהותי לתום כ

לאחר שקראתי בעיון והבתי את כל האמור לעיל, הי מצהיר כי כל האמור לעיל היו אמת לאמיתה וכי 

ות הפרטים המזהים הים מדויקים ומלאים וכתבו על ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקות המובא

לעיל אין רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקות ידועות לי. כמו כן 

הריי מצהיר כי לא ידוע לי כל פרט מהותי וסף שעשוי להשפיע על כהותי כדירקטור בחברה ואם היה 

   ידוע לי פרט שכזה הייתי מציו בהצהרה זו.

  

                      07/02/2017                   

  _       _____________            ______________________  

  חתימת המועמד                תאריך              
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