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 מיזוג הסכם
 

 2018 מאי בחודש 1 ביוםשנערך ונחתם 
 

 ע"מ( ב1982מ.ט.י. מחשבים ושירותי תכנה ) בין
 520040981 מספר חברה

ראש  , אזור התעשיה החדש , 11 המלאכהמרחוב 
   4809121 העין

 ("חברת היעדאו " "חברת האם)להלן: "

 

 מצד אחד;  

 (.MTI Wireless Edge Ltdמ.ט.י. ווירלס אדג' בע"מ ) לבין
 512719303 מספר חברה

ראש  , אזור התעשיה החדש , 11 המלאכהמרחוב 
החברה " " ו/אוחברת הבת)להלן: " 4809121 העין

 "(הקולטת

 

 ;שנימצד   
   

למועד החתימה  שאינה תאגיד מדווח, שהונה המונפק והנפרע ציבורית החבר ההינ וחברת הבת הואיל:
בבורסה מסחר רשומות למניות רגילות של חברת הבת ה 55,438,288 -מורכב מ על הסכם זה

 ;the AIM Market of the London Stock Exchange plc (“AIM”)משנית בלונדון 

, שהינה תאגיד מדווח שמניותיה רשומות למסחר בבורסה הינה חברה ציבוריתחברת האם ו והואיל:
, תמהווה ,חברת הבתמניות  29,510,716מישרין ב המחזיקאשר נכון למועד חתימת הסכם זה, 

ומזכויות  חברת הבתמהונה המונפק והנפרע של  53.23%-כ למועד החתימה על הסכם זה,
  ;המקנות לה שליטה בחברת הבת ,דילול מלאהנחת ב 51.83%-כו ההצבעה בה

סכון חיאפשר יעילות ובאופן, שבין היתר, יגביר את הוחברת האם וחברת הבת מבקשות להתמזג  הואיל:
בעלויות ביחס לפעילות הממוזגת בעקבות מיזוג הפעילות לתוך חברה ציבורית אחת )חברת הבת( 

מה שיאפשר לפנות יותר תשומות ניהוליות  ,תחת הסדר רגולטורי אחד במישור של דיני ניירות ערך
נזילות ההשקעה בפעילות הממוזגת באמצעות  ויגביר את לפיתוח עסקי של הפעילות הממוזגת

 ;לת החזקות הציבור בפעילות הממוזגת ופיזור רחב יותר של החזקות הציבור בההגד

לקלוט בדרך של  תמעוניינ וחברת הבת, המשקפת את עיקר פעילותה של חברת האם )במאוחד( :הואילו
הסעיפים בהתאם להוראות  ,של חברת האם פעילותהאת  , כמשמעותו בחוק החברות,מיזוג

, חברת הבת ובעלי מניותיהן, בין חברת האםבבית משפט דר כהס ,חוק החברותל 350-351
 האםת של חבר הפעילותתחוסל ללא פירוק במסגרת מיזוג וכנגד העברת  האםבאופן שחברת 

לתוך חברת הבת, במתכונת של המיזוג, לכל בעלי מניותיה של חברת האם תוקצינה מניות בחברת 
  ;הסכם זה אותהכל בהתאם להורו ,ההחלפהלפי יחס ראטה -פרוהבת 

המיזוג עסקת את ביצוע  ואישרנים של חברת האם וחברת הבת והדירקטוריוועדות הביקורת  :והואיל
לחוק החברות כעסקה חריגה  275, בהתאם לסעיף , על פי הוראות הסכם זה)כהגדרתה להלן(

 ;, הכל לפי הענייןעניין אישי בה לבעלי השליטה בחברת האם ובחברת הבת
 

 ם בין הצדדים, כדלהלן:לפיכך הוסכ

 והגדרות מבוא .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסעיפים הן לצרכי התמצאות בלבד ואין להשתמש בהן לכל צורך אחר, לרבות .1.2
 לשם פרשנות הסכם זה.

 תהיה למונחים הבאים המשמעות שבצידם: לעיל ולהלן בהסכם זה  .1.3

 אביב בע"מ;-לניירות ערך בתלהבורסה  - "הבורסה"

 the AIM Market of the Londonבורסה משנית בלונדון  - "הבורסה בלונדון"

Stock Exchange plc (“AIM”) 

"בעלי המניות בחברת 
 האם"

 ;במועד הקובע למיזוגכל בעלי מניותיה של חברת האם  -

 האחריםבעלי המניות "
 "בחברת הבת

ינם אש במועד הקובע למיזוגהבת חברת  יה שלבעלי מניותכל  -
בעלי חלק מבעלי השליטה בחברת הבת, חברת האם, לרבות 

, המחזיקים משרה ועובדים של חברת הבת יאנוש ,עניין
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חברת הבת המהוות, למועד מניות  25,927,572במצטבר 
מהונה המונפק והנפרע של  46.77%-החתימה על הסכם זה, כ

בהנחת דילול  48.17%-וכ ומזכויות ההצבעה בה חברת הבת
השליטה המניות בבעלת בעלי חלק מבכלל מחזיקים  ;מלא

 -בחברת האם )ה"ה צבי בורוביץ' ומשה בורוביץ( יחד ב
המהוות, למועד החתימה על מניות חברת הבת,  1,067,683

 חברת הבתמהונה המונפק והנפרע של  1.93%-הסכם זה, כ
 ;אבהנחת דילול מל 2.67%-וכ ומזכויות ההצבעה בה

חברת ב"בעלי השליטה 
 הבת"

מוקירי איה בע"מ )חברה בבעלות שווה של ה"ה צבי בורוביץ',  -
 25%בריל, משה בורוביץ' ואלכסנדר בורוביץ' ) -עמליה בורוביץ'

בר ורינה  'קזוכן  בורוביץ )מוני( הצבי בורוביץ, מש כ"א( וה"ה
, אשר החזקתם יחד מכוח הסכם בעלי המניות בחברת הבת

לפי החזקותיהם בחברת האם ו/או , בעקבות המיזוגמכוחו 
)במסגרת החזקות בעלי המניות האחרים בחברת  בחברת הבת

 יחס ההחלפהלמועד החתימה על הסכם זה, לפי העניין, ו הבת(
-כ מייד לאחר המיזוג משקפת ,למועד החתימה על הסכם זה

ומזכויות  חברת הבתמהונה המונפק והנפרע של  45.70%
 ; בהנחת דילול מלא 45.44%-וכ ההצבעה בה

על חברת הבת במסגרת כללי  יםהחל , הרגולציה והכלליםהדין  - "הדין הזר"
 ;הבורסה בלונדון

אופציות שהוקצו עבור נושאי  1,500,000מימוש כל הנחת  - "הנחת דילול מלא"
 משרה ועובדי חברת הבת ותאגידים בשליטתה וטרם פקעו,

-ניתנות למימוש ל סכם זה,, נכון למועד החתימה על האשר
, בכפוף לתנאי הזכאות ולהתאמות מניות חברת הבת 1,500,000

אופציות שהוקצו למר צבי  200,000, לרבות על פי תנאיהן
  ;אופציות שהוקצו למר משה בורוביץ' 250,000-בורוביץ' ו

לחוק החברות  351-ו 350הסדר בבית משפט לפי סעיפים  - "ההסדר"
 לביצוע המיזוג;

"החזקות חברת האם 
 בחברת הבת"

מניות חברת הבת המוחזקות על ידי חברת האם  29,510,716 -
מהונה  53.23%-כוהמהוות, למועד החתימה על הסכם זה, 

-וכ ומזכויות ההצבעה בה חברת הבתהמונפק והנפרע של 
 ;בהנחת דילול מלא, המקנות לה שליטה בחברת הבת 51.83%

"הסכם בעלי המניות 
 בת"בחברת ה

הסכם בין בעלי השליטה בחברת הבת שיכנס לתוקף עיקרי  -
במועד ההשלמה, בכפוף לכניסתה לתוקף של עסקת המיזוג, 

, כפי שהועברו לצדדים על ידי להסכם זה א'נספח כ פיםהמצור
 ;בעלי השליטה בחברת הבת

  בע"מ; הפועליםהחברה לרישומים של בנק   - "החברה לרישומים"

 ;חברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות - "חברה ציבורית"

 והתקנות שהותקנו על פיו; 1999-חוק החברות, תשנ"ט - "חוק החברות"

 , והתקנות שהותקנו על פיו;1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  "חוק ניירות ערך"

לכל מניה של חברת הנמכרות המניות  5.2689055יחס של  - "יחס ההחלפה"
הערכת  לפי, אשר נקבע הסכם זהלמועד ההתקשרות ב האם

על בסיס דוחותיהן שווי הפעילות של חברת האם וחברת הבת, 
של חברת האם  2017הכספיים המאוחדים המבוקרים לשנת 

אשר מצורפת , על ידי מעריך השווי כפי שהוערכו וחברת הבת
, ואשר כפוף לעדכונו, ככל שיידרש, להסכם זה 'בנספח כ

 ;הלןל 4.4בהתאם להוראות סעיף 
"המועד האחרון 

להתקיימות התנאים 
 המתלים"

כל הצדדים  על ידילמעט אם הוארך  ,2018באוגוסט  30יום  -
במפורש ובכתב )ויובהר כי הצדדים רשאים לעשות כן 

 ;בהסכמה הדדית(

 6המועד בו תושלם העסקה על פי הסכם זה כאמור בסעיף  - "מועד ההשלמה"
לא ע על ידי הצדדים ויהיה להלן, אשר יחול ביום עסקים שיקב

לאחר המועד בו התקיימו כל התנאים  ימי עסקים 12-מאוחר מ
, אלא אם לאחר המועד הקובע למיזוגהמתלים, ובלבד שיחול 

  ;כן הוארך מועד זה בהסכמה בכתב מראש על ידי הצדדים

הקובע לזכאות בעלי המניות בחברת האם לקבלת  מועדה - "המועד הקובע למיזוג"
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יקבע בתאום עם אשר  הסכם זה, ת הנמכרות על פיהמניו
 , אךהתנאים המתליםכל הבורסה ויחול לאחר התקיימות 

 ;לפני מועד ההשלמה

 ש"ח ע.נ. של חברת הבת 0.01מניות רגילות בנות  - "מניות חברת הבת"

, לפי יחס ההחלפה למועד מניות חברת הבת 31,600,436 - המניות המוקצות"
 . להלן,4.4ה, בכפוף להתאמה לפי סעיף ההתקשרות בהסכם ז

אשר תוקצינה על ידי חברת הבת ותהוונה חלק מהמניות 
 הנמכרות;

לפי יחס ההחלפה למועד  ,מניות חברת הבת 61,111,152 - "הנמכרות"המניות 
להלן,  4.4בכפוף להתאמה לפי סעיף , ההתקשרות בהסכם זה

ות מניה יחד עם בחברת הבת החזקות חברת האםדהיינו 
לבעלי המניות בחברת האם במועד  תועברנהאשר , המוקצות

במועד ראטה להחזקותיהם במניות חברת האם -ההשלמה, פרה
, מעוגל לכמות המניות  השלמה לפי יחס ההחלפה הקובע למיזוג,

הקרובה ביותר שיקבל כל אחד מבעלי המניות האמורים, ובלבד 
 ;כרותשכמות כאמור במצטבר לא תעלה על סך המניות הנמ

 S.C.A Economic Advisory Ltd - "מעריך השווי"

נקי מכל חוב, שעבוד, משכון, זכות עכבון, עיקול, תביעה,  - " נקיות וחופשיות"
אופציה או זכות צד שלישי אחרת מכל מין וסוג שהוא, לרבות 

(, זכות "preemptive right"וב ראשונה, זכות מצרנות )זכות סיר
או  ( או כל זכות אחרת של גורם כלשהו"tag along"הצטרפות )

 ;חסימה כלשהי

או  "עסקת המיזוג"
 "המיזוג"

 ; להלן 2.1-2.3כל הפעולות המפורטות בס"ק  -

הפעילות של חברת "
 "האם

של  וההתחייבויות מכל מין וסוג שהוא הנכסיםהפעילות, כל  -
נכסים בלתי מוחשיים )ובכלל זה קניין חברת האם, לרבות 

מין וסוג שהוא, כגון סודות מסחריים, זיכיונות  רוחני מכל
חיובים רשיונות, פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים ועוד( 

, זכויות מותנות, מותנים, עתידיים, ידועים ובלתי ידועים
עתידיות ובלתי ידועות, בטחונות מכל מין וסוג שהוא שניתנו 

ות ו/או התקבלו )לרבות שיעבודים, משכנתאות, משכונות, הער
קנייניות במרשמים פומביים, ערבויות, שיפויים, זכויות קיזוז, 
עכבון ועוד(, מעמד בכל הליך משפטי ו/או הליכי הוצאה לפועל 

 ;להלן 2, כפוף להוראות סעיף של חברת האם וכו'

 ;1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג - "פקודת החברות"

"פרה רולינג רשויות 
 המס"

ר עם שקשויות המס אודות השלכות המס בג ררולינ -פרה -
 להלן; 2.3המיזוג, כמפורט בסעיף 

 לעניין היחסים על פי הסכם זה; חברת האם וחברת הבת  - "הצדדים"

, לביצוע עסקת המיזוג לחוק החברות 351צו לפי סעיף  - צו בית המשפט:
 להלן; 2כמפורט בסעיף 

 כהגדרתה בחוק ניירות ערך;  "שליטה"

 תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך; - ווח""תאגיד מד

 ;להלן 5 כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף  - ""התנאים המתלים

 ועד למועד ההשלמה;על הסכם זה התקופה שממועד החתימה  - "תקופת הביניים"

 ;2002-"בתשסה(, הסדר ופשרהקנות החברות )ת - "הסדר ופשרה"תקנות 

תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג  - "תקנות כינוס אסיפה "
החברות )הצבעה בכתב ותקנות  2000-בחברה ציבורית(, תש"ס
 ;2005-והודעות עמדה(, תשס"ו

תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה ובעל השליטה בה(,  - ניגוד"עסקת "תקנות 
 ;2001-תשס"א 

 

 המיזוגעסקת  .2
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מועד תוקף מב, )כהגדרתם לעיל( התנאים המתלים לקיומם המלא שלובכפוף להוראות הסכם זה 
 :ובכפיפה אחת באופן סימולטניהפעולות הבאות,  ו/או תיכנסנה לתוקף תבוצענה ההשלמה

לתוך הפעילות של חברת האם תועבר , באופן בו חברת הבתעם ולתוך תתמזג  חברת האם .2.1
ותימחק חברת האם כך תתחסל וכתוצאה מ להלן, 2.3, בכפוף להוראות סעיף חברת הבת

 סעיףהוראות בהתאם ל , מכוח הצו שיינתן על ידי בית המשפט,מרישומי רשם החברות
על פי הוראות הסכם זה ואשר  ישקף מתן תוקף לעסקת המיזוגאשר  ,לחוק החברות 351

 במועד ההשלמה: ,על פיו, בין היתר

תנים, עתידיים, ידועים ובלתי לרבות חיובים מוכל הנכסים והחיובים של חברת האם,  )א( 
וכן כל הביטחונות ידועים, ולרבות זכויות מותנות, עתידיות, ידועות ובלתי ידועות, 

לחברת הבת, לרבות החזקות חברת  יועברו ויוקנוולטובתה  חברת האםשניתנו על ידי 
, ( להלןההאם בחברת הבת, אשר תהוונה חלק מהמניות הנמכרות כמפורט בס"ק )

   ; להלן 2.3ף להוראות סעיף בכפווהכל 

להלן, יישמר באופן מלא רצף זכויות של כל העובדים  2.3בכפוף להוראות סעיף  )ב( 
בחברת האם, אשר יועסקו בחברת הבת ממועד ההשלמה, דהיינו העובדים ימשיכו 

 , בשינויים המחויבים,למלא את תפקידיהם אשר מולאו על ידם במסגרת חברת האם
ת זכאים לכל התגמולים וההטבות להם היו זכאים כעובדים של והם ימשיכו להיו

חברת האם, וזאת במסגרת יחסי עובד מעביד עם חברת בת תוך שמירת רצף 
. לעניין זה יובהר, כי תעסוקתי, וותק, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים ללא שינוי

ים כאמור ממועד ההשלמה חברת הבת בלבד תישא בכל החובות והזכויות כלפי העובד
 ;של חברת האם כאילו הועסקו בה מלכתחילה

ת בהליכי ובר, לישפטמתה חברת האם בכל הליך יאת חברת הבת כאילו הי וארי )ג(
ובכל הליך כאמור  נגדה אומטעם חברת האם  יםעומדהו יםהתלוי הוצאה לפועל

 שהתגבשה עילה לקיומו, ידועה או בלתי ידועה;

וכן כל רישום סטטוטורי לפקודת החברות,  181סעיף פנקס השעבודים, כמשמעותו ב (ד)
לפנקס השעבודים יועברו , , ככל שניתנואחר של בטחונות שניתנו על ידי חברת האם
 ., לפי הענייןחברת הבתשל ולמרשם סטטוטורי אחר של בטחונות כאמור 

ותעבירן יחד עם החזקות חברת האם בחברת  ( חברת הבת תקצה את המניות המוקצותה)
-כלל בעלי המניות בחברת האם, פרהאת המניות הנמכרות( ליחד ת )המהוות הב

  , לפי יחס ההחלפה.במועד הקובע למיזוג ראטה להחזקותיהם במניות חברת האם

 ם רשם החברותימחק ממרשת ,ללא פירוק תחוסל חברת האםבמועד ההשלמה,  ( ו)
 ותחדל להיות תאגיד מדווח.

המיזוג  עוצבי לה עדרשם החברות תעודה המעימתהיה זכאית לקבל ( חברת הבת ז)
 חברת הבת ברשם החברות. םבמרשהמיזוג ירשם שו

התחייבותם של יינתן תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט להתחייבויות כדלקמן: ( ח)
חברת הבת, הדירקטורים בה ובעלי השליטה בה למועד ההתקשרות בהסכם זה ולמועד 

יות בגין פרט מטעה, כמשמעותו על פי חוק ניירות צו בית המשפט לשאת באחרן מת
במסגרת המיזוג לאור להם ערך, כלפי בעלי המניות של חברת האם בגין הגילוי הניתן 

אשר תאפשר להגיש בגין הצעת מניות חברת הבת לבעלי מניותיה של חברת האם, 
עילות אחריות כאמור, בין היתר, תביעות נגזרות ו/או ייצוגיות, בכפוף להתגבשות 

כאמור על פי הוראות הדין, כאשר סמכות השיפוט הבלעדית לעניין תביעות כאמור 
כאמור  תהיה לבית משפט בישראל וחברת הבת, הדירקטורים שלה ובעלי השליטה בה

שלא להעלות טענות כנגד סמכותו של בית המשפט בישראל יתחייבו באופן בלתי חוזר 
שלא לפנות ביוזמתם לבית ו, שתוגשנה לוככ אם, נהוגשתש כאמור תביעותבקשר עם 

 וככל אם, נהוגשתש כאמור תביעותמשפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני 
 .נהוגשתש

( חברת הבת לא תהיה מחויבת בפרסום תשקיף לציבור בישראל על פי חוק ניירות ערך ט)
וח ולא תהפוך לתאגיד מדולבעלי המניות בחברת האם  לצורך הצעת המניות הנמכרות

 ותקנות ערך ניירות חוק פי על דיווחגילוי ו חובותלא תחוב בבעקבות המיזוג )ובכלל זה 
 .(עקב המיזוג מכוחו

ראטה -, פרהלבעלי המניות בחברת האםעל ידי החברת הבת הנמכרות תועברנה מניות ה .2.2
, כשהן נקיות , לפי יחס ההחלפהבמועד הקבוע למיזוג להחזקותיהם במניות חברת האם

 . , והמניות המוקצות תירשמנה למסחר בבורסה בלונדוןתוחופשיו

במסגרת המיזוג וכחלק מתנאיו יחולו שינויים בפעילות חברת האם וחברת הבת כדלקמן  .2.3
 :לעומת פעילותן עובר למיזוג

יחדלו לכהן  ,, אשר יכהנו בה עד מועד ההשלמהכל חברי הדירקטוריון של חברת האם )א(
וחברת הבת לא תהיה מחויבת במינויים ו/או  ,ההשלמהבמועד  כדירקטורים בחברת האם
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. אין באמור כדי לגרוע ממועד ההשלמה בהעסקתם בחברת הבת באופן כלשהו
מזכויותיהם ומחובותיהם של הדירקטורים האמורים בחברת האם כלפי חברת האם בגין 

, ממועד תקופת כהונתם והעסקתם בחברת האם עד מועד ההשלמה אשר תיחשבנה
)לרבות זכויות בקשר עם התחייבויות לשיפוי  כזכויות וחובות כלפי חברת הבת ההשלמה,

 .של חברת האם כלפיהם בגין תקופת כהונתם והעסקתם בחברת האם עד מועד ההשלמה(
האמורים בחברת דירקטורים השל  םמכהונתם והעסקתכמו כן, אין באמור כדי לגרוע 

 .במועד ההשלמה ת הבתככל שהם מכהנים ו/או המועסקים בחברהבת, אם ו

יועסק ויחדל לכהן בתפקידו האמור במועד ההשלמה מנכ"ל חברת האם, מר מנשה מני,  )ב(
לאחר מיזוג הפעילות של חברת האם(, יה הכפי שת) ת הבתרבבח ממועד ההשלמה

כמנהל פעילות הנדסת במסגרת המשך קיום יחסי עובד מעביד עם רצף זכויות מלא 
במועד החתימה  על ידו במסגרת תפקידו כמנכ"ל חברת האם מערכות )פעילות המנוהלת

א ל .בכפיפות למנכ"ל חברת הבתכעובד ונושא משרה בחברת הבת (, וזאת על הסכם זה
של מר מנשה מני בתפקידו האמור בחברת הבת  שינוי בתנאי כהונתו והעסקתויחול 

חובותיו כלפי כאשר כל זכויותיו ו ,נתו והעסקתו כמנכ"ל חברת האםולעומת תנאי כה
, למעט כזכויות וחובות כלפי חברת הבת , ממועד ההשלמה,תיחשבנה חברת האם

ולמעט כחברה ציבורית, כמנכ"ל חברת האם  תוכהונעצם בגין זכויותיו וחובותיו 
אשר תישארנה ה בחברת האם רהתחייבות לשיפוי שניתנה לו בגין כהונתו כנושא מש

כמו כן, ממועד  .מועד ההשלמהל שקדמה ביחס לתקופהרק כלפי חברת הבת בתוקף 
ההשלמה מר מנשה מני יהיה זכאי בתפקידו האמור בחברת הבת להתחייבות לשיפוי 

  .בתנאים זהים לאלה המקובלים בחברת הבת ביחס לנושאי משרה בה

יו"ר דירקטוריון חברת האם, מר צבי בורוביץ', המכהן גם כיו"ר דירקטוריון חברת  )ג(
כיו"ר דירקטוריון חברת האם, אך ימשיך לכהן  במועד ההשלמה, ,הבת, יחדל לכהן

כיו"ר דירקטוריון חברת הבת בהיקף משרה מצטבר המשקף את העסקתו כיו"ר 
היקף משרה ב)דהיינו  חברת הבת יחדכיו"ר דירקטוריון דירקטוריון חברת האם ו
למעט  מבלי שיחול שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו, ,(55%-מצטבר זהה שלא יפחת מ

התמורה לה תהיה זכאית חברת מוקירי איה ניהול בע"מ )להלן: כמפורט להלן. 
ממועד  ,"( בגין כהונתו של מר בורוביץ' כיו"ר דירקטוריון חברת הבתחברת הניהול"

תשקף תמורה מצטברת בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת האם וכיו"ר ההשלמה, 
)ובפרט דמי ניהול חודשיים ללא שינוי  ,עד מועד ההשלמה דירקטוריון חברת הבת

 אלפי ש"ח, צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן 52בסך של מצטברים ימשיכו להיות 
לו זכאי מר  לעניין תגמול משתנה. עם זאת, (, בתוספת מע"מ כדין2016חודש אפריל מ

 צבי בורוביץ' בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת האם וכיו"ר דירקטוריון חברת
בגין  היה זכאילתגמול משתנה לו  ,שלמההממועד ה ,הוא לא יהיה זכאי( 1,: )הבת

 , ממועד ההשלמה,הוא ימשיך להיות זכאי( 2כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת האם; )
כפי שתהיה לתגמול המשתנה בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת ) ,ללא שינוי

ו כן, ממועד ההשלמה מר צבי בורוביץ', כמ לאחר מיזוג הפעילות של חברת האם(.
כנושא משרה בחברת הבת, לא יהיה זכאי להתחייבות לשיפוי לה היה זכאי בחברת 
האם בגין כהונתו כנושא משרה בחברת האם )מבלי לגרוע מתוקף ההתחייבות לשיפוי 
של חברת האם בגין התקופה שקדמה למועד ההשלמה אשר תחול על חברת הבת 

  .(ץ' בחברת הבתיתחייבות לשיפוי של מר צבי בורובומבלי לגרוע מה

לעניין זה יובהר, כי לא יחול שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו של מר משה בורוביץ' 
כסמנכ"ל כספים של חברת הבת, ובכלל זה לא יחול שינוי בהיקף העסקתו בתפקיד 

עסקתו האמור בחברת הבת, לא יחול שינוי בתמורה לה זכאית חברת הניהול בגין ה
מנכ"ל הכספים סהאמורה ולא יחול שינוי בתגמול המשתנה לו זו זכאי משה בורוביץ' כ

 של חברת הבת )כפי שתהיה לאחר מיזוג הפעילות של חברת האם(.

ולא יחול שינוי  נושאי משרה של חברת האםלבמועד ההשלמה תפקע מדיניות התגמול  )ד(
תהיה בתוקף במועד ההשלמה, כפי ש במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברת הבת

אולם מדיניות התגמול כאמור בחברת הבת תובא לבחינה מחדש ולאישור באורגנים 
 ; 2019מחודש מרץ לא יאוחר  להשלכות המיזוג,לב , בשים המוסמכים שלה

 במועד ההשלמה תפקענה כל ההתקשרויות בין חברת האם לבין חברת הבת; )ה(

 מוקירי איה בע"מקשרות בין חברת הבת לבין התבמועד ההשלמה תיכנס לתוקף  )ו(
, בקשר עם הפעלת אמצעי השליטה בחברת (בחברת הבת בעלי השליטה)הנמנית על 

, וזאת חלף התקשרות דומה בין חברת האם לבין להסכם זה ג'נספח כ, המצורפת הבת
 ;חברת הבת, אשר תפקע כאמור בס"ק )ה( לעיל

רת הבת לאחר המיזוג, ועל בעלי מניותיהם של על פעילותה של חב, על עסקת המיזוג )ז(
האם וחברת הבת בגין עסקת המיזוג ולאחר עסקת המיזוג יחולו הסדר מס חברת 

 פתג המצורנרולי-בקשר עם בקשת פרהשיתקבל רולינג רשויות המס לפרה בהתאם 
 להסכם זה;  ד'נספח כ

בעלי השליטה , וחברת הבת, בעקבות המיזוג חברת הבת לא תהיה תאגיד מדווח )ח(
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בחברת הבת ונושאי המשרה הבכירה בה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, לא יחובו 
ניירות ערך עד  וקבותיהם על פי חו, למעט חבחובות על פי חוק ניירות ערך עקב המיזוג

 ההשלמה עדמדווח עד מו ידלחברת האם כתאגביחס  םהשלמה בגין אחריות עדמו
 .  הסכם זה ולמעט בגין אחריותם על פי הוראות

או הנפקתן מחדש ו/ פוליסות הביטוח של חברת האם לחברת הבת המחאתבמסגרת  )ט(
ממועד ההשלמה, בתוקף תדאג לכך ש, חברת הבת , לפי הצורךבחברת הבת

, Run-offפוליסת יהיו מכוסים במסגרת  דירקטורים ונושאי המשרה בחברת האםש
חברת האם עובר למועד אם לתנאי הכיסוי הביטוחי של נושאי המשרה בתהב

מיליון דולר למקרה ולתקופה, לתקופת ביטוח  6בגבולות אחריות של עד , ההשלמה
שלא תעלה על  לחברת הבתכמקובל, בתנאי שוק ובעלות  ההשלמה,שנים ממועד  7של 
 . ולתקופה אלפי דולר למקרה 25ובהשתתפות עצמית של עד  דולר ארה"באלפי  30

על מנת  וכחלק מתנאי המיזוג, חברת הבת יעודכן, ככל הנדרשהרשום של המניות הון  )י(
המניות הון , מבלי לגרוע מלאפשר את הקצאת המניות המוקצות במסגרת המיזוג

בגין ניירות ערך חברת הבת הנדרש לצורך הקצאת מניות של חברת הבת הרשום 
 .רת הבתבחשל המירים למניות 

ת הלא סחירות שהוקצו על ידי חברת הבת יובהר, כי לא יחול כל שינוי בתנאי האופציו
  לעובדים ונושאי משרה בה ו/או בתאגידים בשליטתה.

 הצהרות הצדדים  .3

של הצד האחר המצגים כל אחד מהצדדים מסתמך בעת התקשרותו בהסכם זה על  .3.1
 .זה 3 שבסעיף

 בזאת כדלקמן:  תומתחייב המצהירהאם חברת  .3.2

ינת ישראל, היא רשומה כדין חברת האם נוסדה והתאגדה כדין על פי חוקי מד .3.2.1
אצל רשם החברות, ולא קיים כל הליך תלוי ועומד לפירוקה או מחיקתה 

 .החברותמרישומי רשם 

 15,000,000 -ש"ח מחולק ל 15,000,000הון המניות הרשום של חברת האם הינו  .3.2.2
חברת האם. כמו כן, הון המניות המונפק ש"ח ע.נ. כ"א של  1רגילות בנות מניות 

בנות מניות  11,598,453 -ש"ח מחולק ל 11,598,453-של חברת האם הינו כוהנפרע 
 חברת האם.ש"ח ע.נ. כ"א של  1

להסכם זה מעודכנים נכון למועד  ה'נספח כהמצורפים  האםחברת תזכיר ותקנון  .3.2.3
  הסכם זה.החתימה על 

לא נתנה ערבויות ו/או אינה ערבה להתחייבויות צדדים שלישיים  האםחברת  .3.2.4
  להסכם זה. 'ונספח ברט לערבויות המפורטות פ, כלשהם

אינה צד להליכים משפטיים כלשהם, פרט להליכים המשפטיים  האםחברת  .3.2.5
  להסכם זה. ז'נספח בהמפורטים 

לא רובצים שעבודים כלשהם, פרט לשעבודים המפורטים  האםחברת על נכסי  .3.2.6
 .להסכם זה ח'נספח ב

, אין כמפורט בהסכם זה יםהמתלבכפוף לקבלת האישורים וקיומם של התנאים  .3.2.7
כל איסור, הגבלה או מניעה אחרת, בין על פי דין ובין מכוח הסכם או התחייבות, 

 במלואן ובהסכם זה ולביצוע כל התחייבויותיה על פי חברת האםשל להתקשרותה 
וכי היא רשאית, מוסמכת ויכולה לבצע את כל התחייבויותיה לפי הסכם  ,במועדןו

רך בשום הסכמה, אישור, צו, הסמכה, רישום או היתר זה או מכוחו, ללא צו
על אף האמור, עשויה להידרש הסכמה של מספר . מרשות כלשהי או מכל צד ג' אחר

ן פלקוחות של חברת האם להמחאת התקשרויותיה עמם לחברת הבת, אשר היק
המבוקר המאוחד , לפי נתונים המבוססים על הדוח הכספי הכספי במונחים שנתיים

  .אלפי דולר 500משקף עד  2017בדצמבר  31ת האם ליום של חבר

 ,המתלים כמפורט בהסכם זהבכפוף לקבלת האישורים וקיומם של התנאים  .3.2.8
, אינה מהווה הבהסכם זה אינה עומדת בניגוד לדין כלשהו החל עלי ההתקשרות

בסתירה למסמכי ההתאגדות אינה עומדת ו א צד לויהפרה של הסכם כלשהו שה
  שלה.

לפעול  על הסכם זה מוסמכים לחייבה כדין בחתימתם חברת האםים בשם החותמ .3.2.9
 . בהתאם להוראות הסכם זה

כפי שפורסם במערכת המגנ"א של  2017הדוח התקופתי של חברת האם לשנת  .3.2.10
, לרבות דוחות כספיים מאוחדים על כל פרקיו ומרכיביו ,רשות ניירות ערך

וכל  סתיימה במועד כאמור,ולתקופה שה 2017בדצמבר  31מבוקרים שלה ליום 
של הדוח התקופתי בבד עם פרסומו בד  העל יד בוצעבמערכת המגנ"א שדיווח אחר 

את כל הגילוי  יםכולל ,ועד מועד ההתקשרות בהסכם זהלאחר פרסומו או כאמור 
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את כל המידע המהותי והרלוונטי אודות פעילותה והנדרש על פי הוראות הדין 
משקיע סביר השוקל רכישת ניירות ערך של חברת ומצבה של חברת האם הדרוש ל

החתימה על למועד  ומעודכנים , נכוניםמלאים בהםכל הפרטים שנכללו , האם
 כל פרט מטעה )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך(; יםכולל הסכם זה והם אינם

לא קיים במועד החתימה על הסכם זה בידי חברת האם מידע מהותי כמו כן, 
ת פעילותה ומצבה של חברת האם הדרוש למשקיע סביר השוקל ורלוונטי אודו

או מידע פנים, כהגדרתו  ,רכישת ניירות ערך של חברת האם, אשר דיווחו עוכב
של חברת  2017מאז הפרסום של הדוח התקופתי לשנת  הולא חל ,בחוק ניירות ערך

של  ם ובמצבםבעסקיהאו  ה העסקיתתבסביבלחברת האם הרעה מהותית האם 
לעניין סעיף  ;תאגידים מוחזקים על ידה, שאינם עסקי חברת הבתשל ת האם וחבר

 סכוםבתוצאתית משקף השפעה או השפעה הפוטנציאלית  משמע" מהותיזה "
המיוחס  חברת האם של העצמי ההון מן יותר או 2.5%-לבמונחים שנתיים,  ,השווה

 סכוםבת מאזני השפעה או השפעה הפוטנציאלית ו/או לבעלים של חברת האם
על פי דוחותיה הכספים והכל  או יותר מסך נכסי חברת האם 5%-ל השווה

 . 2017בדצמבר  31המאוחדים המבוקרים ליום 

בכפוף לקיום ההתחייבויות ולנכונות ההצהרות והמצגים שניתנו על ידי חברת  .3.2.11
אין ולא תהיה  ,וליתר הוראות הסכם זההבת, אשר עליהם מסתמכת חברת האם, 

חברת הבת ו/או כנגד כנגד  או דרישה תביעה ,כל טענהי מטעמה ו/או למ הל
)כהגדרתם בחוק ניירות ערך( ביחס למיזוג ו/או תוצאותיו  נושאי משרה בכירה בה

תאגידים ו/או  חברת הבתביחס לאיזה מנכסי  -בלי לגרוע מכלליות האמור מ)ו
של חברת  , במישרין ו/או בעקיפין, ו/או ביחס להתחייבויותהמוחזקים על ידה

הבת ו/או של תאגידים המוחזקים על ידה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או ביחס 
ו/או לזכויות של חברת הבת ו/או של תאגידים המוחזקים על ידה,  לחשיפות

ו/או  לחברת הבתהיא מתחייבת שלא לבוא ומכל מקום  (במישרין ו/או בעקיפין
/או דרישה ו/או תביעה מכל בכל טענה וו/או לבעלי מניותיה לנושאי משרה בה 

 לתוצאותיה. ולעסקת המיזוג ו/אמין וסוג שהוא ביחס 

 כדלקמן: , בזאת מצהירה ומתחייבתחברת הבת  .3.3

נוסדה והתאגדה כדין על פי חוקי מדינת ישראל, היא רשומה כדין  חברת הבת .3.3.1
אצל רשם החברות, ולא קיים כל הליך תלוי ועומד לפירוקה או מחיקתה 

 ברות. החמרישומי רשם 

 100,000,000 -ש"ח מחולק ל 1,000,000הרשום של חברת הבת הינו המניות הון  .3.3.2
ש"ח ע.נ. כ"א( ואשר למועד החתימה על הסכם זה  0.01מניות חברת הבת )בנות 

, לפי יחס ההחלפה למועד החתימה על מספק לצורך הקצאת המניות המוקצות
מו כן, הון המניות כ .והקצאת מניות המימוש בהנחת דילול מלא הסכם זה,

 55,438,288 -ל מחולקש"ח  554,382.88המונפק והנפרע של חברת הבת הינו 
ד חתימת הסכם זה חברת הבת הקצתה כמו כן, למוע מניות חברת הבת.

