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 דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת : הנדון

על אסיפה כללית  ומודעה הודעה)לתקנות החברות , "(חוק החברות)" 1999-ט"בהתאם לחוק החברות התשנ

לתקנות , "(תקנות הודעה ומודעה)" 1000-ס"תשה, (והוספת נושא לסדר היום ואסיפת סוג בחברה ציבורית

חות "דו)לתקנות ניירות ערך ו, "(תקנות החברות)" 1002-ו"תשסה, (הצבעה בכתב והודעות עמדה)החברות 

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי , "(תקנות הדוחות)" 1990-ל"תשה, (תקופתיים ומידיים

 ראש העין, 13עמל ' משרדי החברה ברחב, 10:00בשעה , 1019 מרץב 14-ה, 'א ביוםאשר תתכנס , מניות החברה

 "(.האסיפה)"

 המיוחדת היומה של האסיפעל סדר  .1

 אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם 

מניות רגילות  80,000,000 -המחולקים ל, ח"ש 800,000-מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה ב

ח "ש 1,000,000 כך שהון המניות הרשום של החברה יהיה ("המניות")ח ערך נקוב כל אחת "ש 0.01בנות 

. םח ערך נקוב כל אחת ולתקן את תקנון החברה בהתא"ש 0.01מניות רגילות בנות  100,000,000-המחולקים ל

ובמקומו יבוא , לתקנון החברה יתוקן בהתאם 11סעיף , בכפוף לאישור הגדלת ההון הרשום כמפורט לעיל

 : המשפט הבא

מניות רגילות של החברה בערך  100,000,000-המתחלק ל, ח"ש 1,000,000הון המניות הרשום של החברה הוא "

החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק . ("המניות הרגילות")ח "ש 0.01נקוב של 

 ".החברות ותקנון זה

לעומת  השינוייםבסימון , בנוסחו המחייב, רה המובא לאישור האסיפה הכלליתנוסח התקנון המתוקן של החב

 . לדוח זה' נספח אב כ"מצ, הנוסח הקיים

 : נוסח ההחלטה המוצעת

ח ערך נקוב כל אחת "ש 0.01מניות רגילות בנות  000,000100,-לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל"

 ."ותיקון תקנון החברה בהתאם
 

 כינוס האסיפה מקוםמועד ו .1

אשר תתכנס , מיוחדת של בעלי המניות בחברהניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה 

 הנושא יומה סדר על אשר ,ראש העין, 13עמל ' משרדי החברה ברחב, 10:00בשעה  1019, מרץב 14 -ה, 'א ביום

  .לעיל 1ף בסעיהמפורט 

  שעל סדר היום ההרוב הנדרש לאישור ההחלט .3
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 20%-רוב של למעלה מ ,קרי) הינו רוב רגיל, לעיל 1הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 

 .בהצבעה במניין קולות (ללא קולות הנמנעים, מהקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד

מזכויות  98.89%-כ במישרין ברנמילר אברהםה "ה, מחזיק בעל השליטה בחברה, יצוין כי נכון למועד זה

 .את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית והמקנים ל, ההצבעה בחברה

 הצבעה באסיפה .4

ידי שלוח או באמצעות מערכת הצבעה -עללהשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או כל בעל מניה זכאי  .4.1

-ו" חוק ניירות ערך)" 1998-ח"תשכ, לחוק ניירות ערך 1'לפרק ז' הפועלת לפי סימן ב אלקטרונית

 .(בהתאמה" מערכת ההצבעה האלקטרונית"

, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, ידי שלוח-בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על .4.1

הוכחת בעלות )במניות בהתאם לתקנות החברות  עלותבכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת ב

המסמך הממנה . "(תקנות הוכחת בעלות)" 1000-ס"תשה, (ניה לצורך הצבעה באסיפה הכלליתבמ

ואם , ידי המורשה לכך בכתב-ידי הממנה או על-ייערך בכתב וייחתם על"( כתב המינוי)"שלוח להצבעה 

מינוי שלוח יהיה . וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, הממנה הוא תאגיד

שעות לפני מועד האסיפה או  48וקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות בת

 (. לפי העניין)האסיפה הנדחית 

ואותה מניה , בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, הוכחת בעלות בהתאם לתקנות .4.3

מציא לחברה אישור י, נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים

 .כהגדרתו להלן כנדרש לפי התקנות האמורות בדבר בעלותו במניה במועד הקובע

המועד הקובע לזכאות , החברותלתקנות  3לחוק החברות ותקנה ( ג) -ו( ב)181סעיף  הוראתל בהתאם .4.4

 המועד)" המסחר יום בתום 1019 ,מרץב 19-ה, 'ג יוםבעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 

ובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם הק היום אזי, הקובע במועד מסחר יתקיים לא אם"(. הקובע

 .למועד זה

זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה , שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה מניותבעל  .4.2

משלוח בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי , שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו

 .ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים, אם ביקש זאת, בלבד

לחוק  2יא44מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף , א לתקנות הוכחת בעלות4להוראות תקנה  בהתאם .4.9

דינו כדין אישור בעלות לגבי  -שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית, ניירות ערך

 .הנכלל בוכל בעל מניות 

תימנה הצבעתו , ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, לחוק החברות (ד)83בהתאם להוראות סעיף  .4.9

 .תהמאוחר

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .2

 .בעל מניות רשאי להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .2.1

באמצעות מערכת ההצבעה בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה  .2.1

 .האלקטרונית

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף  .2.3

לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך ( 3()א)4יא44

ורסה לא יכלול ברשימת ואולם חבר ב, "(במערכת להצביע הזכאים רשימת)"באמצעותו במועד הקובע 
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הודעה כי אינו , של המועד הקובע 11:00הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 

 .לתקנות הצבעה בכתב( ד)13לפי תקנה , מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת

נית על חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרו .2.4

לכל אחד מבעלי , "(הרשימה מסירת רואיש)"קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת 

המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים 

את הפרטים הנדרשים , אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה

 . במערכת ההצבעה האלקטרוניתלשם הצבעה 

רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה , בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת .2.2

 . לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

שעות לפני מועד ( 9)עד שש : המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .2.9

הצבעה "(. מועד נעילת המערכת)"מערכת ההצבעה האלקטרונית ולאחר מכן תיסגר , האסיפה

 .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת

 הודעת עמדה .9

או יותר מסך כל זכויות ( 2%)אחוזים  בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה .9.1

מחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי וכן מי ש, ההצבעה בחברה

 ,זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, החברות לחוק 198בסעיף  בעל השליטה בחברה כהגדרתו

ברישומי ההצבעה באמצעות מערכת  בשעות העבודה המקובלות, במשרדה הרשום של החברהלעיין 

 .ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה

מניות  981,189: הינה, כאמור (2%) חמישה אחוזים כמות המניות המהווה( א): נכון למועד דוח זה

מוחזקות בידי בנטרול המניות ה (2%) חמישה אחוזים המניות המהווה כמות( ב); רגילות של החברה

 .מניות רגילות של החברה 111,149: הינה ,בעל השליטה בחברה

המועד  .לפני מועד האסיפהימים  (10) עשרה עד: עמדה לחברההמועד האחרון להמצאת הודעות  .9.1

 .ימים לפני מועד האסיפה( 2)חמישה עד : האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

לפחות ( 1%)שלו אחוז אחד , אחד או יותר, בעל מניה, לחוק החברות( ב)99בהתאם להוראות סעיף  .9.3

לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה  רשאי, מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית

 .ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, הכללית

לרבות , החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה .9.4

 .שעל סדר היום הוכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלט, הוספת נושא על סדר היום

ווחי החברה ניתן יהיה לעיין בהם בדי, ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה

 .השוטפים באתרי ההפצה

 מניין חוקי .9

 תתקבל החלטה כל, האסיפה בפתיחת חוקי מנין נוכח אם ורק אך הכללית באסיפה בדיון לפתוח ניתן .9.1

ן החוקי לקיום אסיפה כללית הוא יהמני .ההחלטה על שהצביעו בעת החוקי המניין נוכח אם ורק אך

כולל נוכחות באמצעות )לפחות מזכויות ההצבעה  12%של לפחות שני בעלי מניות שלהם  נוכחות

 . תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, (שלוח

לאותו יום תדחה האסיפה , אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי .9.1

או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שיקבע  בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום
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החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על . "(הנדחית האסיפה")הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות 

 . דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית

ם או על ידי /ים בעצמו/יהיו נוכח/בעת שיהיה, סיפהבאסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת הא

לפחות מזכויות  12%שלהם /שלו י מניות/בעל, או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ,שלוח

כי , הקבוע לאסיפה אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד. ההצבעה

 .שהואאז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים 

 עיון במסמכים  .8

 עמל' ברח, החברה במשרדי, ח זה ובמסמכים הקשורים אליו"כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו

וזאת , בשעות העבודה המקובלות', עד ה' בימים א, (099-993-2121: 'טל)על פי תיאום מראש , העין ראש, 13

בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן , ן בדוח זהניתן לעיי, כמו כן. עד מועד כינוס האסיפה הכללית

 .הבורסה כנזכר לעילבאתר ההפצה ובאתר האינטרנט של , ככל שתינתנה, לחוק החברות 88בסעיף 

 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה .9

, עורכי דין' ממשרד שבלת ושות ושירה לביאאמיר שחר ד "הח המיידי הינו עו''החברה לעניין טיפול בדו ינציג

 .03-9998444: פקס; 03-9998333טלפון , אביב-תל, 4' ברקוביץ' מרח

 

 ,בכבוד רב

 מ"בע י'ברנמילר אנרג            

 

 :י"נחתם ע

 ל"משנה למנכ, ניר ברנמילר
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 'נספח א

 תקנון החברה



 של תקנון

 מ"י בע'ברנמילר אנרג

 ובאנגלית

BRENMILLER ENERGY LTD 

 