-אופציות לא סחירות לעובדים ונושאי משרה הניתנים למימוש ל 1,500,000
 אמות על פי תנאיהן.להתלתנאי הזכאות ומניות חברת הבת, כפוף  1,500,000

להסכם זה מעודכנים נכון למועד  ט'נספח כהמצורפים  חברת הבתתזכיר ותקנון  .3.3.3
  הסכם זה.החתימה על 

ו/או אינה ערבה להתחייבויות צדדים שלישיים  ותלא נתנה ערבויחברת הבת  .3.3.4
 להסכם זה. 'ינספח בפרט לערבויות המפורטות  ,כלשהם

לשהם, פרט להליכים המשפטיים אינה צד להליכים משפטיים כ חברת הבת .3.3.5
  להסכם זה. 'יאנספח בהמפורטים 

לא רובצים שעבודים כלשהם, פרט לשעבודים המפורטים  חברת הבתעל נכסי  .3.3.6
 .להסכם זה 'יבנספח ב

בכלל וכמפורט בהסכם זה,  המתליםבכפוף לקבלת האישורים וקיומם של התנאים  .3.3.7
על פי הוראות הסכם  רשהרשום של חברת הבת, ככל שיידהמניות הון זה הגדלת 

, אין כל איסור, הגבלה או מניעה אחרת, בין על פי דין ובין מכוח הסכם או זה
בהסכם זה ולביצוע כל התחייבויותיה על פיו  חברת הבת התחייבות, להתקשרות

וכי היא רשאית, מוסמכת ויכולה לבצע את כל התחייבויותיה לפי  ,במועדןו במלואן
ורך בשום הסכמה, אישור, צו, הסמכה, רישום או היתר הסכם זה או מכוחו, ללא צ

יועץ לעניין זה יודגש, כי לאחר שבדקה עם  .מרשות כלשהי או מכל צד ג' אחר
היחס שבין לאור לבחינה ופיקוח על עמידה בהוראות הדין הזר, ( NOMAD) ממונה

 )בנטרול חברת הבת( חברת האםב , הרווחים, הנכסים וההון העצמיהיקף הפעילות
חברת הבת במועד החתימה על הסכם זה על פי דוחותיהם לבין היקפם של אלה ב

לאור ו, 2017בדצמבר  31הכספיים המאוחדים המבוקרים של הצדדים ליום 
עסקת המיזוג , "(הפרמטרים לפטור מתשקיף בלונדון)יחד להלן: " התמורה במיזוג
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בדין  כהגדרתה ,(Reverse Takeover)אינה עומדת בהגדרה של "רכישה הפוכה"  
 Admissionחברת הבת אינה נדרשת לפרסם גילוי תשקיפי במתכונת של ו ,הזר

Document .לאחר שחברת כמו כן, יודגש,  לפי הדין הזר לצורך ביצוע עסקת המיזוג
מסחר של לרישום כי הבת בדקה עם יועציה המשפטיים בתחום שוק ההון בלונדון, 

הכרוך בהפעלת  של הבורסה בלונדון פוזיטיבילאישור המניות המוקצות אינו כפוף 
והרישום כאמור הינו פועל יוצא של הגשת בקשה לרישומן למסחר  שיקול דעת

  .כנדרש על פי הדין הזר

 ,בכפוף לקבלת האישורים וקיומם של התנאים המתלים כמפורט בהסכם זה .3.3.8
וה התקשרותה בהסכם זה אינה עומדת בניגוד לדין כלשהו החל עליה, אינה מהו

בסתירה למסמכי ההתאגדות ואינה עומדת הפרה של הסכם כלשהו שהיא צד לו 
  .שלה

לפעול  על הסכם זה מוסמכים לחייבה כדין בחתימתםחברת הבת החותמים בשם  .3.3.9
 .בהתאם להוראות הסכם זה

על על פי הוראות הדין הזר, כפי שפורסם  2017לשנת  הבתשל חברת  השנתיהדוח  .3.3.10
 31ת דוחות כספיים מאוחדים מבוקרים שלה ליום לרבו ,כל פרקיו ומרכיביו

ה וכל דיווח אחר שבוצע על יד ולתקופה שהסתיימה במועד כאמור, 2017בדצמבר 
או לאחר פרסומו ועד של הדוח השנתי כאמור בד בבד עם פרסומו  על פי הדין הזר

 מועד ההתקשרות בהסכם זה, כוללים את כל הגילוי הנדרש על פי הוראות הדין
 הבתאת כל המידע המהותי והרלוונטי אודות פעילותה ומצבה של חברת ו הזר

כל , הבתלמשקיע סביר השוקל רכישת ניירות ערך של חברת לפי הדין הזר הדרוש 
החתימה על הסכם זה למועד  ודכניםומע , נכוניםמלאים בהםהפרטים שנכללו 

כמו כן,  (;והם אינם כוללים כל פרט מטעה )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך
מידע מהותי ורלוונטי  הבתלא קיים במועד החתימה על הסכם זה בידי חברת 

הדרוש למשקיע סביר השוקל רכישת  הבתאודות פעילותה ומצבה של חברת 
או מידע פנים, כהגדרתו בחוק  ,, אשר דיווחו עוכבהבתשל חברת ניירות ערך 

 הבתשל חברת  2017 לשנת השנתימאז הפרסום של הדוח  הולא חל ,ניירות ערך
של חברת  ובמצבם םבעסקיהאו  ה העסקיתתבסביבלחברת הבת הרעה מהותית 

משקף  משמע" מהותיזה "לעניין סעיף  תאגידים מוחזקים על ידה;של ו הבת
 -ל במונחים שנתיים, ,השווה סכוםבתוצאתית השפעה או השפעה הפוטנציאלית 

 חס לבעלים של חברת הבתחברת הבת המיו של העצמי ההון מן יותר או 2.5%
או יותר מסך  5%-ל השווה סכוםבמאזנית  השפעה או השפעה הפוטנציאליתו/או 

 31על פי דוחותיה הכספים המאוחדים המבוקרים ליום והכל  נכסי חברת האם
  .2017בדצמבר 

בכפוף לקיום ההתחייבויות ולנכונות ההצהרות והמצגים שניתנו על ידי חברת  .3.3.11
אין ולא תהיה , , וליתר הוראות הסכם זהמכת חברת הבתהאם, אשר עליהם מסת

ו/או כנגד  חברת האםכנגד  או דרישה תביעה ,כל טענהו/או למי מטעמה  הל
)כהגדרתם בחוק ניירות ערך( ביחס למיזוג ו/או תוצאותיו  נושאי משרה בכירה בה

תאגידים ו/או  האםחברת ביחס לאיזה מנכסי  -בלי לגרוע מכלליות האמור מ)ו
, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או ביחס להתחייבויות של חברת מוחזקים על ידהה

ו/או בעקיפין, ו/או ביחס ו/או של תאגידים המוחזקים על ידה, במישרין  האם
ו/או של תאגידים המוחזקים על ידה,  האםו/או לזכויות של חברת  לחשיפות

לחברת האם ו/או היא מתחייבת שלא לבוא ומכל מקום  (במישרין ו/או בעקיפין
בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל ו/או לבעלי מניותיה  לנושאי משרה בה

 לעסקת המיזוג ו/או לתוצאותיה.מין וסוג שהוא ביחס 

לשאת באחריות בגין פרט מטעה, כמשמעותו על פי חוק ניירות ערך, כלפי בעלי  .3.3.12
לאור הצעת במסגרת המיזוג להם המניות של חברת האם בגין הגילוי הניתן 

אשר תאפשר להגיש בגין אחריות חברת האם, ב המניותלבעלי המניות הנמכרות 
כאמור, בין היתר, תביעות נגזרות ו/או ייצוגיות, בכפוף להתגבשות עילות כאמור 
על פי הוראות הדין, כאשר סמכות השיפוט הבלעדית לעניין תביעות כאמור תהיה 

שלא להעלות טענות כנגד לתי חוזר באופן ב תתחייבמלבית משפט בישראל וכן 
 וככל אם, נהוגשתש כאמור תביעותסמכותו של בית המשפט בישראל בקשר עם 

לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה  השלא לפנות ביוזמתו, שתוגשנה
 .נהוגשתש ככלו אם, נהוגשתש כאמור תביעותמפני 

מועד החתימה בחברת הבת המכהנים בחברת הבת בהדירקטורים לגרום לכך ש .3.3.13
על הסכם זה ובמועד מתן צו בית המשפט ושבעלי השליטה בחברת הבת יתחייבו 

 להסכם זה יג' נספחב, כמפורט לעיל 3.3.12בהתחייבויות המפורטות בסעיף 
 .סיפא 5.2והדירקטורים כאמור יפעלו בהתאם לסעיף 

 התחייבויות בתקופת הביניים .4
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 , כדלקמן:הצדדיםיפעלו בתקופת הביניים  .4.1

מתחייבים לבצע את כל הפעולות ולחתום על כל המסמכים להסכם זה דדים הצ .4.1.1
, ולעשות את ככל שנדרש לשם הוצאתן אל הפועל של הוראות הסכם זה ובמועדן

מירב המאמצים לקבל כל אישור הדרוש להשלמת העסקה על פי ובהתאם 
בכלל זה  .להלן 5.2, לרבות כמפורט בסעיף להוראות הסכם זה, על כל חלקיו

לרבות אישורו באסיפות בעלי  ,הצדדים יפעלו לאישור המיזוג במסגרת ההסדר
, לפי העניין, כמפורט בהסכם זה, בפיקוח של חברת האם וחברת הבת מניותיהן

בית המשפט, בהתאם לחוק החברות, לתקנות הסדר ופשרה ולתקנות כינוס 
בהתאם  יכלול גילוי ה של חברת האםנאסיפה כללית, והגילוי שייכלל בזימו

 לתקנות עסקת ניגוד. 
כל פעולה הסותרת  הצדדיםלא תיעשה על ידי מי ממבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 ;את ההתחייבויות שניתנו על ידם ו/או על ידי מי מהם בהסכם זה

בלבד, לא יבוצעו שלו במהלך העסקים הרגיל והשוטף כל אחד מהצדדים ינוהל  .4.1.2
מי מהצדדים, הלך העסקים הרגיל של פעולות ולא יתקבלו החלטות החורגות ממ

שיאושרו למעט פעולות שנקבעו במפורש בהסכם זה ולמעט פעולות לפי העניין, 
 בכתב ע"י הצדדים;

מהצדדים  דאף אחבצע יבמהלך תקופת הביניים לא מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .4.2
 איזה מבין הפעולות המפורטות להלן:"( החברה)להלן: "

 תקנון החברה;  שינוי תזכיר ו/או .4.2.1

החברה שאינו נדרש לצורך ביצועו של הסכם זה ובכלל זה  מבנה ההון של שינוי .4.2.2
הקצאה של מניות החברה או ניירות ערך המירים למניות החברה )למעט עקב 

לפני ההתקשרות בהסכם  מימוש אופציות לא סחירות שהוקצו לעובדי החברה
 ;וכיוצ"בהמניות של החברה  , על פי תנאיהן( ו/או פיצול ו/או איחוד הוןזה

 ;בחוק החברות ן, כהגדרתו/או הקצאת מניות הטבה כל חלוקה .4.2.3

התקשרות בהסכמים עם בעלי השליטה בחברה ו/או עם קרוביהם )כהגדרת  .4.2.4
, אישיאו בעסקאות בהן יש לבעלי השליטה בחברה עניין /ח בחוק החברת( וונהמ

 ;על פי חוק החברות כמשמעותו

באופן שסך האשראי של החברה יעלה על מסגרות  נטילת הלוואות חדשות .4.2.5
מקורות המימון  בהרכבו/או שינוי מהותי במועד חתימת הסכם זה  האשראי שלה

ה, למעט על עצמ הנטלשהחברה התניות הפיננסיות שינוי ו/או  של החברה
ו/או ויתור  שינוי המיטיב עם החברה,פרעונות שוטפים על פי תנאי המימון ו/או 

  ;שלישי חב לחברהאו התחייבות כלשהי שצד לחברה  או השמטת חוב

יצירת שעבודים חדשים על נכסי החברה ו/או מתן ערבויות חדשות מכל מין וסוג  .4.2.6
ע"י החברה ו/או מתן זכות או התחייבות להעמדת ערבויות ו/או שעבודים ע"י ו/או 
על נכסי החברה, למעט מתן ו/או החלפת בטחונות ללקוחות ו/או לספקים של 

חברה ו/או במסגרת הבטחות אשראי בנקאי קיים של החברה, במהלך עסקים ה
 ;וכד' , ככל הנדרש,ותומקדמ ה מתן ערבויות ביצועבכלל זורגיל של החברה, 

שינוי בהסכמי ההעסקה עם עובדי החברה ו/או עם נושאי המשרה בחברה. על אף  .4.2.7
כוללת האמור החברה תהא רשאית להתקשר בהסכמים כאמור ובלבד שהעלות ה

חברה במונחים שנתיים בגין התקשרויות שיבוצעו במהלך תקופת הביניים על פי ל
על  מעלויות השכר של החברה במונחים שנתיים 3%סעיף זה, לא תעלה על שיעור של 

  .2017בדצמבר  31פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ליום 
ידים בשליטתה. אולם המהותיות "חברה" לרבות תאגזה לעיל  4.2לעניין סעיף 

החברה מבוקרים של תיבחן ביחס לחברה על בסיס דוחות כספיים מאוחדים 
 .ולשנה שהסתיימה במועד כאמור 2017בדצמבר  31ליום 

מייד עם היוודע לו על כל שינוי מהותי שיחול ו/או הצפוי לחול כל צד ידווח למשנהו  .4.3
)לפי העניין(, החורג  או חברת הבתחברת האם ו/במהלך תקופת הביניים, בפעילות 

, ויעשה כל פעולה שתידרש על מנת להבטיח את המשך הפעילות הסדירה מהמפורט לעיל
עובר למועד החתימה על , כפי שהתנהלה חברת האם ו/או חברת הבת, לפי הענייןשל 

על ידי חברת האם במערכת המגנ"א של  מובהר כי פרסום דיווחים פומביים הסכם זה.
על ודיווחים פומביים של חברת הבת לפי הדין הזר ייחשבו כמתן הודעה  יירות ערךרשות נ

 ו בעניין נשוא הדיווח, לפי העניין.הנידי הצדדים האחד למש

 ככל שיתגלה על ידי מי מהצדדים כי במהלך תקופת הביניים חל שינוי מהותי לרעה .4.4
ה בלתי , אזי ועדת הבתחבראו של ו/ חברת האם)כהגדרתו להלן( במצבה ו/או בעסקיה של 



 10 

-ו( בחברת הבת)במקרה של שינוי מהותי לרעה לגיבוש תנאי המיזוג של חברת האם  תלויה
)במקרה של שינוי מהותי לרעה לגיבוש תנאי המיזוג של חברת הבת  ה בלתי תלויהועד

, למעריך השווי על מנת ןלפנות, לפי שיקול דעת ותיהיו רשאי , לפי העניין,(בחברת האם
( להוגנות וסבירות התמורה על פי הסכם זה בהתאם fairness opinionה דעתו )שיחוו

להערכתו וניסיונו המקצועי וככל הנדרש גם ליחס ההחלפה ההוגן עקב השינוי המהותי 
, והכל מבלי לפיה נקבע יחס ההחלפה לרעה ושינויים נוספים שחלו ממועד הערכות השווי

הצדדים. הודיע מעריך השווי כי לאור השינויים  שיהיה בחוות דעתו כאמור כדי לחייב את
יש לעדכן את כמות  31.12.2017בתקופה שמיום בחברת הבת ו/או  בחברת האםשחלו 

של הועדות , וניתנה הסכמה מניות הנמכרות(וכפועל יוצא את כמות ה) המניות המוקצות
ות, תעודכן לעדכון כמות המניות המוקצ הבלתי תלויות כאמור של חברת האם וחברת הבת

( של מעריך השווי, בכפוף לקבלת fairness opinionכמות המניות המוקצות על פי חוות דעתו )
כל האישורים הנדרשים בחברת הבת וחברת האם על פי תנאי הסכם זה ולאישור בית 

במקרה שהצדדים לא יגיעו להלן,  4.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף . המשפט במסגרת ההסדר
עדכון שיבוצע ביחס לכמות המניות המוקצות )או במקרה שלא יתקבלו להסכמה בנוגע ל

(, כל אחד מהצדדים, הצדדים או של בית המשפטמלוא אישורי האורגנים המוסמכים של 
יהא רשאי להודיע על ביטול הסכם זה, ללא שלצד האחר להסכם זה תהיה כל זכות, תביעה 

אירוע, שינוי או השפעה  -" ותי לרעהשינוי מה"לעניין זה  או טענה בשל הביטול כאמור.
לרבות בקשר עם תנאי האישורים , שאירעו או חלו )לפי המקרה( במהלך תקופת הביניים

אשר לא היו ידועים  ,שיקבעו במסגרת התקיימות התנאים המתלים, אם וככל שייקבעו
ו קיבל, לפי העניין, ולא לחברת האםביחס לחברת הבת או לחברת האם ביחס לחברת הבת 
נקבע יחס  םשל הערכת השווי, אשר לפיהוהאומדנים ביטוי במסגרת הנחות הבסיס 

, ואשר יש בהם כדי להשפיע על הערכת השווי ההחלפה למועד החתימה על הסכם זה
 5%-למעלה מ/או ו חברת האםמשווי  5%-ותוצאותיה, באופן המגלם הפחתה של למעלה מ

 . fairness opinion -ע ב, כפי שזה ייקב, לפי הענייןחברת הבתמשווי 

שינוי יחול  במהלך תקופת הבינייםשככל לעיל,  4.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.5
כדי לחייב את חברת הבת לפרסם גילוי  בושיש  בפרמטרים לפטור מתשקיף בלונדון

יהא רשאי  כל אחד מהצדדים, לפי הדין הזר Admission Documentתשקיפי במתכונת של 
הסכם זה, ללא שלצד האחר להסכם זה תהיה כל זכות, תביעה או טענה להודיע על ביטול 

 .בשל הביטול כאמור

את כל המסמכים הדרושים  ווליועצילצד השני  פעל, יסייע ויעבירי כל אחד מהצדדים .4.6
 . על פי הוראות הדין והסכם זה יו של הצד השנית בעלי מניותוכינוס אסיפו זימון לצורך

את כל הדיווחים הנדרשים על פי דין ולרשם החברות ים ידווחו לרשות המיס הצדדים .4.7
 בקשר לביצוע העסקה נשוא הסכם זה.  

, בתוקף הפעל כמיטב יכולתת חברת האםבכפוף להוראות כל דין, במהלך תקופת הביניים  .4.8
לא תפר אלו מהוראות הסכם זה חברת הבת ש, על מנת בחברת הבתבעל מניות  ההיות

 החלות עליה. 

הסדר ופשרה ובכפוף תקנות הוראות לחוק החברות ול 350-351סעיפים ה להוראות בכפוף .4.9
להוראות הסכם זה ולהתקיימות כל התנאים המתלים הקבועים בו, תפרסם חברת האם 

 .את המועד הקובע למיזוגבמערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך בדוח מיידי 

 תנאים מתלים .5

, הסכם זה המיזוג על פישל ו השלמתלהתנאים המפורטים להלן הינם תנאים מתלים  .5.1
  :להתקיימות התנאים המתלים ועליהם להתמלא עד למועד האחרון

של  ניםהדירקטוריוו ו/או התגמול )לפי העניין( קבלת אישורם של ועדות הביקורת .5.1.1
בכלל לחוק החברות, לעסקת המיזוג, ו 275חברת האם, לפי סעיף של חברת הבת ו

חברת האם, כי לא של ת וחברת הבשל קבלת אישורם של הדירקטוריונים  הז
יין, חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של חברת נקיים לדעתם, לפי הע

בעתיד הנראה לעין לאחר השלמת  הבת לקיים את התחייבויותיה כלפי נושיה
  ;הצדדים במועד האישורהכספי של  םבשים לב למצב, המיזוג

למיזוג ושל חברת האם ל חברת הבת ש ןת בעלי מניותיהושל אסיפ ןרוקבלת איש .5.1.2
לחוק החברות, ובלבד  350ברוב הנדרש על פי סעיף על פי הוראת הסכם זה, וזאת 

בהתאם לפי העניין,  ,לחוק החברות 275שישקף גם את הרוב הנדרש לפי סעיף 
 להוראות בית המשפט במסגרת ההסדר; 

אשר בהתאם ערך  וחברת הבת מרשות ניירות חברת האםרולינג על ידי -קבלת פרה .5.1.3
ותהיה כפופה אך ורק בלבד  בבורסה בלונדוןתמשיך להיסחר חברת הבת  לו
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, דהיינו לא תידרש לפרסום תשקיף בישראל בקשר סה בלונדוןורהבלרגולציה של 
לא תהיה כפופה )ובכלל זה בעקבות המיזוג לא תהפוך לתאגיד מדווח ו, עם המיזוג

  ;(תקנות על פיוו רות ערךחוק נייהוראות הגילוי והדיווח על פי ל

וחברת הבת אודות השלכות המס  חברת האםעל ידי רשויות המס רולינג קבלת פרה  .5.1.4
פטור ממס בגין המיזוג עליהן ועל בעלי מניותיהן בעקבות המיזוג, ובכלל זה קבלת 

 ת האםלבין חברת הבת ודחיית אירוע מס של בעלי המניות בחבר חברת האםבין 
  ;מיזוג עד מימוש החזקותיהם בחברת הבתבעקבות ה ובחברת הבת

קבלת אישורו של בית המשפט למיזוג במסגרת ההסדר, ובכלל זה קבלת צו בית  .5.1.5
 המשפט;

קבלת אישורו של הממונה על הגבלים עסקיים למיזוג או קבלת פטור מהגשת  .5.1.6
 בקשות מיזוג על ידי חברת האם וחברת הבת, לפי העניין, אם וככל שנדרש;

למיזוג, אם וככל שנדרש על מנת של הצדדים נושים פיננסיים  קבלת אישורם של .5.1.7
 ;שהמיזוג לא יהווה הפרת התחייבויות חברת האם ו/או חברת הבת כלפיהם

 המיזוג;במועד ההשלמה לא יהיה תלוי ועומד צו שיפוטי האוסר את ביצוע  .5.1.8

לקבל ינקטו בכל הפעולות והמעשים הנדרשים על מנת  ,יחד ולחוד ,כל הצדדים להסכם זה .5.2
מוקדם ולהביא להשלמת כל התנאים הנדרשים לביצוע המיזוג, כאמור את כל האישורים 

לרבות הגשה ו/או פרסום של כל , לא יאוחר ממועד ההשלמהוככל האפשר, ובכל מקרה עד 
בכלל זה דוח זימון אסיפת  .הרלוונטיות דוחות הנדרשים על פי דין לרשויותהמסמכים וה

לעיל( ייחתם,  5.1.1לאישור עסקת המיזוג )כנדרש לפי סעיף ם האבעלי מניותיה של חברת 
נוסף על חברת האם, גם על ידי חברת הבת באמצעות מורשי החתימה שלה וחברת הבת 
תגרום לכך שהוא ייחתם גם על ידי רוב חברי הדירקטוריון של חברת הבת ובהם לפחות 

 . דירקטור אחד שהינו דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות

להתקיימות התנאים  היה ולא התקיימו כל התנאים המתלים האמורים עד למועד האחרון .5.3
לא תהיה כל עילה וכן לכל צד שלישי יהא הסכם זה בטל מעיקרו ולמי מהצדדים המתלים, 
, לרבות עילה ו/או בטלותובקשר עם או הקשורה להסכם זה, לרבות  זה הסכםהנובעת מ

כנגד מי הצדדים להסכם זה, נושאי משרה בהם, ד ו/או סעטענה ו/או זכות תביעה 
דירקטורים המכהנים בהם, מנהליהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, יועציהם, נותני 

, ולמעט טענות בגין הפרת התחייבויות הכלולות בהסכם שירותים להם ו/או מי מטעמם
 .ככל שהופרואם וזה, 

לעיל, יהיו כל הצדדים  5.1היה והתקיימו כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף  .5.4
להלן  6החתומים על הסכם זה מחויבים להשלים את המיזוג בהתאם להוראות סעיף 

 ובמקרה זה לא יוכלו לחזור בהם מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה להשלמת המיזוג.

 מיזוג העסקת השלמת  .6

, כפוף להתמלאות התנאים המתלים. השלמההמיזוג תתבצע במועד העסקת השלמת  .6.1
את הפעולות כדלקמן, אשר תיחשבנה כמבוצעות בו זמנית הצדדים יבצעו  השלמהה במועד

 המיזוג:עסקת לצורך השלמת 

ים של ועדת הביקורת, פרוטוקולהעתק של לחברת האם תמציא  חברת הבת .6.1.1
האסיפה הכללית של בעלי מניותיה לפיו אושרה עסקת המיזוג ו הדירקטוריון

 . , ככל שטרם הומצאולעיל 5.1.1 ברוב הנדרש לאישורה כאמור בסעיף

ים של ועדת הביקורת, פרוטוקולהעתק של הבת חברת האם תמציא לחברת  .6.1.2
האסיפה הכללית של בעלי מניותיה לפיו אושרה עסקת המיזוג ו הדירקטוריון

 . , ככל שטרם הומצאולעיל 5.1.1 ברוב הנדרש לאישורה כאמור בסעיף

שה לרישום למסחר אסמכתא להגשת הבקחברת הבת תמציא לחברת האם  .6.1.3
לרישום למסחר של המניות אסמכתא של המניות המוקצות וכן בורסה בלונדון ב

 .לפי הדין הזר ,בבורסה בלונדון המוקצות

 

 5.1.7כל צד ימציאו למשנהו את האישורים הנדרשים על ידו, המפורטים בסעיף  .6.1.4
 .לעיל

טים הצדדים יוודאו שיש בידי כל אחד מהם את העמדות והאישורים המפור .6.1.5
ובמידת הצורך כל צד יעביר למשנהו את  5.1.6-ו 5.1.5 ,5.1.4, 5.1.3בסעיפים 

 .העמדות האישורים כאמור שבידיו
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חברת האם תצהיר, כי עד מועד ההשלמה לא חלו שינויים ביחס להצהרותיה  .6.1.6
לעיל, כי היא פעלה בתקופת הביניים בהתאם למפורט  3.2המפורטות בסעיף 

וכי ההסכם לא יבוטל מבחינתה על פי הוראות סעיף  לעיל ביחס אליה 4בסעיף 
 לעיל. 4.5ו/או סעיף  4.4

חברת הבת תצהיר, כי עד מועד ההשלמה לא חלו שינויים ביחס להצהרותיה  .6.1.7
לעיל, כי היא פעלה בתקופת הביניים בהתאם למפורט  3.3המפורטות בסעיף 

וראות סעיף לעיל ביחס אליה וכי ההסכם לא יבוטל מבחינתה על פי ה 4בסעיף 
 לעיל. 4.5ו/או סעיף   4.4

, בתוקף ממועד תעביר ותמחהתשלים את עסקת המיזוג ובמסגרת זו חברת האם  .6.1.8
של חברת האם לחברת הבת במתכונת המפורטת  את כל הפעילותהשלמה, 

אם ההחלטות של חברת הו לעיל, למעט ההתקשרויות 2.3-ו 2.1בסעיפים 
לעיל, ובכלל זה תעביר לחברת  2.3 כמפורט בסעיף השלמה,ה עדבמו שתפקענה

 הבת את כל החזקות חברת האם בחברת הבת.

והמחאה, בתוקף ה חברת הבת תשלים את עסקת המיזוג ומסגרת זו תקבל בהעבר .6.1.9
 2.1במתכונת המפורטת בסעיפים  מועד השלמה, את כל הפעילות של חברת הבת

 עדבמו אם שתפקענההלעיל, למעט ההתקשרויות והחלטות של חברת  2.3-ו
לעיל, וכן יחולו עליה, בתוקף ממועד ההשלמה,  2.3שלמה, כמפורט בסעיף הה

 לעיל, לפי העניין. 2.3הוראות סעיף 

, בשים לב להוראות הרשום שלה, ככל הנדרשהמניות הון חברת הבת תגדיל את  .6.1.10
הון מבלי לגרוע מ, על מנת לאפשר את הקצאת המניות המוקצות, לעיל 4.4סעיף 

הנדרש לצורך הקצאת מניות בגין ניירות ערך המירים למניות  הרשוםהמניות 
  ;רת הבתבבח

החזקות חברת האם חברת הבת תקצה את המניות המוקצות ותעבירן יחד עם  .6.1.11
ראטה להחזקותיהם במניות -כלל בעלי המניות בחברת האם, פרהל בחברת הבת
 ,יות, כשהן נקיות וחופש, לפי יחס ההחלפהבמועד הקובע למיזוג חברת האם

וזאת כנגד העברת כל ההחזקות של בעלי המניות בחברת האם במניות חברת 
, והכל בסיוע החברה לרישומים, מסלקת הבורסה, האם לחברת הבת ופקיעתן

גורמים האמונים על סליקה והחזקת ניירות ערך זרים ו/או כל גורם נוסף אם 
 . הבת, בהתאםשל חברת מעודכן מרשם בעלי המניות  ותחתום על, וככל שיידרש

התוצאות , יחולו לעיל 6.1לאחר השלמת הפעולות האמורות בסעיף  במועד ההשלמה, .6.2
  :הבאות

לעיל תיחשב  2הפעילות של חברת האם שנקלטה על ידה בהתאם להוראות סעיף  .6.2.1
כפעילותה של חברת הבת וחברת הבת תחוב בגינה בכל החובות ותהיה זכאית 

 . בגינה בכל הזכויות על פי דין

 ת היעד תתחסל ללא פירוק בהתאם להוראות חוק החברות.חבר .6.2.2

נדרש ביצועה של כל פעולה נוספת על מנת להוציא אל ההשלמה לאחר מועד שבכל מקרה  .6.3
באופן סביר, לרבות לשם כך את כל הנדרש  , תעשה חברת הבתהפועל את הוראות הסכם זה

  :חברת הבת אמור,מבלי לגרוע מכלליות ה. באמצעות חתימה על כל מסמך שיידרש לכך

תדווח לרשם החברות אודות שינוים שחלו ברישומים שלה ברשם החברות בעקבות )א( 
לפקודת  181פנקס השעבודים, כמשמעותו בסעיף , לרבות עדכון השלמת עסקת המיזוג

מחיקתה של חברת האם מהרישומים ברשם לו ותדאג לקבל תעודת מיזוג, החברות
  ., בהתאםהחברות

ככל כל רישום סטטוטורי אחר של בטחונות שניתנו על ידי חברת האם, ש תדאג לכך)ב( 
 .למרשם סטטוטורי אחר של בטחונות כאמור של חברת הבת שניתנו, יועבר

 

 מיסים והוצאות אחרות .7

בהוצאות, עלויות ועמלות שתוטלנה עליו על פי בתשלומי החובה, שא בחבות המס, יכל צד י
בקשר עם דו במהלך ההתקשרות על פי הסכם זה ו/או ביצועה. הוראות כל דין ו/או שהוצאו על י

, ובכלל זה בגין שירותים משפטיים של פעולות משותפות ו/או שירותים משותפים בגין המיזוג
עלויות של פרה רולינג רשויות בגין , מעריך השוויבגין שירותי  ונוב ושות' עורכי דין,משרד שמע

 .שאו בהם בחלקים שוויםיהצדדים י –עלויות ההסדר בגין כן והמס ופרה רולינג רשות ניירות ערך 

 באשר לעניין זה כל אחד מהצדדים מאשר כי לבקשתו ייצג אותו משרד שמעונוב ושות' עורכי דין
ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי משרד  תנאי הסכם זה לעריכת
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הצדדים מאשרים בזאת, כי ייצוג כאמור אינו  ור.שמעונוב ושות' שעילתה ייצוגם המשותף כאמ
מהווה ייצוג של ועדות בלתי תלויות של כל אחד מהצדדים שהוקמו לצורך גיבוש תנאי הסכם זה, 

 באשר לגיבוש תנאי הסכם זה.

 הודעות ודיווחים .8

מועדי הדיווחים הפומביים בהם נדרשים הצדדים על פי הצדדים יתאמו ביניהם את  .8.1
וכן את מועדי הזימון והכינוס של אודות עסקת המיזוג ל שיידרשו, הוראות הדין, ככ

על פי תקנות כינוס חברת האם וחברת הבת, במסגרת ההסדר, ל אסיפות בעלי מניותיהן ש
 , ככל שיידרש.למיזוגאסיפה וישתפו פעולה בהתדיינויות מול הרשויות השונות בכל הנוגע 

להימנע מכל דיווח או פרסום שלא תואמו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצדדים מתחייבים 
 מראש )מבלי לגרוע מחובות דיווח החלות על איזה מהצדדים על פי דין(.  

הצדדים מסכימים כי ההסכם יוצג בפני רשויות או גופים ממשלתיים, ככל שנדרש בהתאם  .8.2
 להסכם זה.

 הדין החל וסמכות השיפוט .9

 /או הנובע ממנו יחולו דיני מדינת ישראלעל הסכם זה ועל כל עניין הקשור ו/או הנוגע בו ו .9.1
 והוא יפורש בהתאם להם.

מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון  יפו -בעיר תל אביב לבית המשפט המוסמך  .9.2
 .בהסכם ובכל עניין הקשור ו/או הנוגע בהסכם ו/או הנובע ממנו

 שונות .10

י הסכם זה, על פויותיו מהצדדים מלממש או מלאכוף זכות מזכ מצד מי עותמנהיו א וביכע .10.1
יהיה רשאי  ואתור או כמניעה מצדו מלהשתמש בזכויותיו בעתיד, והויאותם כו לא ירא

ויתור,  לה תוקף לכיהי א. לוןנכל אצימשעת ל בכן, תצמק וא ןלכו, תיוויולהשתמש בזכ
ו לפיו אלא אם נעשו בכתב סכם זה אתוספת או גריעה מהצב, שינוי, מ, , ארכההחנה

 דים להסכם זה.הצד לכ דיי ונחתמו על

לא נעשו אלא  אילולא יהיה להם תוקף ויחשבו כזה כל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם  .10.2
 .הצדדיםכל אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי 

 לכל. צים את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הקבועים בוהסכם זה על נספחיו, ממ .10.3
צדדים ג' שבין ה דצובת טין לבו הרישי ןיות קודמת בבחייתה אוטה ויט או המכהס, מצג

 יןב סכםאו העים בהסכם זה ולכל משא ומתן, סיכום, הבנה נים הקבווהקשורים לעניי
 כלשורים לעניינים הקובעים בו, לא יהא הקו זה הסכםת צדדים, הקודמים לחתימה

  תוקף.

אחד  הסכם זה יכול שייחתם במספר עותקים, לרבות באמצעות חתימה בפקס, אשר כל .10.4
 מהם ייחשב עותק מקורי אך כולם ביחד ייחשבו כעותק אחד של אותו מסמך.

להסכם זה או במבוא מפורט כ ינםהסכם זה הצורך לופרטי הקשר שלהם כתובות הצדדים  .10.5
אותו צד כל כתובת אחרת בישראל או פרטי קשר אחרים של מי מהצדדים, עליהם הודיע 

  להסכם זה.  יםהאחר דיםבכתב לצד

 במבוא להסכם זהעל פי הסכם זה ייעשו בכתב, ויישלחו לפי הכתובות המפורטות הודעות  .10.6
או כל כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב. כל הודעה שתישלח לכתובת הנ"ל 

שעות מעת  72בתום  -תחשב כהודעה שהתקבלה אצל הנמען: אם נשלחה בדואר רשום 
ם יום העסקים הראשון לאחר מועד בתו -מסירתה למשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה 

המשלוח, ובלבד שבידי השולח אישור משלוח וכן הוא וידא טלפונית את קבלת ההודעה 
בתום יום העסקים הראשון לאחר מועד  - בדואר אלקטרוניאם נשלחה  ;ותיעד זאת בכתב

ובלבד שבידי השולח אישור משלוח וכן הוא וידא טלפונית את קבלת ההודעה  המשלוח
במועד הקבלה של אישור בדואר אלקטרוני על קריאתה, לפי או  ד זאת בכתבותיע

 .בתום היום בו נמסרה -; אם נמסרה באופן ידני המוקדם

 
 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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____________________________ 

( 1982מ.ט.י. מחשבים ושירותי תכנה )
 ע"מב

 ע"י:_____________

 תפקיד:___________

 _____________________________ 

 MTI Wirelessמ.ט.י. ווירלס אדג' בע"מ )

Edge Ltd.) 

 ע"י:_____________

 תפקיד:___________
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 'יגנספח 
 

 לכבוד
 "(חברת האםע"מ )"( ב1982מ.ט.י. מחשבים ושירותי תכנה )

 "(חברת הבת( )".MTI Wireless Edge Ltdמ.ט.י. ווירלס אדג' בע"מ )
 

 א.ג.נ.,
 

 )"הסכם המיזוג"( 2018 במאי 1הסכם מיזוג בין חברת האם לבין חברת הבת מיום הנדון: 
 

בכפוף להשלמת עסקת המיזוג מתחייב/ת בזאת, בקשר עם הסכם המיזוג, מצהיר/ה ואני החתום/מה מטה 
 כדלקמן:על פי הסכם המיזוג ובתוקף ממועד השלמתה, 

חוק ניירות ערך, כלפי בעלי המניות של חברת האם בגין לשאת באחריות בגין פרט מטעה, כמשמעותו על פי 
אשר תאפשר חברת האם, ב המניותלבעלי המניות הנמכרות במסגרת המיזוג לאור הצעת להם הגילוי הניתן 

להגיש בגין אחריות כאמור, בין היתר, תביעות נגזרות ו/או ייצוגיות, בכפוף להתגבשות עילות כאמור על פי 
מכות השיפוט הבלעדית לעניין תביעות כאמור תהיה לבית משפט בישראל וכן הוראות הדין, כאשר ס

 תביעותשלא להעלות טענות כנגד סמכותו של בית המשפט בישראל בקשר עם מתחייב/ת באופן בלתי חוזר 
לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה  ישלא לפנות ביוזמתו, שתוגשנה וככל אם, נהוגשתש כאמור

 .נהוגשתש ככלו אם, נהוגשתש אמורכ תביעותמפני 

לכל המונחים המובאים לעיל תהיה אותה משמעות כפי שניתנה להם בהסכם המיזוג, אלא אם צוין 
 במפורש אחרת.

 

 ___________      נמנית על בעלי שליטה           513223222יה בע"מ  מ.ח. מוקירי א  _________  

 חתימה          גיד     תפקיד או זיקה לחברת הבתשם מלא ומספר זיהוי/דרכון/תא תאריך   
 

 ___________   השליטה יבעלנמנה על             342470473ת.ז ז'ק בר.        _________  

 חתימה          שם מלא ומספר זיהוי/דרכון/תאגיד     תפקיד או זיקה לחברת הבת תאריך   
 

 ___________   השליטה יבעלנמנית על             205171774ת.ז . רינה בר       _________  

 חתימה          שם מלא ומספר זיהוי/דרכון/תאגיד     תפקיד או זיקה לחברת הבת תאריך   
 

 ___________      השליטה יבעלן ומיו"ר דירקטוריו           070144750ת.ז.  צבי בורוביץ'_________  

 חתימה          דרכון/תאגיד     תפקיד או זיקה לחברת הבתשם מלא ומספר זיהוי/ תאריך   
 

 ___________ השליטה יבעלומ כספיםסמנכ"ל  ,דירקטור  027858356ת.ז.  בורוביץ'משה _________  

 חתימה          שם מלא ומספר זיהוי/דרכון/תאגיד     תפקיד או זיקה לחברת הבת תאריך   
 

 ___________    ומנכ"ל דירקטור                            054266036.ז. ת פיינר דב       _________  

 חתימה          שם מלא ומספר זיהוי/דרכון/תאגיד     תפקיד או זיקה לחברת הבת תאריך   
 

 ___________       דירקטור                                   040865065.ת.ז דוד יריב       _________  

 חתימה          שם מלא ומספר זיהוי/דרכון/תאגיד     תפקיד או זיקה לחברת הבת תאריך   
 

 ___________    בלתי תלוי דירקטור                    315203000 .ת.ז צבי קנור       _________  

 תימהח          שם מלא ומספר זיהוי/דרכון/תאגיד     תפקיד או זיקה לחברת הבת תאריך   
 

 ___________    ית חיצוניתדירקטור          343272050 .ת.ז ליהי אלימלך בכור   _________  

 חתימה          שם מלא ומספר זיהוי/דרכון/תאגיד     תפקיד או זיקה לחברת הבת תאריך   
 

  _________  720112969 P.N. (foreign) Richard Bennett    External Director   ___________ 

   Date    full name an ID      Duty                   Signature  



 נספח א'

 הסכם בעלי המניות בחברת הבת

 מוקירי איה בע"מבין  "(החברה)להלן: " מ.ט.י. ווירלס אדג' בע"מבמניות להלן מפורטים עיקרי הסכם בעלי 

חברה בבעלות שווה של ה"ה צבי בורוביץ', עמליה ) (המלאה בבעלותהבשליטתה ו)בעצמה ובאמצעות תאגיד 

לבין  בורוביץ צבילבין , "(מוקירי איה)להלן: " (כ"א( 25%ואלכסנדר בורוביץ' )בריל, משה בורוביץ'  -בורוביץ'

מ.ט.י. מחשבים אשר ייחתם בד בבד עם הסכם המיזוג בין "(, בר)להלן: " ז'ק ורינה ברמשה בורוביץ' לבין 

)כפוף לתוקף  נסואשר יכ"(, הסכם המיזוג"( לבין החברה )להן: "חברת האם)להלן: " ע"מ( ב1982ושירותי תכנה )

מועד , ""הסכם שליטה)להלן: " פי הסכם המיזוגעל של המיזוג במועד ההשלמה  לסייגים כמפורט להלן(

 (:", לפי הענייןהצדדיםו" "ההשלמה

החל , 2018באוגוסט  31עד ליום  (על פי הסכם המיזוג) הסכם השליטה יכנס לתוקף בכפוף להשלמת המיזוג  ( 1)

להן זכאים הצדדים מכוח הסכם המיזוג חלף החזקותיהם  הנמכרות מניותה לצדדים נהועברתמהמועד בו 

ל דיספוזיציה בהחזקותיהם במניות לבצע כ אמוקירי איה ובר שללמעט התחייבותם של , 1במניות חברת האם

 , אשר תהיה בתוקף ממועד החתימה על2רת האם המוחזקות על ידם במועד החתימה על הסכם השליטהבח

  .ד מועד ההשלמההסכם השליטה וע

ין החזקותיהם במניות החברה במועד החתימה על הסכם השליטה גהסכם השליטה יחול על הצדדים רק ב ( 2)

 מכוח להן יהיו זכאים הצדדים כרותהנמ המניות מקבלתאו החזקותיהם במניות החברה אשר תנבענה ו/

ההחזקות )להלן: "  )לפי העניין( הסכם המיזוג חלף החזקותיהם במניות חברת האם במועד ההשלמה

ובכלל זה  ,בחברה אם וככל שתירכשנה על ידי מי מהםולא יחול על החזקותיהם במניות נוספות "( הקובעות

ו/או למשה בורוביץ' בגין החזקותיהם באופציות  לא יחולו על מניות המימוש אם וככל שתנבענה לצבי בורוביץ'

 עטוזאת למ, 3למניות החברה )בכפוף לתנאי הזכאות על פי תנאיהם(לא סחירות של החברה הניתנות למימוש 

, אשר ביחס אליהן להלן( 7)-(5בסעיפים )באשר למימוש זכויות ההצבעה על פי הסכם השליטה, כמפורט 

 . החברההסכם השליטה יחול על כלל ההחזקות של הצדדים במניות 

בהסכם הצבעה ו/או אחזקה משותפת ו/או תיאום הינו בתוקף, בר לא יתקשרו השליטה כל עוד הסכם  ( 3)

 . ו/או שיתוף פעולה עם מחזיק אחר במניות החברה

יפחת מהשיעורים מהון המניות  החברההסכם השליטה יפקע ביחס לצדדים ששיעור החזקותיהם במניות  (4)

יפקע  –יחס לבר ובמקרה שיפחת ב, להלן, לפי העניין ומזכויות ההצבעה בה המפורטים בחברהוהנפרע המונפק 

במקרה של הנפקה )ציבורית או שיעורים כאמור למעט עקב ירידה מביחס לכל הצדדים להסכם השליטה, 

 .0.01% –משה בורוביץ' ; 1% –; צבי בורוביץ' 7.5% –; )ב( בר 25% –: )א( מוקירי איה בחברה פרטית(

יתאמו את הצבעותיהם באסיפות בעלי מניותיה של החברה, בטרם כינוסן, כך שיצביעו בהן באותו הצדדים  ( 5)

 תכריע עמדתה של מוקירי איה.  –האופן ובהיעדר הגעה להסכמות אודות תיאום עמדות בהצבעה 

ברה( מנכ"ל הח לפי הדין הזר( )וביניהםכמשמעותם ) דירקטורים עצמאיים  4 ימונו החברה לדירקטוריון (6)

הזר דין הפי -נדרש עלמהלא יפחת בחברה מספר הדירקטורים דירקטורים נוספים, ובכל מקרה  3וכן 
                                                        

יפקע הסכם בעלי המניות בין מוקירי איה לבין בר ביחס להחזקותיהם במניות חברת  , בכפוף להשלמת המיזוג,במועד כאמור  1
 .2017בינואר  12האם, מיום 

במישרין  החזקות הצדדים במניות חברת האם הינן כדלקמן: מוקירי איה מחזיקה ,נכון למועד החתימה על הסכם השליטה  2
 ,של חברת האםש"ח ע"נ כ"א  1מניות רגילות בנות  5,472,391-ב המלאהובבעלותה ובעקיפין באמצעות תאגיד בשליטה 

מניות  1,874,537-ובר מחזיקים ב ,בהומזכויות ההצבעה חברת האם מהון המניות המונפק והנפרע של  47.18% -המהוות כ
 בה. ההצבעה ומזכויותחברת האם  של והנפרע המונפק המניות מהון 16.16% -המהוות כ ,ש"ח ע"נ כ"א 1רגילות בנות 

החזקות כאמור במניות החברה במועד ההשלמה, לפי יחס ההחלפה )כהגדרתו בהסכם המיזוג( למועד החתימה על הסכם   3
מהונה המונפק והנפרע של  45.70%-אשר תהוונה במועד ההשלמה כמניות החברה  39,777,952-השליטה, מסתכמות בכ

 9,876,758-מניות החברה בידי מוקירי איה, כ 28,833,511-כ בהנחת דילול מלא(: 45.44%-)כ ומזכויות ההצבעה בה החברה
  מניות החברה בידי משה בורוביץ'. 121,254 -מניות החברה בידי צבי בורוביץ' ו 946,429 מניות החברה בידי בר,



2 

. הדירקטורים (, באנגליהLondon stock Exchange -של ה AIM -ה בבורסת הנסחרותהחל על חברות )

בנסיבות של הארכת כהונה לרבות  , ככל שיובאו,חברהה יה שלת בעלי מניותואסיפ לאישוראשר יובאו 

)לרבות יו"ר הדירקטוריון(, אשר מועמדותם תיקבע על ידי  מועמדים שנייכללו ו/או החלפת דירקטורים, 

 "(המשותפת המועמדים רשימת)להלן: " בראחד אשר זהותו תיקבע על ידי  ומועמד איה מוקירי

 לאישור שתובא ככלשותפת מתחייבים כי כל אחד מהם יצביע "בעד" רשימת המועמדים המ הצדדיםו

 .אסיפת בעלי מניותיה של החברה

שיבחרו מרשימת המועמדים המשותפת ושאינם נושאי  הדירקטוריםשל  ששכרםמנת  על יפעלו הצדדים (7)

 דולר אלפי 18 של מסך יפחת ולאלדירקטור שאינו עובד החברה,  בחברהמשרה בחברה יהא כמקובל 

להחזר  םזכאי יוכאמור יה ים. בנוסף, דירקטורכאמור להפחתה בר של אישורו יתקבל אם אלא, לשנה

 .לשנה דולר אלפי 6 של סך על יעלו לא אשר, בחברההוצאות, כמקובל 

-, התשנ"טיהיו כל הזכויות והסמכויות הנתונות לו על פי חוק החברותבחברה לכל דירקטור יובהר, כי  (8)

 ,באנגליה, London stock Exchange -של ה AIM -העל חברות הנסחרות בבורסת  החלפי הדין  ועל 1999

שהוראה כלשהי בהסכם השליטה לא תתיישב עם הוראות הדין בקשר עם כהונת מי מהצדדים  ובמקרה

לא יראו במילוי תפקידו על פי סמכותו  –להסכם השליטה כדירקטור או כנושא משרה אחר בחברה 

 .ו כנושא משרה אחר בחברה כהפרת הוראות הסכםואחריותו כדירקטור א

 החברה בדירקטוריון משקיף ישמשמר ז'ק בר  ,בתוקף הינו השליטה הסכם עוד וכללכל דין,  בכפוף (9)

 זכות בעל יהיהוכן לא  החברה"(. המשקיף לא יהיה בעל זכות הצבעה בדירקטוריון המשקיף: "להלן)

 יהיה המשקיף. השליטה להסכם הצדדים/או ו מהחברה זה תפקידו בגין שהוא סוג מכל תגמול לקבלת

לקראת ישיבות  לדירקטוריםהחברה  שתפיץ המסמכים את וכן הדירקטוריון לישיבות זימונים לקבל זכאי

התחייבות להימנע מניגוד עניינים עם  וכןהדירקטוריון וזאת כנגד חתימתו על התחייבות לשמירת סודיות 

 . מוסכם בנוסחהחברה או תחרות בחברה 

, מוקירי איההסכם בין החברה לבין ל הוראות הסכם השליטה והתחייבות מוקירי איה על פיו כפופות ( 10)

בקשר עם הפעלת אמצעי השליטה בחברה, אשר ייכנס לתוקף בכפוף להשלמת המיזוג על פי הסכם המיזוג 

 בר. 4"(הסכם היחסים)להלן: " )חלף הסכם כאמור בין החברה לבין חברת האם( 2018באוגוסט  31עד 

לקיים את מוקירי איה על מנת לאפשר למוקירי איה עם לפעול בשיתוף פעולה מלא  התחייבו

, ביחד ולחוד, על מנת שלא להפר את הוראות הסכם וכן לפעול, הסכם היחסים התחייבויותיה על פי

 .היחסים

המקנות לצדדים זכות הצעה ראשונה וזכות סירוב ביחס להחזקות הקובעות, בין הצדדים נקבעו הוראות  (11)

ראשונה בנסיבות מסוימות של מכירת ההחזקות הקובעות על ידי מי מהצדדים לצדדים שלישיים )כפוף 

וכן זכות הצטרפות של בר  למכירת  ,לסייגים ובהם העברה ל'נעבר מורשה' כפי שהוגדר בהסכם השליטה(

 .יות החברה לצדדים שלישייםכל או חלק מההחזקות של מוקירי איה במנ

 .יובהר, כי לכל המונחים שלא הוגדרו לעיל במפורש תהיה אותה משמעות כפי שניתנה להם בהסכם המיזוג

                                                        
 הסכם היחסים מצורף כנספח ג' להסכם המיזוג.  4
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THIS AGREEMENT is made 1 May 2018 

BETWEEN 

(1) MOKIREI AYA LTD. a company incorporated and registered in the State of Israel with 
registered number 513223222 whose registered office is at 87 HaYarkon Street, Tel Aviv, 
Israel (the "Mokirei"); 

(2) MTI WIRELESS EDGE LTD. a company incorporated and registered in the State of Israel 
under the Companies Ordinance [New Version] 5743-1983 and the regulations 
promulgated thereunder, with registered number 51-271930-3 whose registered office is at 
11 Hamelacha St., Afek Industrial Park, Rosh Ha’ayin, 48101, Israel (the “Company”).  

RECITALS: 

(A) The Shareholder is entitled to exercise 30% or more of the voting rights at general 
meetings of the Company. 

(B) The Company's issued share capital is admitted to trading on AIM. 

(C) The parties wish to regulate certain matters relating to the relationship between (1) the 
Shareholder, its Affiliates and Specified Persons; and (2) the Company. 

OPERATIVE PROVISIONS 

1 Definitions and interpretation 

1.1 In this agreement the following words and expressions shall have the following meanings 
unless they are inconsistent with the context: 

"Affiliate"  

means with respect to the Shareholder any other person that directly or indirectly, through 
one or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under common Control with, 
the Shareholder; 

"AIM" 

means AIM, a market operated by London Stock Exchange plc; 

"AIM Rules" 

means the AIM rules for companies published by London Stock Exchange plc; 

"Board" 

means the board of directors of the Company as constituted from time to time; 

"Business Day"  

means any day (other than Friday or Saturday) on which clearing banks are open for a full 
range of banking transactions in Israel; 

“Companies Law” 

means the Israeli Companies Law 5759 – 1999, as amended from time to time;  
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“Control”  

means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of 
the management and policies of a person, whether through the ownership of voting 
securities, by contract or otherwise; 

“Delisting Event”  

means either of the following events: (i) if 50% or more of the shareholders of the 
Company (other than the Shareholder, its Affiliates and Specified Persons) vote in favour, 
at a general meeting of the Company, of delisting all or any of the Company’s shares from 
AIM; or (ii) a tender offer is made to all shareholders of the Company which, if approved by 
the relevant majority of the shareholders, results in the delisting of all or any of the 
Company’s shares from AIM; 

“Independent Directors” 

a director of the Company that is not a Non-Independent Director, such directors being, 
Lihi Elimelech Bechor, Richard Bennett, Zvi Kanor and Dov Feiner (as the CEO of the 
Company) at the date of this agreement; 

“Market Abuse Regulations” 

the EU Market Abuse Regulation (No. 596/2014); 

“Non-Independent Directors” 

a person who is a director of the Shareholder, an Affiliate (excluding the Company 
or any subsidiary thereof) or a Specified Person; 

“Nominated Adviser” 

the Company’s nominated adviser for the purposes of the AIM Rules; 

"Shareholder" 

Mokirei; 

“Specified Person” 

 a person who is connected to or acting in concert with the Shareholder or any Affiliate; 

 "Transaction" 

 the merger between MTI Computers Ltd. and the Company via a court approved 
scheme of arrangement in accordance with Sections 350-351 of the Israeli 
Companies Law, 1999. 

1.2 In this agreement: 

1.2.1 references to clauses and parties are, unless otherwise stated, to the clauses of 
and the parties to this agreement; 

1.2.2 words importing the singular include the plural and vice versa, words importing 
a gender include every gender and references to persons include bodies 
corporate or unincorporated; 

1.2.3 the headings to the clauses are for convenience only and shall not affect the 
construction or interpretation of this agreement; 
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1.2.4 any reference to a person being "connected" with another shall be construed in 
accordance with section 839 of the Income and Corporation Taxes Act 1988;  

1.2.5 any reference to a person "acting in concert" with another shall be construed in 
accordance with The City Code on Takeovers and Mergers;  

1.2.6 any reference to a person includes a natural person, a corporate or 
unincorporated body (whether or not having separate legal personality) and that 
person's successors and permitted assigns; and 

1.2.7 any term not specifically defined in this agreement shall have the meaning 
ascribed to it in the Companies Law. 

2 Condition Precedent 

2.1 The obligations of the parties under this agreement are conditional on the Transaction 
becoming effective not later than 31 August, 2018 or on such later time or date agreed in 
writing between the parties. 

2.2 If the Transaction has not become effective in accordance with clause 2.1, this agreement 
shall lapse and become null and void and its provisions shall have no effect over the 
parties hereto nor to the benefit of any third party. 

3 Undertakings 

3.1 The Shareholder shall (and shall procure that its Affiliates and Specified Persons shall) act 
in good faith and shall not abuse its power over the Company and at all times it shall 
exercise its rights in relation to the Company in accordance with the applicable Israeli law 
so as to procure, insofar as it is able to do so by the exercise of those rights, that: 

3.1.1 the Company is capable at all times of carrying on its business independently of 
the Shareholder and its Affiliates and Specified Persons; 

3.1.2 all transactions, agreements or arrangements entered into between the 
Company, the Shareholder and/or its Affiliates and/or Specified Persons will be 
made at arm’s length and on a normal commercial basis.; 

3.1.3 no variations are made to the Company’s articles of association which would be 
contrary to the maintenance of the ability of the Company to carry on its 
business independently of the Shareholder, its Affiliates and/or Specified 
Persons. 

3.2 The Shareholder will not undertake any activity in conflict with those of the Company which 
may render the Company incapable of carrying on its business independently or lead to 
transactions and relationships between the Company and the Shareholder (or its Affiliates 
or Specified Persons) which are not at arm’s length or on a normal commercial basis.  

3.3 The Shareholder will act in accordance with the applicable Israeli laws and subject to the 
applicable Israeli laws, the Shareholder undertakes to the Company that it will adhere to all 
applicable rules and/or regulations applying to the exercise of its rights as a controlling 
shareholder including those imposed by the AIM Rules, the Market Abuse Regulations, and 
all other relevant English laws. 

3.4 The Shareholder confirms that as at the date hereof, and so far as it is aware, all 
transactions, agreements or arrangements subsisting between the Company, the 
Shareholder, its Affiliates and/or Specified Persons are on an arm’s length and normal 
commercial basis and particular reference is made to the Management Services 
Agreement between the Company and Mokirei Aya Management (2003) Ltd., (a wholly 
owned subsidiary of Mokirei). 
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3.5 The Shareholder undertakes that it shall not, and will use all reasonable endeavours to 
procure that any Affiliate and Specified Person will undertake that it shall not, seek to 
interfere with the independent operation of the Board and in particular, but without limitation 
to the generality of the foregoing, (i) the Shareholder shall not, and shall procure that its 
Affiliates or Specified Persons shall not, appoint any director to the Board such that a 
majority of the directors on the Board would be Non-Independent Directors, and (ii) the 
Shareholder shall, and shall procure that its Affiliates or Specified Persons refrain from 
exercising their voting rights and other rights (if any) in favour of the election or re-election 
of any person to the Board or the removal of any person from the Board if the election or 
re-election or removal (as applicable) of such person would result in a majority of the 
directors on the Board being Non-Independent Directors. 

3.6 The Shareholder undertakes that if it is or becomes aware of any conflict which it 
reasonably believes may have a material effect on the Company or its business, between 
itself and/or any of its Affiliates (excluding the Company or any subsidiary thereof) on the 
one hand and the Company on the other hand, it will immediately disclose the nature and 
extent of such conflict to the Board. 

3.7 The Shareholder undertakes that it shall (and shall procure that its Affiliates and Specified 
Persons shall) at all times, and other than upon a Delisting Event, exercise its voting rights 
in relation to the Company so as to procure, insofar as it is able to do so by the exercise of 
those rights, that the Company shall not delist all or any of its shares from AIM. 

3.8 The Shareholder undertakes that neither itself, nor any of its Affiliates will trade any Shares 
when in possession of unpublished price sensitive information or when to do so would 
otherwise be in breach of applicable law and/or applicable regulations (including, amongst 
others, the UK Criminal Justice Act 1993 (concerning insider dealing) or the Market Abuse 
Regulation (concerning market abuse); 

3.9 The Shareholder shall keep, and shall use its reasonable endeavours to procure that any 
person who is an Affiliate (excluding the Company or any subsidiary thereof) keeps, 
confidential and not use for its own benefit or the benefit of any other business (whether or 
not such business competes with that of the Company) any confidential information relating 
to the Company or any of its subsidiaries to which it has been given access by reason of its 
interest (if applicable) in the share capital of the Company or through a Director nominated 
by it (if applicable), and without limitation to the generality of the foregoing: 

(a) not disclose any such information to any person; 

(b) not discuss such information with any person; and 

(c) not publish any such information whether by uploading it onto a website or 
otherwise; 

provided that nothing in this clause shall prevent the Shareholder (or any Affiliate) from 
making any disclosure or publishing any information as may be required by any applicable 
law or enactment to which such party is subject, or is required by any securities exchange 
(including AIM) or governmental authority to which any party is subject or submits, 
wherever situated, whether or not the requirement for information has the force of law;  

 

3.10 In the event that there is an issue as to the enforcement of this agreement, the Shareholder 
agrees that the decisions of the Board as to enforcement shall be taken independently of 
the Shareholder. 

4 Capacity 
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Each party warrants and represents to the other that it has the power to enter into this 
agreement and to exercise its rights and to perform its obligations hereunder and all 
corporate and other action required to authorise its execution of this agreement and its 
performance of its obligations hereunder has been duly taken. 

5 Termination 

This agreement will cease and determine at such time as the Shareholder, its Affiliates and 
Specified Persons cease to control 30% or more of the voting rights at general meetings of 
the Company. 

6 Entire Agreement 

This agreement (together with any documents referred to herein) constitutes the entire 
agreement between the parties hereto in connection with the subject matter of this 
agreement. No party has relied on any representation save for any representation 
expressly set out in this agreement (or any document referred to herein) save that this shall 
not exclude liability for fraudulent misrepresentation. 

7 Waivers and amendments  

7.1 The waiver of any term, provision or condition of this agreement and any variation to this 
agreement shall only be made following the approval of the Board, having consulted with 
the Company’s Nominated Adviser.  

7.2 No waiver of any term, provision or condition of this agreement shall be effective unless 
such waiver is evidenced in writing and signed by the waiving party. 

7.3 No omission or delay on the part of any party to this agreement in exercising any right, 
power or privilege under this agreement shall operate as a waiver thereof, nor shall any 
single or partial exercise of any such right, power or privilege preclude any other or further 
exercise thereof or of any other right, power or privilege. The rights and remedies in this 
agreement are cumulative with and not exclusive of any rights or remedies provided by 
law. 

7.4 No variation to this agreement shall be effective unless in writing and signed by both 
parties. 

8 Counterparts 

This agreement may be executed in any number of counterparts and by the parties on 
separate counterparts, each or which when so executed and delivered shall be an original, 
but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument. 

9 Invalidity 

If at any time any one or more of the provisions of this agreement is or becomes invalid, 
illegal or unenforceable in any respect under any law, the validity, legality and 
enforceability of the remaining provisions shall not be in any way affected or impaired 
thereby. 

10 Notices 

10.1 Any demand, notice or other communication in connection with this agreement will be in 
writing and will, if otherwise given or made in accordance with this clause 10, be deemed to 
have been duly given or made as follows: 

10.1.1 if sent by prepaid first class post to the registered office of the recipient, on the 
second Business Day after the date of posting; or 
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10.1.2 if delivered by hand, upon delivery at the registered office of the recipient; or 

10.1.3 if sent by facsimile or email, on the day of transmission. 

Provided that, if it is delivered by hand or sent by facsimile or email on a day which is not a 
Business Day or after 4pm on a Business Day, it will instead be deemed given or made on 
the next Business Day. 

11 Governing Law and Jurisdiction 

11.1 The formation, existence, construction, performance, validity and all aspects whatsoever of 
this agreement or of any term of this agreement shall be governed by the laws of Israel.  

11.2 The competent courts of Tel Aviv – Jaffa shall have exclusive jurisdiction to settle any 
dispute arising out of or in connection with this agreement.  

 
THIS DOCUMENT is executed and delivered on the date stated at the beginning of this agreement. 
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EXECUTED  ) 
for and on behalf       ) 
of MOKIREI AYA LTD.      )     
acting by [               ]      )(authorised signatory) 
who, in accordance with the laws    ) 
of the State of Israel, is acting under 
the authority of MTI COMPUTERS LTD. 
 
 
 
 
EXECUTED  ) 
for and on behalf       ) 
of MTI WIRELESS EDGE LTD.     )           
acting by  [              ]     )(authorised signatory) 
who, in accordance with the laws     ) 
of the State of Israel, is acting under  
the authority of MTI WIRELESS EDGE LTD. 
 
         
 
 



2018אפריל,26

 לכבוד

 מר צביקה בראל, רו"ח ומשפטן

 פיצוליםומנהל מחלקת מיזוגים 

 רשות המסים בישראל

 125דרך מנחם בגין 

 אביב -תל

 א.נ.,

 מ"בע ווירלס אדג'טי מלאישור המנהל למיזוג חברה לתוך בקשה מקדמית הנדון:

 כללי לפקודה 103בהתאם להוראות סעיף 











להלן:)512719303.ח.פ,יווירלסאדג'בע"מ:מטהרינולפנותבזאתלכבודכםבשםלקוחותינו

"מטי ווירלס" או והחברה הקולטת" )-"( תוכנה ושרותי מחשבים בע1982מ.ט.י .צח.,מ"(

למיזוגקבלתאישורבבקשהל"(,המועברתהחברה "או"מ.ט.י מחשבים)להלן:"520040981

לפקודתמסהכנסה2-בהתאםלהוראותחלקההמועברתאלתוךהחברההקולטתהחברה

(,והכלכמפורטלהלן."הפקודה")להלן:1961-)נוסחחדש(,התשכ"א

 העובדות כפי שנמסרו לנו: .1

 .1.1 מטי חברה הינה אשרציבוריתווירלס ישראל פעילותההתאגדהתושבת את והחלה

עוסקתבפיתוחוייצוראנטנותלאפליקציותווירלסמטי.1998בדצמבר30ביוםהעסקית

ייצורושיווקאנטנותלשוקהאזרחי בפיתוח, מחזיקהפעילויותנוספותצבאיותוכן וכן

אתמניותיהלמסחרווירלס,רשמהמטי2006.בחודשמרץבמסגרתחברותבנותנוספות

ה בלונדוןAIM-בבורסת אנגליה. ןהו, והנפרעהמניות משלהמונפק טי כוללווירלס

מהוןהמניותשלמטי53.2%.ערךנקובכלאחת₪0.01רגילותבנותמניות55,438,288

מחשביםווירלס מ.ט.י בידי מוחזק כאשר )יתר, מניות46.8%תו בעלי בידי מוחזקת )

ומעלהממניותמטיווירלסמצורפתלבקשהזו5%-רשימתבעמ"נהמחזיקיםבשונים.

 בנספחב'.

נכוןליוםווירלסיההוןהעצמישלמט ובהתאםלדוחותהכספיםלתאריך31.12.2017,

 .דולראלפי20,509זה,עומדעלסךשל

מחשבים .1.2 העסקיתמ.ט.י. פעילותה את והחלה ישראל תושבת פרטית כחברה התאגדה

19ביום 1982באוגוסט . 13ביום מ1994בינואר הפכה .ט., ציבוריתי מחשביםלחברה

-בבורסהלניירותערךבתלמניותיההונפקולציבורוהחלולהיסחר1994בינואר30יוםוב



 אביב. מחשבים פעילותמ.ט.י מגזרי בארבעה בנות חברות ובאמצעות בעצמה עוסקת

 עיקריים:

צבאיים .1.2.1 לצרכים אלחוטיות מערכות של פיתוח ופרוייקטי מערכות הנדסת

 החברההמועברת.פעילותזומבוצעתבאמצעותואזרחיים.

מבוצעת .1.2.2 זו פעילות האזרחי. ולשוק צבאיות לאפליקציות אנטנות וייצור פיתוח

 באמצעותהחברההקולטת.

מים .1.2.3 בקרת של מרחוק שלטה למערכות מתקדמים פתרונות ושיווק ייצור פיתוח,

 החברההקולטת.חברהבתשלוהשקיה.פעילותזומבוצעתבאמצעות

חברותבי .1.2.4 של וייעוץ מבוצעתעלייצוג פעילותזו נלאומיותבתחוםהאלקטרוניקה.

 חברה שהינה בע"מ הנדסה מ.ט.י. חברת ידי המועברתהלשבת וחברותחברה

 .נוספותבקבוצתמ.ט.י

 .1.3 מחשבים מ.ט.י ווירלסבמטלרבות,מוחזקותחברותבמספרמחזיקה הון.ואחרותי

ערך₪1רגילותבנותמניות11,598,453כוללמ.ט.י.מחשביםשלהמניותהמונפקוהנפרע

 אחת. כל מחשביםמוחזקעל47.18%נקוב מ.ט.י. המניותשל חברתמוקירי-מהון ידי

 ישראל, תושבת פרטית חברה בע"מ, מחשבים16.16%איה מ.ט.י. של המניות מהון

על -מוחזק כאשר בר, ורינה ז'ק )יתרידי שוני36.66%תו מניות בעלי בידי מוחזקת ם.(

ומעלהממניותמ.ט.ימחשביםמצורפתלבקשהזו5%-רשימתבעליהמניותהמחזיקיםב

 בנספחב'.

הכספיםלתאריךובהתאםלדוחות31.12.2017ההוןהעצמישלמ.ט.ימחשבים,נכוןליום

אלפידולר.19,975זה,עומדעלסךשל

הקול החברה של מס לצרכי המותאמים הדוחות לטיוטת והחברהבהתאם טת

 המועברת, המס לשנת להעברה מעסק ההפסדים 2018יתרת תחזית( פי שנצברו)על

מיליון10.5-כוסךשל₪מיליון3.1-כועברתובחברההקולטתהינהסךשלמבחברהה

ערךמניירותריאליהפסדיתרתהקולטתולחברההמועברתלחברה.בהתאמה,₪מיליון

בהתאמה.לחברההקולטתיתרתהפסדהוןלהעברה,₪אלפי391וסך₪אלפי606בסך

 .₪אלפי11,447-כשלבסך2018לשנתהמס

תשי"ט .1.4 הון, השקעות עידוד בהתאםלחוק מועדף" "מפעל של -לחברההקולטתמעמד

 (."עידודה חוק":,)להלן1959

 .1.5 שנת אופציות2013במהלך הקצאת הקולטת החברה של המניות בעלי אסיפת אישרה

במהלך החברההקולטת. ובחברותהבנותשל בחברההקולטת משרה ונושאי לעובדים

אישרהאסיפתבעליהמניותשלהחברההקולטתהקצאהנוספתשלאופציות2016שנת

לפקודתמס102בהוראותסעיףהאופציותהונפקובהתאםלהסדרהקבועלעובדים.כל

 הכנסהבמסלולההוני.

בכוונתהחברההקולטתוהחברההמועברתלהתמזגבאופןשהחברההמועברתתחוסלללא .1.6

מכוח משפט בבית הסדר בהליך הקולטת החברה עם סטטוטורי מיזוג במסגרת פירוק

התשנ"ט350-351סעיפים "1999-לחוקהחברות, ו"החברות חוק)להלן: "(,ההסדר ךהלי"



ובעלימניותיהשלהחברההמועברתיקבלומניותבחברההקולטתחלףהחזקותיהםבמניות

 החברההמועברת.

.ולפייחסהחלפתמניותשיקבעבהתאםהקצאתהמניותתבוצעבהתאםלהערכתהשווי .1.7

נוחות האנגלימטעמי הדין המניותהיאהכוונה,םופשטותובעצתעורכי להעבירלבעלי

שלמטימחשביםאתהמניותהקיימותהמוחזקותעלידימטימחשביםבווירלסבתוספת

 עלפייחסההחלפה.להשלמתכמותהמניותהמחושבתמניותחדשותשתוקצינה

 הבקשה .2

 נבקשמכבודוקבלתהחלטתמיסויהקובעתכדלקמן:

החבר .2.1 אלהמועברתהמיזוג החברההקולטתתוך ")להלן אינה"(החברותיחד: ,

ה חלק של שני פרק להוראות בהתאם וזאת במס, והתקנות2-חייבת לפקודה

 .("שינוי המבנה")להלן:שתוקנומכוחו

.ואחרישינויהמבנהכנספחא',תרשיםמבנהההחזקותעוברלשםהנוחות,מצ"ב

כאמור,בתוםהרבעוןהרלבנטיולפיקביעתביתהמשפטמועדשינויהמבנהיחול .2.2

 .דלעיל1.6בסעיף

טז'לפקודה.על103עלהעברתהעובדיםאלהחברההקולטתיחולוהוראותסעיף .2.3

עלהעברתהכספיםשנצברובקופותהגמל העובדיםהמועבריםיחולרצףזכויות.

 ובקופותהפיצוייםמהחברההמעבירהלחברההקולטתיחולפטורממס.

 .2.4 הרלוונטית החסימה תקופת את בסעיף כמשמעותה הנדרשת 103)התקופה

 למיזוגבאישורביהמ"שכאמור.לפקודה(

ומעלהמהמניות5%-מגבלתההחזקהבמניותתחולעלבעליהמניותהמחזיקיםב .2.5

ג103"בעלישליטה"כמשמעותםבסעיף–המשתתפותבמיזוגבלבד)עוברלמיזוג

 הוראותסעיף פי על אלהרשאים, וכי למכורביחד(8ג)103לפקודה( לפקודה, )א(

השליטה" "בעלי כלל של המצרפי ההחזקה ששיעור ובלבד אתמניותיהם ולחוד

לפחותמשיעורהחזקותיהםבחברההקולטת25%בתקופתהחסימהמהווהיחד

 מידלאחרהמיזוג.

 לעיל.ד1.7נבקשאתאישורכםלהקצאהבהתאםלמתווההמפורטבסעיף .2.6

 נימוקי שינוי המבנה .3

ותמסבלתילמטרהעסקיתוכלכליתוהימנעותממסאוהפחתמבנהמבוצעשינויה .3.1

 .שינויהמבנהמטרותנאותותאינןמ

ארגוןואיחודפעילויותדומות-שינויהמבנהמהווהצעדכלכליועסקישמטרתורה .3.2

שלהחברותבתוךחברהאחת,דבראשריוביללניצולהיתרונותהכלכלייםשלכל

 יהןויביאלחיסכוןמשמעותיבעלויותהניהולוהתפעול.אחתמהן,שיפורביצוע



ציבורית .3.3 בחברה שוטף וטיפול דיווח תוך הקבוצה של התאגידי המבנה פישוט

 אחת.

מ.ט.י.מחשביםישבוכדילהטיבעםבעליהמניותשלשינויהמבנה .3.4 להםניתנת,

 הידועה.AIM-בורסתה)כפישהואהיום(רקבבניירערךסחירהאפשרותלהחזיק

ומהקצאתהמניותשלמטימשינויהמבנהבראייתמאקרווארוכתטווח,כתוצאה .3.5

 של המניות לבעלי ווירלס מחשבים, כיום,מ.ט.י. בידם הקיימות המניות חלף

 לעומתהחזקותבעליהשליטהיגדל.שיעורהחזקותהציבור

פרקשנילחלקעומדבתנאיםהמפורטיםב,דלעיל3.1כאמורבסעיףשינויהמבנה, .3.6

 לפקודה.2-ה



נודהלקבלתאישורכםכאמור.

 .03-6386808לפרטים נוספים ניתן לפנות אל רו"ח )עו"ד( יגאל כהן בטלפון 



ודרב,בכב

זיוהאפט

רואיחשבון







 

מבנהההחזקותעוברלשינויהמבנה

















בעלימניות

 **שונים

חברת

מוקיריאיה

 *בע"מ

ז'קורינה

 בר

16.16% 47.18% 36.66% 











בע"מ,חברהבבעלותמלאהשלמוקירי(2003כוללבמישריןובעקיפיןעלידימוקיריאיהניהול)

איהבע"מ.