 מבוא

 הגדרות וכללי .1

  –מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת , זה בתקנון .1.1

 ;לרבות תאגיד-  "בני אדם"או  "אדם"

, בפקסימיליה, בטלקס, בצילום, במכונת כתיבה, בדפוס, בכתב יד-  "בכתב"

 ;אופן אחר הניתן לקריאהפורמט או בדואר אלקטרוני או בכל 

לחוק  181מי שהוא בעל מניות במועד הקובע כאמור בסעיף -  "בעל מניות"

 ;ענייןאם קיים מועד קובע לאותו , החברות

 ;בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בחברה-  "בעל מניות רשום"

 ;לחוק( 1)111בעל מניות כמשמעותו בסעיף -  "בעל מניות שאינו רשום"

 BRENMILLER ENERGY:ובאנגלית) מ"בע י'ברנמילר אנרג-  "חברהה"

LTD); 

 או  "החוק"

 "חוק החברות"

התקנות , וכן, כפי שיהיה מעת לעת, 1111 -ט "התשנ, חוק החברות- 

 ;שיותקנו מכוחו

מערכת הצבעה "

 "אלקטרונית

 "הצבעה אלקטרונית"

 "המזכיר"

 -

 

 

- 

 .חוק ניירות ערךל 1'לפרק ז' המערכת הפועלת לפי סימן ב

 

 .הצבעה בכתב הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

 ;או שיבצע בפועל את תפקידיו, מי שימונה כמזכיר החברה

 או  "המרשם"

 "מרשם בעלי המניות"

 ;מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לחוק- 

 "המשרד"

 "המשרד הרשום"או 

כפי שיהיה , החברות רשםרשם במען הרשום במ של החברה המשרד- 

 ;מעת לעת

הרשאים , רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית-  "רוב רגיל"

 ;מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, להצביע והצביעו בה

-  "חודש"או  "שנה"
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אדם מואגד -ר בניעמותה וכל חב, אגודה שיתופית, שותפות, חברה-  "תאגיד"

 ;או בלתי מואגד

 או  "תקנון זה"

 "התקנון"

 ;כפי שישתנה מעת לעת, תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה- 

 

, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, לעיל 1.1 לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה  .1.1

אף הרבים במשמע וכן  –מלים ביחיד ; ום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנואלא אם כן יש בכך מש

ומלים המיוחסות לאנשים פרטיים ; במשמע וכן להפךאף מין נקבה  –מלים במין זכר  ;להפך

 .תכלולנה גם גופים מאוחדים

 . הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה .1.1

או בכפוף /קנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק החברות ובכל מקום בת .1.1

אלא , הישאינן ניתנות להתנ, או להוראות כל דין/הכוונה היא להוראות החוק ו, להוראות כל דין

 . אם הקשר הדברים מחייב אחרת

ת בתקנון זה ככל שלא נקבע אחר, ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה .1.1

 .וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה

 שם החברה

 :כדלקמן ינושם החברה ה .1

 .מ"בע י'ברנמילר אנרג -בעברית

 BRENMILLER ENERGY LTD  -באנגלית

 הגבלת אחריות

המניות  בגיןכל אחד לפירעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמו , בעלי המניות בחברה מוגבלתאחריות  .1

 .שהוקצו לו בעת ההקצאה

 מטרות החברה

 .מטרות החברה הן לעסוק בכל עיסוק חוקי .1

 עסקים

לעסוק בהם , במפורש או מכללא, שהיא מורשית, או סוג עסקים, לעסוק בכל ענף, בכל עת, החברה רשאית .1

נף או סוג ע בין אם החלה לעסוק באותו, כן רשאית החברה לחדול לעסוק בעסקים אלה. על פי מטרותיה

 .ובין אם לאו, של עסקים

 תרומות

אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים , החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות .6

את המטרות , התרומות את סכומי, לפי שיקול דעתו, הדירקטוריון מוסמך לקבוע .העסקיים של החברה

 .ר בקשר לכךאת זהות מקבל התרומה וכל תנאי אח, שלשמן יבוצעו
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 המשרד הרשום

 . כפי שישתנה מעת לעת, המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון .1

 התקנון

הוראה  החברה תהא רשאית לשנות כל, אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון זה .8

ידי האסיפה על  בהחלטה שתתקבל תבאחרה להחליפאו , תקנה זו בהלרבות שינוי , מהוראות תקנון זה

 .הכללית ברוב רגיל

, המשנה הוראה מהוראות תקנון זה, החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון .1

 . אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה, תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנון זה

נתקבלה על כך אם , החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו .11

דין החלטה שהתקבלה כאמור לעיל כדין . ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון, החלטה באסיפה הכללית

 .החלטה לשינוי התקנון

יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או , שינויים בתקנון זה, בכפוף להוראות חוק החברות .11

 . במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה

 הון מניות רשום

מניות  1,111,1111111,111,111-המתחלק ל ,ח"ש 11,1111,1111,111 הון המניות הרשום של החברה הוא .11

החברה רשאית לשנות את הון המניות (. "המניות הרגילות") ח"ש 1.11בערך נקוב של  רגילות של החברה

 . הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה

 ה מ נ י ו ת

לרבות הזכות , לכל מניה רגילה אחרת, ןילכל דבר ועני, חברה זכויות שוותלכל מניה רגילה בהון ה .11

מבלי להתחשב בכל פרמיה , למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, לדיבידנד

 .ל בכפוף להוראות תקנון זהווהכ, ששולמה עליה

כללית של החברה לקול אחד כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה ה .11

 .בהצבעה

11.  

מי שלזכותו רשומה אצל חבר , מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות בעל .11.1

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

  .אאם הוצ, ומי שאוחז בשטר מניה שהוצא על ידי החברה, חברה לרישומים

חוק  ענייןויראו אותו ל, תוך ציון נאמנותו, בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות

ולא תכיר באדם , ענייןלכל דבר ו, כבעל מניה, כאמור, החברה תכיר בנאמן. מניה כבעלהחברות 

 . כבעל זכות כלשהי במניה, לרבות הנהנה, אחר כלשהו

כאמור בתקנה , פרט לבעלי מניות בחברה, ות תקנון זהובכפוף להורא, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .11.1

לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא  ,לעיל 11.1 

בכל  עתידה או חלקית, תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה
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מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו 

 .במניה בשלמותה, לעיל 11.1 של בעל מניה כאמור בתקנה 

 תעודת מניה

חתימותיהם של שניים מבין שאו את חותמת החברה ואת יין במניות ייהתעודות המעידות על זכות קנ .16

מזכיר החברה  ,או ממלא מקומו המנהל הכללי של החברה, בחברה או שני דירקטורים דירקטור: הבאים

 .או את חתימותיהם של שני אנשים כלשהם שיתמנו למטרה זו על ידי הדירקטוריון

 .ויכפי שיקבע על יד, הדירקטוריון רשאי להחליט כי החתימות יעשו בדרך מכנית כלשהי

 :פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת .11

תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה , לפי בקשתו, כל בעל מניות רשום זכאי לקבל מהחברה .11.1

או , תעודה אחת המעידה על בעלותו במניות הרשומות על שמו, ענייןלפי ה, או רישום ההעברה

ככל , ת תעודות המנייה המוחלפותהכל כנגד החזר. מספר תעודות כאמור, בהסכמת החברה

 .לחברה, שקיימות

תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה , לפי בקשתה, חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה .11.1

תעודה אחת המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על , ענייןלפי ה, או רישום ההעברה

 .לחברה, ככל שקיימות, יה המוחלפותהכל כנגד החזרת תעודות המני. שמה במרשם בעלי המניות

אלא אם תתבקש לעשות כן על ידי בעל מניות , החברה לא תוציא תעודות מניה כאמור לעיל

 . ענייןלפי ה, רשום או על ידי החברה לרישומים

 .מספריהן הסידורייםובכל תעודה יפורטו כמות המניות שבגינן הוצאה , בכפוף להוראות חוק החברות .18

תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם , ת למניה הרשומה על שם שניים או יותרתעודה המתייחס .11

, בכתב, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, ביחס לאותה מניה, בעלי המניות

 . למוסרה לבעלים רשום אחר

להוציא תעודה רשאית החברה לצוות על ביטולה ו, אבדה או נפגמה תעודת מניה, התקלקלה, הושחתה .11

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

 דבע. החברה כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות לשביעות רצונה בעד כל נזק אפשרי

רקטוריון רשאי הדי. כל תעודת מניה שתוצא לפי תקנה זו ישולם סכום שיקבע הדירקטוריון מעת לעת

 . להסמיך כל אדם להשתמש בסמכויותיו על פי תקנה זו

 תשלומים על מניות ודרישות תשלום

הדירקטוריון רשאי לדרוש מעת לעת מאת בעלי המניות תשלומים כפי שיראה לו על חשבון הכספים  .11

מועדים ואשר לפי תנאי ההקצאה אינם עומדים לפירעון ב, לרבות פרמיה, שטרם שולמו על מניותיהם

על ידי  וכל בעל מניה ישלם את הסכום הנדרש ממנו במועדים ובמקומות כפי שיקבע. קבועים

רואים דרישת תשלום כאילו נדרשה . בדרישת תשלום אפשר לקבוע את סילוקה בשיעורים. הדירקטוריון

 . במועד בו התקבלה החלטת הדירקטוריון המאשרת אותה
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יום מתאריך  11אשר לא יחול לפני עבור )יצוין מועד התשלום על כל דרישת תשלום תינתן הודעה ובה  .11

, רשאי הדירקטוריון, מקומו ולידי מי יש לשלמו ובלבד שלפני מועד הפירעון של הסכום הנדרש, (ההודעה