.בעלימניותשוניםובפיזוררחבע"יבאחוזיםאובשבריריאחוזיםבודדיםהחזקה**






















שינויהמבנהלאחרמבנהההחזקות















.  י.ט.מ
 מחשבים 

 איי. טי. אמ
סאמיט  

 אלקטרוניקה  
 מטי ווירלס   י הנדסה .ט.מ

בעלימניות

 *שונים

חברת

מוקיריאיה

 *בע"מ

ז'קורינה

 בר

53.23% 100% 100% 







 







איהבע"מימבעליהשליטהבמוקיר,משהבורוביץ,בורוביץצביידיעלובעקיפיןבמישריןכולל*

(בע"מ,חברהבבעלותמלאהשלמוקיריאיהבע"מ.2003ועלידימוקיריאיהניהול)



מטי ווירלס  
כולל פעילות  )
 ( י מחשבים.ט.מ

  איי. טי. אמ
סאמיט 

 אלקטרוניקה 
 י הנדסה  .ט.מ

100% 100% 

TBD TBD TBD 



 נספחב'–בעלימניותבחברההקולטתוהנעברתהמחזיקיםב-5%ומעלהממניותהחברות



:מ.ט.יווירלס



שיעורהחזקהתושבותיחיד/חברהת.ז./ח.פ.שם

53.2%ישראלחברה512719303מ.ט.ימחשבים

0.2%ישראליחיד027858356משהבורוביץ

1.7%ישראליחיד007014475צביבורוביץ

Herald Investment Trust  5.1%אנגליתחברה

Miton Asset Management 8.1%אנגליתחברה



:מחשביםמ.ט.י



שיעורהחזקהתושבותיחיד/חברהת.ז./ח.פ.שם

44.71%ישראלחברה513223222מוקיריאיהבע"מ

2.47%ישראלחברה513432302מוקיריאיהניהולבע"מ



16.16%ישראליחיד342470473ז'קורינהבר

מ.ט.יווירלסלאחרהמיזוג:



שיעורהחזקהתושבותיחיד/חברהת.ז./ח.פ.שם

31.39%ישראלחברה513223222מוקיריאיהבע"מ

 1.74%ישראלחברה513432302מוקיריאיהניהולבע"מ

 11.35%ישראליחיד342470473ז'קורינהבר

0.14%ישראליחיד027858356משהבורוביץ

1.09%ישראליחיד007014475צביבורוביץ

Herald Investment Trust  3.23%אנגליתחברה

Miton Asset Management 5.14%אנגליתחברה

 54.07% סה"כבעליעניין
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Uחברה ציבורית מוגבלת במניות 
 

 1999 -ט "התשנ, חוק החברות
 

 
 תקנון

 

 מ"בע) 1982(מחשבים ושרותי תכנה . י.ט.מ
M.T.I. Computers & Software Services (1982) Ltd. 

 
 

1. Uפרשנות 

 :מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, ן זהבתקנו
 

 או" תקנון זה"
 "התקנון"

-משמעו תקנון זה כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מזמן לזמן על
 ;ידי בעלי המניות

 
 ;מ"בע) 1982(מחשבים ושרותי תכנה . י.ט.ממשמעה  "החברה"

 
 ;נון זהמשמעו דירקטוריון החברה שנבחר בהתאם להוראות תק " הדירקטוריון"

 
 או" חוק החברות"
 " החוק"

 ; כפי שישונה מזמן לזמן, 1999 - ט"משמעו חוק החברות התשנ
 

 או" פקודת החברות"
 "הפקודה"

אשר לא   1983 - ג"התשמ, ]נוסח חדש[הוראות פקודת החברות 
 ;כפי שישונו מזמן לזמן, בוטלו

 
 ;1968 - ח"התשכ, משמעו חוק ניירות ערך "חוק ניירות ערך"

 
 ;משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מפעם לפעם " המשרד"

 
משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק ובהתאם  " מרשם בעלי מניות"

 ;להוראות תקנון זה
 

דואר , פקסימיליה, טלקס, מברק, צילום, משמעו דפוס "כתב"
 יצירה או הטבעה של, וכל צורה אחרת של כתיבה, אלקטרוני

 ;מילים בצורה הנראית לעין
 

 "החלטה ברוב רגיל"
 

בין אסיפה שנתית ובין (החלטה שנתקבלה באסיפה כללית 
ומבלי להביא בחשבון , ברוב קולות המצביעים) אסיפה מיוחדת

 .את קולות הנמנעים
 

 
 

למונחים אשר הוגדרו , אלא אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, כפוף להוראות תקנה זו
מילים הבאות ביחיד תכלולנה את ; יהיו הפירושים אשר ניתנו להם שם, רותבחוק החב

ומילים שפירושן בני אדם , מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, הרבים ולהיפך
 .תכלולנה גם תאגידים
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2. Uמטרות החברה 

 .  החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי, בכפוף להוראות תזכיר החברה

3. Uהגבלת אחריות 

חריותו של בעל מניה בחברה לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום החייב להשתלם א )א(
ובכל מקרה לסכום שלא יפחת מערכה הנקוב , על ידיו עבור המניות המוחזקות על ידיו

 .של כל מניה המוחזקת על ידיו

 החברות לחוק 304כאמור בסעיף , הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב )ב(
תהא אחריותו של בעל מניה מוגבלת לפירעון סכום , )"המופחתתורה התמ" :להלן(

 . התמורה המופחתת עבור המניה שהוקצתה לו כאמור

4. Uתקנון החברה 

אסיפה הכללית של רוב רגיל בתקבלה בההחברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה ש )א(
 .החברה

פת בעלי אותו לא יעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסי )ב(
 .סוג המניות

שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או , על אף האמור בפרק זה )ג(
 .להגדיל את היקף אחריותו לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו

5. Uהון החברה 

, )מליון שקלים חדשיםעשרים וחמישה (ח "ש 15,000,000הון המניות של החברה הוא  )א(
ח ערך נקוב "ש 1.00מניות רגילות בנות ) מליוןעשרים וחמישה ( 15,000,000 -מחולק ל
 ). "המניות הרגילות" או" המניות": להלן בתקנון זה(כל אחת 

כל המניות הרגילות הנן שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין וכל מניה רגילה מקנה  )ב(
 :למחזיק בה את הזכויות הבאות

, ות של בעלי המניות בחברהזכות להיות מוזמן ולהשתתף באסיפות הכללי )1
וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה בכל הצבעה בכל אסיפה כללית של 

 ;החברה בה השתתף המחזיק בה

וזכות לקבלת מניות הטבה אם , אם וכאשר יחולקו, זכות לקבלת דיבידנדים )2
ומבלי להתחשב , הכל באופן יחסי לערכן הנקוב של המניות -וכאשר תחולקנה

 ;שולמה עבורןבכל פרמיה ש

זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה לאחר פירוקה בהתאם לחלקו  )3
 ;היחסי בהון המניות המונפק של החברה

 
כמפורט בתקנון זה , אינו גורע מזכות החברה ליצור מניות מסוגים שונים, האמור לעיל )ג(

 .להלן ועל פי כל דין
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6. Uשינוי ההון הרשום ושינויים בזכויות 
 

, שנתקבלה ברוב רגילבהחלטה , של בעלי המניות בחברה רשאיתהאסיפה הכללית  )א(
 :ב לחוק ניירות ערך ולכל דין 46ובכפוף לסעיף 

בתנאים , להגדיל את הון מניותיה בסכום שיוחלט על ידי יצירת מניות חדשות )1
החלטה כאמור יכול שתתקבל בין אם כל המניות . ובזכויות כפי שיוחלט

ובין אם טרם הוצאו או טרם הוחלט , אןהקיימות הוצאו או הוחלט להוצי
 . להוציאן

ייחשב כל הון מניות , אלא אם ייקבע אחרת בהחלטת האסיפה על הגדלת הון
חדש כחלק מהון המניות המקורי של החברה ויהיה כפוף לאותן התקנות ביחס 

החלים , חילוט או אחרת, קניין, העברה, זכות שעבוד, לסילוק דרישות תשלום
 ;ת המקוריעל הון המניו

ולחלקו למניות בנות ערך נקוב גבוה , כולו את מקצתו, לאחד את הון מניותיה )2
 ;משל הערך הנקוב הנוכחי

חלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן , כולן או מקצתן, לחלק את מניותיה )3
ובלבד שבמניה שלא נפרעה במלואה יישמר בחלוקת , משל הערך הנקוב הנוכחי
 ;בין הסכום שנפרע לבין הסכום שלא נפרע המשנה היחס שהיה קיים

, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, להרחיב, להמיר, לבטל, לשנות )4
ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים , היתרונות, זכויות היתר

 ; באותה עת במניות החברה

, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה )5
 ;להקצות מניות מהון רשום זה, בות התחייבות מותניתלר

באותם התנאים ובקבלת האישורים , להפחית את הון מניותיה באותו האופן )6
 ;הנדרשים על פי החוק

הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות לא ייחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או  )ב(
אחרת בתנאי ההנפקה של אלא אם מותנה , הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עמן

 .אותן מניות

, זכויות היתר, הוספה או שינוי אחר בזכויות, הרחבה, ביטול, המרה, שינוי )ג(
ההגבלות וההוראות הקשורים בסוג מניות מסוים שהונפק לבעלי מניות , היתרונות

שתינתן בכתב , כפופה להסכמה מאת בעלי המניות מאותו סוג שהונפקו, בחברה
שתתקבל  ברוב רגיל יות שהוצאו מאותו סוג או בהחלטהמהבעלים של כל המנ

 .של בעלי מניות מן הסוג הזה כלליתבאסיפה 

בשינויים המחויבים לפי , ההוראות שבתקנון זה בדבר אסיפות כלליות תחולנה )ד(
 .על כל אסיפת סוג שהיא של מניות ממניות החברה, העניין

לפי ראות עיניו כל קושי  רשאי הדירקטוריון ליישב, לשם ביצוע כל החלטה כאמור )ה(
הרי שבמקרה שכתוצאה , מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור. שיתעורר

יהיה , מאיחוד הון יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברי מניות
 :הדירקטוריון רשאי

אשר על שמו תוצאנה , למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן )1
אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי , את השברים תעודות המניות הכוללות

 ;עמלות והוצאות תחולק לזכאים
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מניות מסוג שלפני , להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר )2
במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה , משולמות במלואן, האיחוד

 ;איחודוהקצאה כאמור תיחשב כבת תוקף סמוך לפני ה, אחת מאוחדת שלמה

לקבוע כי בעלי המניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה  )3
הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר , מאוחדת

ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה , מניה מאוחדת אחת
חודן יוצר מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאי

 ;מאוחדת אחת

אזי , לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות) 3(או ) 2(במקרה שפעולה לפי פסקאות  )4
ככל שהדבר ניתן על פי , פירעונן ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה

איחוד וחלוקה כאמור לא ייחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא . הוראות הדין
 . האיחוד והחלוקה

רשאי הדירקטוריון , ה של איחוד מניות למניות בנות ערך נקוב גדול יותרבכל מקר )ו(
ובייחוד רשאי , לקבוע הסדרים כדי להתגבר על כל קושי העלול להתעורר בקשר לאיחוד

ובמקרה של איחוד מניות שאינן , הוא לקבוע אילו מניות יאוחדו למניה זו או אחרת
אופן , למכירת המניה המאוחדתרשאי הוא לקבוע סידורים , בבעלות בעלים אחד

וכל פעולה , ולמנות אדם לשם ביצוע ההעברה) נטו(מכירתה ואופן חלוקת התמורה 
 .שתיעשה על ידי אותו אדם תהיה בת תוקף ולא תישמענה טענות נגדה

ניירות הערך של החברה יהיו בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יהיה רשאי להקצותם או  )ז(
דירקטוריון . בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, להקנותם לפי שיקול דעתו

 :החברה יהא רשאי

עד גבול , המירים או ניתנים למימוש למניות, להנפיק מניות וניירות ערך אחרים )1
או לטפל בהן (ובכלל זה יהיה רשאי להקצותן , הון המניות הרשום של החברה

באותם , ניםתמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומ, )בדרך אחרת
באותם המועדים כפי , בערכן הנקוב או בניכיון, בין בפרמיה, הסייגים והתנאים

וכן להעניק לכל אדם זכות לדרוש הקצאת כל מניות במשך , שימצא למתאים
 ;כפי שיקבע הדירקטוריון, אותה תקופה וכנגד תמורה

, להחליט על הנפקת סדרת אגרות חוב במסגרות סמכותו ללוות בשם החברה )2
 ;ובגבול אותה סמכות

הרי שבכל מקרה של הצעת , אלא אם הוחלט אחרת על ידי החברה בהחלטה ברוב רגיל )ח(
אין חובה להציע הצעה דומה לכל מחזיקי המניות , מניות למחזיק במניות החברה

בין , הדירקטוריון רשאי להציע ניירות ערך של החברה למי שימצא לנכון. בחברה
והכל בכפוף , י ניירות ערך של החברה ובין אם לאושהניצעים או מקצתם הנם בעל

 .הוראות התקנון ולחוזים החלים על החברה במועד ההקצאה, להוראות כל דין

בעת הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון לקבוע תנאים שונים לבעלי מניות ביחס  )ט(
 .או זמני פירעונן/לסכומי דרישות התשלום ו, לתמורה

רשאי , באסיפה הכללית ברוב רגילבהחלטה  באישור מראש של החברה שנתקבל )י(
, ל"וכן רשאי הוא באישור כנ, הדירקטוריון להמיר בסטוק מניות שנפרעו בשלמותן

 .זה סכום שהואיבעלות א, להמיר שנית את הסטוק במניות שנפרעו

באותו האופן ובהתאם , כולו או מקצתו, בעלי סטוק הניתן רשאים להעביר את הסטוק )יא(
ממש כשם שהיו יכולים , כפי שירשה מצב הדברים, בקרוב לזהלאותן התקנות או 

וכן יכול הדירקטוריון לקבוע , את המניות שמהן נוצרו הסטוק, לפני ההמרה, להעביר
מדי פעם בפעם את הכמות המינימלית של הסטוק שאפשר להעבירה ולהגביל או לאסור 

על הסכום  אלא שהמינימום לא יעלה, העברת כמויות קטנות מאותו המינימום
 .הנומינלי של כל המניות שמהן נוצר הסטוק
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אותן הזכויות וההנחות , בהתאם לשעור הסטוק שנמצא בידיהם, לבעלי סטוק יהיו )יב(
, וכן. בנוגע לדיבידנדים ועניינים אחרים כאילו החזיקו במניות שמהן נוצר הסטוק

החברה לא חוץ מזכות השתתפות בדיבידנדים וברווחים של , הזכויות וההנחות הללו
תירכשנה על ידי חלק של סטוק אשר אילו היה במניות לא היה נותן לבעליו אותה 

 .הזכות או אותה ההנחה

החלות על מניות , ז"חוץ מאלה הדנות בתעודות מניה למוכ, אותן התקנות של החברה )יג(
הנזכרות בהן " בעל מניות"ו" מניות"והמילים , תחולנה גם לגבי סטוק, ששולמו במלואן

 ". בעל סטוק"ו" סטוק"נה גם תכלול

7. Uהבעלות במניות 

, החברה תהיה רשאית להתייחס אל הבעלים הרשום של מניה כאל בעליה ההחלטי )א(
ובהתאם לכך לא תהיה חייבת להכיר בכל תביעה על יסוד זכות שביושר או על יסוד 

אלא אם יורה צו של , או ביחס לטובת הנאה בה לכל אדם אחר, אחר ביחס למניה כזאת
האמור לעיל לא יחול על חברה . ת משפט מוסמך אחרת או אם הדין יחייב זאתבי

 .לרישומים כהגדרתה בחוק

קיבלה החברה בקשה לרישום כבעל מניות במרשם ממי שלרשותו רשומות אותן מניות  )ב(
תרשום אותו , ואותן מניות רשומות במרשם על שם חברה לרישומים, אצל חבר בורסה

 :התנאים הבאים להלן וכן 9 התקיים האמור בסעיף אם  החברה במרשם בעלי המניות

המבקש המציא לחברה התחייבות מחבר הבורסה אצלו רשומות מניותיו  )1
להודיע לחברה על אחזקותיו החדשות של המבקש מיד עם ביצוע פעולה המשנה 

 .את אחזקותיו במניה

 .כלפי החברה להודיע לה על ביצוע פעולות כאמורהמבקש התחייב בכתב  )2

רשאי כל אחד מהם , מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקים במניה במשותף )ג(
, אגרות חוב, תעודות מניות, מניות הטבה, מניות, ליתן קבלות מחייבות בגין כל דיבידנד

, הדיבידנד וזאת אף אם, כתבי אופציה או כל כספים או זכויות אחרות בגין המניה
כתבי האופציה או כל כספים או , אגרות החוב, תעודות המניה, מניות ההטבה, המניה

 .זכויות אחרות כאמור נמסרו לידי מחזיק משותף אחר

, החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם בשל חתימתו או הסכמתו לחתום )ד(
גרות חוב של החברה או אגרת חוב או סדרת א, על כל מניה, בין ללא תנאי או על תנאי

אגרת חוב או סטוק , על כל מניה, בין ללא תנאי או על תנאי, על הסכמתו להחתים
 .והכל בכפוף להוראות הדין, אגרות חוב של החברה

  )ה(

כשאין מנהלי , או, האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר )1
רשיו של בעל המניה בני האדם שיש להם זכות בתור יו, עזבון או אפוטרופסים

יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות על המניה , היחיד שנפטר
 .אלא אם ניתן צו בית משפט המורה אחרת, שהייתה רשומה בשם הנפטר

תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים , נרשמה מניה בשם שני בעלים או יותר )2
על המניה או טובת או בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות 

 .כל דיןהתקנון ולהוראות בכפוף להוראות , הנאה בה

בכפוף , שותף בבעלות במניה רשאי להעביר את זכותו לבעלות במשותף )3
 .להוראות התקנון
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החברה תהא רשאית להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא  )4
וטרופוס של תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או באפ

  .כבעל זכות למניות הרשומות בשמו של בעל מניה כזה, פסול דין

בהציגו , יהיה זכאי, כל אדם שייעשה בעל זכות על מניות עקב מותו של בעל מניות )ו(
המעידות כי לו הזכות , הוכחות על צו לקיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או צו ירושה

בכפוף , או יוכל, מניות בגין מניות אלולהירשם כבעל , למניות בעל המניות שנפטר
 .להעביר אותן מניות, לאישור הדירקטוריון על פי תקנון זה

8. Uתעודות מניה 

או , ובחתימתם של שני דירקטורים, תעודות המניה תוצאנה בחותמת של החברה )א(
 .בחתימת מזכיר החברה ודירקטור אחד או אדם אחר כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון

, תוך שישה חודשים מיום ההקצאה או מיום רישום ההעברה, זכאי לקבלכל חבר יהיה  )ב(
, או, תעודת מניה אחת בגין כל המניות הרשומות על שמו ושתמורתן שולמה במלואה

 .מספר תעודות מניה בגין המניות הרשומות על שמו, אם הדירקטוריון יאשר זאת

וכל פרט אחר החשוב  כל תעודת מניות תציין את מספרי המניות שבגינן היא הוצאה )ג(
 .לדעת הדירקטוריון או שיש לציינו על פי כל דין

תימסר לידי אותו אדם , אדם או יותר-תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני בני )ד(
והחברה לא , ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים

מסירת  -שותף במניותתהיה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במ
 .תעודה כזו לאחד המחזיקים תחשב כמסירה לכל המחזיקים

רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה חדשה , תאבד או תושחת, אם תעודת מניה תתקלקל )ה(
ובלבד שהתעודה הומצאה לו והושמדה על ידיו או שהוכח לשביעות רצונו כי , במקומה

ות רצונו בגין כל נזק אפשרי והכל וקיבל בטוחות לשביע, התעודה אבדה או הושמדה
 .אם יוטל, תמורת תשלום

הוצא שטר . החברה תהא רשאית להנפיק לבעל מניה שטר מניה במקום מניה על שם )ו(
, ז"תירשם המניה במרשם בעלי המניות לגבי מניות למוכ, מניה במקום מניה על שם

 .ושמו של בעל המניה ימחק ממרשם בעלי המניות

רשאי להחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו , בשטר מניה בעל מניה האוחז כדין )ז(
עם הביטול יש לרשום את שמו של בעל המניה במרשם ; והפיכתו למניה רשומה על שם

 .תוך ציון מספר המניות הרשומות על שמו, בעלי המניות לגבי מניות על שם

9. Uהעברת מניות ומסירתן 

אלא בהתקיים , של החברההעברת מניות של החברה לא תירשם במרשם בעלי המניות  )א(
 . להלן) ד(36כאמור בתקנה , לחוק החברות 299אחת מן החלופות שבסעיף 

שטר העברת מניה בחברה ייחתם על ידי המעביר והנעבר והמעביר ייחשב כאילו נשאר  )ב(
בעל המניה כל עוד לא נרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין המניה 

 .המועברת
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או בצורה , ערך בצורה כדלהלן או באופן דומה לה ככל האפשרשטר ההעברה של מניה י )ג(
 :שתאושר על ידי הדירקטוריון

 
") המעביר: "להלן(__________  -מ____________ אני

ח מעביר בזה "ש________________ תמורת הסך של 
") הנעבר: "להלן(__________  -ל

בנות  המניות_________________ את
המסומנות , כל אחת שקל__________________

___ ועד ___  -מ____________________ במספרים 
) 1982(מחשבים ושרותי תכנה . י.ט.משל חברת , ועד בכלל

, אפוטרופסיו ובאי כוחו, עזבונו, להיות בידי הנעבר, מ"בע
על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן ערב חתימת 

ל "ניות הנהנעבר מסכים בזה לקבל את המ, ואני, כתב זה
 .ל"על פי התנאים הנ

 
 ולראיה באנו על החתום

 
 שנת לחודש  ביום 

 _________________ _________________ 
 הנעבר המעביר 

 ________________ __________________ 
 עד לחתימת הנעבר עד לחתימת המעביר 

 

אשר ) רתכולל תעודת המניה המועב(יחד עם שטר ההעברה יש להגיש לחברה כל מסמך  )ד(
יושארו כל המסמכים  -אושרה העברת המניה. הדירקטוריון ידרוש בקשר להעברה

 .האמורים בידי החברה

לא יהא לה תוקף אלא אם אושרה על ידי , כל העברת מניות שלא נפרעו במלואן )ה(
לסרב , לפי שקול דעתו המוחלט ובלי צורך בהנמקה, הדירקטוריון רשאי. הדירקטוריון

 .שאינן משולמות במלואן לרשום העברת מניות

שטרי העברה שירשמו יישארו בידי . כל שטר העברה יימסר במשרד לשם רישום )ו(
אך כל שטרי העברה אשר הדירקטוריון סירב לרשמם מטעמים המותרים על פי , החברה

אם (יחד עם תעודת המניה , יוחזרו לפי דרישה למי שמסרם, התקנון או על פי החוק
 ).נמסרה זו

10. Uבעל מניה  זכויותיו של 

זכאי כל בעל מניה בחברה , לעיל) ב(5בנוסף לזכויותיו של בעל מניה המפורטות בתקנה 
 :לזכויות כדלקמן

 :לכל בעל מניה תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן )א(

 ;פרוטוקולים של אסיפות כלליות )1

 ;מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים בחברה )2

 ;כפי שיערכו מעת לעת, נוייותקנון זה על כל שי )3

כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק החברות ולפי כל  דין לרשם החברות או  )4
ועומד לעיון הציבור ברשם החברות או ברשות לניירות , לרשות לניירות ערך

 ;לפי העניין, ערך
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לעיין בכל מסמך הנמצא , תוך ציון מטרות הדרישה, בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה )ב(
 255החברה הנוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האסיפה הכללית לפי סעיף ברשות 

 .לחוק החברות 275עד  268וסעיפים 

הבקשה הוגשה על , החברה תהא רשאית לסרב לפנייתו של בעל מניה אם לדעת החברה )ג(
או , ידי בעל מניה שלא בתום לב או שיש במסמכים הנדרשים סוד מסחרי או פטנט

 . עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברהשגילוי המסמכים 

11. U האורגנים של החברה 

 : האורגנים של החברה הנם )א(

 ;האסיפה הכללית )1

 ;הדירקטוריון )2

 ;המנהל הכללי )3
 

 .פעולותיו של אורגן וכוונותיו הנן פעולותיה של החברה וכוונותיה

 :לאורגנים של החברה תהיינה סמכויות כדלקמן )ב(

 .להלן 12רטות בתקנה לאסיפה הכללית תהיינה הסמכויות המפו )1

 .להלן 22לדירקטוריון תהיינה הסמכויות המפורטות בתקנה  )2

 .להלן 29למנהל הכללי תהיינה הסמכויות המפורטות בתקנה  )3

דירקטוריון החברה רשאי יהיה להאציל כל , אלא אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה )ג(
 . רהסמכות של החברה שלא ניתנה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החב

או לכל אורגן אחר של /והאסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון  )ד(
או לכל פעולה הדורשת לדעתה /וכל עניין החיוני לניהולה התקין של החברה החברה ב

פרק זמן שלא למשך או כל עניין שהוא /של האסיפה הכללית את טובתה של החברה ו
 . לחוק החברות 52ור בסעיף וכן לכל עניין כאמ, יעלה על שנה

דירקטוריון החברה רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי של החברה בכל עניין  )ה(
או לכל פעולה הדורשת לדעתה של האסיפה /והחיוני לניהולה התקין של החברה 

, פרק זמן שלא יעלה על שנהלמשך או כל עניין שהוא /הכללית את טובתה של החברה ו
 . לחוק החברות 52 -ו 51כאמור בסעיפים  וכן לכל עניין

 
Uאסיפות כלליות 

12. Uהאסיפה הכללית וסמכויותיה 

 :החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה באסיפה הכללית )א(

 ;לעיל 4כאמור בתקנה , שינויים בתקנון החברה )1

הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה בו נבצר מדירקטוריון החברה למלא את  )2
 ;לחוק החברות) א(52 כאמור בסעיף, תפקידו

הפסקת העסקתו וקביעת תנאי , מינוי רואה החשבון המבקר של החברה )3
 ;להלן 32בתקנה בכפוף לאמור , העסקתו



   9 

לחוק החברות  239מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיף  )4
 ;להלן) ט(20ובהתאם לתקנה 

 ;ות כל דיןאישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הורא )5

 ;לעיל 6כאמור בתקנה , הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו )6

 . להלן 20כאמור ובכפוף לתקנה , מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים )7

 ;לחוק החברות) א(320מיזוג כאמור בסעיף  )8

הנושאים שיידונו , דרכי כינוסן, הוראות החוק לעניין מועדי כינוס אסיפות כלליות )ב(
, ניהול פרוטוקול וכיוצא בזה, אופן הצבעה, דרכי מתן הודעה, ין החוקיהמני, בהם

למעט אם נקבע , אסיפות מיוחדות ואסיפות סוג, יחולו לעניין אסיפות כלליות
 . ובכפוף להוראות כל דין, בתקנון זה במפורש אחרת

13. Uכינוס אסיפה שנתית 

ודשים חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר ח )א(
 .לאחר האסיפה השנתית האחרונה

 :סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים הבאים )ב(

 ;דיון בדוחות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון )1

 ; מינוי דירקטורים וקביעת גמולם )2

 ;להלן) ב(32בכפוף לאמור בתקנה , מינוי רואה חשבון מבקר )3

 ;שנתיתנושא שהדירקטוריון קבע שייכלל בסדר יומה של האסיפה ה )4

שלו אחוז אחד , אחד או יותר, נושא שנתבקש מהדירקטוריון על ידי בעל מניה )5
ובלבד שנושא זה מתאים להיות , לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית

 ; נדון באסיפה כללית

14. Uכינוס אסיפה מיוחדת 

 :וכן לדרישת כל אחד מאלה, דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו )א(

 ;רקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהניםשני די )1

שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז , אחד או יותר, בעל מניה )2
שלו לפחות חמישה , אחד או יותר, או בעל מניה, אחד מזכויות ההצבעה בחברה

 .אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה

גם נושאים שבגינם  סדר היום באסיפה מיוחדת ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו )ב(
וכן נושא שנתבקש על ידי בעל , לעיל) א(14נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 

 .לעיל) 5)(ב(13מניה כאמור בתקנה 

יזמנה לא יאוחר , לעיל) א(14כמפורט בתקנה , דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת )ג(
למועד שיקבע , הלןכמפורט בתקנה ל, מעשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה

ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה , להלן 15בהזמנה שנמסרה לבעל מניות על פי תקנה 
 . ימים ממועד פרסום ההודעה 35 -מאוחר מ
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15. Uהודעות בעניין כינוס אסיפה כללית 

, החברה תהא רשאית לקבוע מועד קובע לעניין הזכאות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות )א(
ימים לפני  4 -יום ולא יפחת מ 21בד שמועד זה לא יעלה על ובל, להשתתף ולהצביע בהן

 .המועד שנקבע לקיום האסיפה הכללית

הודעה על אסיפה כללית של בעלי המניות , לחוק החברות 69בכפוף להוראות סעיף  )ב(
תינתן לכל בעלי המניות הזכאים לכך על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים 

 . צה סבירההמופיעים בישראל ובעלי תפו

החברה אינה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לבעל מניה הרשום במרשם בעלי  )ג(
 .לחוק החברות) ב(69מניות בהתאם לקבוע בסעיף 

16. Uהדיון באסיפות כלליות 

וכן בכל עניין , האסיפה הכללית רשאית לדון בכל עניין כקבוע בחוק ובתקנון זה )א(
 .וס האסיפה הכלליתכפי שיפורט בהודעה על כינ, שעל סדר יומה

המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד  )ב(
תוך מחצית השעה מן , המחזיק עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה

 .המועד שנקבע לפתיחת האסיפה

אלא אם נכח מנין חוקי תוך , אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית )ג(
לא נכח באסיפה כללית בתום . שעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבהמחצית ה

תידחה האסיפה , מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי
או למקום /אחר ואו למועד , לאותה שעה ולאותו מקום, לאותו יום, בשבוע ימים

 ").תאסיפה נדחי: "להלן(אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה 

לעיל כעבור מחצית ) ב(16לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי הקבוע בתקנה  )ד(
תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים , השעה לאחר המועד שנקבע לה

 .שהוא

כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי , לעיל) ד(16על אף האמור בתקנה  )ה(
תתקיים האסיפה , לחוק 64ף או על פי סעי, לעיל) 2)(א(14מניות כאמור בתקנה 

הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לשם כינוס אסיפה 
 . לעיל) 2)(א(14כאמור בתקנה 

אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר  )ו(
באסיפה הנדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ; ולמקום שתקבע

 .ה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטהבאסיפ

למועד העולה על עשרים ואחד , לעיל) ו(16נדחתה אסיפה כללית כאמור בתקנה  )ז(
 .לעיל 15תינתנה הודעות לאסיפה הנדחית באופן הקבוע בתקנה , ימים

17. Uיושב ראש אסיפה כללית 

ר הדירקטוריון או מי שהוא מינה בכתב דרך קבע "ר האסיפה הכללית יכהן יו"כיו )א(
 . או לאסיפה מסוימת

ר "ר הדירקטוריון ולא מינה יו"ר לדירקטוריון או לא נכח יו"אם לא מונה יו )ב(
ר האסיפה מי שתבחר האסיפה מבין חברי הדירקטוריון "יהיה יו, לאסיפה

 .מי שתבחר האסיפה מבין המשתתפים -הנוכחים ואם לא נוכח דירקטור
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18. Uהצבעה באסיפה הכללית 

סוג מיוחד של בקשר עם או בהגבלות הקיימות בזמן כלשהו בכפוף ומבלי לפגוע בזכות  )א(
זכאי כל חבר לקול אחד בגין כל מניה המקנה זכות , מניות המהוות חלק מהון החברה

יראו בעל מניות . הצבעה המוחזקת על ידו או שהוא מיופה כח להצביע בשם בעליה
ופה כוח ובין בין באמצעות מי, בין בעצמו, כזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה כללית

אם המציא לחברה אשור בעלות כקבוע בתקנות , בדרך של הצבעה בכתב הצבעה
שלא יהיה , למועד הקובע כפי שיקבע בהודעה על כינוס האסיפה, שהותקנו לעניין זה

 .ימים טרם המועד שנקבע לכינוס האסיפה 4ימים ולא פחות מאשר  21יותר מאשר 

נמצא , במקרה של תאגיד, או, רגל או פסול דין פושט, חסוי, אם בעל מניות הינו קטין )ב(
אפוטרופסו , כונס נכסיו, רשאי הוא להצביע על ידי נאמניו, בכינוס נכסים או בפירוק

והאנשים המנויים לאחרונה רשאים , כפי המקרה, הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר
 .להצביע בעצמם או על ידי בא כח

, תפים במניה ונוכחים ומשתתפים בהצבעהמקום ששני חברים או יותר הם בעלים משו )ג(
הרי בהצבעה בכל שאלה יתקבל קולו של ראש השותפים בלבד מבין הנוכחים 

למטרה זו יחשב ראש . מבלי להתחשב ביתר השותפים הרשומים במניה, ומצביעים
 .השותפים האיש ששמו רשום לראשונה במרשם בעלי המניות מבין הנוכחים ומצביעים

אשר אינו חייב להיות בעל מניה , נות בא כח להצביע במקומובעל מניה רשאי למ )ד(
, מינוי נציג או בא כח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב. בחברה

מקום שהממנה הנו , או, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב
אם הממנה . תאגידחייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו , תאגיד

הנו תאגיד יצורף לייפוי הכח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון 
יהא בעל מניה רשאי להצביע גם באמצעות , בכפוף להוראות חוק החברות .אותו תאגיד
 .כתב הצבעה

הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז  )ה(
דין או ביטל את כתב המנוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא -ל או פסולפושט רג
אלא אם נתקבלה הודעה בכתב , מונה לו מפרק או כונס נכסים, בהיותו תאגיד, ניתן או

או במקום בו תכונס האסיפה עד , על השינוי האמור במשרד לפחות יום לפני האסיפה
 .סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה

או העתק מאושר על ידי ) אם ישנה כזו(א כח ויפוי כח או תעודה אחרת כתב מינוי ב )ו(
יופקדו במקום שיקבע על ידי הדירקטוריון וכן כתב הצבעה , נוטריון או עורך דין

 .לפני מועד האסיפה הכלליתלפחות שעות  48להפקדת אישור הבעלות עד 

אחד בכפוף  בעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהא זכאי למנות יותר מבא כח )ז(
 :להוראות שלהלן

 ;כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן )1

עלה מספר סך כל המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי  )2
יהיו בטלים כל , בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על ידו

מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה , ות העודפותכתבי המינוי שניתנו על ידו בגין המני
 ;בגין המניות המוחזקות על ידיו

מונה בא כח על ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות  )3
יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות ביום הפקדת , שבגינן הוא ניתן

בהתאם , האסיפה כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב ראש
כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות נמוך ממספר המניות שבידי ו היה. למקרה

בעל המניות יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות 
 . שבידו וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו
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יהיה בנוסח כדלקמן או בדומה  )בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת(כל כתב מינוי בא כח  )ח(
 :לו במידה שהנסיבות ירשו

 
 ________________-מ______________________ אני

מ "בע) 1982(מחשבים ושרותי תכנה . י.ט.מבעל מניות בחברת 
קולות ממנה בזאת את __________________   -וזכאי ל

או ________________ -מ____________________ 
____      -מ______________________ ___במקומו את 

להצביע בשמי ובמקומי באסיפה הכללית __________ 
של ) בהתאם למקרה -הנדחית/המיוחדת/השנתית(________

ובכל אסיפה ____________ החברה אשר תתקיים בתאריך 
 .שנדחתה הימנה

  

 .________ולראיה באתי על החתום ביום 

 
 

19. Uקבלת החלטות באסיפה הכללית 

 . בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה בדרך של מניין קולות )א(

 .תתקבלנה ברוב רגיל, לרבות החלטה לעניין מיזוג, החלטות באסיפה הכללית )ב(

הכרזת יושב ראש האסיפה הכללית כי החלטה באסיפה כללית נתקבלה פה אחד או  )ג(
 .תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, ברוב מסוים או שנדחתה

 
Uוריוןהדירקט 

20. Uהדירקטורים ודרך מינוים 

מספר הדירקטורים בחברה ייקבע מזמן לזמן על ידי האסיפה הכללית ובלבד שמספר  )א(
לא יפחת משלושה ולא יעלה על ) לא כולל הדירקטורים החיצוניים(חברי הדירקטוריון 

 .עשר-שניים

 הדירקטורים בחברה ימונו בהחלטה רגילה באסיפה, להלן) ז(בכפוף לאמור בסעיף  )ב(
והם יכהנו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית  מיוחדותשנתית או באסיפות כלליות 

יוסיפו לכהן אלא אם כן משרתם התפנתה , אך כל עוד לא נבחרו אחרים תחתם, הבאה
 .מכח כל דין או מכח התקנון

 .החברה תמנה כדירקטורים רק אנשים הכשירים לכהן כדירקטורים על פי כל דין )ג(

לא יהא דירקטור פסול בשל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת , דיןבכפוף להוראות כל  )ד(
או בתפקיד נושא רווחים בחברה או בכל חברה אחרת שהחברה היא בעלת מניות בה או 