 . לבטל את דרישת התשלום או להאריך את המועד לפירעונה, י מתן הודעה לבעלי מניותיד-לע

יש לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורים , כלשהי או באופן אחר אם על פי תנאי ההוצאה של מניה .11

אזי יסולק כל סכום או  ,בין אם על חשבון סכום המניה ובין אם על חשבון פרמיה, במועדים קבועים

כאילו נדרש פרעונו על דרך דרישת תשלום שנערכה והודע עליה כדין על ידי , שיעור כאמור בחלותו

 .ולנה על סכום או על שיעור כאמוראות תקנון זה בדבר דרישות תשלום תחוכל הור, הדירקטוריון

 ענייןלקבוע שיהיה קיים הבדל בין בעלי המניות ל, בעת הנפקת מניות כלשהן, הדירקטוריון יהיה רשאי .11

 .רעון של דרישות התשלום על מניותיהסכומים וזמני הפ

תשלום לתשלום כל הסכומים ודרישות ה, ביחד וכל אחד לחוד ,בעלים במשותף במניה יהיו אחראים .11

 .המגיעים בקשר עם מניה כזו

יהיה , או במועד קבוע ביום הקבוע לפרעונו או לפניו, לא נפרע סכום אשר יש לשלמו על פי דרישת תשלום .16

או הפרשי הצמדה , י הדירקטוריוןיד-ליקבע עיעל החייב בפרעון לשלם על אותו סכום ריבית בשיעור ש

י יד-לעיקבע ירוף ריבית בשיעור שיאו הפרשי הצמדה לשער מטבע חוץ בצ למדד רשמי כלשהו

 :הריבית והפרשי ההצמדה כאמור יקראו להלן)הכל כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן  ,הדירקטוריון

אולם , הריבית תשולם לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלום ועד לפרעון המלא בפועל"(. הריבית"

 .כולה או מקצתה, לוותר על תשלום הריביתהדירקטוריון רשאי 

בעל מניות לא יהיה זכאי לדיבידנד וכן לא יהיה רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל מניות בחברה בטרם  .11

אם נדרשה כאמור )שילם את כל הסכומים ודרישות התשלום המגיעים לחברה עד אותה עת וכן ריבית 

 .ן בעצמו ובין במשותף עם אדם אחרבי, לגבי כל אחת מן המניות שבבעלותו( לעיל 16 בתקנה 

סכומים שטרם נדרשו או שמועד , רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה בכך, אם ימצא הדירקטוריון לנכון .18

מראש  ורשאי הוא לשלם לו על סכומים ששולמו, כולן או מקצן, פרעונם טרם הגיע על חשבון מניותיו

לפי , אלמלא שולמו מראש פרעיריבית עד למועד שבו היו הסכומים צריכים לה, או על מקצתם, כאמור

 .הדירקטוריוןי יד-לעהשיעור שיקבע 

 עכבון ושעבוד ,חילוט

, ביום הקבוע לפרעונו -או במועד קבוע , פי דרישת תשלוםל לא שילם בעל מניות סכום אשר יש לשלמו ע .11

למסור לבעל המניה או לאדם שרכש , כל עוד לא נפרע אותו סכוםול עת לאחר מכן רשאי הדירקטוריון בכ

וכל ההוצאות , בצרוף כל ריבית שהצטברה, זכות במניה הודעה בכתב הדורשת ממנו תשלום אותו סכום

 .שהחברה נשאה בהן מחמת אי פרעונו

שבהם יש לפרוע אותו , ומקום( שלא יהיה מוקדם משבעה ימים מתאריך ההודעה)ההודעה תיקבע יום  .11

כמו כן תציין ההודעה כי במקרה של אי פרעון , לעיל 11בתקנה  רוף ריבית והוצאות כאמוריבצ, סכום

 .יהיו המניות אשר לגביהן ניתנה ההודעה נתונות לחילוט, במועד הקבוע או לפניו ובמקום הקבוע

יון להחליט על חילוט המניות רשאי הדירקטור, לעיל 11בתקנה  לאו הדרישות שבהודעה כאמורואם לא מ .11

אלא אם כן לפני החלטת החילוט , בכל עת לאחר המועד שנקבע בהודעה לתשלום, שלגביהן ניתנה ההודעה

 .הריבית וההוצאות המגיעות ביחס אליו, שולם הסכום הנדרש
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החילוט יחול גם על כל הדיבידנדים שהוכרזו לגבי המניות המחולטות אשר לא שולמו בפועל לפני 

 .ילוטהח

החילוט וירשמו במרשם את עובדת  תינתן לבעל המניה שחולטה הודעה על ההחלטה, חולטה מניה כאמור .11

או /ם במרשם ואו אי רישו/לא יפגע תוקפו של חילוט בשל אי מסירת הודעה ו, אולם. ך החילוטותארי

 .כתוצאה מפגמים בהם

ם להוראות חוק החברות ותקנון התאב, לרבות למכרה, הדירקטוריון יהיה רשאי לנהוג במניה שחולטה .11

 .זה

 .ון לבטל החילוט בתנאים שיראו לורשאי הדירקטורי, כל עוד לא נמכרה מניה שחולטה .11

 יותיובטלו עם החילוט כל זכותמי שחולטו מניותיו יחדל מהיות בעל מניה בגין המניות המחולטות וי .11

והחובות שבין בעל המניה והחברה  כל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה ויתר הזכויותכן בחברה ו

פרט לאותן הזכויות והחובות אשר מוצאות מכלל זה על פי תקנון זה או אשר מוטלות על , הנלוות למניה

 .על פי כל דין, בעל מניה לשעבר

, את כל הסכומים, ללא דיחוי, בעל מניות שחולטו מניותיו ימשיך לשאת בחבותו לשלם וישלם לחברה

רוף ריבית ממועד יבצ, מגיעים בגין אותן מניות או ביחס אליהן במועד החילוטהריבית וההוצאות ה

ובלבד שבכל מקרה שהמניות שחולטו , הדירקטוריון ידי-עלבשיעור שיקבע , החילוט ועד התשלום בפועל

 שמניותיו חולטו כדי הסכום שנתקבל בפועל ממכירתן מחדשבעל המניות תופחת חבותו של , נמכרו מחדש

 .וצאות שהוציאה החברה בקשר עם מכירתן של המניותבהפחתת ה

 הבמלוא הלא שולמתמורתן לחברה יהא עכבון ושעבוד קבוע ראשון בדרגה ומועדף על כל מניות ש .16

כבטחון לפרעון המגיע , וכן על פדיון מכירתן( לבדו או ביחד עם אחר)הרשומות בשמו של כל בעל מניה 

ל יחולו גם על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על אותן "העכבון והשעבוד הנ. לחברה בגין המניות

רשאי הדירקטוריון להכריז בכל עת על איזה מניה שהיא כמשוחררת מתנאי , למרות האמור לעיל. מניות

 .תקנה זו

או /רשאי הדירקטוריון למכור את המניות נשוא העכבון ו, או שעבוד כמפורט לעיל/לצורך מימוש עכבון ו .11

למילוי או לביצוע , עשה מכירה אלא לאחר חלוף המועד לפרעוןיובלבד שלא ת, אופן שיראה לוהשעבוד ב

, או למי שקנה זכות למניות מחמת מותו, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניה, החובות כאמור

ימים  תוך שבעה, תבדבר הכוונה למכרן והוא לא שילם את החובו, פשיטת רגלו או פירוקו של בעל המניה

 .מתאריך ההודעה

רשאי הדירקטוריון למנות אדם , או שעבוד/או לשם מימוש עכבון ו, לשם ביצוע מכירה לאחר חילוט .18

במרשם כבעלים של לחתום עליו ולגרום לרישום שם הקונה , לערוך את כתב העברת המניות הנמכרות

 .המניות הנמכרות

תשמש בידי החברה על חשבון , וצאות המכירהלאחר סילוק ה, ה מכל מכירה כאמור לעיליהתמורה הנקי .11

ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקם או , סילוק אותם חובות של אותו בעל מניות לרבות החובות

אך זאת , תשולם לו או לבאים במקומו בזכות למניה כאמור( אם תהיה כזו)היתרה . קיומם טרם הגיע

או השעבוד שהיתה קיימת על /הדומה לזכות העכבון ו -או שעבוד לחברה /בכפוף לקיום זכות עכבון ו

, בגין חובות שמועד פרעונם טרם הגיע ואשר על אף האמור לעיל, ל"על היתרה הנ -המניות לפני המכירה 

 .מועדאותו החליט הדירקטוריון לסלקם ב
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וב בתצהיר תצהיר ערוך על ידי דירקטור של החברה שלפיו מניה פלונית של החברה חולטה כדין ביום הנק .11

ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות , או שעבוד על מניה כדין/או מומש עכבון ו/ו

במכירתה או , בעד המניה, אם נתקבלה, ואותו תצהיר בצרוף קבלה של החברה על התמורה, במניה

 .יקנו לנעבר זכות במניה, בהעברתה

אם , שם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בתמורת המכרמי שהמניה נמכרה או הועברה לו כאמור ייר

המכירה או ההעברה ולאחר , זכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, נתקבלה

 . ואין לערער על תקפות המכר או ההעברה, ל טענה כאמורכרישומו במרשם כבעל מניות לא תשמע 

שיעבוד ומכירה יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו , כבוןיע, חילוט מניות ענייןהוראות תקנון זה ל .11

כאילו היה סכום שיש , בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, במועד קבוע על פי תנאי הוצאת המניה

 .ח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדיןולפרעו מכ

כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות לחברה , כבון ושעבודיע, חילוט מניות ענייןל, אין בהוראות תקנון זה .11

 .או על פי כל דין אחר 1111-א"תשלה, (תרופות בשל הפרת חוזה)כלפי בעל המניה על פי חוק החוזים 

 סבתןההעברת מניות ו

לרבות העברה על ידי החברה , כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום .11

ובלבד שכתב ההעברה ייחתם על ידי המעביר , להלן 11ה בכתב כמפורט בתקנה תיעש, לרישומים או אליה

או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון  דה הרשום של החברהלמשרויימסר , ועל ידי הנעבר

 . למטרה זו

אלא לאחר שנמסר לחברה , העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות, בכפוף להוראות חוק החברות

עד לרישום הנעבר כבעל , חשב כבעל המניות המועברותיהמעביר ימשיך לה; כאמור לעיל, עברהכתב ה

 .במרשם בעלי המניות, המניות המועברות

או בצורה אחרת שתאושר על ידי , בצורה שלהלן או ככל האפשר בדומה לה, כתב העברת מניה יערך בכתב .11

 :הדירקטוריון

_________  -מעביר ל "(המעביר)"_________ הויזי' מס____________-מ,____________אני"

את המניות מסוג , ח ששילם לי"ש_________ תמורת הסכום של "( הנעבר)" _________ מספר זיהוי

של ( ועד בכלל)________ עד _______ -א המסומנות במספרים מ"כ. נ.ח ע"ש______ בנות ________ 

על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות בשעת , רוהן תהיינה בידי הנעב, מ"בע______________ 

 .ל על פי התנאים האלה"מסכים לקבל את המניות הנ, הנעבר, ואני, החתימה על כתב זה

 .______ שנת ______ בחודש ______ ולראיה באו על החתום ביום

____________       ____________ 

 חתימת הנעבר                                   חתימת המעביר                                 

 ____________     ____________ 

 עד לחתימת הנעבר      עד לחתימת המעביר                            

ידי הדירקטוריון ובלבד שלא -החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על .11

. רשם העברת מניות במרשםילא ת, בעת שהמרשם יהא סגור. בכל שנה על שלושים יום, בסך הכל, יעלה
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רשאי הדירקטוריון לקבוע יום קובע על מנת שהחברה תוכל לקבוע מי מבין , מבלי לגרוע מהאמור לעיל

או לקבל תשלום של דיבידנד או הקצאה של , בעלי המניות זכאי להודעה או זכאי להצביע באסיפה כללית

 .ל מטרה חוקית אחרתת כלשהן או לכזכויו

יהיו המניות שבהון החברה ששולמו , בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו .16

 .במלואן ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון

ביחד עם תעודת , לשם רישום, כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון .11

וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות , אם הוצאה כזו, עומדים להעבירןהמניות ש

ישארו בידי החברה אך כל י, כתבי ההעברה שירשמו .ין של המעביר או זכותו להעביר את המניותיהקנ

 .לפי דרישתו, יוחזר למי שהגישו, כתב העברה שהדירקטוריון סרב לרושמו

דש ימים מתאריך קבלת כתב יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחו, רת מניותרב הדירקטוריון לאשר העביס .18

 .ההעברה

 .מעת לעת, בע על ידי הדירקטוריוןקיבסכום שי, החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה .11

אם הוכח לחברה כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה , בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה .11

הזכאי . כבעל הזכות במניות האמורות, תכיר החברה בנסב ובו בלבד, זכות במניות הרשומות במרשםשל ה

למניה כאמור יהיה זכאי לדיבידנדים אחרים המשתלמים בגין המניות כאילו היה הבעל הרשום של 

של  ח אותה מניה לכל זכותולא יהיה זכאי מכ, רשמו כבעל מניה לגבי אותה מניהיאולם לפני ה, המניה

 .אסיפות החברה ענייןבעל מניה ל

11.  

החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם , בכפוף להוראות תקנון זה .11.1

להנחת דעתו של , נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה

 . כות במניותכי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הז, הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו

אדם שנעשה זכאי , ובכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .11.1

יהיה זכאי לבצע העברה של המניות כשם שהיה רשאי לעשות , לעיל 11למניה כאמור בתקנה 

 ,הדירקטוריון רשאי לסרב לבצע ההעברה או לעכבה. לפני הסבת הזכות, בעצמו, הבעלים הרשום

 . לפני הסבת הזכות ,כפי שהיה רשאי לעשות אילו העביר הבעלים הרשום בעצמו את המניה

רשם ילה, לעיל 18לדרוש מהזכאי למניה כאמור בתקנה , בכל עת, הדירקטוריון רשאי, על אף האמור לעיל .11

יום ממועד  61היה ולא נתמלאה הדרישה האמורה תוך . בעצמו במרשם או להעביר את המניה לאחר

עד אשר תבוצע , יהיה הדירקטוריון רשאי לעכב דיבידנדים או זכויות אחרות בגין המניה, רתהמסי

 . הדרישה

במרשם בעלי , חשב הדבר כאישור הדירקטוריון לרשום את הזכאי למניה כבעליהיי, הוצגה דרישה כאמור

 . תקנון זהות תישמר זכות הדירקטוריון לסרב לאשר העברת המניה לאחר בהתאם להורא, אולם, המניות

כן רשאית  .ר תום שש שנים מיום הרישום במרשםהחברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאח .11

ותהיה קיימת חזקה , לאחר תום שלוש שנים מתאריך ביטולן, החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו

הביטולים  ,היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, כאמור, לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו

 .נעשו כדין, ענייןלפי ה, והרישומים
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 שטרי מניה

. לחוק החברות 111ויחולו הוראות סעיף  ,הדירקטוריון רשאי להוציא למניה ששולמה במלואה שטר מניה .11

בין בתלושים , התנאים לפיהם יוצא שטר מניה וכן לקבוע ענייןכן רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ל

כים לתשלום דיבידנדים או מתן זכויות אחרות בגין המניות הכלולות בשטר את הדר, ובין באופן אחר

 .המניה

מניות אלו ; את הזכות למניות הכלולות בשטר מחזיק השטרשטר מניה שהוצא על ידי החברה מעניק ל .11

העברת מניות לא יחולו  ענייןיהיו ניתנות להעברה על ידי מסירת השטר לידי הנעבר והוראות תקנון זה ב

 .מניות הכלולות בשטר המניהעל ה

בעל מניה האוחז בשטר מניה יהיה רשאי להחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה  .16

עם הביטול יירשם שמו של בעל המניה במרשם בעלי המניות תוך ציון מספר המניות הרשומות על . על שם

 .כנדרש על פי חוק החברות, שמו

רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד או בכל מקום אחר שיקבע לשם כך  בעל מניה האוחז בשטר מניה .11

 ,אמורשאר שטר המניה מופקד כיוכל עוד י, שעות מעת ההפקדה ואילך 18וכעבור , י הדירקטוריוןיד-לע

להשתתף בכל אסיפה כללית , תהיה למפקיד הזכות לחתום על דרישה לכינוס אסיפה כללית של החברה

, ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל מניות בכל אסיפה כללית המתכנסתלהצביע בה , של החברה

רק אדם אחד . כבעל המניות הכלולות בשטר המניה המופקד, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות

שעות מקבלת דרישה  18החברה תחזיר למפקיד את שטר המניה תוך . מסויםיוכר כמפקיד של שטר מניה 

 .להחזרת שטר המניהבכתב מאת המפקיד 

אדם האוחז בשטר מניה לא יוכל לחתום על דרישה לכנס , נקבע במפורש אחרת בתקנון זהוכפי למעט אם  .18

אסיפה כללית של החברה או להשתתף באסיפה כללית או להצביע בה ולא יוכל להשתמש בזכויות אחרות 

יהיה בעל מניות בחברה ויהיו האוחז בשטר המניה , ואולם. של בעל מניות באסיפות כלליות של החברה

כבעל המניות הכלולות , כל הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות, מכל יתר הבחינות, לו

 .בשטר המניה

לרבות , את התנאים להוצאת שטר מניה, מעת לעת, לקבוע ולשנות, אם ימצא לנכון, הדירקטוריון רשאי .11

הדירקטוריון , ואולם .תלוש שהוצאו בעבר על ידי החברה שטר מניה חדש או תלוש במקום שטר מניה או

אלא אם התלוש הקודם או שטר המניה הקודם ביחד עם כל , כאמור, לא יוציא שטר מניה או תלוש

או שהוכח להנחת דעתו של , נמסרו לחברה לשם ביטול, התלושים שהוצאו בגינו ואשר טרם שולמו

ונמסרה , יון הסכים לכך על פי שיקול דעתו המוחלטהדירקטוריון כי הם הושמדו או אם הדירקטור

סוי כל נזק שעלול להיגרם ילכ, לשביעות רצונו המלאה של הדירקטוריון, לחברה ערבות או כתב שיפוי

 .כתוצאה מכך

 שינויים בהון

להגדיל את הון המניות הרשום של , ברוב רגיל, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, החברה רשאית .61

 .כפי שתקבע, מניות בסוגי, החברה

זכויות או , ותיהתנ, ובאותם תנאים, המניות החדשות תהיינה בסכום כזה מחולק למניות בערך נקוב כזה

. כפי שיקבעו הדירקטורים -ואם לא קבעה , הגבלות כפי שתורה האסיפה הכללית בהחלטה על יצירתן

ות של החברה ובכפוף להוראות תקנון מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימ



- 11  -

 
, בכל הנוגע לדיבידנד, או זכויות נחותות או עודפות, תוכל החברה ליצור מניות עם זכויות בכורה, זה

כפי , נים אחריםיואף ללא חלק בזכויות אלה או בקשר עם עני, השתתפות בנכסים בפירוק או בהצבעה

ת למניות החדשות תהיינה זהות לזכויות הנלוות ובלבד שהזכויות הנלוו ,קבע מפעם לפעםישהחברה ת

 .למניות מאותו סוג הקיימות בהון החברה

חשב כל הון חדש כחלק מהון יי, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות .61

המניות המקורי של החברה והמניות החדשות יהיו כפופות לאותן ההוראות בדבר תשלום דרישות 

ינים יאו שעבוד וענ/עכבון ו, חילוט, תסיבה, העברה, ומים או שיעורים במועדים קבועיםאו סכ, תשלום