או לערוך חוזה עם החברה בין כמוכר ובין כקונה ובין , שיש לה בה טובת הנאה אחרת
שנערך על ידי החברה  אחרת וכן לא יעורער כל חוזה כזה או כל חוזה שהוא או הסכם

וכן לא יהיה , אשר בו תהיה לדירקטור טובת הנאה באיזו דרך שהיא, או בשמה
דירקטור חייב במתן דין וחשבון לחברה על איזה רווח שהוא הנובע ממשרה או מתפקיד 

מסיבה זו בלבד שהוא נמצא , או שבא כתוצאה מחוזה כזה או מהסכם, נושא רווחים זה
את יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך ובלבד שמילא אחר במשרת דירקטור או מפ

 .הוראות הדין המתייחסות לעניין אישי של דירקטור

תאגיד המכהן כדירקטור בחברה ימנה יחיד הכשיר . תאגיד יהא כשיר לכהן כדירקטור )ה(
והכל בכפוף לחובותיו , ורשאי הוא להחליפו, לכהן מטעמו, להתמנות לדירקטור בחברה



   13 

שמו של יחיד המכהן מטעם התאגיד יירשם במרשם . י החברהשל התאגיד כלפ
על יחיד המכהן מטעם תאגיד ועל . הדירקטורים של החברה כמי שמכהן מטעם תאגיד

 .יחד ולחוד, יחולו החובות החלות על דירקטור, התאגיד

 . דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש )ו(

לטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם למנות בהח )ז(
חבר נוסף , בכפוף למספר הדירקטורים שיקבע על ידי האסיפה הכללית, הדירקטוריון
בהחלטה רגילה של הדירקטוריון ניתן לבטל מינויו של חבר דירקטוריון . לדירקטוריון

תקפם של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד תום האסיפה . שמונה על פי הוראות סעיף זה
 . הכללית הרגילה הבאה

יהיו הדירקטורים המכהנים רשאים לצרף , התפנתה משרת דירקטור מכל סיבה שהיא )ח(
ודירקטור כאמור יכהן עד תום התקופה בה היה מכהן קודמו , דירקטור במקומו

כל עוד מספר הדירקטורים אינו עולה על מספרם המירבי יהיו . אלמלא התפנתה משרתו
ותוקף , ירקטורים נוספים עד למספר המירבי המותרהדירקטורים רשאים לצרף ד

 . הצירוף עד לאסיפה הכללית הקרובה שבה ימונו דירקטורים

החברה תהא רשאית לאשר מינוי דירקטור באופן שמועד תחילת כהונתו הנו מאוחר  )ט(
 .ממועד מינויו

ית רשא, מבלי לגרוע מהאמור. יחולו הוראות הדין, לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים )י(
החברה בהחלטה רגילה לאשר מינוי דירקטור חיצוני לתקופה אחת נוספת של שלוש 

 .שנים

על . לחוק 237והכל בכפוף להוראות סעיף , דירקטור יהיה רשאי למנות דירקטור חליף )יא(
דירקטור חליף יחולו הוראות החוק ותקנון זה החלות על דירקטור בחברה וכהונתו 

דין או בתקנון אשר בשלהם תפקע כהונתו של תתפנה בקרות האירועים הקבועים ב
 . הדירקטור שמינה אותו

משרת חבר דירקטוריון שאינו דירקטור חיצוני תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים  )יב(
 :וכן בקרות אירוע מהאירועים המנויים להלן, לחוק) א(228הקבועים בסעיף 

 .במותו )1

 .אם הפך פסול  דין )2

לפטר , ללית בהחלטה רגילהרשאית האסיפה הכ, מבלי לגרוע מהאמור )3
אם החליטה האסיפה , אף אם מונה שלא בידי האסיפה הכללית, דירקטור

הכללית כי אותו דירקטור פעל בניגוד לטובת החברה או תוך הפרת חובת 
לחוק לעניין ) א(230ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיף , אמונים כלפי החברה

 .בפני האסיפה הכלליתהזדמנות שתינתן לדירקטור להציג את עמדתו 

21. Uשכר דירקטורים 

דירקטור . דירקטורים לא יקבלו מכספי החברה שכר אלא אם תחליט על כך החברה )א(
זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בעד נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו 

 .בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון

מיוחדים או עשה מאמצים מיוחדים למען אחת  דירקטור אשר סיפק לחברה שירותים )ב(
יהא זכאי לתשלום שכר מן החברה בסכום שייקבע על ידי החברה , ממטרות החברה

אם תורה על כך  או יבוא במקומו, אם יהיה כזה, ושכר זה יתווסף לגמול הקבוע
 .החברה
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טעון אישור ועדת , או בגין העסקתו בתפקיד אחר, עבור כהונתו, שכר דירקטור )ג(
 273 -ו) 3(270כקבוע בסעיפים , אישור הדירקטוריון ואישור האסיפה הכללית, ביקורתה

 .לחוק החברות

מבלי לגרוע . הדירקטורים החיצוניים זכאים לתגמול ולהחזר הוצאות כקבוע בדין )ד(
התחייבות לשיפוי או ביטוח לפי הוראות החוק , לא יראו כתמורה מתן פטור, מהאמור

 .להלן 31בתקנה  והוראות תקנון זה כאמור

22. Uסמכויות הדירקטוריון 

הדירקטוריון , מבלי לפגוע בסמכויות הדירקטוריון אשר הוענקו לו על פי תקנון זה )א(
 :ובכלל זה, יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו

עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות , יקבע את תכניות הפעולה של החברה )1
 ;ןביניה

ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה , יבדוק את מצבה הכספי של החברה )2
 ;רשאית ליטול

 ;יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר )3

 ;יהא רשאי להחליט על הנפקה של סדרת אגרות חוב )4

 ;יהיה אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם )5

 ;ימנה ויפטר את המנהל הכללי )6

עד  268 -ו 255נות אישורו לפי הוראות סעיפים יחליט בפעולות ובעסקאות הטעו )7
 ;לחוק החברות 275

רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הונה הרשום יהא  )8
 ;לעיל) ז(6כמפורט בתקנה , של החברה

רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד ורכישת מניות החברה על ידי החברה יהא  )9
 ; להלן 33כאמור בתקנה 

 ;לחוק החברות 329תו על הצעת רכש מיוחדת כאמור בסעיף יחווה דע )10

לעיל אינן ניתנות לאצילה ) 10)(א(22עד ) 1)(א(22סמכויות הדירקטוריון על פי תקנות  )ב(
 .למנהל הכללי

מוקנות , מבלי לגרוע מהסמכויות המוקנות לדירקטוריון על פי כל דין או על פי התקנון )ג(
 :לדירקטוריון סמכויות נוספות כדלקמן

עובד , נושא משרה, להסיר או להשעות מנהל כללי, לפי שקול דעתם, מנות וכןל )1
בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים , אחר או מורשה

וכן להגדיר את , כפי שהדירקטוריון ימצא מפעם לפעם לנכון, מיוחדים
, סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטוחות

 .ותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכוןבא

, באופן קבוע או חד פעמי, הדירקטוריון רשאי להסמיך את המנהל הכללי )2
להגדיר סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע , למנות נושאי משרה ועובדים אחרים

 .את משכורתם ותנאי עבודתם
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ם להיות בא כוחה של החברה למנות על פי יפויי כח כל אד, בכל זמן ומזמן לזמן )3
אשר לא יעלו על אלה (סמכויות וכן שקולי דעת , לאותן מטרות ובאותם כוחות

ולאותה ) המסורים או הניתנים לשימוש על ידי הדירקטוריון על פי תקנון זה
תקופה ובכפוף לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן וכל 

לחברי דירקטוריון , דירקטוריון ימצא לנכוןאם ה, מינוי כזה יוכל להינתן
, או לחברה כלשהי או לחבריה, מקומי כלשהו שהוקם או למישהו ממנו

או מנהליה של כל חברה או פירמה או למי שנקבע , מורשיה, הדירקטוריון שלה
ובין אם , על ידי כל חברה או פירמה או באופן אחר לכל חבר אנשים שנתמנה

 .  על ידי הדירקטוריון, פיןנתמנה במישרין או בעקי

הדירקטוריון יהא רשאי למנות מטעם החברה עורך דין או עורכי דין בישראל  )4
גופים שיפוטיים , בורר, או מחוצה לה לייצג את החברה בפני כל בית משפט

עירוניים או אחרים בישראל , גופים או משרדים ממשלתיים, שיפוטיים-ומעין
דין אותן הסמכויות שהדירקטוריון יראה  ולהקנות לכל עורך, או מחוצה לה
לאחר , כולן או מקצתן, לרבות הסמכות להאציל את סמכויותיו, אותן לנאותות

 .או לאחרים

הדירקטוריון רשאי להאציל סמכות זאת דרך קבע או באופן חד פעמי למנהל 
 .הכללי

ו ללוות או להבטיח כל סכום א, בכל זמן, הדירקטוריון רשאי  לפי שיקול דעתו )5
ובכלל זה על ידי , סכומים באותם אופנים מועדים ותנאים כפי שימצא לנכון

,  בין מובטחות ובין שאינן מובטחות, הוצאת אגרות חוב או סדרת אגרות חוב
שעבוד או כל בטחון אחר של המפעל או הרכוש של , או בכפוף לכל משכנתא

ניות שטרם נדרש לרבות הון המ, בין קיים ובין עתידי, כולו או מקצתו, החברה
 .תשלומו והון המניות שנדרש תשלומו אך טרם שולם

23. Uיושב ראש הדירקטוריוןU  

 .דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון )א(

ידי חברי הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון -יושב ראש הדירקטוריון יבחר על )ב(
ריון שמינתה אותו לכהן או ישיבת הדירקטו, הראשונה לאחר האסיפה השנתית

ידי -כל עוד לא הוחלט אחרת על, ויכהן כיושב ראש לדירקטוריון, כדירקטור
 .הדירקטוריון או עד להפסקת כהונתו כדירקטור

24. Uכינוס ישיבות דירקטוריוןU   

 .ולפחות אחת לשלושה חודשים, הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה )א(

ולדרישת כל אחד , את הדירקטוריון בכל עתיושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס  )ב(
 :מאלה

 ;שני דירקטורים )1

 ;לחוק החברות 257אם נתקיים האמור בסעיף  -דירקטור אחר  )2

יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון אם הצריכו , מבלי לגרוע מהאמור לעיל )ג(
של רואה  או דיווח, לחוק החברות) ד(122פי סעיף -הודעה או דיווח של המנהל הכללי על

 .פעולה של הדירקטוריון, לחוק החברות 169החשבון המבקר של החברה על פי סעיף 

, לעיל) ב(24ימים ממועד הדרישה כאמור בתקנה  14לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך  )ד(
) ג(24או ממועד הדיווח של המנהל הכללי או של רואה החשבון המבקר על פי תקנה 

ל לכנס ישיבת דירקטוריון לצורך "ויים בתקנות הניהיו רשאים כל אחד מהמנ, לעיל
 .אותו עניין
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הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון זמן סביר לפני מועד  )ה(
 . הישיבה

או למען אחר אליו ביקש הדירקטור מהחברה  ההודעה תימסר למענו של הדירקטור )ו(
בה מועד הישיבה והמקום בו ויצוינו , כפי שנמסר מראש לחברההכל , להעביר הודעות

 . וכן פירוט סביר של הנושאים שעל סדר היום, תתכנס

, בהסכמת כל הדירקטורים, רשאי הדירקטוריון, לעיל) ב(24על אף האמור בתקנה  )ז(
 .להתכנס לישיבה ללא הודעה

25. U ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולןU  

והוא יכלול , רקטוריוןסדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדי )א(
לעיל וכל ) ג(24 -ו) ב(24נושאים שנקבעו כאמור בתקנות , נושאים שקבע יושב הראש

זמן סביר בטרם , נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקשו מיושב ראש הדירקטוריון
 .לכללו בסדר היום, כינוס ישיבת דירקטוריון

נעדר יושב ראש הדירקטוריון  .יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון )ב(
יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול , מישיבה

 . הדיון

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל  )ג(
 .  הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן

ובלבד שכל הדירקטורים , ות אף ללא התכנסות בפועלהדירקטוריון רשאי לקבל החלט )ד(
 .  הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך

ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול , לעיל) ד(25התקבלו החלטות כאמור בתקנה  )ה(
 .את חתימות הדירקטוריםאת חתימתו או החלטות ויצרף לו 

מחצית מחברי : כל אחד משני הבאיםת דירקטוריון יהיה מניין חוקי לפתיחת ישיבכ )ו(
עליהם נמנה דירקטור חיצוני אחד או  חברי הדירקטוריון 3או לחילופין , הדירקטוריון

   .יותר

תהיה הרשות לקיים את כל , לכל ישיבה של הדירקטוריון שנוכח בה מנין חוקי )ז(
י הדירקטוריון או יפויי הכח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן ביד, הסמכויות

 .המופעלים על ידו בדרך כלל

26. U הצבעה בדירקטוריוןU  

 . בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור )א(

ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול ; החלטות בדירקטוריון תתקבלנה ברוב רגיל )ב(
 . נוסף

ובת לא יהיה צד להסכם הצבעה ויראו בהסכם כזה הפרת ח, דירקטור בכשירותו ככזה )ג(
 .אמונים של הדירקטור

, פרוטוקול שאושר ונחתם בידי יושב ראש הישיבה או בידי יושב ראש הדירקטוריון )ד(
 .ישמש ראיה לכאורה לאמור בו
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27. Uועדות הדירקטוריון 

דירקטוריון החברה רשאי להקים ועדות דירקטוריון באופן כללי או לעניין מסוים  )א(
וא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת וה, ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון

 ").ועדת דירקטוריון: "להלן(סמכות זו 

כמוה כהחלטה שהתקבלה , החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון )ב(
 . אלא אם הורה הדירקטוריון אחרת, או פעולה שנעשתה בדירקטוריון

 . המלצותיה ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או )ג(

 . גם על כינוס ישיבות הוועדות ואופן ניהולן, בשינויים המחויבים, יחולו 26עד  24תקנות  )ד(

דירקטוריון החברה לא יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים  )ה(
 :אלא לשם המלצה בלבד, שלהלן

 ;קביעת מדיניות כללית לחברה )1

אלא אם מדובר ברכישה של מניות , תלחוק החברו 1כהגדרתה בסעיף , חלוקה )2
 ;החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון

קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה כללית או מתן חוות  )3
 ;לחוק 329דעת על פי סעיף 

הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש  )4
אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב , איגרות חוב למניות או של סדרת

 ;מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה

 ;אישור הדוחות הכספיים )5

אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים  )6
 . לחוק 275עד  268 -ו 255

ם אין בביטול כדי ואול, הדירקטוריון רשאי לבטל וועדת דירקטוריון שמונתה על ידיו )ו(
לפגוע בתוקפה של החלטה של וועדת דירקטוריון שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר 

 . אשר לא ידע על ביטולה

28. Uועדת ביקורתU   

לעיל תחולנה  27והוראות תקנה , דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת )א(
 .בשינויים המחויבים, עליה

 . לחוק 115פי סעיף -ת משלושה וחבריה ימונו עלמספר חברי ועדת הביקורת לא יפח )ב(

המבקר הפנימי של החברה יקבל הודעות על קיום ישיבות של ועדת הביקורת ויהיה  )ג(
המבקר הפנימי יהיה רשאי לבקש מיושב ראש ועדת הביקורת . רשאי להשתתף בהן

ך ויושב ראש ועדת הביקורת יכנסה תו, לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו
 .אם ראה טעם לכך, זמן סביר ממועד הבקשה

הודעה על קיום ישיבת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים  )ד(
 .שהיה רשאי להשתתף בה, תומצא לרואה החשבון המבקר של החברה
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בין השאר תוך התייעצות , ועדת הביקורת תעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה )ה(
ותציע לדירקטוריון , רואה החשבון המבקר של החברה או עם/ו עם המבקר הפנימי

תחליט ועדת הביקורת אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות , כמו כן. דרכים לתיקונם
 . לחוק 275עד  268 -ו 255אישור ועדת הביקורת על פי סעיפים 

29. Uמנהל כללי 

דירקטור ובין בין אם הוא , הדירקטוריון יוכל מפעם לפעם למנות אדם אחד או יותר )א(
אם למועד קבוע או ללא הגבלת , כמנהל כללי או כמנהלים כלליים של החברה, אם לאו

בהתחשב עם תנאי כל חוזה בינו או ביניהם לבין , והוא יכול מדי פעם בפעם, זמן
 .לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם, החברה

שוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע המנהל הכללי אחראי לניהול ה )ב(
למנהל . א יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריוןווה, הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו

כל , הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה
רה וכן סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החב

 .כל סמכות שהוקנתה לו על ידי הדירקטוריון

לשם קבלה והחזקה , בני אדם או תאגיד, למנות אדםיהא רשאי המנהל הכללי אחראי  )ג(
או , בנאמנות עבור החברה של רכוש כלשהו השייך לחברה או אשר לחברה יש עניין בו

ים בקשר המעשים והדברים הדרוש, ולבצע ולעשות את כל הפעולות, לכל מטרה אחרת
 ;וכן לדאוג לתשלום שכרם של נאמן או נאמנים אלו, לכל נאמנות כזו

להתפשר או לזנוח כל הליכים , להגן, לנהל, לפתוחיהא רשאי המנהל הכללי אחראי  )ד(
משפטיים מטעם החברה או נגדה או נגד פקידיה או הנוגעים באופן אחר לענייניה וכן 

כל חוב המגיע או תביעות או דרישות  להתפשר ולהאריך את הזמן לפירעון או לסילוק
 ;על ידי החברה או נגדה

למסור לבוררות כל תביעה או דרישה של החברה או יהא רשאי המנהל הכללי אחראי  )ה(
 ;נגדה

המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דין וחשבון על הפעילות השוטפת של החברה במועדים  )ו(
ביוזמתו או לפי , ון רשאייושב ראש הדירקטורי. ובהיקף שיקבע לכך הדירקטוריון

 .לדרוש מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה, החלטת הדירקטוריון

בהתחשב בתנאי כל חוזה , שכרו של מנהל כללי ותנאי כהונתו ייקבעו מדי פעם לפעם )ז(
על ידי הדירקטוריון ויוכל להיות בדרך של , שבינו לבין החברה ובכפוף להוראות החוק

או , מהרווחים או ממחזור הכספים של החברה, בשיעור מהדיבידנד משכורת או עמלה
מקום שהחוק . או באחד או יותר מהאופנים האלה, על ידי השתתפות ברווחים כאלה

יהיה כל חוזה כאמור כפוף , מחייב אישור האסיפה הכללית לגבי חוזה עם נושא משרה
 .לאישור כאמור

הדירקטוריון יוכל מדי פעם , ק החברותלחו 92לרבות סעיף , בכפוף להוראות כל דין )ח(
בפעם להאציל למנהל כללי באותה שעה אותן הסמכויות שהוא פועל לפיהן על פי תקנון 

כפי שימצא לנכון ויוכלו להעניק סמכויות שתופעלנה לאותן המטרות והצרכים , זה
כן יוכל להאציל . כפי שימצא לנכון, ובאותם הזמנים והתנאים ובאותן ההגבלות

או במקום כולן או , יות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריוןסמכו
 .לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן גם יחד, והוא רשאי מפעם לפעם לבטל, מקצתן

 . מסמכויותיו, הכפוף לו, להאציל לאחר, באישור הדירקטוריון, המנהל הכללי רשאי )ט(
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30. Uנושאי משרה בחברה 

בכפוף להוראות כל דין וכאמור , וכן, מזמן לזמן למנות ולפטר הדירקטוריון יהא רשאי
להסמיך את המנהל הכללי באופן קבוע או חד פעמי למנות נושאי , לעיל) 5)(ג(22בתקנה 

להגדיר סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורתם ותנאי , משרה ועובדים אחרים
ל למנות "ת מסמכותו של המנכק זה אינה גורע"סמכותו של הדירקטוריון לפי ס .עבודתם

, אולם נושא משרה שפוטר עד ידי הדירקטוריון, נושאי משרה בהתאם לאמור בחוק החברות
 .לא ימונה בשנית אלא על ידי הדירקטוריון

31. Uשיפויואחריות  ,ביטוח  

 ביטוח )א(

החברה תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו , בכפוף להוראות חוק החברות
בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא  ,של נושא משרה בה

 :בכל אחד מאלה, משרה בה

 ;הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר )1

ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד , הפרת חובת אמונים כלפיה )2
 ;סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

 ;אדם אחרחבות כספית שתוטל עליו לטובת  )3

לרבות נושא משרה בכירה כהגדרתו , חבות כספית שהוטלה על נושא משרה )4
בשל תשלום עבור , ")חוק ניירות ערך: להלן( 1968 -ח"התשכ, בחוק ניירות ערך

ו או הוצאות שהוציא /לחוק ניירות ערך) א)(1)(א(נד52נפגע הפרה כאמור בסעיף 
בקשר עם הליך ) ות ערךלרבות נושא משרה כהגדרתו החוק נייר(נושא משרה 

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

 .כל אירוע אחר שבשלו מותר או יהיה מותר לבטח אחריות נושא משרה )5

, )הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך( 3'הליך לפי פרקים ח -"הליך מנהלי"
הסדר ( 1' או ט) נהליים בידי ועדת האכיפה המנהליתהטלת אמצעי אכיפה מ( 4'ח

לחוק ניירות ) המותנית בתנאים, להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים
 .כפי שיתוקן מעת לעת, ערך

 שיפוי )ב(

שפות נושא משרה תת התחייבות מראש להחברה רשאית ל, בכפוף להוראות החוק .1
בכל  להלן___ בתקנה כמפורט  ,בשל חבות או הוצאה התחייבות לשיפוי: להלן( בה

 :אחד מאלה

לרבות פסק , חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין )1
 ; דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט

שהוציא נושא , לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות התדיינות סבירות )2
גדו בידי החברה או בהליך שהוגש נ, משרה או שחויב בהן בידי בית משפט

או באישום , או באישום פלילי שממנו זוכה, בשמה או בידי אדם אחר
או עיצום  פלילי בו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 .כספי

, חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה )3
 .לחוק ניירות ערך) א)(1)(א(נד52כאמור בסעיף 
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לרבות נושא משרה כהגדרתו החוק ניירות (ציא נושא משרה הוצאות שהו )4
לרבות הוצאות התדיינות , בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו) ערך

 .סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

 .חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי חוק החברות )5

ם ליתן אית גשוהיא ר, רה רשאית לשפות נושא משרה בה כאמור בדיעבדהחב .2
התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חברות או הוצאה כמפורט בסעיף ב 

בל לסוגי אירועים שלדעת גותראש מ יפוישלובלבד שההתחייבות , לעיל) 1
רקטוריון שהדיולסכום , יפוילשבעת מתן ההתחייבות , הדירקטוריון ניתן לצפותם

ובכפוף . בי כקבוע להלןקבע כי הוא סביר בנסיבות העניין ובכפוף לסכום המר
 .לסעיף להלן

סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה כלפי כל נושאי המשרה בחברה  .3
כתבי : "להלן(פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם בחברה מעת לעת -במצטבר על

מההון העצמי של ) עשרים וחמישה( 25% -לא יעלה על סך השווה ל, ")השיפוי
סמוך ספיים המבוקרים או הסקורים אשר היו ידועים החברה על פי דוחותיה הכ

 .מועד תשלום השיפוילפני 

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל , בכפוף להוראות חוק החברות
י בקשתה "לרבות נושא משרה המכהן או שכיהן מטעם החברה או עפ, אדם

יקה בה שהחברה מחז) לרבות חברה זרה(כדירקטור או נושא משרה בחברה אחרת 
נושא משרה : "להלן(או שלחברה עניין כלשהוא בה , במישרין או בעקיפין, מניות

, בשל חבות שתוטל עליו או הוצאה שיוציא או שיחוייב בה, ")בחברה האחרת
עקב מעשה או מחדל בתוקף היותו דירקטור או נושא משרה בחברה , כאמור לעיל

 .לעיל) 1האחרת כמפורט בסעיף ב 

כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין , ולא יהיה בהן, עילאין בהוראות דל )ג(
 :או לעניין שיפוי/התקשרותה בחוזה ביטוח ו

קבלנים או יועצים של , לרבות עובדים, בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה )1
 ;החברה שאינם נושאי משרה בה

או השיפוי אינם אסורים /במידה שהביטוח ו -בקשר לנושאי משרה בחברה  )2
 .במפורש לפי כל דין

כהגדרתו , מי שמכהן מעת לעת בחברה כנושא משרה, לעניין סעיף זה משמעו" נושא משרה"
המכהן מטעם החברה , לרבות נושא משרה בחברה, לחוק החברות 1ל מונח זה בסעיף ש
ולרבות חברה פרטית בשליטתו של מי מנושאי , רה אחרת לרבות חברה בת של החברהחבב

או כנושא משרה בחברה /לעיל באמצעותה פעל כנושא משרה בחברה והמשרה האמורים 
 .אחרת

 

32. Uמבקר פנימי ורואה חשבון מבקר 

  )א(

 .דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי לפי הצעת וועדת הביקורת )1

ר ועדת הביקורת "יו, או ועדת הביקורת/באין הוראה אחרת של הדירקטוריון ו )2
 .יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

מבקר הפנימי יגיש את הצעתו לתכנית עבודה שנתית או תקופתית לאישור ה )3
 .האשר אותה בשינויים הנראים לועדת הביקורת תו, ועדת הביקורת
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למנהל , המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון )4
יושב ראש הדירקטוריון או יושב ראש ; הכללי וליושב ראש וועדת הביקורת

בנוסף , דת הביקורת רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימיתוע
 .שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה םבענייני, על תכנית העבודה

  )ב(

רואה חשבון מבקר ישמש . האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר לחברה )1
האסיפה הכללית תהא רשאית . בתפקידו עד תום האסיפה השנתית בה מונה

למינוי רואה חשבון מבקר לקבוע כי תקופת מינויו תהיה ארוכה  בהחלטתה
אך לא מעבר למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית , יותר משנה אחת

 .השלישית שלאחר זו בה מונה

חברה רשאית למנות כמה רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פעולת  )2
 .הביקורת

יקורת יקבע בידי האסיפה שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הב )3
או בידי הדירקטוריון באם האסיפה הכללית לא קבעה את שכרו , שמינתה אותו

. או באם האסיפה הכללית הסמיכה את הדירקטוריון לקבוע את שכרו
דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים 

ון ידווח לאסיפה הכללית הדירקטורי. שאינם פעולת ביקורת, נוספים לחברה
 .השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים כאמור

33. Uחלוקת דיבידנד ומניות הטבה, חלוקה 

חלוקת דיבידנד והקצאת מניות הטבה תעשה בכפוף להוראות החוק ובכפוף , חלוקה )א(
 :להוראות תקנון זה כדלקמן

ת הטבה תתקבל חלוקת דיבידנד והקצאת מניו, החלטה על חלוקה )1
 .בדירקטוריון החברה

חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה תעשה לכל בעלי המניות בחברה באופן  )2
במפורש , על תיקוניו, אלא אם נקבעו בתקנון זה, יחסי לערך הנקוב של כל מניה

 . כללים לעניין קדימות בזכאות לקבלת דיבידנד לסוג מניות זה או אחר

אותם , כל דיבידנד או זכויות הנאה אחרותהדירקטוריון רשאי לנכות מ )3
סכומים שבעל מניה שבגינה משתלם דיבידנד או ניתנות זכויות הנאה אחרות 

 .  בין שהגיע זמן פירעונם ובין שטרם הגיע, בגין אותה מניה, חייב לחברה

לחוק  312הכל בכפוף להוראות סעיף , החברה רשאית להנפיק ניירות ערך ניתנים לפדיון )ב(
הסמכות להנפקת ניירות . קבע בתנאי ההנפקה של ניירות ערך בני פדיון כאמורוכפי שי

 .ערך ניתנים לפדיון נתונה לדירקטוריון החברה

למנות נאמנים או קרואי שם עבור , כפי שיראה מועיל ונכון בעיניו, הדירקטוריון רשאי )ג(
פנו  לא, כפי שיקבע הדירקטוריון, ז אשר משך תקופה"מחזיקי תעודות מניה למוכ

וכן , מניות או זכויות הנאה אחרות מכל תיאור וסוג, לחברה לשם קבלת דיבידנדים
עבור אותם מחזיקי מניות רשומות על שם אשר לא הודיעו לחברה על שינויי כתובתם 

מניות או זכויות הנאה אחרות משך תקופה , ואשר לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים
גבייה או קבלה של , אלה ימונו לשם מימוש קרואי שם או נאמנים. כאמור לעיל

לחתום על מניות שטרם הונפקו המוצעות לבעלי , מניות וזכויות כאמור, דיבידנדים
אך לא יהיו רשאים להעביר או להמחות את המניות בגינן הם מונו או להצביע , המניות

או מנוי בכל תנאי נאמנות . מכוחן או להעביר או להמחות זכויות שהם מחזיקים כאמור
יותנה על ידי החברה שלפי דרישה ראשונה מאת מחזיק מניה בגינה מכהנים , קרואי שם

יהיו חייבים הנאמנים או קרואי השם להחזיר לאותו מחזיק , הנאמנים או קרואי השם
מניה או למי שהחברה תורה את המניה הנדונה ואת כל אותן הזכויות המוחזקות 

כל פעולה וסידור שיעשו על ידי קרואי שם או נאמנים . הכל לפי העניין, בידיהם עבורו
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אלה וכל הסכם בין הדירקטוריון וקרואי שם או נאמנים אלה יהיו בני תוקף ויחייבו את 
 .כל הנוגעים בדבר

הדירקטוריון רשאי לקבוע מדי פעם בפעם את אופן תשלום הדיבידנדים או חלוקת  )ד(
ים בקשר לכך הן למחזיקי מניות מניות ההטבה וכל זכויות אחרות והסדורים הקשור

, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. ז"רשומות על שם והן לגבי מחזיקי מניות למוכ
רשאי הדירקטוריון לשלם כל דיבידנדים או כספים בגין מניות על ידי משלוח שיק על 
ידי דואר לכתובתו של מחזיק המניות כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות של 

 .  החברה
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34. Uדרישת תשלום 

לפי שיקול דעתו או בכפוף להוראות שיקבעו בתנאי  , הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן )א(
להגיש לבעלי המניות דרישות תשלום על חשבון , אם נקבעו, הקצאת המניות

הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות המוחזקות על ידי בעלי המניות כפי 
תינתן הודעה מוקדמת בת ארבעה ובלבד ש, שיראה בעיני הדירקטוריון למתאים

וכל בעל מניות יהא חייב לשלם את הסכום , עשר יום לפחות על כל דרישת תשלום
 .הנדרש ממנו כאמור במועדים ובמקומות שייקבעו על ידי הדירקטוריון

לשלם את דרישות התשלום , ביחד ולחוד, מחזיקים משותפים במניה יהיו חייבים )ב(
 .והשעורים בקשר לדרישות כאלה

יהיה מחזיק , מקום שדרישת תשלום או שיעור המגיע על חשבון מניה לא שולם )ג(
המניה או האדם שלו היא הוקצתה חייב לשלם הפרשי הצמדה וריבית על סכום 
דרישת התשלום או השיעור כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון החל מן היום שנועד 

תר על הפרשי ההצמדה אולם הדירקטוריון רשאי לוו, לפירעון וכלה ביום הפירעון
 .או על הרבית או על מקצתם

כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום  )ד(
ייחשב בתקנון זה , בין על חשבון ערכה הנקוב המניה ובין עבור פרמיה, קבוע

ובמקרה , לדרישת תשלום שנעשתה כדין ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום
שלום יחולו כל סעיפי תקנון זה הדנים בתשלום הפרשי הצמדה וריבית של אי ת
כאילו סכום , חילוט וכדומה וכל יתר הוראות התקנון הקשורות לעניין, והוצאות

 .זה נדרש כדין

רשאי לקבל מבעל מניות הרוצה לשלם את כל , אם ימצא לנכון, הדירקטוריון )ה(
בנוסף לסכומים שתשלומם , הםאו כל חלק מ, הכספים המגיעים על חשבון מניותיו

וכן רשאי הוא לשלם לו ריבית והפרשי הצמדה על הסכומים אשר , נדרש למעשה
שולמו מראש או על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר בזמן הנדון נדרש על 

בשיעור שהדירקטוריון ובעל , חשבון המניות שביחס אליהן נעשה התשלום מראש
על אותו החלק , אם יהיה, וסף לדיבידנד המשתלםוזאת בנ, המניות יסכימו עליו

 .המשולם של המניה שביחס אליה נעשה התשלום מראש

35. Uחילוט מניות 

אחר דרישת תשלום על פי ההוראות ") החייב: "להלן בתקנה זו(לא מילא בעל מניות  )א(
לחלט כל מניה , בכל עת לאחר מכן, רשאי הדירקטוריון, לעיל 34הקבועות בתקנה 

 . יתנה לחייב הודעה בדבר דרישת תשלוםשביחס אליה נ

חילוט מניה יגרור עמו בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל , בכפוף להוראות כל דין )ב(
 .תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה

חילוט מניה בחברה יכלול את כל הדיבידנדים של אותה המניה אשר לא שולמו לפני  )ג(
 .אף אם הוכרזו, החילוט

להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל מניה שחולטה , י למכורהדירקטוריון רשא )ד(
. עם או בלי כל סכום שנפרע על המניה או שנחשב כנפרע עליה, באותו אופן כפי שיחליט

לחוק  308כמשמעותן בסעיף , מניות שחולטו וטרם נמכרו תהיינה מניות רדומות
 .החברות

התמורה שלה התחייב  עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על )ה(
ובלבד , אם הייתה כזו, יהיה זכאי החייב להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן, החייב

, שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב החייב
 .בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה
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יראה הדירקטוריון רשאי בכל עת לגבות את הכספים שחולטו או כל חלק מהם כפי ש )ו(
 .בעיניו אך לא תהא עליו חובה לעשות כן

36. Uמרשם בעלי מניות 

 :החברה תנהל מרשם בעלי מניות אשר יכלול את הפרטים הבאים )א(

 ;הכל כפי שנמסר לחברה, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, שמו )1

ואם , בציון ערכן הנקוב, כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בעל מניה )2
הסכום שטרם  -ון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהוטרם שולם על חשב

 ;שולם

 ;לפי העניין, תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעל המניות )3

לצד שמו של בעל מניות את , תציין החברה, סומנו המניות במספרים סידוריים )4
 ;מספר המניות הרשומות על שמו

יצוין במרשם מספרן , החברותבחוק  308היו בחברה מניות רדומות כאמור בסעיף  )ב(
 .והתאריך שבו הפכו לרדומות

תציין את מספר , להלן 37כאמור בתקנה , מנהלת החברה מרשם בעלי מניות נוסף )ג(
אם סומנו המניות , המניות הרשומות במרשם בעלי המניות הנוסף את מספריהן

 .במספרים סידוריים

, )א(36כאמור בתקנה , חברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות )ד(
 :בכל אחד מן המקרים המנויים להלן

ודרישות , נמסר לחברה כתב העברה של המניה בחתימתן של המעביר והנעבר )1
 ;התקנון לעניין העברת מניות נתקיימו

 ;נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם )2

 ;הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות )3

חר שעל פי התקנון די בו כדי לרשום שינוי המרשם בעלי התקיים תנאי א )4
 .המניות

החברה תהא רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך זמן סביר שייקבע על ידי  )ה(
על סגירת מרשם בעלי המניות . יום בכל שנה 30הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה על 

 . ימים מראש 7לפחות , תפרסם החברה

 

37. Uם ומרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראלמרשם בעלי מניות מהותיי 

במרשם בעלי המניות המהותיים יישמרו הדיווחים שקיבלה החברה לפי חוק ניירות  )א(
 .ערך בדבר החזקותיהם של בעלי מניות מהותיים במניות החברה

החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל ויחולו לעניין זה הוראות  )ב(
 .לחוק החברות 138סעיף 
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38. Uהחותמת וסמכות החתימה, החותם 

והדירקטוריון ידאג , החברה תוכל לקבוע חותמת או חותמות גומי להטבעה על מסמכים )א(
 ;לכך שכל חותמת כזו תשמר במשמרת בטוחה

ופעולותו וחתימתו , הדירקטוריון יוכל להסמיך כל אדם לפעול או לחתום בשם החברה )ב(
 ;מכותובתנאי שפעל וחתם בגדר ס, תחייבנה את החברה

ולהורות על דרכי , הדירקטוריון מוסמך להשתמש ולהחזיק חותם לשימוש בחוץ לארץ )ג(
 . השימוש בו

39. Uחשבונות 

על הדירקטוריון לדאוג להנהלת חשבונות ולפרסום דוחות כספיים כקבוע בהוראות סעיפים 
 . לחוק החברות והוראות כל דין אחר החל על החברה 175עד  171

40. UתרומותU  

אף אם התרומה אינה במסגרת , ת לתרום סכום סביר למטרה ראויההחברה תהא רשאי
כאשר , יהיה מוסמך על ביצוע תקנה זוהמנהל הכללי . שיקוליה העסקיים של החברה

, לפי הגבוה, ב"דולר ארה 15,000ח או "ש 50,000תרומה שנתית מצטברת בסך של מעל 
 .תובא לאישור הדירקטוריון

41. Uניהול פרוטוקולים 

ישיבות , אסיפות סוג, פרוטוקולים של ההליכים בישיבות האסיפות הכלליותהחברה תערוך 
 7ותשמור אותם במשרדה הרשום לתקופה של , דירקטוריון וישיבות של ועדות דירקטוריון

 .שנים ממועד הישיבה

42. Uהודעות 

יכולים להימסר על , הודעות ומסמכים אחרים שיש למסרם לבעלי מניות או למי מהם )א(
על מניות בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום במכתב ידי החברה לכל ב

הממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות , מבויל כדבעי
או על ידי מתן הודעה לבעלי מניות או זכויות אחרות מכל סוג שהוא על ידי פרסום בשני 

, עברית ובעלי תפוצה סבירהעיתונים עבריים יומיים המופיעים בישראל בשפה ה
 .ובמקרה של פרסום כאמור יבוא הפרסום במקום מסירת הודעה אישית או בדואר

תינתן למי מביניהם ששמו , ביחס למניות משותפות, כל הודעה שיש לתתה לבעלי מניות )ב(
וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת , נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות

תימסר הודעה על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים , לחילופין. לבעלי המניות
 .המופיעים בישראל בשפה העברית ובעלי תפוצה סבירה

שיתן , ל"כל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת בין בארץ ובין בחו )ג(
יהיה זכאי , שלפיה אפשר למסור לו הודעותבישראל לחברה מפעם לפעם כתובת 

, אולם, לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבלה בהתאם לתקנון זהשימסרו 
לא יהא , בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת, פרט לאמור לעיל

 .זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה

החברה רשאית ליתן הודעה לאנשים שיש להם זכות לכל מניה כתוצאה ממיתה או  )ד(
על ידי , למפרקו או כונס נכסיו –ובמקרה של תאגיד , ו מפסלותומפשיטת רגל של חבר א

) לכשישנה(משלוח בדואר במכתב נושא בולים הערוך אליהם בשמם לפי הכתובת 
על ידי ) אם טרם שנמסרה כתובת כזאת(שנמסרה לשם כך על ידי אותם אנשים או 

, וותאלמלא קרה מקרה המ, מסירת ההודעה באותו אופן שבו היו מוסרים אותה
 . הפירוק או כינוס הנכסים, הפסילה, פשיטת הרגל
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ייחשבו כאילו התקבלו מקץ שני , כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או נשלחו בדואר )ה(
וכשבאים להוכיח את המסירה , ימי עסקים לאחר יום מסירתם למשלוח בבית הדואר

מך או את המשלוח יהא מספיק אם יוכיחו שמכתב המכיל את ההודעה או את המס
 . מוען לכתובת הנכונה על פי הרשום בחברה ונמסר למשרד הדואר במכתב מבויל

)I( כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או , בכפוף להוראות כל דין
מביאים את יום המסירה בחשבון מספר הימים , הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא

 .או התקופה

43. Uפירוק 

יחולקו הנכסים העודפים בכפיפות להוראות , ון ובין באופן אחרבין מרצ, אם החברה תפורק
לפי סדר העדיפויות והיחס , כל דין לעניין פירוק ולזכויות מיוחדות הצמודות למניות

 :הבאים

 .על ערכן הנקוב של המניות, פרי פאסו באופן יחסי להון הנפרע: החזר הון מניות )א(

ן הנפרע על ערכן הנקוב של המניות פרי פאסו באופן יחסי להו: יתרת נכסי העודפים )ב(
עמד , ואילו כל סכום שנדרש, ולמטרה זו ייחשב כל סכום שלא נדרש על מניות כנפרע

 .לא ייכלל בהון הנפרע למטרת חלוקה זו, לפירעון ולא שולם עד למועד תחילת הפירוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74774\1\0\33\מ
 

 228156\0\33\מ



 מחשבים מטי ערבויות  –ו נספח 

כנגדו  2017בדצמבר  31נכון ליום ₪ אלפי  640קו אשראי בגובה של ת הבת מ.ט.י הנדסה לחבר .1

 .ניתנה ערבות ממטי מחשבים למטי הנדסה

 



 שבים מח מטיהליכים משפטיים  – זנספח 

 תביעה כנגד עיריית ראש העין בגין אי פינוי אשפה בשנים עברו. ם מחשבי חברת מטיל



 רשם החברות רשות הדואר
 

Email elhanan.zeira@mtiwe.com  

   
 

 מספר הזמנה סוג דו"ח מספר חברה דוח מוזמן

 60160711 דו"ח מלא 52-004098-1 ) בע"מ1982מ.ט.י. מחשבים ושרותי תכנה (

 
11:49:18 25/04/2018ממשק חדש  -הופק ע"י משתמש שוהם   

 
 
 
  

 רשם החברות
משרד המשפטים  

  

בקשתך   | שעבודים| חוב אגרות| שינוים בתקנוןפרטי התאגידדו"ח רשם מלא
 מתבצעת. אנא המתן...