 .חסים למניות הקיימות בהון החברהיהמתי, אחרים

תוקצינה , אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות ובכפוף לאמור בתקנון זה .61

ם האנשים ובאותם התנאים כפי שיוחלט על ידי המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאות

 .המוחלט והדירקטוריון לפי שיקול דעת

 :ברוב רגיל, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, רשאית החברה, בכפוף להוראות חוק החברות .61

ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערכן , כולן או מקצתן, לאחד את מניותיה .61.1

 ;ככל שלמניות החברה יהיה ערך נקוב, קיימותהנקוב של מניותיה ה

למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן , חלוקת משנה, כולן או מקצתן, לחלק את מניותיה .61.1

 ;ככל שלמניות החברה יהיה ערך נקוב, מניותיה הקיימותהנקוב של 

 ;החברה וכל קרן שמורה לפדיון הון להפחית את הונה של .61.1

ושי קכל , לפי שיקול דעתו, רשאי הדירקטוריון ליישב, לעיללשם ביצוע כל החלטה כאמור  .61.1

 .לכך שיתעורר בקשר

כאמור , אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה, כאמור לעיל, מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון .61

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

מניות מסוג המניות , או החלוקה הותירו בידיו שבר מניה/כל בעל מניות שהאיחוד ולהקצות ל .61.1

אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת , במספר כזה, שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד

 ;ענייןלפי ה, חשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקהיוהקצאה כאמור ת, שלמה, מאוחדת

 61.1עו הסכומים שיש לשלמם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה לקבוע את הדרך שבה יפר .61.1

 ;לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה, לעיל

 ;לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת .61.1

שבר של מניה מאוחדת בערך נקוב  לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין .61.1

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

 ;הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור

ימכרו על ידי החברה ותמורת , לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה מאוחדת .61.1

 .יקבעו בהחלטהבתנאים ובאופן ש, המכירה תשולם לזכאים
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ובלבד שאין , לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, החברה רשאית .61

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

 שינוי זכויות

פה תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסי, בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים .66

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

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

יפה של כל בעלי המניות מאותו סוג או שההחלטה אושרה ברוב רגיל באס, בכתב, שהתקבלה לכך הסכמה

ממניות  מסויםכללית של בעלי המניות מאותו סוג או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג 

 .כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג, החברה

שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין בזכויות , הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות .61

נפגעו או שונו באופן אחר על ידי , צומצמו, חשבו כאילו הומרוילא י, רותבכורה או בזכויות מיוחדות אח

בין בדרגה שווה להן ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה , יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא

על ידי שינוי הזכויות הצמודות , נפגעו או שונו באופן אחר, צומצמו, יחשבו כאילו הומרויוכן לא , מהן

 .אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות, במפורש, אלא אם כן הותנה, למניות מסוג כלשהו והכל

 הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

עד גבול הון , המירים או ניתנים למימוש למניות, הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים .68

ירים הניתנים להמרה או למימוש במניות זה יראו ניירות ערך המ ענייןל; המניות הרשום של החברה

יהיה הדירקטוריון רשאי , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה

לרבות  ,להעניק זכויות ברירה לרכישתם, כאמור לעיל, להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים

, במחירים ובתנאים, בעו על ידו וכן במועדיםוהכל לאנשים שייק, או להקנותם בדרך אחרת ,אופציות

הדרכים לחלוקת  ענייןהוראות ל, ובכלל זה, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, שייקבעו על ידו

 .לרבות במקרה של חתימת יתר, המניות וניירות הערך שיונפקו על ידי החברה בין רוכשיהן

, רשאי הדירקטוריון לקבוע, חוק החברות ותקנון זה ובכפוף להוראות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .61

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

או , או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב, לפי שיקול דעתו

, בין ביחידות ובין בסדרות, (ככל שלמניות החברה יהיה ערך נקוב) בוהה ממנוהנמוכה מערכן הנקוב או הג

 .בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון, והכל

בעת חתימה או הסכמה לחתום או השגת , הדירקטוריון רשאי לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם .11

 . ניירות ערך אחרים של החברה או אגרות חוב או, חתימות או הבטחת חתימות על מניות

, במזומנים, והכל, כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה לשלם דמי תיווך .11

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

 .וחלק בצורה אחרת

 ניירות ערך בני פדיון

ות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו רוראות חוק החברות רשאית החברה להנפיק נייבכפוף לה .11

 .על ידה
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 מרשמים

כנדרש על פי , מרשם בעלי מניות מהותייםו החברה תנהל מרשם בעלי מניות כנדרש על פי חוק החברות .11

 .חוק החברות

 .זה בחוק החברות ענייןקבעו להחברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנ .11

בכתבי התחייבות ובניירות ערך המירים  ,בשטרי הון ,החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב .11

הרישום  ענייןל, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המירים אלה, למניות החברה

ל בכפוף ווהכ, ענייןבשינויים המחויבים לפי ה ,תסיבההעברה ו, החלפת תעודות, הוצאת תעודות, במרשם

 .לתנאי ההקצאה של ניירות הערך

 אסיפות כלליות

 . בהתאם להוראות חוק החברותסמכויות האסיפה הכללית יהיו  .16

החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית  .11

 .י הדירקטוריוןבמועד ובמקום שיקבע על יד, האחרונה

 :כדלקמן, סדר היום באסיפה השנתית יכלול נושאים .18

 ;המוגש לאסיפה כללית, דוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברהקבלת ה .18.1

 ;מינוי דירקטורים .18.1

 ;וקביעת שכרו או הסמכת הדירקטוריון לקבוע שכרו מינוי רואה חשבון מבקר .18.1

ר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על סדר ניתן לכלול בסד, נוסף על האמור לעיל .18.1

 ;הלןל 11 כאמור בתקנה , היום

אסיפה "וכל אסיפה כללית אחרת תכונה " אסיפה שנתית"אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה 
 ".מיוחדת

וכן תכונסנה , יפה מיוחדת על פי החלטתורשאי הוא לכנס אס, כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון .11

 .ביחס לחברה ציבורית אסיפות מיוחדות על פי דרישה כאמור בחוק החברות

 בוטל .81

 בוטל .81

פרט למסירת הודעה כאמור החברה לא תמסור . בהתאם להוראות הדין הודעה על אסיפה כללית תפורסם .81

לא תימסר הודעה בדבר האסיפה  ויראו תקנון זה כקובע כי, לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית

יום לפחות לפני  11הודעה על אסיפה כללית תפורסם עד , אלא אם נדרש אחרת על פי חוק .הכללית

 .האסיפה הכללית

81.  

בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום והמועד שבהם תתכנס האסיפה והיא תכלול את סדר  .81.1

 .ש על פי דיןהיום וכן תמצית ההחלטות המוצעות וכל פירוט אחר הנדר
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רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל , בהחלטתו בדבר זימון אסיפה .81.1

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

 .דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות

ומבלי לגרוע מכלליות הוראות  לעיל 81.1בתקנה  מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור .81.1

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

בין אם , או לנושא משרה בחברה/עדת דירקטוריון וולו להלן 111סמכויותיו כאמור בתקנה 

 . לצורך אסיפה כללית מסוימת ובין אם לתקופה

פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או , ס האסיפה הכללית או בניהולה לרבותפגם בכינו .81

לא יפסול כל החלטה שהתקבלה , אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה ענייןלרבות ל, בתקנון זה

 .באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה

 ,על כל אסיפת סוג, יביםייות יחולו בשינויים המחואסיפות כלל ענייןההוראות הקבועות בתקנון זה ב .81

, בעצמם או על ידי שלוח, בלבד שמנין חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפהו

ואולם . שני בעלי מניות שבבעלותם לפחות עשרים וחמישה אחוזים ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג

דחה אסיפת הסוג למועד אחר ובאסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי ית, אם לא יתהווה מנין חוקי כאמור

 . ללא תלות במספר המניות שבבעלותם, בכל מספר משתתפים

 דיונים באסיפות כלליות

מנין חוקי . אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה .86

לרבות באמצעות מערכת , או באמצעות כתב הצבעה, ידי שלוח בעצמם או על, יתהווה בשעה שיהיו נוכחים

, מזכויות ההצבעה( 11%)אחוזים  עשרים וחמישהלפחות שני בעלי מניות שלהם , ההצבעה האלקטרונית

 . תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה

תידחה , יפהלא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האס .81

מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי , לאותה שעה ולאותו מקום, לאותו יום, האסיפה לשבוע ימים

כפי שיקבע , שעה ומקום אחרים, או ליום, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, המניות

 .המניות הדירקטוריון בהודעה לבעלי

 ,ם או על ידי שלוח/ים בעצמו/יהיו נוכח/בעת שיהיה, אסיפהבאסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת ה .88

י מניות /בעל ,לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או על ידי כתב הצבעה

תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע , ההצבעה לפחות מזכויות( 11%)אחוזים  עשרים וחמישהשלהם /שלו

סיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד בא אם. ת האסיפה הנדחיתלתחיל

 .אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא כי, הקבוע לאסיפה

נכחו בה לפחות  תתקיים האסיפה הנדחית רק אם, פי דרישת בעלי מניות-אם כונסה האסיפה הכללית על

לפחות ( 1%)ואחוז אחד  מההון המונפק( 1%)שלו לפחות חמישה אחוזים , אחד או יותר, בעל מניה

מזכויות ההצבעה ( 1%)לפחות חמישה אחוזים  שלו, אחד או יותר, או בעל מניה, מזכויות ההצבעה בחברה

 .בחברה

ישב בראש כל אסיפה ( אם מונה כזה)סגן יושב ראש הדירקטוריון , בהעדרו, יושב ראש הדירקטוריון או .81

או אם באסיפה כלשהי אין , ירקטוריון או סגן יושב ראש דירקטוריוןבאין יושב ראש ד. כללית של החברה