 

 פרטי חברה
 520040981 מספר חברה
 פעילה סטאטוס משפטי
 19/08/1982 תאריך רישום
 ) בע"מ1982מ.ט.י. מחשבים ושרותי תכנה ( שם חברה

 מוגבלת אחריות בעלי המניות
 ישראלית סוג חברה
 חברה ציבורית סיווג חברה

 48101ראש העין מיקוד: 11המלאכה  כתובת התאגיד
 לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון עיקרי מטרות התאגיד

 1996 דוח שנתי אחרון הוגש לשנת
 01/05/1996 נרשם בתאריך

 

 

 

 הערה
 הערה לנסח

, שאינו 1999-לחוק החברות תשנ"ט 1חברה זו הנה תאגיד מדווח לפי סעיף 
לחוק. למידע  145מחויב בדיווח לרשם החברות אלא בנושאים המפורטים בסעיף 

עדכני בדבר בעלי מניות, דירקטורים, דוח שנתי והון מניות יש לפנות לרשות 
 לניירות ערך.

 

 

 

 אגרות שנתיות
 אין לתאגיד חובות לתשלום אגרה שנתית

 

 

 

 חברות שהתמזגו לתוך החברה
 שם חברה מספר חברה תאריך מיזוג
 ) בע"מ1993מ.ט.י. טכנולוגיה והנדסה ( 511777575 24/12/1998

 

 

 

 שעבודים פעילים
למצב עדכני, יש לקרוא את תיאור הבטוחה  -12/11/2017בשעבודים שנרשמו לפני 

 יחד עם רשימת השינויים לשעבוד.
תיאור הבטוחה משקף את מצב הבטוחה  -12/11/2017בשעבודים שנרשמו אחרי 



 

 שעבודים פעילים
העדכני וכולל את השינויים המאוחרים ליום רישום הבטוחה. רשימת שינויים 

 מציינת את תאריכי עדכון השינויים ואת סוג השינויים שבוצעו. לשעבוד

שעבוד 
 תאריך היצירה תאריך הרישום מספר

23 29/11/2016 20/11/2016 
 פרטים כלליים לשעבוד

  29/11/2016 תאריך רישום  
  אגרת חוב מהות השעבוד  
  -- דרגת השעבוד  
  שקל חדש 150000 הסכום המובטח  

איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא     
    הסכמת בעל השעבוד

  הנכסים המשועבדים
  29/11/2016 תאריך רישום  
  כספים סוג הנכס  

  

שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כלי רכב כמפורט  תיאור הנכס
  להלן: 

מס רישוי  2016סוג רכב ?פרטי, שנת ייצור 
  יצרן יונדאי.  8763439

לרבות כל מנוע מתקן ואביזר המחוברים בין 
בחיבור של קבע ובין בחיבור ארעי לרכב 

  המשועבד. 
שעבוד על זכויות הנובעים מביטוח הרכוש 

  כמפורט באג"ח. 
  

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא 
 הסכמת בעל השיעבוד

 

  מלווה/נאמן
  29/11/2016 תאריך רישום  
  520029281 מספר זיהוי/תאגיד  
   בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ שם המלווה/נאמן  

 

 

 שעבודים לא פעילים
שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 10/09/1997 14/12/1995 04/01/1996 1

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 10/09/1997 18/03/1997 20/03/1997 2

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 01/03/2001 26/06/1997 15/07/1997 3

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 מישכון  0.00 17/07/2005 26/06/1997 15/07/1997 4

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 06/01/2000 26/06/1997 15/07/1997 5

שעבוד 
מהות  הסכום המובטח תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 השיעבוד
אגרת  13920000.00 27/06/2017 28/11/1999 05/12/1999 6



 

 שעבודים לא פעילים
 חוב שקל חדש

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 28/03/2004 02/07/1995 10/07/1995 7

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 28/03/2004 07/11/1995 14/11/1995 8

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 28/03/2004 17/01/1996 28/01/1996 9

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 23/08/2007 17/04/1997 04/05/1997 10

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 28/03/2004 20/04/1997 04/05/1997 11

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 29/09/2005 27/05/1997 01/07/1997 12

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 29/09/2005 26/06/1997 09/07/1997 13

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 מישכון  0.00 19/03/2004 25/06/1998 05/07/1998 14

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 מישכון  0.00 19/03/2004 25/06/1998 05/07/1998 15

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 מישכון  0.00 05/02/2008 17/01/2006 14/02/2006 16

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 מישכון  0.00 21/06/2009 09/01/2006 19/02/2006 17

שעבוד 
מהות  הסכום המובטח תאריך סילוק תאריך יצירה תאריך הרישום מספר

 השיעבוד
18 22/03/2006 05/09/2005 10/09/2009 2100000.00 

 פרנק שויצרי
 מישכון

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירה תאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

19 
04/05/2008 09/04/2008 12/06/2017 0.00  

שיעבוד 
 ספציפי

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 29/12/2010 13/09/2010 21/09/2010 20

שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 מישכון  0.00 13/01/2015 08/09/2011 09/10/2011 21



 

 שעבודים לא פעילים
שעבוד 
הסכום  תאריך סילוק תאריך יצירהתאריך הרישום מספר

 המובטח
מהות 
 השיעבוד

 אגרת חוב  0.00 15/08/2016 10/06/2012 24/06/2012 22
 

 

 

 שינויים בחברה
 תאור השינוי תאריך החלטה תאריך רישום תאור סוג הבקשה
   12/01/1994 13/01/1994 שינוי בתקנון
   30/12/1999 10/06/2001 שינוי בתקנון

 

 

 

 שינויי סטאטוס
 אין שינויי סטאטוס

 

 
 בוצע בעקבות דו''ח שנתי   (*)

 
תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהוא לעיון 
בתיק החברה אצל רשם החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבפנקסי החברה עצמם המצויים 

 במשרד הרשום והפתוחים לעיון הציבור.
 11/07/17עודכן לאחרונה במאגר הרשם בתאריך  25/04/18בתאריך BDIהופק ע"י 

, בני  11בן גוריון   מגדלי ויטה , רח'
 . 51260ברק 

ט

 ל. 
,03-

5770333 
פק

 ס 
,03-

6160333 
E-mail : 

Rasham@bdi.co.il  
  ט.ל.ח    אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ©.כל הזכויות שמורות  25-04-2018 11:49     66542 - 3085נוצר 
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 UTHE ISRAELI COMPANIES LAW, 5759-1999 
 
 UA COMPANY LIMITED BY SHARES 

 
AMENDED AND RESTATED 

  
ARTICLES OF ASSOCIATION 

  
OF 

 
MTI WIRELESS EDGE LTD. 

(the "Company") 
  
 
 GENERAL PROVISIONS 
 
 
INTERPRETATION 
 
1 In these Articles the following terms shall bear the meanings set opposite 

them, unless the context otherwise requires: 
 

T E R M S  M E A N I N G S 
Applicable Law  The Companies Law, the Israeli Companies 

Ordinance (New Version) 1983, the Securities Law, 
5738–1968 (the "Securities Law") and all applicable 
laws and regulations applicable in any relevant 
jurisdiction (including without limitation English laws 
and regulations), and rules of any stock market in 
which the Company’s shares are registered for 
trading as shall be in force from time to time and to 
the extent applicable to the Company. 
 

Articles  these Articles of Association as may be amended 
from time to time. 
 

Auditor  as defined under the Companies Law. 
 

Board of Directors 
or the Board  

 the board of Directors of the Company. 
 
 

CEO  Chief Executive Officer, also referred to under the 
Companies Law as the general manager. 
 

Class Meeting  a meeting of the Shareholders of a class of shares. 
 

Company  MTI WIRELESS EDGE LTD. 
 

Equity Securities  shall mean a Relevant Share (other than a share 
taken by the subscriber(s) to the memorandum 
and/or articles of association of the Company upon 
its incorporation or a bonus share) or a right to 
subscribe for or to convert securities into, Relevant 
Shares in the Company. 
 

External Directors  shall mean Directors appointed and serving in 
accordance with the provisions of the Companies 



 
 

 
 

Law. 
 

General Meeting  either an Annual General Meeting or Special Meeting 
of the Shareholders.  
 

Office Holder  as such term is defined under the Companies Law. 
 

Ordinary Shares   the Company’s Ordinary Shares, NIS ● par value 
each.  
 

Register of 
Shareholders 

 shall mean the shareholders register that is to be 
kept pursuant to the Companies Law or, if in 
addition to the said shareholders register, the 
Company shall keep a branch register or registers, 
any such branch register, as the case may be, 
maintained by or on behalf of the Company. 
 

Relevant Shares  shall mean shares in the Company other than:  
(i)  shares which as respects dividends and capital 
carry a right to participate only up to a specified 
amount in a distribution; and  
(ii)  shares which are held by a person who acquired 
them in pursuance of an Employees' Share Scheme 
or, in the case of shares which have not be allotted, 
are to be allotted in pursuance of such a scheme.   
 

Rights Issue  shall mean an offer or issue to or in favour of 
Shareholders on the Register of Shareholders (or in 
the Company's transfer agent's records) on a date 
fixed by the Board where the Equity Securities 
respectively attributable to the interests of all those 
Shareholders are proportionate (as nearly as 
practicable) to the respective number of Ordinary 
Shares held by them on that date, but the Board 
may make such exclusions or other arrangements 
as the Board considers expedient in relation to 
fractional entitlements or legal or practical problems 
under the laws in any territory or the requirements 
of any relevant regulatory body or stock exchange.  
 

Shareholder  as such term is defined under the Companies Law.  
 

Simple Majority  a majority of more than fifty percent (50%) of the 
voting power represented at the meeting in person 
or by proxy and voting thereon. 
 

Special Resolution  
 

 a majority of seventy five percent (75%) or more of 
the  voting power  represented at the meeting in 
person or by proxy and voting thereon. 
 

The Law or the 
Companies Law 

 the Israeli Companies Law, 5759 – 1999, as 
amended from time to time, and the regulations 
promulgated thereunder. 
 

The Office   the registered office of the Company as may be re-
located from time to time. 
 

 



 
 

 
 

1.1 Unless the subject or the context otherwise requires: words and 
expressions defined in the Companies Law in force on the date when these 
Articles or any amendment thereto, as the case may be, first became 
effective shall have the same meanings herein; words and expressions 
importing the singular shall include the plural and vice versa; words and 
expressions importing the masculine gender shall include the feminine 
gender; and words and expressions importing persons shall include bodies 
corporate. 

 
1.2 The captions in these Articles are for convenience only and shall not be 

deemed a part hereof or affect the construction of any provision hereof. 
 
2 UObject and Purpose of the Company  
 
2.1 The object and purpose of the Company shall in addition to those objects 

and purposes be as set forth in the Company’s Memorandum of 
Association (if any), as the same shall be amended from time to time in 
accordance with Applicable Law, be to carry on any business and to 
perform any act which is not prohibited by Applicable Law.   

 
2.2 In accordance with Section 11(a) of the Companies Law, the Company 

may donate reasonable amounts to a worthy cause. The Board of Directors 
may determine the amounts of the donations, the purpose or category of 
purposes for which the donations are to be made, and the identity of the 
recipient of any such donation. 

 
3 ULimitation of Liability 
 

The liability of the Shareholders is limited to the full payment of the 
nominal value of the shares in the Company first allotted to them and 
which remains unpaid, and only to that amount, subject to the provisions 
of these Articles and Applicable Law.     

  
2BSHARE CAPITAL 

 
4 UShare Capital 
 

The authorized share capital of the Company is ● New Israeli Shekels 
divided into ● Ordinary Shares.    

 
5 UIncrease of Share Capital 
 
5.1 The Company may, from time to time, by a Shareholders' resolution, 

whether or not all the shares then authorized have been issued, and 
whether or not all the shares theretofore issued have been called up for 
payment, increase its share capital by the creation of new shares. Any 
such increase shall be in such amount and shall be divided into shares of 
such nominal amounts, and such shares shall confer such rights and 
preferences, and shall be subject to such restrictions, as such resolution 
shall provide. 

 
5.2 Except to the extent otherwise provided in such resolution, such new 

shares shall be subject to all the provisions applicable to the shares of the 
original share capital. 

 
6 URights of the Ordinary Shares 
 



 
 

 
 

The powers, preferences, rights, restrictions and other matters relating to 
the Ordinary Shares are as provided in these Articles, including, inter alia, 
subject to Article  22, the right to be notified of and to attend General 
Meetings ; for each share held and fully paid up, the right to one vote at 
all meetings of Shareholders; and to share equally, on a per share basis, 
in such distributions of dividends, scrip dividends or bonus shares as may 
be declared by the Board of Directors in accordance with these Articles 
and the Companies Law, and upon liquidation or dissolution of the 
Company, in the assets of the Company legally available for distribution to 
Shareholders after payment of all debts and other liabilities of the 
Company, in accordance with the terms of these Articles and Applicable 
Law.  All Ordinary Shares shall rank pari passu in all respects with each 
other. Warrants and options shall not be considered as shares for the 
purposes of these Articles.     
 

7 USpecial Rights; Modifications of Rights 
 
7.1 Without prejudice to any special rights previously conferred upon the 

Shareholders, the Company may, from time to time, subject to the 
provisions of Applicable Law and these Articles, provide for shares with 
such preferred or deferred rights or rights of redemption or other special 
rights and/or such restrictions, whether in regard to dividends, voting, 
repayment of share capital or otherwise, as may be stipulated in the 
resolution or other instrument authorising such new shares. 

 
7.2  

7.2.1 If at any time the share capital is divided into different classes of 
shares, the rights attached to any class, unless otherwise 
provided by the terms of issue of the shares of that class, may 
be modified only upon the approval of a separate Class Meeting 
of the Shareholders of the shares of such class by way of Simple 
Majority. 

 
7.2.2 The provisions of these Articles relating to General Meetings 

shall, mutatis mutandis, apply to any separate Class Meeting of 
the Shareholders of a particular class. 

 
7.2.3 Unless otherwise provided by these Articles, the increase in an 

authorised class of shares, or the issuance of additional shares 
thereof out of the authorised and unissued share capital, or the 
issuance of shares of a new class, shall not be deemed, for 
purposes of this Article  7.2, to vary, modify or abrogate the 
rights attached to the previously issued shares of such class or 
of any other class. 

 
8 UConsolidation, Subdivision, Cancellation and Reduction of Share Capital 
 
8.1 The Company may, from time to time, by Shareholders' resolution 

(subject, however, to the provisions of Article  7.2 hereof and to Applicable 
Law): 

 
8.1.1 consolidate and divide all or any of its issued or unissued share 

capital into shares of larger nominal value than its existing 
shares, 

 
8.1.2 subdivide its shares (issued or unissued) or any of them, into 

shares of smaller nominal value than is fixed by these Articles 
(subject, however, to the provisions of the Companies Law), and 



 
 

 
 

the Shareholders' resolution whereby any share is subdivided 
may determine that, as among the Shareholders holding in 
shares resulting from such subdivision, one or more of the 
shares may, as compared with the others, have any such 
preferred or deferred rights or rights of redemption or other 
special rights, or be subject to any such restrictions, as the 
Company has power to attach to unissued or new shares, 

 
8.1.3 cancel any shares which, at the date of the adoption of such 

resolution, have not been allotted yet, provided that the 
Company has made no commitment to any person to allot such 
shares, and diminish the amount of its share capital by the 
amount of the shares so cancelled, or 

 
8.1.4 reduce its share capital and any reserved fund for redemption of 

capital in any manner, and with and subject to any incident 
authorized, and approval required, by the Companies Law. 

 
8.2 With respect to any consolidation of issued shares into shares of larger 

nominal value, and with respect to any other action which may result in 
fractional shares, the Board of Directors may settle any difficulty which 
may arise with regard thereto, as it deems fit, including, inter alia, 
resorting to one or more of the following actions: 

 
8.2.1 determine, as to the Shareholders holding in shares so 

consolidated, which issued shares shall be consolidated into each 
share of larger nominal value; 

 
8.2.2 allot, in contemplation of or subsequent to such consolidation or 

other action, such shares or fractional shares sufficient to 
preclude or remove fractional share holdings; 

 
8.2.3 to the extent as may be permitted by Applicable Law, redeem or 

purchase such shares or fractional shares sufficient to preclude 
and remove fractional share holdings; 

 
8.2.4 cause the transfer of fractional shares by certain Shareholders of 

the Company to other Shareholders thereof so as to most 
expediently preclude or remove any fractional shareholdings, 
and cause the transferees to pay the transferors the fair value of 
fractional shares so transferred, and the Board of Directors is 
hereby authorized to act as agent for the transferors and 
transferees with power of substitution for purposes of 
implementing the provisions of this sub-Article  8.2.4. 

  
8.3 Notwithstanding the foregoing, if a class of shares has no nominal value, 

then any of the foregoing actions may be taken with respect to such class 
without regard to nominal value. 

 
9 URedeemable Shares  
 

The Company may, subject to Applicable Law, issue redeemable shares 
and redeem the same on such terms and in such manner as shall be 
determined by the Board of Directors. Redeemable shares shall not 
constitute part of the Company's capital, except as provided in the 
Companies Law. 

 
3BSHARES 



 
 

 
 

 
10 UIssuance of Share Certificates; Replacement of Lost Certificates 
 
10.1 Share certificates shall be issued, upon the written request of a 

Shareholder, and shall state on them the written name of the Company 
and shall bear the signature of two Directors, or of one Director and of the 
Secretary of the Company, or of any other person or persons authorized 
thereto by the Board of Directors. 

 
10.2 Notwithstanding Article  11, each Shareholder shall be entitled to one 

numbered certificate for all the shares of any class registered in his name, 
each of which shall state the number of shares represented by the 
certificate, their  serial number and the amount paid on account of their 
nominal value. 

 
10.3 A share certificate registered in the names of two or more persons shall be 

delivered to the person first named in the Register of Shareholders in 
respect of such co-ownership and the Company shall not be obliged to 
issue more than one certificate to all the joint Shareholders. 

 
10.4 If a share certificate is defaced, lost or destroyed, it may be replaced, 

upon payment of such fee, and upon the furnishing of such evidence of 
ownership and such indemnity or guarantee, as the Board of Directors 
may, in its discretion deem fit. 

 
11 UDepositary Interests  
 

The Board is authorised to make such arrangements as it may think fit in 
order to enable shares in the Company to be represented by and 
exchanged for depositary interests which are eligible to be held and 
transferred in uncertificated form in a computer based system whether 
located in Israel or in any other country. Any such arrangement shall be 
notified to the Shareholders in such manner as the Board may decide. 

 
12 URegistered Shareholders 
 
12.1 Except as otherwise provided in these Articles, the Company shall be 

entitled to treat the registered Shareholder as the absolute owner thereof, 
and, accordingly, shall not, except as ordered by a court of competent 
jurisdiction, or as required by statute, be bound to recognize any equitable 
or other claim to, or interest in such share on the part of any other 
person. 

 
12.2 Subject to and in accordance with Applicable Law, the Board may elect to 

maintain one or more Registers of Shareholders outside of Israel in 
addition to its principal Register of Shareholders, and each such register 
shall be deemed a Register of Shareholders for purposes of these Articles 
and the Board may, from time to time, adopt such rules and procedures as 
it may think fit in connection with the keeping of such branch register or 
registers.   

 
13 UCalls on Shares 
 
13.1 The Board of Directors may, from time to time, make such calls as it may 

deem fit upon a Shareholder in respect of any sum unpaid in respect of 
shares held by such Shareholder which is not, by the terms of allotment or 
issue thereof or otherwise, payable at a fixed time, and such Shareholder 
shall pay the amount of every call so made upon him (and of each 



 
 

 
 

installment thereof if the same is payable in installments), to the person 
and at the time and place designated by the Board of Directors. Unless 
otherwise stipulated in the resolution of the Board of Directors (and in the 
notice hereafter referred to), each payment in response to a call shall be 
deemed to constitute a pro rata payment by a Shareholder on account of 
all shares held by that Shareholder in respect of which such call was 
made. 

 
13.2 Notice of any call shall be given in writing to the Shareholder in question 

not less than fourteen (14) days prior to the time of payment, specifying 
the time and place of payment, and designating the person to whom such 
payment shall be made, provided, however, that before the time for any 
such payment, the Board of Directors may, by notice in writing to such 
Shareholder, revoke such call in whole or in part, extend such time fixed 
for payment thereof, or designate a different person to whom and/or place 
at which payment is to be made.  In the event of a call payable in 
instalments, only one notice thereof need be given. 

 
13.3 If, by the terms of allotment or issue of any share or otherwise, any 

amount is made payable at any fixed time, every such amount shall be 
payable at such time as if it were payable by virtue of a call duly made by 
the Board of Directors and of which due notice had been given in 
accordance with this Article  13, and all the provisions herein contained 
with respect to such calls shall apply to each such amount (and the non 
payment thereof). 

 
13.4 Joint Shareholders shall be jointly and severally liable to pay all calls in 

respect thereof and all interest payable thereon. 
 
13.5 Any amount that has been called for payment but which is not paid when 

due shall bear interest from the date on which it is payable until actual 
payment thereof, at such rate (not exceeding the then prevailing debitory 
rate charged by leading commercial banks in Israel), and at such time(s) 
as the Board of Directors may prescribe. 

 
13.6 Upon the allotment of shares, the Board of Directors may provide for 

differences among the allottees of such shares as to the amount of calls 
and/or the times of payment thereof. 

 
14 UPrepayment 
 

With the approval of the Board of Directors, any Shareholder may pay to 
the Company any amount not yet payable in respect of his shares, and the 
Board of Directors may approve the payment by the Company of interest 
on any such amount until the same would be payable if it had not been 
paid in advance, at such rate and time(s) as may be approved by the 
Board of Directors. The Board of Directors may at any time cause the 
Company to repay all or any part of the money so advanced, without 
premium or penalty.  Nothing in this Article  14 shall derogate from the 
right of the Board of Directors to make any call before or after receipt by 
the Company of any such advance. 

 
15 UForfeiture and Surrender 
 
15.1 If any Shareholder fails to pay any amount payable by virtue of a call, or 

interest thereon as provided for herein, on or before the day fixed for 
payment of the same, the Company, by resolution of the Board of 
Directors, may at any time thereafter, so long as the said amount (or any 



 
 

 
 

portion thereof) or interest (or any portion thereof) remains unpaid, forfeit 
all or any of the shares in respect of which such payment has been called 
for. Any expense incurred by the Company in attempting to collect any 
such amount or interest, including, inter alia, attorneys' fees and costs of 
legal proceedings, shall be added to, and shall, for all purposes (including 
the accrual of interest thereon), constitute a part of the amount payable to 
the Company in respect of such call. 

 
15.2 Upon the adoption of a resolution of forfeiture of a Shareholders' share, 

the Board of Directors shall cause notice thereof to be given to such 
Shareholder, which notice shall state that, in the event of the failure to 
pay the entire amount so payable within a period stipulated in the notice 
(which period shall not be less than fourteen (14) days and which may be 
extended by the Board of Directors), such shares shall be ipso facto 
forfeited, provided, however, that, prior to the expiration of such period, 
the Board of Directors may nullify such resolution of forfeiture, but no such 
nullification shall prevent the Board of Directors from adopting a further 
resolution of forfeiture in respect of the non-payment of the same amount. 

 
15.3 Whenever shares are forfeited as herein provided, all dividends theretofore 

declared in respect thereof and not actually paid shall be deemed to have 
been forfeited at the same time. 

 
15.4 The Company, by resolution of the Board of Directors, may accept the 

voluntary surrender of any share. A surrendered share shall be treated as 
if it had been forfeited. 

 
15.5 Any share forfeited or surrendered as provided herein shall become 

dormant shares and the property of the Company, and the same, subject 
to the provisions of these Articles, may be sold, re-allotted or otherwise 
disposed of as the Board of Directors deems fit. 

 
15.6 Any Shareholder whose shares have been forfeited or surrendered shall 

cease to be a Shareholder in respect of the forfeited or surrendered 
shares, but shall, notwithstanding, be liable to pay, and shall forthwith 
pay, to the Company, all calls, interest and expenses owing upon or in 
respect of such shares at the time of forfeiture or surrender, together with 
interest thereon from the time of forfeiture or surrender until actual 
payment, at the rate prescribed in Article  13.5 above, and the Board of 
Directors, in its discretion, may enforce the payment of such moneys, or 
any part thereof, but shall not be under any obligation to do so.  In the 
event of such forfeiture or surrender, the Company, by resolution of the 
Board of Directors, may accelerate the date(s) of payment of any or all 
amounts then owing by the Shareholder in question (but not yet due) in 
respect of all shares owned by such Shareholder, solely or jointly with 
another. 

 
15.7 The Board of Directors may at any time, before any share so forfeited or 

surrendered shall have been sold, re-allotted or otherwise disposed of, 
nullify the forfeiture or surrender on such conditions as it deems fit, but no 
such nullification shall prevent the Board of Directors from re-exercising its 
powers of forfeiture pursuant to this Article  15. 

 
15.8 The provisions of these Articles as to forfeiture shall apply in the case of 

non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes 
payable at a fixed time, whether on account of the amount of the share or 
by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call 
duly made and notified. 



 
 

 
 

 
15.9 A declaration in writing by a director or secretary of the Company that a 

share in the Company has been duly forfeited on the date stated in the 
declaration shall be conclusive evidence of the facts stated therein against 
all persons claiming to be entitled to the share.  

 
16 ULien 
 
16.1 Except to the extent the same may be waived or subordinated in writing, 

the Company shall have a first and paramount lien upon all the shares 
registered in the name of each Shareholder (without regard to any 
equitable or other claim or interest in such shares on the part of any other 
person), and upon the proceeds of the sale thereof, for his debts or other 
liabilities to the Company arising from any amount payable by such 
Shareholder in respect of any unpaid or partly paid share, solely or jointly 
with another, whether or not such debt or liability shall have already 
matured.  Such lien shall extend to all dividends from time to time 
declared in respect of such share. Unless otherwise provided, the 
registration by the Company of a transfer of shares shall be deemed to be 
a waiver on the part of the Company of the lien (if any) existing on such 
shares immediately prior to such transfer. 

 
16.2 The Board of Directors may cause the Company to sell any shares subject 

to such lien when any such debt or other liability in respect of such shares 
has matured, in such manner as the Board of Directors may deem fit, but 
no such sale shall be made unless such debt or liability has not been 
satisfied within fourteen (14) days after written notice of the intention to 
sell shall have been served on such Shareholder, his executors or 
administrators. 

 
16.3 The net proceeds of any such sale, after payment of the costs thereof, 

shall be applied in or toward satisfaction of the debts or other liabilities of 
such Shareholder in respect of such shares (whether or not the same have 
matured), or any specific part of the same (as the Board may determine), 
and the remainder (if any) shall be paid to the Shareholder, his executors, 
administrators or assigns. 

 
17 USale after Forfeiture or Surrender or in Enforcement of Lien 
 

Upon any sale of a share after forfeiture or surrender or for enforcing a 
lien, the share so sold and cause the purchaser's name to be entered in 
the Register of Shareholders in respect of such share, and the purchaser 
shall not be bound to see to the regularity of the proceedings, or to the 
application of the purchase money, and after his name has been entered in 
the Register of Shareholders in respect of such shares, the validity of the 
sale shall not be impeached by any person or affected by any defect or 
illegality in the sale proceedings, and the sole remedy of any person 
aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company 
exclusively. 

 
18 UAllotment of Shares   
 
18.1 Subject to the Companies Law, these Articles (including, but not limited 

to, Articles  18.2,  18.3 below) and the terms of any resolution creating new 
shares, (a) the unissued shares from time to time shall be under the 
control of the Board which may allot the same to such persons, against 
cash or for such other consideration which is not cash, with such 
restrictions and conditions, in excess of their nominal value, at their 



 
 

 
 

nominal value or at a discount to their nominal value and/or with payment 
of commission and at such times as the Board shall deem appropriate and 
(b) the Board shall have the power to cause the Company to grant to any 
person the option to acquire from the Company any unissued shares, in 
each case on such terms as the Board shall deem appropriate. The Board 
may, subject to and in accordance with the provisions of the Companies 
Law, delegate such powers to a Board committee or to the CEO of the 
Company.   

 
18.2 Subject to the provisions of Article  18.3 below, the Company shall not allot 

any Equity Securities to any person for cash unless it shall first have made 
an offer to each Shareholder to allot to him on the same or more 
favourable terms a proportion of those any Equity Securities which is as 
nearly as practical equal to the proportion in nominal value of shares held 
by him on the record date for any such allotment of the aggregate of all 
such shares, but subject to such exclusions or other arrangements as the 
Board may deem necessary or expedient in their exclusive discretion to 
deal with fractional entitlements or legal or practical problems under the 
laws of or the requirements of any regulatory authority or stock exchange 
in any jurisdiction.  

 
18.3 The Company may at any time and from time to time resolve by a Special  

Resolution of Shareholders, referring to this Article  18.3, that the Directors 
be empowered to allot Equity Securities for cash as if Article  18.2 did not 
apply to such allotment, provided that such power shall be limited:  

 
18.3.1 to the allotment (other than in connection with a Rights Issue) 

of Equity Securities having, in the case of Relevant Shares, a 
nominal amount or, in the case of other Equity Securities, giving 
the right to subscribe for or convert into Relevant Shares having 
a nominal amount not exceeding in aggregate the nominal 
amount specified in such resolution; 

 
18.3.2 to the allotment of Equity Securities in connection with a  Rights 

Issue,  
 

and such power shall (unless otherwise specified in such resolution or 
varied or abrogated by a Special Resolution passed at an intervening 
general meeting) expire on the date (if any) specified in such resolution 
save that the Company shall be entitled before such expiry to make an 
offer or agreement which would or might require Equity Securities to be 
allotted after such expiry and the Directors shall be entitled to allot Equity 
Securities in pursuance of such offer or agreement as if such authority had 
not expired.  

 
TRANSFER OF SHARES 

 
19 UEffectiveness and Registration 
  
19.1 Subject to Article  11 above, no transfer of shares shall be registered 

unless a proper instrument of transfer (in form and substance satisfactory 
to the Board of Directors and signed by or on behalf of the transferor and 
(except in the case of a fully paid share) by or on behalf of the transferee) 
has been submitted to the Company or its agent, together with any share 
certificate(s) and such other evidence of title as the Board of Directors 
may reasonably require.  Until the transferee has been registered in the 
Register of Shareholders in respect of the shares so transferred, the 
Company may continue to regard the transferor as the owner thereof.  



 
 

 
 

The Board of Directors may not prescribe a fee for the registration of a 
transfer. 

 
19.2 The Board of Directors may, in its absolute discretion and without giving 

any reason for its decision, refuse to register any transfer of a share not 
fully paid up or any transfer or a share on which the Company has a lien 
provided that the refusal is not such as to prevent dealings in shares from 
taking place on an open and proper basis.  The Board of Directors may 
also refuse to register a transfer of a share (whether fully paid or not):  

 
19.2.1 to an entity which is not a legal or natural person; or  

 
19.2.2 to be held jointly by more than four persons.  

 
19.3 If the Board of Directors refuses to register a transfer of a share, it shall 

within two months after the date on which the transfer was lodged send to 
the transferee notice of the refusal.   

 
19.4 Without derogating from the aforesaid, in exceptional circumstances 

approved by the London Stock Exchange Plc or any other successor body 
carrying on its functions, the Board of Directors may refuse to register any 
transfer of shares, provided that their refusal does not disturb the market. 

 
19.5 The registration of transfers may only be suspended during weekends and 

public holidays in Israel and the United Kingdom.  
 
 TRANSMISSION OF SHARES 
 
20 UDecedents' Shares 
 
20.1 In case of a share registered in the names of two or more Shareholders, 

the Company may recognize the survivor(s) as the sole owner(s) thereof 
unless and until the provisions of Article  20.2 have been effectively 
invoked. 

 
20.2 Any person becoming entitled to a share in consequence of the death of 

any person, upon producing evidence of the grant of probate or letters of 
administration or declaration of succession or an inheritance order (or 
such other evidence as the Board of Directors may reasonably deem 
sufficient that he sustains the character in respect of which he proposes to 
act under this Article or of his title), shall be registered as a Shareholder in 
respect of such share, or may, subject to the regulations as to transfer 
herein contained, transfer such share. However, nothing herein shall 
release the estate of a deceased Shareholder (whether sole or joint 
Shareholder) of a share from any obligation to the Company with respect 
to any share held by the deceased.   