רבו לשמש כיושב יחמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם ס חלוףאחר למי מהם נוכח 



- 11  -

 
ואם לא , לבחור ביושב ראש מביניהם, ברוב קולות ביניהם, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ראש האסיפה

המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים הנוכחים לשבת בראש יבחרו בעלי  -יעשו כן

יבחרו באחד , אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה. האסיפה

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

 :שיכללו פרטים כדלקמן, פה הכלליתהחברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסי .11

 ;םיהשמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על יד .11.1

 ;העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו .11.1

 .מהווה ראיה לכאורה לאמור בו, פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה .11

 קולות בעלי המניות

 אישור בעלות .11

יוכיח לחברה את בעלותו במניה באופן שיקבע על , ין להצביע באסיפה הכלליתית המעונבעל מניו .11.1

  .פי חוק החברות

שעניינו נתוני המשתמשים במערכת , לחוק ניירות ערך 1יא11מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף  .11.1

 . דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו, ההצבעה האלקטרונית

רשאי כל אחד מהם להצביע בכל , במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה, כל דין בכפוף להוראות .11

היה והצביע יותר . כאילו היה הזכאי היחידי לה, ביחס למניה כזו, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, אסיפה

תתקבל דעתו של זה מביניהם אשר שמו מופיע , בעצמו או על ידי שלוח, מאחד הבעלים במשותף במניה

ון במרשם בעלי המניות או באישור בדבר בעלותו או במסמך אחר שיקבע על ידי הדירקטוריון ביחס ראש

 . למניה

רשאי להצביע מכוחן בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו , לעיל 11כל אדם הזכאי למניות לפי תקנה  .11

ות לפני מועד היה הבעלים הרשום של אותן מניות ובלבד שנרשם כבעליהן לפחות ארבעים ושמונה שע

 .שבה בכוונתו להצביע, ענייןלפי ה ,האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית

הכל בהתאם , בעצמו או באמצעות שלוח, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג .11

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

יות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות שלוחים ביחס למניות הכלולות בעלי מנ

 . אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה, בשטרי המניה

חתם על ידי הממנה או על ידי המורשה יערך בכתב וייי( "כתב המינוי)"המסמך הממנה שלוח להצבעה  .16

; וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד, י בכתבערך כתב המינויי, ואם הממנה הוא תאגיד, לכך בכתב

בדבר סמכותם של החותמים לחייב , להנחת דעתה, אישור בכתב, מסר לידהיהחברה רשאית לדרוש כי י

 . את התאגיד

או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום , (אם ישנו)פוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי יכתב המינוי וכן י

באופן , כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם - ל או מחוצה להבישרא, או במקום אחר או אחרים

, לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית - כללי או ביחס למקרה מיוחד

יושב ראש האסיפה , על אף האמור לעיל. שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי, ענייןלפי ה
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לאור הנסיבות , אם מצא זאת לראוי, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, קול דעתולפי שי, רשאי

לא יהיה לו תוקף , ללא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעי. שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי

 .באותה אסיפה

ה זכאי שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה כפי שהי .11

 .לבד שלא צוין אחרת בכתב המינוילכך בעל המניות הממנה וב

כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה יהיה בצורה הרגילה או המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת  .18

בכתב המינוי תצוין האסיפה הכללית שבגינה ניתן . שתאושר על ידי הדירקטוריון או מי שיוסמך על ידו

בין קצובה ובין בלתי , בעל מניות רשום רשאי ליתן כתב מינוי לתקופה, לעיל על אף האמור. כתב המינוי

 .קצובה

לא צוין בכתב המינוי מספר . כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן .18.1

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

 ;מניות הרשומות על שם בעל המניותכתב המינוי כאילו ניתן בגין כל ה יראו את, המניות

יראו , אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות .18.1

את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו וכתב 

 .המניות הנקובות בון מספר המינוי יהיה תקף בגי

בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי , מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח .11

 :בכפוף להוראות אלה, למנות יותר משלוח אחד

 . כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן .11.1

י המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתב .11.1

יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו , על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו

 .בעל מניות

, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן, בעל מניות או שלוח להצבעה .111

 . באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות

תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם להצבעה -קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר .111

, נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי

, הפסלות, הפטירה, בדבר הפגם, בכתב, מוסמכת אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה

לפי שיקול דעתו לקבל , רשאי, על אף האמור לעיל יושב ראש האסיפה. ענייןלפי ה, הביטול או ההעברה

 .בות שגרמו לעיכוב במסירת ההודעהאם מצא זאת לראוי לאור הנסי, במהלך האסיפה, כאמור, הודעה

 כתב הצבעה .111

אסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנושאים המפורטים בעל מניות יהיה רשאי להצביע ב .111.1

ממשלוח כתבי הצבעה , מלא או חלקי, אלא אם החברה תהיה זכאית על פי הדין לפטור, להלן

 .בכלל או בנסיבות מסוימות

 ;מינוי דירקטורים ופיטוריהם .111.1.1

 ;מינוי רואה חשבון מבקר .111.1.1
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להוראות סעיפים  אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם .111.1.1

 ;לחוק החברות 111עד  168 -ו 111

 .החברות לחוק 111מיזוג לפי סעיף  .111.1.1

הכללי או להפעיל את  הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד .111.1.1

סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש 

 ;לחוק החברות (ג)111לפי סעיף , הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו

 .או בתקנון זה כל נושא נוסף שנקבע בדין .111.1.6

יהיה רשאי , מזכיר החברה או כל מי שיוסמך על ידי דירקטוריון החברה לזמן את האסיפה .111.1

 . להתאים את נוסח כתב ההצבעה בהתאם להחלטות שעל סדר היום

לפני מועד הכינוס של  שעותארבע אשר הגיע למשרדה הרשום של החברה לפחות , כתב ההצבעה .111.1

יחשב כהשתתפות , גורם מוסמך מטעם דירקטוריון החברההאסיפה הכללית ולא נפסל על ידי 

על אף  .ין החוקייהמנ ענייןלרבות ל, ענייןלכל דבר ו, אשר שלח אותו, והצבעה של בעל המניות

במהלך לקבל כתב ההצבעה כאמור , לפי שיקול דעתו, יושב ראש האסיפה רשאי, האמור לעיל

 .לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב ההצבעה, אם מצא זאת לראוי, האסיפה

מסוים אשר לא התקיימה לגביו  ענייןכתב הצבעה שהתקבל בחברה כאמור בתקנה זו לגבי  .111.1

ההחלטה על דחיית האסיפה ויימנה באסיפה  ענייןייחשב כנמנע ל, הצבעה באסיפה הכללית

 .פיע בוהנדחית לפי אופן ההצבעה המו

 הצבעה במספר דרכים .111.1

תימנה , ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, לחוק החברות( ד)81בהתאם להוראות סעיף 

הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת , לעניין זה. הצבעתו המאוחרת

 .להצבעה באמצעות כתב הצבעה

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית   . א111

כללית באמצעות כתב הצבעה שיועבר בעל מניות לא רשום במועד הקובע יהא רשאי להצביע בכל אסיפה 

 .לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה 

שעות או יפחת  11בד שלא יעלה על ובל, או עד מועד אחר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, הכללית

 "(.מועד נעילת המערכת)"מארבע שעות לפני כינוס האסיפה הכללית 

ולא יהיה ניתן לשנותה , ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת

 .באמצעות המערכת אחרי מועד זה

 ה צ ב ע ה

ללית של החברה ולקול אחד זכות להשתתף באסיפה הככל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה ב .111

 .בהצבעה

ההצבעה במנין קולות ; החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במנין קולות המצביעים .111

 . תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה
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ברוב כלשהו והערה  בין פה אחד ובין, הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה .111

ולא יהיה צורך להוכיח את , תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, זה בפרוטוקול האסיפה ענייןשנרשמה ב

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

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו , בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר .116

לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף או קול , במקרה ובמספר הקולות בעד ונגד שווה. ב רגילברו

 . החלטה עליה הצביעו בעלי המניות כנדחיתצעת ההיו הקולות שקולים תיחשב ה. מכריע

לדחותה או לדחות את הדיון , בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, יושב ראש אסיפה כללית רשאי .111

. פי דרישת האסיפהעל והוא חייב לעשות כן , וקבעילמועד אחר ולמקום ש, שעל סדר היום מסויםבנושא 

לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה באסיפה שבה , באסיפה נדחית כאמור

ם אלא אם זו נדחתה למועד העולה על עשרי, אין צורך ליתן הודעה על האסיפה הנדחית. הוחלט על הדחיה

 . לעיל 81 -ו 81כאמור בתקנות , ובמקרה כאמור תינתן הודעה על האסיפה הנדחית, ואחד ימים

 הדירקטוריון

 .עשרהולא יעלה על משלושה מספר הדירקטורים לא יפחת  .118

  .אסיפה הכללית השנתית ברוב רגילבימונו הדירקטורים  .111

ה החל ממועד האסיפה הכללית יהי ,לעיל 111לתקנה בהתאם  ההדירקטורים שמונכל אחד מ משך כהונת .111

 .שבה מונה דירקטור אחר תחתיוהכללית האסיפה וכלה בתום  ההשנתית בה מונ

 .בוטל .111

בין על מנת למלא , למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, מפעם לפעם, הדירקטוריון רשאי .111

נוספים ובלבד  משרתו של דירקטור שהתפנה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים

פרט , דירקטור שמונה כאמור. לעיל 118שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי כאמור בתקנה 

 .יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב, לדירקטור חיצוני

תחל , ענייןלפי ה, ונה על ידםהאסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמ .111

 . במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה למינויו

אשר  להעביר ממשרתו דירקטור, באסיפה מיוחדת, בהחלטה ברוב רגיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת .111