 
21 UReceivers and Liquidators 
 
21.1 The Company may recognize the receiver or liquidator of any corporate 

Shareholder in winding-up or dissolution, or the receiver or trustee in 
bankruptcy of any Shareholder, as being entitled to the shares registered 
in the name of such Shareholder. 

 
21.2 The receiver or liquidator of a corporate Shareholder in winding-up or 

dissolution, or the receiver or trustee in bankruptcy of any Shareholder, 
upon producing such evidence as the Board of Directors may deem 
sufficient as to his authority to act in such capacity or under this Article or 



 
 

 
 

of his title, shall with the consent of the Board of Directors (which the 
Board of Directors may grant or refuse in its absolute discretion), be 
registered as a Shareholder in respect of such shares, or may, subject to 
the regulations as to transfer herein contained, transfer such shares. 

 
22 UDisclosure Notice 
 
22.1 The Company may by notice in writing (a "Disclosure Notice") require a 

person whom the Company knows or has reasonable cause to believe to 
be or, at any time during the three years immediately preceding the date 
on which the Disclosure Notice is issued, to have been interested in shares 
in the Company: 

 
22.1.1 to confirm that fact or (as the case may be) to indicate whether 

or not it is the case; and  
 

22.1.2 where he holds or has during that time held an interest in shares 
in the Company, to give such further information as may be 
required in accordance with the following Article  22.2. 

 
22.2 A Disclosure Notice may require the person to whom it is addressed: 
 

22.2.1 to give particulars of his own past or present interest in shares 
in the Company (held by him at any time during the three-year 
period immediately preceding the date on which the Disclosure 
Notice is issued);  

 
22.2.2 where the interest is a present interest and any other interest in 

the shares subsists or, in any case, where another interest in the 
shares subsisted during that three-year period at any time when 
his own interest subsisted, to give (so far as it lies within his 
knowledge) such particulars with respect to that other interest 
as may be required by the Disclosure Notice; and 

 
22.2.3 where his interest is a past interest, to give (so far as it lies 

within his knowledge) particulars of the identity of the person 
who held that interest immediately upon his ceasing to hold it.  

 
22.3 The particulars referred to in Article  22.2 include particulars of the identity 

of persons interested in the shares in question and of whether persons 
interested in the same shares are or were parties to any agreement 
relating to the acquisition of shares in the company or to any agreement 
or arrangement relating to the exercise of any rights conferred by the 
holding of the shares.  

 
22.4 A Disclosure Notice shall require any information given in response thereto 

to be given in writing within such reasonable time as may be specified 
therein.  

 
22.5 This Article  22 also applies in relation to a person who has or previously 

had, or is or was entitled to acquire, a right to subscribe for shares in the 
Company as it applies in relation to a person who is or was interested in 
shares in the Company.  References above in this Article  22 to an interest 
in shares and to shares are to be read accordingly in any such case as 
including, respectively, any such right and shares.  

 
22.6 If a Disclosure Notice is given to a person appearing to be interested in 

any shares, a copy will at the same time be given to the Shareholder of 



 
 

 
 

those shares, but the accidental omission to do so or the non-receipt 
thereof by the Shareholder will not prejudice the operation of Articles  22.8 
to  22.12, which are without prejudice to the provisions of Article  22.7.   

 
22.7 Subject to the provisions of Article  22.13, where a Disclosure Notice is 

served by the Company on a person who is or was interested in shares of 
the Company and that person fails to give the Company any information 
required by the notice within the time specified in it, the Company may 
apply to a competent court for an order directing that the shares in 
question be subject to such restrictions as may be appropriate in the 
circumstances. 

 
22.8 If a Shareholder or any person appearing to be interested in any shares 

held by a Shareholder has been duly served with a Disclosure Notice and 
fails fully to comply with it after 14 days from the date of service of the 
Disclosure Notice, the provisions of Articles  22.10 and  22.11 will apply. 
The restrictions imposed by those Articles in relation to any shares will 
continue until a relevant event occurs in relation to those shares and will 
cease immediately when it does so occur.  For this purpose, a relevant 
event is either of the following: 

 
22.8.1 the default is remedied to the satisfaction of the Company; or 

 
22.8.2 the shares are registered in the name of the purchaser or 

offeror, or that of his nominee, pursuant to an arm's length 
transfer, as defined in Article  22.16. 

 
22.9 Any dividends withheld pursuant to Article  22.11.2 will be paid to the 

Shareholder as soon as practicable after the restrictions contained in 
Article  22.11 lapse. 

 
22.10 Pursuant to Article  22.8 and subject to Article  22.12, and unless the Board 

of Directors otherwise determines, a Shareholder of less than 0.25% of 
the outstanding shares of any class of shares, will not be entitled in 
respect of the shares held by him, whether or not referred to in the 
Disclosure Notice, to attend and vote at a General Meeting either 
personally or by proxy. 

 
22.11 Pursuant to Article  22.8 and subject to Article  22.12 and unless the Board 

of Directors otherwise determines, a Shareholder of at least 0.25% of the 
shares of any class of shares will not be entitled in respect of the shares 
held by him, whether or not referred to in the Disclosure Notice: 

 
22.11.1 to attend and vote at a General Meeting either personally or by 

proxy;  
 

22.11.2 to receive any dividend payable in respect of such shares; or 
 

22.11.3 subject to Article  22.13, to transfer or agree to transfer any of 
such shares, or any rights in them. 

 
22.12 The restrictions in Articles  22.10 and  22.11 are without prejudice to the 

right of either the Shareholder of the shares concerned or, if different, the 
beneficial owner of those shares, to sell or agree to sell them pursuant to 
an arm's length transfer. 

 
22.13 Where a Disclosure Notice is served on a person who is a Shareholder 

holding shares as trustee for individuals who have elected to hold 



 
 

 
 

depositary interests representing shares in the Company (a 
"Depositary"), and the Depositary fails, through no fault of its own, to 
comply for any reason with the Disclosure Notice, the provisions of Articles 
 22.7 to  22.12 will only be implemented by the Company in relation to 
those shares in the Company in respect of which there has been a failure, 
and will not be implemented in relation to any other shares in the 
Company held by the Depositary and: 

 
22.14 the Company will not apply to any court for an order preventing the shares 

held by the Depositary in respect of which there has been a failure from 
being transferred by the Depositary to the relevant beneficial Shareholder 
or Shareholders of such shares in the Company; and 

 
22.15 the Depositary may transfer or agree to transfer the shares in respect of 

which there has been a failure, or any rights in them to the relevant 
beneficial Shareholder or Shareholders of such shares in the Company. 

 
22.16 For the purposes of Articles  22.1 to  22.12: 
 

22.16.1 an arm's length transfer in relation to any shares is a transfer 
pursuant to: 

 
(a) a sale of those shares to a bona fide unconnected third 

party on a recognised investment exchange, or on any 
stock exchange on which the shares are normally traded; 
or 

 
(b) a takeover offer for the Company, being an offer to 

acquire all the shares, or all the shares of any class or 
classes, in the Company (other than the shares which are 
the date of the offer are already held by the offeror); and 

 
22.16.2 the company will be entitled to treat any persons as appearing 

to be interested in any shares if: 
 

(a) the Shareholder of such shares or any person who is or 
may be interested in such shares either fails to respond 
to a Disclosure Notice or has given to the Company a 
notification pursuant to a Disclosure Notice which in the 
opinion of the Board of Directors fails to establish the 
identities of those interested in the shares and if, after 
taking into account such notification and any other 
relevant notification pursuant to a Disclosure Notice, the 
Company knows or has reasonable cause to believe that 
the person in question is or may be interested in the 
shares; or 

 
(b) that person, not being the Shareholder, is interested in 

those shares for the purposes of Article  22.1. 
 
 
 GENERAL MEETINGS 
 
23 UAnnual General Meeting 
 

An annual general meeting shall be held once in every calendar year at 
such time (within a period of not more than fifteen (15) months after the 
last preceding general meeting) and at such place either within or without 



 
 

 
 

the State of Israel as may be determined by the Board of Directors. Such 
general meetings shall be called "Annual General Meetings". 

 
24 USpecial Meetings 
 

All general meetings other than Annual General Meetings shall be called 
"Special Meetings." The Board of Directors may, whenever it deems fit, 
convene a Special General Meeting at such time and place, within or 
without the State of Israel, as may be determined by the Board of 
Directors, and shall be obliged to do so upon a requisition in writing in 
accordance with Sections 63(b)(1) or (2) and 63(c) of the Companies Law. 
Any request for convening a meeting must specify the purposes for which 
the meeting is to be called, shall be signed by the persons requesting the 
meeting, and shall be delivered to the Company's registered offices.  

 
25 UAgenda  

 
Subject to the Companies Law, the Board of Directors shall determine the 
agenda of any General Meeting. The Board may resolve to adjourn any 
General Meeting.  In addition, subject to the Companies Law, the Board of 
Directors may accept a request of a Shareholder to include a subject in the 
agenda of a General Meeting, only if the request also sets forth: (a) his 
name and address; (b) a representation that the Shareholder is a 
Shareholder of record of shares of the Company entitled to vote at such 
meeting and intends to appear in person or by proxy at the meeting; (c) a 
description of all arrangements or understandings between the 
Shareholder and any other person or persons (naming such person or 
persons) in connection with the said subject; and (d) a declaration that all 
the required information under the Companies Law and any other 
Applicable Law to be provided to the Company in connection with such 
subject, if any, has been provided. In addition, if such subject includes a 
nomination of Directors in accordance with these Articles, the request shall 
also set forth the consent of each nominee to serve as a Director of the 
Company if so elected and a declaration signed by him declaring that there 
is no limitation under the Companies Law for his appointment. 
Furthermore, the Board of Directors, may, in its discretion to the extent it 
deems necessary, request that the Shareholders making the request 
provide additional information necessary so as to include a subject in the 
agenda of a General Meeting, as the Board may reasonably require. 

 
26 UTransfer of Power among Organs 
  

Subject to the provisions of the Companies Law, the General Meeting may 
assume powers conferred on another organ of the Company, and may 
resolve that the powers granted to the general manager be transferred to 
the Board of Directors, for any particular matter or for a specific period of 
time. 

 
27 UNotice of General Meetings 
 
27.1 Notice of a General Meeting shall be given in such manner as set forth in 

the Companies Law. 
  

27.2 The Notice will specify the place, date and hour of the General Meeting, 
and shall set forth the agenda of the General Meeting as well as every 
other detail required by the Companies Law. 

 



 
 

 
 

27.3 With the consent of all Shareholders entitled to be notified thereof, a 
General Meeting may be convened upon shorter notice or without any 
notice and in such manner, generally, as shall be approved by such 
Shareholders. 

 
27.4 Non-receipt of any such notice shall not invalidate any resolution passed 

or the proceedings held at that meeting, provided that such notice shall 
have been sent to the registered address of such Shareholder as it 
appears on the Company’s Register of Shareholders. 

 
28 UManner of General Meeting  
 
28.1 The Board may both prior to and during any General or Class Meeting 

make any arrangements and/or impose any restrictions which it considers 
appropriate to ensure the security and/or the orderly conduct of any such 
General or Class Meeting, including, without limitation, arranging for any 
person attending any such General or Class Meeting to be searched, for 
items of personal property which may be taken into any such General or 
Class Meeting to be restricted and for any person (whether or not a 
member of the Company) who refuses to comply with any such 
arrangements or restrictions to be refused entry to or excluded from any 
such General or Class Meeting.  

 
28.2 The chairman of the meeting shall take such action as he thinks fit to 

promote the orderly conduct of the business of the General or Class 
Meeting as laid down in the notice of the general or class meeting, 
including, without limitation, asking any person or persons (whether or not 
a member or members of the Company) to leave the General or Class 
Meeting and, if necessary, having such person or persons excluded from 
the General or Class Meeting. The decision of the chairman of the meeting 
on matters relating to the orderly conduct of a General or Class Meeting 
and on any other matters of procedure or arising incidentally from the 
business of the General or Class Meeting shall be final as shall be his 
determination, acting in good faith, as to whether any matter is of such 
nature. Nothing in this Article  28.2 shall limit any other power vested in 
the chairman of the meeting.  

 
28.3 The Board may make such arrangements as it shall in its absolute 

discretion consider to be appropriate for any of the following purposes: 
 

28.3.1 to ensure the safety of people attending at any such place; or  
 

28.3.2 to facilitate attendance at such General or Class Meeting or 
adjournment;  

 
and may from time to time vary any such arrangements or make new 
arrangements in their place. Such arrangements may include, without 
prejudice to the generality of the foregoing, the issue of tickets or the use 
of some random means of selection or otherwise as the Board shall 
consider to be appropriate.  

 
28.4 The Board may, in its absolute discretion, resolve to enable persons 

entitled to attend a General or Class Meeting to do so by simultaneous 
attendance and participation at the principal meeting place and a satellite 
meeting place or places anywhere in the world and the Shareholders 
present in person, by proxy or by written ballot at satellite meeting places 
shall be counted in the quorum for and entitled to vote at the General or 
Class Meeting in question, and that meeting shall be duly constituted and 



 
 

 
 

its proceedings valid, provided that the chairman of the general or class 
meeting to ensure that Shareholders attending at all the meeting places 
are able to:  

 
28.4.1 participate in the business for which the meeting has been 

convened;  
 

28.4.2 hear all persons who speak (whether by the use of microphones, 
loudspeakers audio-visual communications equipment or 
otherwise) in the principal meeting place and any satellite 
meeting place; and  

 
28.4.3 be heard by all other persons so present in the same way.  

 
29 URecord Date for Notices of General Meetings  
 
29.1 Notwithstanding any other contrary provision of these Articles and subject 

to Applicable Law, the Board may fix a date, not more than forty (40) days 
and not less than four (4) days prior to the date of any General Meeting of 
the Shareholders, as the date on which Shareholders entitled to notice of 
and to participate and vote at such meeting shall be determined, and all 
persons who were Shareholders of record of voting shares on such date 
and no others shall be entitled to notice of and to participate and vote at 
such meeting. A determination of Shareholders of record entitled to notice 
of and to participate and vote at any meeting shall apply to any 
adjournment of such meeting, provided, however, that the Board may fix 
a new record date for the adjourned meeting.   

 
29.2 Any Shareholder or Shareholders of the Company holding at least one 

percent (1%) of the voting rights in the General Meeting may, pursuant to 
the Companies Law, request that the Board include a subject in the 
agenda of a General and/or Class meeting to be held in the future.  Any 
such request must:  

 
29.2.1 be in writing;  

 
29.2.2 include all information relevant to the subject matter and the 

reason that such subject is proposed to be brought before the 
General and/or Class Meeting;  

 
29.2.3 be signed by the Shareholder or Shareholders making such 

request;  
 

29.2.4 be in relation to a subject matter which is appropriate for 
consideration by the Company in a general or class meeting; 
and  

 
29.2.5 comply with the requirements as to form and content set out in 

Article  25 hereinabove.  
 

29.3 If the chairman of the Board shall determine, acting in good faith, that any 
of the provisions of Article  29.2 has not been properly satisfied with 
respect to a request purportedly given pursuant to the said Article, he/she 
shall be entitled (on behalf of the Company) to refuse to allow any 
resolution contained in such request to be considered at a General and/or 
Class meeting of the Company (as the case may be). 

 
 PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS 



 
 

 
 

 
30 UQuorum 
 
30.1 Two or more holders of Ordinary Shares (not in default in payment of any 

sum referred to in Article  35.1 hereof), present in person or by proxy and 
holding shares conferring in the aggregate at least 25% of the voting 
power of the Company, shall constitute a quorum at General Meetings.  No 
business shall be transacted at a General Meeting, or at any adjournment 
thereof, unless the requisite quorum is present when the meeting 
proceeds to business. 

 
30.2 If within half an hour from the time set for the meeting a quorum is not 

present, in person or by proxy, the meeting shall stand adjourned to the 
same day in the next week, at the same time and place, or, if set forth in 
the original notice of the meeting or in a new notice given in the manner 
prescribed in Article  27 hereinabove at least 3 days prior to the date of the 
adjourned meeting, to such day and at such time and place as the Board 
of Directors may indicate in a notice to the Shareholders as aforesaid. No 
business shall be transacted at any adjourned meeting except business 
which might lawfully have been transacted at the meeting as originally 
called.  At such adjourned meeting, if a quorum is not present, in person 
or by proxy, any one (1) shareholder (not in default as aforesaid) present 
in person or by proxy, shall constitute a quorum (subject to rules and 
regulations, if any, applicable to the Company). Notwithstanding anything 
in this Article  30 to the contrary, if the meeting was convened upon 
requisition pursuant to Section 63 or 64 of the Companies Law, the 
quorum requirement at any adjournment thereof shall be governed by the 
provisions of the Companies Law. 

 
31 UChairman 
 

The chairman, if any, of the Board of Directors shall preside as chairman 
at every General Meeting of the Company. If there is no such chairman, or 
if at any meeting he is not present within fifteen (15) minutes after the 
time fixed for holding the meeting or is unwilling to act as chairman or has 
notified the Company that he will not attend such meeting, the 
Shareholders present and entitled to vote, (or their proxies) shall choose a 
Board member, or if no Board member be present or if all the Board 
members present decline to take the chair, they shall choose a 
Shareholder present to be chairman of the meeting.  The office of 
chairman shall not, by itself, entitle the Shareholder thereof to vote at any 
General Meeting nor shall it entitle such Shareholder to a second or 
casting vote (without derogating, however, from the rights of such 
chairman to vote as a holder of Ordinary Shares or proxy of a Shareholder 
if, in fact, he is also a Shareholder or such proxy). 

 
32 UAdoption of Resolutions at General Meetings 
 
32.1 Unless otherwise required by the Companies Law or indicated herein, a 

Shareholders resolution shall be deemed adopted if approved by the 
holders of a Simple Majority.  

 
32.2 Except as otherwise specified in these Articles and subject to the 

provisions of the Companies Law, alteration or amendment of these 
Articles shall require a Simple Majority. 

 



 
 

 
 

32.3 A Shareholders resolution approving a merger (as defined in the 
Companies Law) of the Company shall be deemed adopted if approved by 
the holders of a Simple Majority. 

 
32.4 Every question submitted to a General Meeting shall be decided by a show 

of hands, but if a written ballot is demanded by any Shareholder present 
in person or by proxy and entitled to vote at the meeting, the same shall 
be decided by such ballot.  A written ballot may be demanded before the 
proposed resolution is voted upon or immediately after the declaration by 
the chairman of the results of the vote by a show of hands.  If a vote by 
written ballot is taken after such declaration, the results of the vote by a 
show of hands shall be of no effect, and the proposed resolution shall be 
decided by such written ballot.  The demand for a written ballot may be 
withdrawn at any time before the same is conducted, in which event 
another Shareholder present in person or by proxy and entitled to vote at 
the meeting may then demand such written ballot. The demand for a 
written ballot shall not prevent the continuance of the meeting for the 
transaction of business other than the question on which the written ballot 
has been demanded. 

 
32.5 A declaration by the chairman of the meeting that a resolution has been 

carried unanimously, or carried by a particular majority, or rejected, and 
an entry to that effect in the minute book of the Company, shall constitute 
prima facie evidence of the fact without proof of the number or proportion 
of the votes recorded in favor of or against such resolution. 

 
33 UPower to Adjourn 

 
33.1 The chairman of a General Meeting at which a quorum is present may, 

with the approval of the holders of a majority of the voting power 
represented in person or by proxy and voting on the question of 
adjournment (and shall if so directed by the meeting), adjourn any 
meeting, discussion or resolution with respect to a matter that is on the 
agenda, from time to time and from place to place as the meeting shall 
determine, but no business shall be transacted at any adjourned meeting 
except business which might lawfully have been transacted at the meeting 
as originally called, and have not been resolved upon in the original 
meeting. 

 
33.2 If a meeting was adjourned for a period less than 21 days, without a 

change in its agenda, a notice with respect to the date of such meeting 
shall be given as soon as possible, but no later than 72 hours before such 
meeting. Whenever a meeting is adjourned for more than 21 days, notice 
of the adjourned meeting shall be given in the same manner as in the case 
of the original meeting. Save as aforesaid, no Shareholder shall be entitled 
to any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an 
adjourned meeting.  

 
34 UVoting Power 
 

Subject to the provisions of Article  35.1 and subject to any provision 
hereof conferring special rights as to voting, or restricting the right to 
vote, every holder of Ordinary Shares shall have one vote for each share 
held by him of record, on every resolution, without regard to whether the 
vote hereon is conducted by a show of hands, by written ballot or by any 
other means. 

 
35 UVoting Rights 



 
 

 
 

 
35.1 No holder of Ordinary Shares shall be entitled to vote at any General 

Meeting or any Class Meeting (or be counted as a part of the quorum 
thereat), unless all calls and other sums then payable by him in respect of 
his shares in the Company have been paid. 

 
35.2 A company or other corporate body being a holder of Ordinary Shares of 

the Company may, by resolution of its directors or any other managing 
body thereof, authorize any person to be its representative at any meeting 
of the Company.  Any person so authorized shall be entitled to exercise on 
behalf of such Shareholder all the power which the latter could have 
exercised if it were an individual Shareholder.  Upon the request of the 
chairman of the meeting, written evidence of such authorization (in form 
acceptable to the chairman) shall be delivered to him. 

 
35.3 Any holder of Ordinary Shares entitled to vote may vote either personally 

or by proxy (who need not be a Shareholder of the Company), or, if the 
Shareholder is a company or other corporate body, by a representative 
authorized pursuant to Article  35.2. 

 
35.4 If two or more persons are registered as joint holders of any Ordinary 

Share, the vote of the senior who tenders a vote, in person or by proxy, 
shall be accepted to the exclusion of the vote(s) of the other joint 
holder(s); and for this purpose seniority shall be determined by the order 
in which the names stand in the Register of Shareholders. 

 
35.5 The Board of Directors may determine, in its discretion, the matters, if 

any, that may be voted upon by written ballot to the Company (without 
attendance in person or by proxy), as shall be permitted by Applicable 
Law, at a General Meeting, in addition to the matters listed in Section 
87(a) of the Companies Law. 

 
35.6 The matters that may be voted on by proxy shall include all matters 

permitted to be voted on by proxy under the Applicable Law and any other 
matter designated by the Board as permitted to be voted on by proxy. 

 
 PROXIES 
 
36 UInstrument of Appointment 
 
36.1 The instrument appointing a proxy shall be in writing in any usual or 

customary form or such other form as may be approved by the Board of 
Directors from time to time in compliance with the Applicable Law. It shall 
be duly signed by the appointer or his duly authorized attorney or, if such 
appointer is a company or other corporate body, under its common seal or 
stamp or the hand of its duly authorized agent(s) or attorney(s). 

 
36.2 The instrument appointing a proxy (and the power of attorney or other 

authority, if any, under which such instrument has been signed) shall be 
delivered to the Company (at its registered office, or at its principal place 
of business or at the offices of its registrar and/or transfer agent or at 
such place as the Board of Directors may specify) not less than Forty-Eight 
(48) hours before the time fixed for the meeting at which the person 
named in the instrument proposes to vote, unless otherwise determined 
by the chairman of the meeting. 

 



 
 

 
 

36.3 The Board may cause the Company to send, by post or otherwise, 
instruments of proxy of Shareholders for use at any General Meeting or 
Class Meeting.  

 
37 UEffect of Death of Appointor or Revocation of Appointment 
 

A vote cast pursuant to an instrument appointing a proxy shall be valid 
notwithstanding the previous death of the appointing Shareholder (or of 
his attorney-in-fact, if any, who signed such instrument), or the revocation 
of the appointment or the transfer of the share in respect of which the 
vote is cast, provided no written notification of such death, revocation or 
transfer shall have been received by the Company or by the chairman of 
the meeting before such vote is cast and provided, further, that the 
appointing Shareholder, if present in person at said meeting, may revoke 
the appointment by means of a writing, oral notification to the chairman, 
or otherwise. 

 
38 UMultiple Proxies  
 

A Shareholder is entitled to vote by a separate proxy with respect to each 
share held by him provided that each proxy shall have a separate letter of 
appointment containing the serial number of the share(s) with respect to 
which the proxy is entitled to vote. Where valid but differing instruments 
of proxy are delivered in respect of the same share for use at the same 
meeting, the instrument which is delivered last (regardless of its date or of 
the date of its execution) shall be treated as replacing and revoking the 
other(s) as regards that share.  However, if the Board or some other 
person as may be authorised by the Board for such purpose is unable to 
determine which was the last delivered, none of them shall be treated as 
valid in respect of that share.  Delivery of an instrument appointing a 
proxy shall not preclude a Shareholder from attending and voting in 
person at the meeting, in which event such instrument of proxy shall be 
automatically revoked.  

  
4BBOARD OF DIRECTORS 

 
39 UPowers of Board of Directors 
 
39.1 In General 
 

In addition to all powers and authorities of the Board of Directors as 
specified in the Companies Law, the oversight of the management of the 
business of the Company shall be vested in the Board of Directors, which 
may exercise all such powers and do all such acts and things as the 
Company is authorized to exercise and do, and are not hereby or by law 
required to be exercised or done by the Company in a General Meeting or 
by the CEO under his express or residual authority.  The authority 
conferred on the Board of Directors by this Article  39 shall be subject to 
the provisions of the Companies Law, these Articles and any regulation or 
resolution consistent with these Articles adopted from time to time by the 
Company in General Meeting, provided, however, that no such regulation 
or resolution shall invalidate any prior act done by or pursuant to a 
decision of the Board of Directors which would have been valid if such 
regulation or resolution had not been adopted. 

 
39.2 Borrowing Power 
 



 
 

 
 

Subject to Articles 39.2.1 to 39.2.8 (inclusive) below, the Board of 
Directors may from time to time, in its discretion, cause the Company to 
borrow or secure the payment of any sum or sums of money for the 
purposes of the Company, and may secure or provide for the repayment of 
such sum or sums in such manner, at such times and upon such terms 
and conditions in all respects as it deems fit, and, in particular, by the 
issuance of bonds, perpetual or redeemable debentures, debenture stock, 
or any mortgages, charges, or other securities on the undertaking or the 
whole or any part of the property of the Company, both present and 
future, including its uncalled or called but unpaid capital for the time 
being.  
 
39.2.1 The Board of Directors shall restrict the borrowings of the 

Company so as to secure that the aggregate principal amount 
outstanding at any time in respect of all borrowings by the 
Company (exclusive of any borrowings for working capital 
and/or performance guarantees that are in respect of, and 
secured by revenues arising from, all and any contracts entered 
into by the Company) less cash deposited will not, without the 
previous sanction of the Company in general meeting, exceed: 

 
(a) 60% of revenue; or 

 
(b) any higher limit fixed by a resolution of the Shareholders 

which is applicable at the relevant time. 
 

39.2.2 In Article 39.2.1, “revenue” means the value of sales of goods or 
services provided by the Company and accounted for under 
International Financial Reporting Standards generally accepted 
accounting principles in relation to the immediately preceding 
financial year of the Company. 

 
39.2.3 The limit imposed under Article 39.2.1 shall be deemed not to 

have been breached until the amount of borrowings has 
exceeded that limit for 30 consecutive days.  This paragraph 
overrides all other provisions of this Article 39.2. 

 
 

39.2.4 A certificate or report by the Company’s auditors: 
 

(a) as to the amount of revenue or the amount of 
borrowings; or 

 
(b) to the effect that the limit imposed under Article 39.2.1 

was not exceeded or breached at a particular date; 
 

shall be conclusive evidence as to that amount or fact. 
 

39.2.5 If the Company has joint auditors, references in Article 39.2.1 to 
the Company’s auditors are to any of the joint auditors. 

 
39.2.6 No lender or other person dealing with the Company need 

enquire whether the limit imposed under Article 39.2.1 above 
has been or will be complied with. 

 
39.2.7 A borrowing or security resulting in a breach of the limit in 

Article 39.2.1 shall not be void; nor shall it be voidable at the 
instance of the Company. 



 
 

 
 

 
39.3 Reserves 
 

The Board of Directors may, from time to time, set aside any amount(s) 
out of the profits of the Company as a reserve or reserves for any 
purpose(s) which the Board of Directors, in its absolute discretion, shall 
deem fit, and may invest any sum so set aside in any manner and from 
time to time deal with and vary such investments, and dispose of all or 
any part thereof, and employ any such reserve or any part thereof in the 
business of the Company without being bound to keep the same separate 
from other assets of the Company, and may subdivide or redesignate any 
reserve or cancel the same or apply the funds therein for another purpose, 
all as the Board of Directors may from time to time deem fit. 

 
40 UExercise of Powers of Directors 
 
40.1 A meeting of the Board of Directors at which a quorum is present (in 

person, by means of a conference call or any other device allowing each 
Director participating in such meeting to hear all the other Directors 
participating in such meeting) shall be competent to exercise all the 
authorities, powers and discretions vested in or exercisable by the Board 
of Directors. 

 
40.2 A resolution proposed at any meeting of the Board of Directors shall be 

deemed adopted if approved by a majority of the directors present when 
such resolution is put to a vote and voting thereon. Each Director shall 
have a single vote.  

 
40.3 A resolution in writing signed by all Directors then in office and lawfully 

entitled to vote thereon (as conclusively determined by the chairman of 
the Board of Directors) or a resolution to which all such Directors have 
given their consent to approve without convening for the purpose of 
discussing the matter so resolved (by letter, telegram, telex, facsimile or 
otherwise), shall be deemed to have been unanimously adopted by a 
meeting of the Board of Directors duly convened and held. Any such 
resolution may consist of several documents in like form, each signed by 
one or more Directors. Such resolution in writing (including facsimile) shall 
be effective as of the last date appearing on the resolution, or if the 
resolution is signed in two or more counterparts, as of the last date 
appearing on the counterparts. 

 
41 UDelegation of Powers 
 
41.1 The Board of Directors may, subject to the provisions of the Companies 

Law, delegate some of its powers to board committees, each consisting of 
two or more persons (all of who must be Directors), and it may from time 
to time revoke such delegation or alter the composition of any such 
committee. Any committee so formed (in these Articles referred to as a 
"Committee of the Board of Directors"), shall, in the exercise of the 
powers so delegated, conform to any regulations imposed on it by the 
Board of Directors.  The meetings and proceedings of any such Committee 
of the Board of Directors shall, mutatis mutandis, be governed by the 
provisions herein contained for regulating the meetings of the Board of 
Directors, so far as not superseded by any regulations adopted by the 
Board of Directors under this Article.  Unless otherwise expressly provided 
by the Board of Directors in delegating powers to a Committee of the 
Board of Directors, such Committee shall not be empowered to further 
delegate such powers. In accordance with and subject to the Companies 



 
 

 
 

Law, the remuneration committee of the Board (if any) shall have the full 
power and authority to approve the terms of compensation of the office 
holders of the Company, other than office holders who are also Directors. 

 
41.2 Without derogating from the provisions of Article  57, the Board of 

Directors may, subject to the provisions of the Companies Law, from time 
to time appoint a Secretary to the Company, as well as officers, agents, 
employees and independent contractors, as the Board of Directors may 
deem fit, and may terminate the service of any such person.  The Board of 
Directors may, subject to the provisions of the Companies Law, determine 
the powers and duties, as well as the salaries and emoluments, of all such 
persons, and may require security in such cases and in such amounts as it 
deems fit. 

 
41.3 The Board of Directors may from time to time, by power of attorney or 

otherwise, appoint any person, company, firm or body of persons to be 
the attorney or attorneys of the Company at law or in fact for such 
purpose(s) and with such powers, authorities and discretions, and for such 
period and subject to such conditions, as it deems fit, and any such power 
of attorney or other appointment may contain such provisions for the 
protection and convenience of persons dealing with any such attorney as 
the Board of directors may deem fit, and may also authorize any such 
attorney to delegate all or any of the powers, authorities and discretions 
vested in him. 

 
42 UNumber of Directors 
 

The Board of Directors shall consist of such number of Directors (not less 
than three (3) nor more than nine (9)), as may be determined by 
Shareholders resolution of the Company.  

 
43 UElection and Removal of Directors 
 
43.1 The members of the Board of Directors shall be called Directors, and they 

shall be elected and removed in accordance with the provisions of this 
Article, provided, however, that to the extent that any provisions in these 
Articles of Association relating to Directors conflict with the provisions of 
the Companies Law relating to External Directors, the provisions of the 
Companies Law shall apply to External Directors.   

 
43.2 The Directors shall be elected (or re-elected) at the Annual General 

Meeting, and Directors may be elected at any other General Meeting, by 
the vote of the Shareholders of a Simple Majority voting on the election of 
Directors. Each Director shall serve, subject to Article  48 hereof, until the 
next Annual General Meeting following the Annual General Meeting at 
which such Director was appointed. The Shareholders shall be entitled to 
remove any Director(s) from office by a Shareholders’ resolution, all 
subject to Applicable Law. Should an Annual General Meeting not elect 
Directors, then the Directors in office shall continue to serve as Directors 
until being replaced or re-elected, as the case may be, by any General 
Meeting.  

 
43.3 Notwithstanding anything to the contrary herein, the term of a Director 

may commence as of a date later than the date of the Shareholders’ 
resolution electing said Director, if so specified in said Shareholders’ 
resolution. 

 
44 UNominations to the Board  



 
 

 
 

 
44.1 Nominations for the election of Directors may be made by the Board or by 

a Committee of the Board or, subject to the Companies Law and to the 
provisions of Articles  29.2, by any Shareholder.  

 
44.2 Notwithstanding the provisions of Article  44.1, no person shall be 

nominated or appointed to the office of a Director if such person is 
disqualified, under the Companies Law, from being appointed as a 
Director.  

 
44.3 A Director's term (including that of an External Director) shall begin either 

on the date of his appointment to the Board or at such later date 
designated in the resolution appointing such Director.  

 
45 UCasual Appointments of Directors  
 

The Board may at any time appoint any other person as a Director, 
whether to fill a vacancy or as an addition to the then current number of 
Directors provided that the total number of Directors shall not at any time 
exceed the maximum number of Directors set out in Article  42.  Any 
Director so appointed shall hold office until the next Annual General 
Meeting, unless he was removed from office earlier, by a Shareholders’ 
resolution in as set forth in Article  43.2 hereinabove, or by the Board.  

 
46 UQualification of Directors 
 

No person shall be disqualified to serve as a Director by reason of his not 
holding shares in the Company. 

 
47 UContinuing Directors in the Event of Vacancies 
 

In the event of one or more vacancies in the Board of Directors, the 
continuing Directors may continue to act in every matter and may 
temporarily fill any such vacancy until the next Annual General Meeting, 
provided, however, that if they number less than the minimum number set 
forth in Article  42 hereof, they may only act in an emergency, and may 
call a General Meeting of the Company for the purpose, among others, of 
electing Directors to fill any or all vacancies.  

 
48 UVacation of Office 
 
48.1 The office of a Director shall be vacated automatically, ipso facto: 
 

48.1.1 upon his death; 
 
48.1.2 if he is found to be legally incompetent; 
 
48.1.3 if he becomes bankrupt; 
 
48.1.4 if he is prevented by Applicable Law from serving as a Director 

of the Company or if his directorship expires pursuant to the Law 
(including the provisions of Section 228 of the Law); 

 
48.1.5 If the Board of Directors terminates his office in accordance with 

section 231 or 232 of the Companies Law; 
 
48.1.6 If a court order is given in accordance with section 233 of the 

Companies Law; 



 
 

 
 

 
48.1.7 If he is removed from office by a Shareholder Resolution as set 

forth in Article  43.2 hereinabove; 
 
48.1.8 If his period of office has been terminated in accordance with 

the provisions of these articles; 
 

48.1.9 If the director resigns in accordance with Article 48.2 below. 
 
48.2 In addition, the office of a Director shall be vacated by his written 

resignation. Such resignation shall become effective on the date fixed 
therein, or upon the delivery thereof to the Company, whichever is later. 

 
48.3 The office of an External Director shall be vacated only in accordance with 

the provisions for the vacation of office and the removal of External 
Directors according to the Law. 

 
49 URemuneration of Directors 

 
No Director shall be paid any remuneration by the Company for his 
services as Director except as may be approved pursuant to the provisions 
of the Companies Law. Except as otherwise provided by Applicable Law, 
reimbursement of expenses incurred by a Director in carrying out his 
duties as such shall be made pursuant to the policy of the Board of 
Directors in effect from time to time. Subject to such approvals as required 
by the Law, the Board may grant special remuneration to any director who 
serves on any Committee, or who otherwise performs any special or extra 
services to or at the request of the Company. 

 
50 UConflict of Interests 
 

Subject to the provisions of the Companies Law, the Company may enter 
into any contract or otherwise transact any business with any Director in 
which contract or business such Director has a personal interest, directly or 
indirectly; and may enter into any contract or otherwise transact any 
business with any third party in which contract or business a Director has a 
personal interest, directly or indirectly. 

 
51 UApproval of certain Related Parties transactions  

 

1BA transaction between the Company and an office holder, including 
transactions concerning compensation of non-director Office Holders, and 
a transaction between the Company and a third person in which an Office 
Holder of the Company has a personal interest, which is not an 
extraordinary transaction as such term is defined under the Companies 
Law, will require only the approval of the Board or a committee of the 
Board of Directors. Except to the extent permitted under the Law, a 
Director or other office holder shall neither participate in deliberations 
concerning or vote upon a resolution approving a transaction with the 
Company in which he has a personal interest. 