ובלבד , לפני תום תקופת כהונתו, למעט דירקטור חיצוני, לעיל 111תקנה מונה על ידה בהתאם להוראת 

כן רשאית כל אסיפה . קטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכלליתשתינתן לדיר

הועבר ממשרתו  ואשר 111שמונה כאמור בתקנה  למנות במקום דירקטור, בהחלטה ברוב רגיל, כללית

הכללית שבה מונה דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו עד לתום האסיפה . אחר דירקטור, כאמור

 . יודירקטור אחר תחת

כנדרש , ליושב ראש הדירקטוריון או למשרד, דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון .111

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

 . דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו. מאוחר יותר

כל עוד מספר  ענייןדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל יהיה ה, אם התפנתה משרת דירקטור .116

פחת מספר . לעיל 118הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 
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לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי , הדירקטורים ממספר זה

 .חרתאך לא לכל מטרה א, דירקטורים נוספים

 דירקטור חליף .111

לא ימונה ולא יכהן , על אף האמור לעיל"(. דירקטור חליף)"דירקטור רשאי למנות לו חליף  .111.1

וכן מי שמכהן כדירקטור בחברה או , כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור

 .כדירקטור חליף לדירקטור בחברה

והוא יהיה רשאי להיות נוכח בישיבות , דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף .111.1

כפי שהיה רשאי לעשות הדירקטור , להשתתף ולהצביע בהן, או ועדות דירקטוריון/דירקטוריון ו

 . שמינה אותו

, כמו כן. לבטל בכל עת את המינוי, בכפוף להוראות הדין, דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי .111.1

, רקטור אשר מינהו כדירקטור חליףכל אימת שמשרת הדי, תתפנה משרת דירקטור חליף

 . התפנתה בכל דרך שהיא

עשו בהודעה בכתב של הדירקטור יי, כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי כאמור לעיל .111.1

 . שתימסר לדירקטור החליף ולחברה, הממנה

א אל, דירקטור חליף לא יהיה זכאי לקבל מהחברה כל שכר או גמול בעד שירותיו כדירקטור חליף .111.1

 . אם הוחלט אחרת בהתאם להוראות חוק החברות

 כדירקטור נושא משרה .118

או  ענייןהחזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל , בכפוף להוראות חוק החברות .118.1

בו או שהינו בעל מניות  ענייןלרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת , נושא משרה בכל תאגיד אחר

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

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

 .שהוא ובכל דרך שהיא ענייןעם החברה בכל 

או את /היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו, בכפוף להוראות חוק החברות .118.1

מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא , בו ענייןתאגיד אחר שהוא בעל או /קרובו ו

 .אישי בדרך כלשהי ענייןהמשרה 

אישור  ענייןנושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים ב, בכפוף להוראות חוק החברות .118.1

 . אישי ענייןעסקאות או פעולות שיש לו בהן 

 :דירקטורים ההוראות האלהיחולו על ה, בכפוף להוראות חוק החברות .111

 ;החברה רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים .111.1

ל ושאר הוצאות "אש, בעד נסיעות, החברה רשאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות .111.1

 .יםכדירקטור םהקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובמילוי תפקיד

רותים מיוחדים או יירקטור שהתבקש להעניק לחברה שהחברה רשאית לשלם שכר נוסף לד .111.1

 .לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה
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 דירקטורים חיצוניים

יהיו , תקופת כהונתם ופקיעתה, תנאי כשירותם, מספרם, בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה .111

 . בהתאם להוראות חוק החברות

 סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

 .על פי חוק החברות ועל פי דין, ל הסמכויות הנתונות לו על פי תקנון זהלדירקטוריון יהיו כ .111

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל , מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה .111

 :ובכלל זה, הכללי ופעולותיו

 ;עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן, יקבע את תכניות הפעולה של החברה .111.1

 ;ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול, יבדוק את מצבה הכספי של החברה .111.1

 ;יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר .111.1

 ;יהא רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב .111.1

 ;חברותהלחוק  111כאמור בסעיף , יהא אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם .111.1

לחוק  111כאמור בסעיף , צב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיותידווח לאסיפה השנתית על מ .111.6

 ;החברות

 ;ימנה ויפטר את המנהל הכללי של החברה ואת נושאי המשרה בה .111.1

עד  168-ו 111יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים  .111.8

 ;לחוק החברות 111

 ;המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה יהא רשאי להקצות מניות וניירות ערך .111.1

 ;להלן 161יהא רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד כאמור בתקנה  .111.11

 ;יהא רשאי להמליץ בפני האסיפה הכללית על חלוקת מניות הטבה .111.11

לחוק  118כאמור בסעיף , לחוק החברות 1יהא רשאי להחליט על רכישה כמשמעותה בסעיף  .111.11

 ;מחלקם או ממי מהם, יותיה של החברהמכל בעלי מנ, החברות

 ;לחוק החברות 111כאמור בסעיף , יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת .111.11

החלטת . יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי החלטת הדירקטוריון .111.11

 ;ןשתינתן במסגרת נוהלי הדירקטוריומסוים ויכול  ענייןהדירקטוריון כאמור יכול שתינתן ל

 ;יחליט בדבר זכויות החתימה בחברה .111.11

ת כפי שיקבע בסוגי מניו, יהא רשאי להמליץ לאסיפה הכללית להגדיל את הון המניות של החברה .111.16

 ;הדירקטוריון בהמלצתו

 .רשאי הדירקטוריון להפעילה, סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר .111
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111.  

 ענייןל לווהכ, ת הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותוכי סמכויו, הדירקטוריון רשאי להחליט .111.1

 .יםואו לפרק זמן מס, מסוים

. מסוים ענייןהדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול ל, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .111.1

כות הנדרשת לביצוע לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמ

 .ההוראה במקומו

 .רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו, בצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיונ .111.1

, למנהל הכללי, כולן או חלקן, בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו .111

או לפרק  מסוים ענייןשתהיה ל ההאצלת סמכות הדירקטוריון יכול. לנושא משרה בחברה או לאדם אחר

 .ם ויכול שתהיה כלליתזמן מסוי

 קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטחונות

לפי , מעת לעת, רשאי הדירקטוריון, מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה .116

 :להחליט על, שיקול דעתו

 .בדרך שימצא לנכון, והבטחת סילוקוקבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו  .116.1

 .ערובות מכל סוג שהואו, בטוחות, תמתן ערבויו .116.1

שטרי , ולרבות איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, הנפקת סדרה של איגרות חוב .116.1

ולשעבד את , וכן לקבוע את תנאיהם, הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות

. ובין בשעבוד קבוע בין בשעבוד שוטף, בין בהווה ובין בעתיד, כולו או מקצתו, רכושה של החברה

בין , יכול שיונפקו, כאמור לעיל, או בטחונות אחרים, כתבי התחייבות, שטרי הון, אגרות חוב

או /בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בנכיון

 . דעתו לפי שיקול, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, או זכויות אחרות/זכויות יתר ו

להחליט על קבלת , אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, לעיל 111האמור בתקנה  .111

בגבולות מסגרת האשראי שנקבעה על ידי , אשראי על ידי החברה ולתת התחייבויות ובטוחות על ידה

 . הדירקטוריון ועל פי הנחיותיו

 ועדות הדירקטוריון

למנות להן חברים מקרב , להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, מצא לנכוןכפי שי, הדירקטוריון רשאי .118

ולהאציל לועדת , ("ועדת דירקטוריון)" ובכלל זאת לפחות דירקטור חיצוני אחד, חברי הדירקטוריון

 .בכפוף להוראות חוק החברות, כולן או מקצתן, דירקטוריון את סמכויותיו

כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה , ת דירקטוריוןהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועד .111

 .או לגבי ועדה מסוימת מסוים ענייןל, על ידי הדירקטוריון, אחרת, במפורש, אלא אם נקבע, בדירקטוריון

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

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

 . שלא ידע על ביטולה, אדם אחר
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יובאו לידיעת הדירקטורים , החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון

 .זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון

 .ח שוטף על החלטותיה או המלצותיהועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באור

צבעה אופן ניהולן והה, פעולות הדירקטוריון לרבות כינוס ועדות הדירקטוריון ענייןהוראות תקנון זה ב .111

כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על , בים גם על ועדות הדירקטוריוןבשינויים המחוי, יחולו, בהן

 .ף להוראות חוק החברותל בכפוווהכ, זה ענייןל, ידי הדירקטוריון

 ועדת ביקורת .111

מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה . הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת .111.1

כל הדירקטורים החיצוניים יהיו  ,דירקטורים הרשאים לכהן בה על פי הוראות חוק החברות

 .ורוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים חברים בה

הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל עליה תפקידי ועדת  .111.1

 .על ידי הדירקטוריון

 פעולות הדירקטוריון

הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו , בכפוף להוראות תקנון זה .111

 . ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון

(. "יושב ראש הדירקטוריון)"אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון  הדירקטוריון ימנה .111

הדירקטוריון . הדירקטוריון יהא רשאי להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו

אשר ישמש כממלא מקומו , רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש הדירקטוריון

 .וריון רשאי לקבוע את התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתםהדירקט. בהעדרו

נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבת . יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן .111

דקות מהמועד שנקבע  11או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך , על פי הודעה שמסר מראש, דירקטוריון

(. אם מונה כזה)ישב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון יכי אז , "(עדרותיה)"ום הישיבה לקי

באחד , יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, גם יחד, בהעדרם של יושב ראש הדירקטוריון וסגנו מהישיבה

 . סףלא יהיה קול נו, לדירקטור שנבחר לשבת בראש הישיבה כאמור .מביניהם כיושב ראש הישיבה

 . ולפחות אחת לכל שלושה חודשים, הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צורכי החברה .111