  
52 UAlternate Directors 
 
52.1 Subject to the provisions of the Companies Law, a Director may, by 

written notice to the Company, appoint a natural person who is not a 
Director as an alternate for himself (in these Articles referred to as 
"Alternate Director"), remove such Alternate Director and appoint 



 
 

 
 

another Alternate Director in place of any Alternate Director appointed by 
him whose office has been vacated for any reason whatsoever.  Unless the 
appointing Director, by the instrument appointing an Alternate Director or 
by written notice to the Company, limits such appointment to a specified 
period of time or restricts it to a specified meeting or action of the Board 
of Directors, or otherwise restricts its scope, the appointment shall be for 
an indefinite period, but will expire upon the expiration of the appointing 
Director’s term, and shall be for all purposes. 

 
52.2 Any notice given to the Company pursuant to Article  52.1 shall become 

effective on the date fixed therein, or upon the delivery thereof to the 
Company, whichever is later. 

 
52.3 An Alternate Director shall have all the rights and obligations of the 

Director who appointed him, provided, however, that he may not in turn 
appoint an alternate for himself, and provided further that an Alternate 
Director shall have no standing at any meeting of the Board of Directors or 
any committee thereof while the Director who appointed him is present. 

 
52.4 The appointment of an alternate Director does not negate the 

responsibility of the appointing Director and such responsibility shall 
continue to apply to such appointing Director - taking into account the 
circumstances of the appointment. 

 
52.5 An Alternate Director shall be responsible for his or her own acts and 

defaults as provided in the Law and any other applicable law. 
 
52.6 The office of an Alternate Director shall be vacated under the 

circumstances, mutatis mutandis, set forth in Article  48, and such office 
shall ipso facto be vacated if the Director who appointed such Alternate 
Director ceases to be a Director. 

 
52.7 Notwithstanding Article  52.1, (i) no person shall be appointed as the 

Alternate Director for more than one Director and (ii) except as otherwise 
specifically permitted by the Companies Law, no External Director may 
appoint an Alternate Director. 

 
52.8 A director may be appointed as an Alternate Director to a member of a 

Committee, provided that the candidate to be appointed as an Alternate 
Director does not already serve on such Committee, and provided further, 
that if such candidate is to serve as an Alternate Director for an External 
Director, then such candidate should be an External Director with either 
accounting and financial qualification or professional qualification, as the 
director for whom he shall be substituting 

 
5BPROCEEDINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 
53 UMeetings 
 
53.1 The Board of Directors may meet and adjourn its meetings and otherwise 

regulate such meetings and proceedings as the Board of Directors deems 
fit, provided, however, that the Board of Directors must meet at least once 
every calendar quarter and not less than five (5) times per calendar year. 
Notice of the meetings of the Board of Directors shall be sent to each 
Director at the last address that the Director provided to the Company, or 
via telephone, facsimile or e-mail message, at least seventy two (72) 
hours (or such shorter notice as all the Directors may agree) before the 



 
 

 
 

meeting. The Directors may waive the necessity of such notice either 
beforehand or retrospectively. 

 
53.2 Board meetings may be convened at any time by the chairman of the 

Board. In addition, any Director may at any time, and the Secretary, upon 
the request of such Director, shall, convene a meeting of the Board of 
Directors, but not less than four (4) days written notice shall be given of 
any meeting so convened, provided, that the Board of Directors may 
convene a meeting without such prior notice with the consent of all of the 
Directors.   

 
53.3 The notice of a meeting of the Board of Directors shall describe the agenda 

for such meeting in reasonable detail and every other detail as required by 
the Companies Law. 

 
53.4 Notwithstanding anything contained to the contrary in these Articles, 

failure to deliver notice to a Director of any such meeting in the manner 
required hereby may be waived (in advance or retroactively) by such 
Director and a meeting shall be deemed to have been duly convened 
notwithstanding such defective notice if such failure or defect is waived (in 
advance or retroactively) by all Directors entitled to participate at such 
meeting and to whom notice was not duly given.  The presence of a 
Director at any such meeting shall be deemed due receipt of a prior notice 
or a waiver of any such notice requirement by such Director.  

 
53.5 Subject to all of the other provisions of these Articles concerning meetings 

of the Board, the Board may meet by telephone conference call or other 
communication equipment so long as each participating director can hear, 
and be heard by, each other participating director. The directors 
participating in this manner shall be deemed to be present in person at 
such meeting and shall be entitled to vote or be counted in a quorum 
accordingly.  

  
 
54 UQuorum 
 

Unless otherwise unanimously decided by the Board of Directors, a 
quorum at a meeting of the Board of Directors shall be constituted by the 
presence, in person or by telephone or other communication equipment, of 
a majority of Directors then in office who are lawfully entitled to 
participate in the meeting (as conclusively determined by the chairman of 
the Board of Directors), provided that, if at any time there is only one 
Director in office, the quorum shall be one Director for any meeting 
convened solely for one or more of the purposes set out in Article  47).  If 
within a half hour (or within such longer time as the chairman of the 
meeting may decide) from the time appointed for the holding of the Board 
meeting a quorum is not present, the Board meeting shall stand adjourned 
for a period of twenty four hours at the same time and place (the 
"Adjourned Board Meeting"). 

 
At any Adjourned Board Meeting, if a quorum is not present within half an 
hour (or within such longer time as the chairman of the meeting may 
decide) from the time appointed for holding the meeting, any Directors in 
office who are lawfully entitled to participate in and are present at such 
Adjourned Board Meeting, will be considered a quorum.  No business shall 
be transacted at a meeting of the Board unless the requisite quorum is 
present.  
  



 
 

 
 

55 UChairman of the Board of Directors 
 

The Board of Directors may from time to time elect one of its members to 
be the chairman of the Board of Directors, remove such chairman from 
office and appoint another in its place.  The chairman of the Board of 
Directors shall preside at every meeting of the Board of Directors, but if 
there is no such chairman, or if at any meeting he is not present within 
fifteen (15) minutes of the time fixed for the meeting, or if he is unwilling 
to take the chair, the Directors present shall choose one of their number 
to be the chairman of such meeting. The chairman shall not have a casting 
vote in the event of a tied vote. 
     

56 UValidity of Acts Despite Defects 
 

Subject to the provisions of the Companies Law, all acts done bona fide at 
any meeting of the Board of Directors, or of a Committee of the Board of 
Directors, or by any person(s) acting as Director(s), shall, notwithstanding 
that it may afterwards be discovered that there was some defect in the 
appointment of the participants in such meetings or any of them or any 
person(s) acting as aforesaid, or that they or any of them were 
disqualified, be as valid as if there were no such defect or disqualification. 

 
 GENERAL MANAGER 
 
57 UGeneral Manager 
 
57.1 Subject to the Articles and the Law, the Board of Directors may from time 

to time appoint one or more persons, whether or not Directors, as General 
Manager(s) of the Company and may confer upon such person(s), and 
from time to time modify or revoke, such title(s) (including Managing 
Director, President, Chief Executive Officer, Director General or any similar 
or dissimilar title) and such duties and authorities of the Board of Directors 
as the Board of Directors may deem fit, subject to such limitations and 
restrictions as the Board of Directors may from time to time prescribe.  
Such appointment(s) may be either for a fixed term or without any 
limitation of time, and the Board of Directors may from time to time 
(subject to the provisions of the Companies Law  or the rules of any stock 
exchange upon which the securities of the Company are listed and of any 
contract between any such person and the Company) fix his or their 
salaries and emoluments, remove or dismiss him or them from office, or 
assume his or their authorities with respect to a specific matter or period 
of time. 

 
57.2 A General Manager may hire, fix the salaries and emoluments of, and 

remove or dismiss other employee or consultant of the Company, all 
subject to the policies adopted by the Board of Directors from time to 
time. Subject to the Companies Law, the Board of Directors may appoint a 
remuneration committee that will recommend to the Board of Directors 
with respect of officers of the Company and their respective terms of 
employment, all subject to the policies adopted by the Board of Directors 
from time to time. 

 
 MINUTES 
 
58 UMinutes 
 
58.1 Minutes of each General Meeting and of each meeting of the Board of 

Directors or of a committee of the Board of Directors shall be recorded and 



 
 

 
 

duly entered in books provided for that purpose.  Such minutes shall, in all 
events, set forth the names of the persons present at the meeting and all 
resolutions adopted thereat. 

 
58.2 Any minutes as aforesaid, if purporting to be signed by the chairman of 

the meeting or by the chairman of the next succeeding meeting, shall 
constitute prima facie evidence of the matters recorded therein. 

 
 

0BDIVIDENDS, SCRIP DIVIDEND AND BONUS SHARES 

 
59 UDeclaration and Distribution of Dividends and bonus shares. 
 
59.1 Subject to the provisions of the Companies Law, the Board of Directors 

may from time to time decide upon distribution of dividends, scrip 
dividend or bonus shares, declare, and cause the Company to distribute, 
such dividend or bonus shares as may appear to the Board of Directors to 
be justified.  
 

59.2 Subject to the Companies Law and to the provisions of these Articles, the 
Board of Directors shall determine the time for distribution of such 
dividends, including scrip dividend  or bonus shares, and the record 
date for determining the Shareholders entitled thereto, provided such date 
shall be the date such distribution was resolved upon or at such later date 
as shall be determined by, or pursuant to a resolution of the Board of 
Directors, but shall not be  prior to the date of  such resolution  and no 
Shareholder who shall be registered in the Register of Shareholders with 
respect to any shares after the record date so determined shall be entitled 
to share in any such dividend with respect to such shares. 

 
60 UAmount Distributed by Way of Dividends or Bonus Shares 
 

Subject to Article  22 and the rights of the Shareholders of shares with 
preferred rights as to dividends and bonus shares, any dividend or bonus 
shares distributed by the Company shall be allocated among the 
Shareholders entitled thereto in proportion to the nominal amounts paid 
up on their respective holdings of the shares in respect of which such 
dividend or bonus shares are being distributed without taking into account 
the premium paid up for the shares. The amount paid up on account of a 
share which has not yet been called for payment or fallen due for payment 
and upon which the Company pays interest to the Shareholder shall not be 
deemed for the purposes of this Article, to be a sum paid on account of 
the share. 

 
61 UInterest and linkage differentials 
 

No dividend shall carry interest or accrue linkage differentials as against 
the Company. 

 
62 UPayment in Kind  
 
62.1 A dividend may be paid, wholly or partly, by the distribution of specific 

assets and, in particular, by distribution of paid-up shares, debentures or 
debenture stock of any other company or in any one or more such ways.  

 
62.2 The Board may resolve that: 



 
 

 
 

 
62.2.1 any monies, investments, or other assets forming part of the 

undivided profits of the Company standing to the credit of the 
reserve fund, or to the credit of any reserve fund for the 
redemption of capital or to the credit of a reserve fund for the 
revaluation of real estate or other assets of the Company or any 
other reserve fund or investment funds or assets in the hands of 
the Company and available for dividends or representing 
premiums received on the issue of shares and standing to the 
credit of the share premium account be capitalised and 
distributed among such of the Shareholders as would be entitled 
to receive the same if distributed by the way of dividend and in 
the same proportion on the basis that they become entitled 
thereto as capital;  

 
62.2.2 all or any part of such capitalised fund be applied on behalf of 

such Shareholders in paying up in full, either at nominal or at 
such premiums as the resolution may provide, any unissued 
shares or debentures or debenture stock of the Company which 
shall be distributed accordingly or in or towards the payment, in 
full or in part, of the uncalled liability on any issued shares or 
debentures or debenture stock;  

 
62.2.3 such distribution or payment shall be accepted by such 

Shareholders in full satisfaction of their share and interest in the 
said capitalised sum.  

 
63 UImplementation of Powers under Article  62 
 

For the purpose of giving full effect to any resolution under Article  62 or 
to any distribution of bonus shares and without derogating from the 
provisions of Article  8, the Board may settle any difficulty which may 
arise in regard to the distribution as it thinks expedient and, in particular, 
may issue certificates for fractional amounts of shares or other securities 
and may fix the value for distribution of any specific assets and may 
determine that cash payments shall be made to any Shareholder upon 
the footing of the value so fixed or that fractions of less value than the 
nominal value of one share may be disregarded in order to adjust the 
rights of all parties and may vest any such cash, shares, debentures, 
debenture stock or specific assets in trustees upon such trusts for the 
persons entitled to the dividend or capitalised fund as may seem 
expedient to the Board.  Where required, a proper contract shall be filed 
in accordance with Section 291 of the Companies Law and the Board may 
appoint any person to sign such contract on behalf of the persons entitled 
to the dividend or capitalised fund.  
 

64 UDividends on Unpaid Shares  
 
64.1 Without derogating from Article  60, the Board may give an instruction 

which shall prevent the distribution of a dividend to the Shareholders of 
shares, the full amount payable in respect of which has not been paid up.  

 
64.2 The Board may deduct from any dividend payable to any Shareholder all 

sums of money (if any) presently payable by such Shareholder to the 
Company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the 
Company.  

 
65 URetention of Dividends 



 
 

 
 

 
65.1 The Board of Directors may retain any dividend or other moneys payable 

or property distributable in respect of a share in respect of which any 
person is, under Articles  20 or  21, entitled to become a Shareholder, or 
which any person is, under said Articles, entitled to transfer, until such 
person shall become a Shareholder in respect of such share or shall 
transfer the same. 

 
65.2 The Board may retain any dividend or other monies payable or property 

distributable in respect of a share on which the Company has a lien and 
may apply the same in or toward satisfaction of the debts, liabilities or 
engagements in respect of which the lien exists. 

 
66 UUnclaimed Dividends 
 

All unclaimed dividends or other moneys payable in respect of a share 
may be invested or otherwise made use of by the Board of Directors for 
the benefit of the Company until claimed, and shall be subject to the 
provisions of article 62 hereinabove.  The payment by the Directors of any 
unclaimed dividend or such other moneys into a separate account shall not 
constitute the Company a trustee in respect thereof, and any dividend 
unclaimed after a period of seven (7) years from the date of declaration of 
such dividend, and any such other moneys unclaimed after a like period 
from the date the same were payable, shall be forfeited and shall revert to 
the Company, provided, however, that the Board of Directors may, at its 
discretion, cause the Company to pay any such dividend or such other 
moneys, or any part thereof, to a person who would have been entitled 
thereto had the same not reverted to the Company. 

 
67 UMechanics of Payment 
 
67.1 Any dividend or other moneys payable in cash in respect of a share may 

be paid by check or warrant sent through the post to, or left at, the 
registered address of the person entitled thereto or by transfer to a bank 
account specified by such person (or, if two or more persons are 
registered as joint Shareholders of such share or are entitled jointly 
thereto in consequence of the death or bankruptcy of the Shareholder or 
otherwise, to any one of such persons or to his bank account), or to such 
person and at such address as the person entitled thereto may by writing 
direct.  Every such check or warrant shall be made payable to the order of 
the person to whom it is sent, or to such person as the person entitled 
thereto as aforesaid may direct, and payment of the check or warrant by 
the banker upon whom it is drawn shall be a good discharge to the 
Company. Every such check or warrant shall be sent at the risk of the 
person entitled to the money represented thereby. 

 
67.2 For the purpose of implementing any resolution concerning distribution of 

dividends, bonus shares or any other distribution, the Board of Directors 
may settle, as it deems fit, any difficulty that may arise with respect to the 
distribution, including to determine the value for the purpose of the said 
distribution of certain assets, and to decide that payments in cash shall be 
made to the Shareholders based on the value so determined, and to 
determine provisions with respect to fractions of shares or with respect to 
the non-payment of small sums. 

 
 
 
  



 
 

 
 

68 UScrip Dividend  
  
 

The Company may distribute scrip dividend, according to the following 

provisions: 

68.1 Upon Company's announcement regarding the distribution of scrip 

dividend, each shareholder shall have the right to either - receive 

the dividend in the form of new shares, or alternatively - in cash 

payment. Shareholders shall be not entitled to receive a 

combination of shares and cash payment.  

68.2 The default alternative (in case shareholder did not inform 

Company which alternative he chose) shall be a cash payment. In 

the event shareholder will choose to receive a new shares 

distribution, he shall notify the Company with respect to his 

election according to the terms and schedule enclosed to the scrip 

dividend announcement. 

   

 
AUDIT AND AUDITORS 

 
69 Audit 

 
The Company’s fiscal year shall commence on 1 Januaryt and shall end on 
the following 31 December. At least once every fiscal year the accounts of 
the Company shall be audited and the correctness of the profit and loss 
account and balance sheet certified by one or more duly qualified auditors. 

 
70 Outside Auditor 
 

The outside auditor of the Company shall be appointed by Shareholder 
resolution and shall serve until the next Annual General Meeting or for a 
longer period - but no longer than until the third Annual Meeting after the 
meeting at which the Auditor has been appointed, or until its earlier 
removal or replacement by Shareholder Resolution. The same outside 
auditor may be re-appointed. The Board of Directors shall have the 
authority to fix, in its discretion, the remuneration of the auditor for audit 
and any other services, or to delegate such authority to a committee 
thereof, provided that the Board of Directors reports such remuneration 
(including payments and undertakings of the Company towards the 
Auditor) to the Annual General Meeting. 

 
71 Internal Auditor 

 
The internal auditor of the Company shall be appointed by the Board of 
Directors and shall be subject to the administrative supervision of the 
chairman of the Board and shall present all its proposed periodic work 
plans to the Audit Committee of the Board of Directors, which shall have 
the authority to approve them subject to any modifications in its 
discretion.  

 



 
 

 
 

 RIGHTS OF SIGNATURE 
 
72 Rights of Signature 
 

The Board of Directors shall be entitled to authorize any person or persons 
(who need not be Directors) to act and sign on behalf of the Company, 
and the acts and signature of such person(s) on behalf of the Company 
shall bind the Company insofar as such person(s) acted and signed within 
the scope of his or their authority. 

 
 NOTICES 
 
73 Notices 
 
73.1 Any written notice or other document may be served by the Company 

upon any Shareholder either personally, or by facsimile transmission, or 
by sending it by prepaid mail (airmail or overnight air courier if sent to an 
address on a different continent from the place of mailing) addressed to 
such Shareholder at his address as described in the Register of 
Shareholders or such other address as he may have designated in writing 
for the receipt of notices and other documents.  Any written notice or 
other document may be served by any Shareholder upon the Company by 
tendering the same in person to the Secretary or the General Manager of 
the Company at the principal office of the Company, or by facsimile 
transmission, or by sending it by prepaid registered mail (airmail or 
overnight air courier if posted outside Israel) to the Company at its 
registered office.  Any such notice or other document shall be deemed to 
have been served (i) in the case of mailing, three (3) days after it has 
been posted, or when actually received by the addressee if sooner than 
three (3) days, after it has been posted; (ii) in the case of overnight air 
courier, on the second business day following the day sent; (iii) in the case 
of personal delivery, on the date such notice was actually tendered in 
person to such Shareholder (or to the Secretary or the General Manager); 
(iv) in the case of facsimile transmission, on the date on which the sender 
receives automatic electronic confirmation that such notice was 
successfully transmitted. The publication date and the date of the meeting 
shall be counted as part of the days comprising any notice period.   If a 
notice is, in fact, received by the addressee, it shall be deemed to have 
been duly served, when received, notwithstanding that it was defectively 
addressed or failed, in some respect, to comply with the provisions of this 
Article  73.1.  Notwithstanding the foregoing, the accidental omission to 
give notice of a meeting to any Shareholders, or the non-receipt of such 
notice or any other notice sent to such Shareholder, shall not invalidate 
the proceedings at such meeting, or any other proceedings based upon the 
said notice. 

 
73.2 All notices to be given to the Shareholders shall, with respect to any share 

to which persons are jointly entitled, be given to whichever of such 
persons is named first in the Register of Shareholders, and any notice so 
given shall be sufficient notice to the Shareholders of such share. 

 
73.3 Any Shareholder whose address is not described in the Register of 

Shareholders, and who shall not have designated in writing an address for 
the receipt of notices, shall not be entitled to be notified in any way by the 
Company. 

 
73.4 Notwithstanding anything to the contrary herein, notice by the Company 

of a General Meeting which is published in two (2) daily newspapers in the 



 
 

 
 

State of Israel, if at all, shall be deemed to have been duly given on the 
date of such publication to any Shareholder whose address as registered in 
the Register of Shareholders (or as designated in writing for the receipt of 
notices and other documents) is located in the State of Israel. 

 
73.5 Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles and 

subject to the provisions of the Companies Law, any notice to a 
Shareholder may be served as a general notice to all Shareholders in 
accordance with applicable rules and regulations of any stock exchange 
upon which the Company's shares are listed.  

 
73.6 Subject to Applicable Law, any Shareholder, Director or any other person 

entitled to receive notice in accordance with these Articles or law may 
waive notice, in advance or retroactively, in a particular case or type of 
cases or generally and, if so, notice will be deemed as having been duly 
served and all proceedings or actions for which the notice was required will 
be deemed valid.  

 
73.7 The accidental omission to give notice of a meeting to any Shareholder or 

the non-receipt of notice by any Shareholder entitled to receive notice 
shall not invalidate the proceedings at any meeting or any resolution(s) 
adopted by such meeting, provided that such notice shall have been sent 
to the registered address of such shareholder as it appears on the 
Company’s Register of Shareholders. 

 
6BEXCULPATION, INSURANCE AND INDEMNITY 

 
74 Exculpation, Indemnity and Insurance 
 
74.1 For purposes of these Articles, the term "Office Holder" shall mean every 

Director and every officer of the Company, including, without limitation, 
each of the persons defined as "Nosei Misra" in the Companies Law. 

 
74.2 Subject to the provisions of the Companies Law, the Company may 

exculpate an Office Holder in advance and retroactively from all or any of 
the Office Holder’s liability for damage resulting from the Office Holder’s 
breach of his duty of care to the Company, to the fullest extent permitted 
under the Companies Law. 

 
74.3 The Company may insure the liability of an Office Holder, to the fullest 

extent permitted under the Companies Law. 
 

74.4 The Company may indemnify an Office Holder, in advance and 
retroactively, to the fullest extent permitted under the Companies Law. 

 
74.5 Without derogating from the generality of the aforesaid under this Article 

 74 hereinabove and subject to the provisions of the Companies Law, the 
Company may indemnify an Office Holder in respect of an obligation or 
expense specified below imposed on the Office Holder or incurred by him 
in respect of an act performed in his capacity as an Office Holder, as 
follows: 

 
74.5.1 a financial obligation imposed on him in favor of another person 

by a court judgment, including a compromise judgment or an 
arbitrator's award approved by court; 

 
74.5.2 reasonable legal fees, including attorney’s fees, incurred by an 

Office Holder in consequence of an investigation or proceeding 



 
 

 
 

filed against him by an authority that is authorize to conduct 
such investigation or proceeding, and that resulted without filing 
an indictment against him/her and without imposing on him/her 
financial obligation in lieu of a criminal proceeding, or that 
resulted without filing an indictment against him/her but with 
imposing on him a financial obligation as an alternative to a 
criminal proceeding in respect of an offense that does not 
require the proof of criminal intent.  

 
For the purposes of this Articles  -  
 
A proceeding that ended without an indictment in a matter in respect of a which 
an investigation was conducted, means – closing the case pursuant to Section 62 
of the Criminal Procedure Act [Combined Version] 5742 – 1982 (the "Criminal 
Procedure Act") or a stay of proceedings by the Administrator General pursuant 
to Section 231 of the Criminal Procedure Act;  
 
"Financial obligation in lieu of a criminal proceeding", means – a financial 
obligations imposed by law as an alternative to a criminal proceeding, including 
an administrative fine pursuant to the Administrative Offenses Act 5746 – 1985, a 
fine with respect to an offense which was defined as a "finable offense" under the 
Criminal Procedure Act, a monetary sanction or a ransom.    
 

74.5.3 reasonable litigation expenses, including attorneys' fees, 
incurred by an Office Holder or charged to the Office Holder by a 
court, in a proceeding instituted against the Office Holder by the 
Company or on its behalf or by another person, or in a criminal 
charge from which the Office Holder was acquitted, or in a 
criminal proceeding in which the Office Holder was convicted of 
an offense that does not require proof of criminal intent. 

 
74.5.4 any other obligation or expenses in respect of which it is 

permitted or will be permitted under the Companies Law to 
indemnify an Office Holder. 

 
The Company may undertake to indemnify an Office Holder for events 
specified in this Article  74.5 above,  (aa) prospectively, provided that such 
undertaking for future events as set forth in Article  74.5.1, must be limited 
to events which in the Boards' opinion are foreseeable at the time of 
giving the indemnity undertaking in view of the Company’s actual 
business, and in such amount or standard as the Board deems reasonable 
under the circumstances; and that such undertaking will specify the events 
that in the Boards' opinion are foreseeable in view of the Company’s actual 
business at the time of the undertaking and the amount or the standards 
that the Board deemed reasonable under the circumstances, and (bb) 
retroactively. 

 
74.6 Without derogating from the generality of the aforesaid under this Article 

 74 hereinabove and subject to the provisions of the Companies Law, the 
Company may enter into a contract for the insurance of all or part of the 
liability of any Office Holder imposed on the Office Holder in respect of an 
act performed in his capacity as an Office Holder, in respect of each of the 
following: 

 
74.6.1 a breach of his duty of care to the Company or to another 

person; 
 



 
 

 
 

74.6.2 a breach of his duty of loyalty to the Company, provided that the 
Office Holder acted in good faith and had reasonable cause to 
assume that such act would not prejudice the interests of the 
Company; or 

 
74.6.3 a financial obligation imposed on him in favor of another person. 

 
74.6.4 any other event in respect of which it is permitted or will be 

permitted under the Companies Law to insure the liability of an 
Office Holder. 

 
74.7 Subject to the provisions of the Companies Law, the provisions of Article 

 74 above are not intended, and shall not be interpreted, to restrict the 
Company in any manner in respect of the procurement of insurance and/or 
in respect of indemnification and/or in respect of exculpation (i) in 
connection with any person who is not an Office Holder, including, without 
limitation, any employee, agent, consultant or contractor of the Company 
who is not an Office Holder, and/or (ii) in connection with any Office 
Holder to the extent that such insurance and/or indemnification and/or 
exculpation is not specifically prohibited under the Companies Law; 
provided that the procurement of any such insurance and/or the provision 
of any such indemnification and/or exculpation shall be approved by the 
Audit Committee and by the Board of Directors of the Company, and/or 
(iii) in connection with Office Holders in other companies. The Company 
may enter into a contract with regard to exculpation, indemnification, and 
insurance of Office Holders serving on behalf of the Company in companies 
controlled by the Company, affiliated or associated companies of the 
Company or any other company in which the Company has some interest, 
to the fullest extent permitted under the Companies Law, and the 
provisions of theses Articles relating to exculpation, indemnification and 
insurance of Office Holders in the Company shall, mutatis mutandis, apply 
to such Office Holders in such companies.   

 
 WINDING UP 
 
75 Winding Up 
 
75.1 A resolution adopted in a General Meeting approved by 75% of the voting 

shares represented at such meeting in person or by proxy is required to 
approve the winding up of the Company.  

 
75.2 If the Company be wound up, then, subject to Applicable Law and to the 

rights of the Shareholders of shares with special rights upon winding up, 
the assets of the Company available for distribution among the 
Shareholders shall be distributed to them in proportion to the nominal 
value of their respective holdings of the shares fully paid up in respect of 
which such distribution is being made, provided, however, that if a class of 
shares has no nominal value, then the assets of the Company available for 
distribution among the Shareholders shall be distributed to them in 
proportion of their respective holdings of the shares in respect of which 
such distribution is made. 

 
 

* * * * * 
 
 



 מ.ט.י ויירלס ערבויות - נספח י 

 

 .אלפי דולר 837 כ –ערבויות ללקוחות לצורך ביצוע עבודות  .1

 .הגבלה בסכוםללא  – מ"בע סולושנס ווטק מוטק חברת לפעילות ערבות .2

 .אלפי דולר 31 –ערבות למוסדות ממשלתיים  .3

 .אלפי דולר 1,445כ  – מלקוחות שנתקבלו מקדמות בגין ערבויות .4

 אלפי דולר. 85כ  – שירותים או סחורות בגין ספק התחייבויות למילוי ערבות .5



 ווירלס הליכים משפטיים מטי  – י"אנספח 

 תביעה כנגד עיריית ראש העין בגין אי פינוי אשפה בשנים עברו. לחברת מטי ווירלס  .1

 לחברת אקווה מספר תביעות כנגד לקוחות בגין אי תשלומים. .2



 מטי ווירלסשעבודים  –נספח י"ב 

, רשמה משכון על זכויות במקרקעין (MTI Wireless -)להלן MTI Wireless Edge Ltd חברת  .1

להבטחת יתרות אשראי מתאגידים בנקאיים בגין הלוואה שנלקחה לרכישת המבנה המשמש את 

 הקבוצה. 

2. MTI Wireless  מוטק וכן התחייבה כלפי הבנק כי ההון העצמי שלה )בדוחותיה שעבדה את מניות

וזאת ש"ח מליון  2 -מסך הנכסים שלה וזאת עד שיתרת ההלוואה תרד מ 40% -( לא יירד מהנפרדים

ותוחזר  3.5%, הנושאת ריבית קבועה שאינה צמודה למדד בגובה ש"חמליון  8בגובה של בגין הלוואה 

יתרת ההלוואה חתימת ההסכם  נכון ליום. 10.9.2015 -בתשלומים רבעוניים שווים החל  16באמצעות 

  עומדת בתנאי השעבוד. MTI Wirelessו  ש"ח מליון 2.5 -כ לעעומדת 

לטובת התאגיד המממן שעבוד צף מדרגה  להבטחת מסגרות האשראי בישראל, רשמה קבוצת מוטק .3

ראשונה על כל הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות שלה וכן, שעבוד קבוע על הון מניות אקווה שטרם 

נדרש ו/או נפרע, המוניטין, ניירות ערך, והשטרות אשר בידי הבנק, ללא הגבלה בסכום, וכן, שעבוד 

מהם, המופקדים או יופקדו בחשבון הבנק של אקווה. שוטף על כל הפיקדונות בשקלים והזכויות שינבעו 

לטובתן  MTI Wirelessבנוסף, להבטחת התחייבויות מוטק ואקווה כלפי התאגיד המממן, העמידה 

 ערבות שאינה מוגבלת בסכום.

 

 עם השעבודים שלה. MWEמצורף לנספח זה גם דוח רשם החברות של 



512719303מספר חברה:

מטי וויירלס אדג' בע"משם חברה:

פרטי חברה

המלאכה 11 ראש העין   מיקוד: 4809121 כתובת התאגיד:

10/05/2015 נרשם בתאריך: דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2015

לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון עיקרי מטרות התאגיד:

סיווג חברה:  חברה פרטית ישראלית מוגבלתאחריות בעלי מניות:סוג חברה:
MTI  WIRELESS EDGE LTDשם חברה באנגלית:

פעילה 30/12/1998סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 1,000,000515,719.9 100,000,000
שקל חדשמטבע:0.01רגילות
כמות מניות:

ערך נקוב: 

בעלי מניות

אזרח זר
 20,507,632 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

בעלי מניות שונים1.
06/09/2016

22514113416 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
שורר חיים 16 תל אביב - יפו  מיקוד: 6900038

 113,000 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

בורוביץ משה2.
06/09/2016

27858356 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

חברה
המלאכה 11 ראש העין  מיקוד: 48101

 27,031,897 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

מ.ט.י. מחשבים ושרותי תכנה 3.
(1982) בע"מ

06/09/2016

520040981 מס' זיהוי:

סוג זיהוי:

שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
סמ הלוטוס 3 אבן יהודה  מיקוד: 4051159

 2,789,000 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

פינר דב4.
22/05/2014

54266036 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
דרך בגין 23 תל אביב - יפו   מיקוד: 6618356

 248,461 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה בנאמנות

שטינמץ יעקב5.
22/05/2014

55515324 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים
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אזרח ישראלי
הירקון 87 תל אביב - יפו 

 882,000 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

בורוביץ צבי6.
06/09/2016

7014475 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
27858356

שורר חיים 16 תל אביב - יפו  מיקוד: 6900038

מס' זיהוי:1.

כתובת:

בורוביץ משהשם:
אזרח ישראלי 03/01/1999תאריך מינוי:סוג זיהוי:

3152030

עגור 20 רמת השרון  מיקוד: 4703078

מס' זיהוי:2.

כתובת:

קנור צבישם:
אזרח ישראלי 13/04/2014תאריך מינוי:סוג זיהוי:

34327205

פומרוק יוסף 1 תל אביב - יפו   מיקוד: 6935701

מס' זיהוי:3.

כתובת:

אלמלך ליהי יוספהשם:
אזרח ישראלי 29/04/2015תאריך מינוי:סוג זיהוי:

54266036

סמ הלוטוס 3 אבן יהודה  מיקוד: 4051159

מס' זיהוי:4.

כתובת:

פינר דבשם:
אזרח ישראלי 03/01/1999תאריך מינוי:סוג זיהוי:

7014475

הירקון 87 תל אביב - יפו 

מס' זיהוי:5.

כתובת:

בורוביץ צבישם:
אזרח ישראלי 03/01/1999תאריך מינוי:סוג זיהוי:

720112969 מס' זיהוי:6. BENET RICHARDשם:

אזרח זר 13/04/2014תאריך מינוי:סוג זיהוי:

*אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית*  

שעבודים פעילים 
בשעבודים שנרשמו לפני 12/11/2017 - למצב עדכני, יש לקרוא את תיאור הבטוחה יחד עם רשימת השינויים לשעבוד. 
בשעבודים שנרשמו אחרי 12/11/2017 - תיאור הבטוחה משקף את מצב הבטוחה העדכני וכולל את השינויים המאוחרים 

ליום רישום הבטוחה. רשימת שינויים לשעבוד מציינת את תאריכי עדכון השינויים ואת סוג השינויים שבוצעו.  

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

מישכון מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
30/11/2014תאריך רישום:

25/11/2014תאריך יצירה:30/11/2014תאריך רישום:6מס' שעבוד:
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שינויים בחברה
שינוי שם

05/12/2000 תאריך החלטה: 05/12/2000 תאריך רישום:

שינוי בהרכב הון - מניות
28/12/2000 תאריך החלטה: 25/03/2001 תאריך רישום:

שינוי בתקנון
05/03/2006 תאריך החלטה: 21/06/2006 תאריך רישום:

שמות קודמים

מטי טכנולוגית אנטנות מתקדמת בע"מ
תאריך השינוי:

שם קודם בעברית:
MTI ADVANCED ANTENNA TECHNOLOGIES LTD.שם קודם באנגלית:

05/12/2000תאריך החלטה: 05/12/2000

הנכסים המשועבדים
זכויות מקרקעין30/11/2014תאריך רישום:

שעבוד ספציפי בדרגה ראשונה על זכוות החברה על פי כתב הערבות לזכות חכירה שאינה 
רשומה בלשכת רישום המקרקעין מיום 23.4.14 שנחתם בינה לבין מ.טי.י מחשבים 

ושירותי תכנה בע"מ ומינהל מקרקעי ישראל בקשר עם חלקה 17 בגוש 8738 מגרש 500 
עפ"י תוכנית אפ/2002/א על כל הזכויות הנובעות מביטוח הנכסים המשועבדים ועל כל 

זכויות  הממשכנים לקבלת כספים במקרה של ביטול ההסכם הנ"ל.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
520029083תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.130/11/2014

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
8000000.00 שקל חדשהסכום המובטח:--
29/06/2015תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים29/06/2015תאריך רישום:

שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על 77500 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א של מוטק ווטר 
סולשנס בע"מ 515084093 לפי תוספת א' וכל הזכויות במניות הנ"ל.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

10/06/2015תאריך יצירה:29/06/2015תאריך רישום:7מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520029281תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק מרכנתיל דיסקונט בעמשם המלווה/נאמן:
.129/06/2015
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*אין שינויי סטאטוס*

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 22/04/2018 בשעה 14:23

נסח החברה או השותפות מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, הניתן כשירות לציבור, על פי מידע שהתקבל 
ברשות. המידע בנסח עלול להיות חסר, בלתי מדיוק או בלתי מעודכן. אין להסתמך על הנתונים בנסח, משאינו מהווה אחד מהמרשמים 

שמנהלת רשות התאגידים על פי דין.
לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, יש לעיין בתיק התאגיד יודגש כי המידע המצוי בתיק 

החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטורים בחברה, כמו גם פרטי מידע נוספים, הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם 
בעלי המניות ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

הנסח עשוי לכלול גם תמצית מידע שהתקבל מרשויות המדינה, כדוגמת רשות האכיפה והגבייה, הכונס הרשמי ומערכת בתי המשפט, הניתן 
אף הוא כשרות לציבור. המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן, אין להסתמך עליו ויש לפנות ולעיין במידע אצל רשות המדינה המוסמכת.

עמוד 4 מתוך 4




	תקנון
	SHARE CAPITAL
	SHARES
	BOARD OF DIRECTORS
	A transaction between the Company and an office holder, including transactions concerning compensation of non-director Office Holders, and a transaction between the Company and a third person in which an Office Holder of the Company has a personal interest, which is not an extraordinary transaction as such term is defined under the Companies Law, will require only the approval of the Board or a committee of the Board of Directors. Except to the extent permitted under the Law, a Director or other office holder shall neither participate in deliberations concerning or vote upon a resolution approving a transaction with the Company in which he has a personal interest.
	PROCEEDINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

	DIVIDENDS, SCRIP DIVIDEND AND BONUS SHARES
	EXCULPATION, INSURANCE AND INDEMNITY