ולקבוע את המקום והמועד לקיום ישיבת , ל עתכיושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון ב .116

 . הדירקטוריון

בהתקיים כל , יוןיושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטור, מבלי לגרוע מן האמור לעיל .111

 :אחד מאלה

לשם דיון בנושא שיפורט , קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת שני דירקטורים לפחות .111.1

 ;בדרישה

 ענייןדירקטור על אותו ל ודענבמקרה בו , דירקטור אחדקבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת  .111.1

 ;הל עסקים תקיןושל החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנ
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 ;החברות לחוק 111קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי בהתאם לסעיף  .111.1

, קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה .111.1

 . החברות לחוק 161בהתאם לסעיף 

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

 .ענייןלפי ה, ימים ממועד הדרישה או ההודעה 11ולא יאוחר מתום , דיחוי

ממועד או  111.1או  111.1 בתקנותימים ממועד הדרישה כאמור  11לא כונסה ישיבת דירקטוריון בתוך 

לעיל או ממועד קבלת הודעת רואה החשבון  111.1תקנה ההודעה או הדיווח של המנהל הכללי כאמור ב

שני דירקטורים הדורשים לכנס ישיבת  -יהיו רשאים , לעיל 111.1 בתקנהחברה כאמור המבקר של ה

המנהל הכללי בנסיבות או  111.1 תקנה הדירקטור האחד בנסיבותאו  111.1 תקנהדירקטוריון בנסיבות 

על מנת שתדון בנושא , ה בעצמםאות לכנס – 111.1 נהקתאו רואה החשבון המבקר בנסיבות  118.1 תקנה

 .ענייןלפי ה, בהודעה או בדיווח, רט בדרישהשפו

 הודעה על כינוס הדירקטוריון .118

זמן סביר לפני מועד הישיבה , הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון .118.1

פה או בכל אמצעי תקשורת -בעל, בטלפון, בדואר אלקטרוני, בפקס, בטלקס, במברק, במכתב)

 .עות לפני אותה ישיבהש 18-אך לא פחות מ, (אחר

להתכנס , הדירקטורים רובבהסכמת ובמקרים דחופים , רשאי הדירקטוריון, על אף האמור לעיל .118.1

 .לישיבה בהודעה קצרה יותר

 .דירקטור חליף אינו זכאי לקבלת הודעה בדבר כינוס ישיבת דירקטוריון .118.1

אלא אם , רההודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחב .118.1

דירקטור תושב ישראל שייעדר מן הארץ . ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר

במועד מתן ההודעה על כינוס ישיבת דירקטוריון לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבת 

תינתן ההודעה בדבר הישיבה לאותו דירקטור , אולם אם הוא מינה דירקטור חליף, הדירקטוריון

 .יףחל

 :והוא יכלול, סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון .111

 ;ושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריוןנ .111.1

 .לעיל 111נושאים שנקבעו כאמור בתקנה  .111.1

זמן סביר בטרם כינוס , כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון .111.1

 ."(סדר היום)" סדר היוםלכללו ב, ישיבת דירקטוריון

בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של העניינים  .111

 . על פי סדר היום, בישיבה ידונויש

. דירקטוריון המכהנים במועד הישיבההרי מחצית מחבמנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה ה .111

 .נין חוקי אחר לפתיחת ישיבת הדירקטוריוןהדירקטוריון רשאי לקבוע מ
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 הצבעה וקבלת החלטות .111

 ;וריון יהיה קול אחד לכל דירקטורבהצבעה בדירקט .111.1

מבלי , החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה .111.1

 ;להביא בחשבון את קולות הנמנעים

 ;ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף .111.1

 . חשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחיתית, יו הקולות שקוליםה .111.1

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים  .111

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

 . אמצעי תקשורתשל ישיבה ב

ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף , הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל .111

, ולו על החלטה זולעיל יח 111-ו 111הוראות תקנות . שהובא להחלטה הסכימו לכך ענייןבדיון ולהצביע ב

 .ענייןלפי ה, ביםבשינויים המחוי

, ובהיעדרו הדירקטור שיזם את ההחלטה, יושב ראש הדירקטוריוןירשום , התקבלה החלטה כאמור לעיל

 . פרוטוקול של ההחלטה ויצרף לו את חתימות כל הדירקטורים כאמור לעיל

יהיו לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים לדירקטוריון , כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי .111

 . באותה עת

 פרוטוקולים

הפרוטוקולים ; כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריוןהדירקטוריון יגרום לכך  .116

 :את הפרטים שלהלן, בין היתר, ויכללו, בספרים שיוכנו למטרה זו, יירשמו

 ;ןשמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריו .116.1

 ;העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו .116.1

 ; ענייןלפי ה, וקול ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבהכל פרוט

 . ישמש ראיה לכאורה לאמור בו, כאמור, פרוטוקול שאושר ונחתם

יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון ועל קבלת החלטות דירקטוריון , לעיל 116הוראות תקנה  .111

 . לעיל 111-ו 111בתקנות  כאמור

 נהל הכלליהמ

כל )ורשאי הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד , למנות מנהל כללי לחברה, מעת לעת, הדירקטוריון רשאי .118

כן רשאי הדירקטוריון לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת (. "המנהל הכללי" :אחד מהם ייקרא

 . בכפוף להוראות כל חוזה בינו לבין החברה, שימצא לנכון

 .נו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטורהמנהל הכללי אי .111
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במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף , המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה .111

 . להנחיותיו

לרבות על פי , למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו .111

, לאורגן אחר של החברה ולמעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון, ירקטוריוןהחלטת הד

המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף ; אם יועברו, לעיל 111בהתאם להוראות תקנה 

 .להנחיותיו

ולהעניק למנהל למסור , מעת לעת, הדירקטוריון רשאי, בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה .111

והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה , כפי שיראה בעיניו, הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה

וכן רשאי , באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון, לאותן מטרות, לאותה תקופה

כולן או , נדון והן במקומן או תחתןהן ללא ויתור על סמכויותיו ב, הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה

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

אישור ; הכפופים לו, לאחר או לאחרים, לאצול מסמכויותיו, באישור הדירקטוריון, המנהל הכללי רשאי .111

 . מסוים ענייןינתן בין באישור כללי ובין ליכאמור יכול ש

, בנושאים, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, וע מהוראות חוק החברות וכל דיןמבלי לגר .111

 .בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, כפי שיקבע הדירקטוריון, במועדים ובהיקף

שכרו של . בכפוף להוראות חוק החברות, תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על ידי הדירקטוריון .111

ל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת או דמי עמילות או השתתפות ברווחים או על ידי המנה

 . או בכל דרך אחרת, הענקת ניירות ערך או זכות לרכישתם

 תוקף פעולות ואישור עסקאות

כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור  .116

אף אם יתגלה לאחר מכן  ,יהיו תקפות - ענייןלפי ה, ו כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכלליא

לפי , ועדה או המנהל הכלליוהדירקטור חבר ה, ועדת הדירקטוריון, שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון

 . או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו, ענייןה

, הודעה כללית הניתנת לחברה על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, אות חוק החברותבכפוף להור .111

בדבר , לחברה, תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה מסויםבגוף  ענייןבדבר היותו בעל 

 . בעסקה שאינה חריגה, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, עניינו האישי

 חתימה בשם החברה

הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום , פוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זהבכ .118

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

, אלא אם כן, החתימה על מסמך לא תחייב את החברה. לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה .111

 . ו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפסחתמו עלי

 חומינוי באי כ

עובדים ובעלי תפקידים כפי , וכן נושאי משרה, הדירקטוריון רשאי למנות מזמן לזמן מזכיר לחברה .161

וכן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שירותיו של כל אחד , שהדירקטוריון ימצא לנכון מעת לעת
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התפקידים ותנאי , הדירקטוריון יוכל לקבוע את הסמכויות. כל עת לפי שיקול דעתו המוחלטמאלה ב

 . ההעסקה של מי שמונו כאמור ואת שכרם

ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כוחה  ,רשאי הדירקטוריון בכל עת, בכפוף להוראות חוק החברות .161

, והכל, אותה תקופה ובכפוף לאותם תנאיםל, של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת

 .כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון

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

 . ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו, הסמכויות

 שיפוי וביטוח, פטור

בשל , כולה או מקצתה, מאחריותו, נושא משרה בה לפטור רשאית החברה, חוק החברותבכפוף להוראות  .161

 . נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה

בשל חבות , החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בכפוף להוראות הדין .161

 :בכל אחד מאלה, עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בהשתוטל 

 ;י החברה או כלפי אדם אחרהפרת חובת זהירות כלפ .161.1

ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח , הפרת חובת אמונים כלפי החברה .161.1

 ;שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

 ;בות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחרח .161.1

ות חוק נייר)" 1168-ח"תשכה, לחוק ניירות ערך( א()1()א)נד11תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .161.1

 "(.ערך

, (הטלת עיצום כספי בידי הרשות) 1'לפי פרק ח הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו .161.1

הסדר להימנעות ) 1'או פרק ט( הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) 1'פרק ח

כפי שיתעדכן מעת , לחוק ניירות ערך( המותנית בתנאים, מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים

 .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, לעת

 .או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה/כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו .161.6

המכהן או כיהן , רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח עבור כל אדם, בכפוף להוראות החוק .161.1

או בכל /ו חברה קשורה של החברה וא/מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בחברה בת ו

 תקנוןבשל חבות או הוצאה כמפורט ב, "(נושא משרה בחברה האחרת)"חברה או תאגיד אחרים 

שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא , לעילשיפוי או ביטוח , פטור ענייןזה לעיל ל

 .משרה בחברה האחרת

 :בכפוף להוראות הדין .161

בשל חבות או הוצאה כמפורט , ת מראש לשפות נושא משרה בההחברה רשאית לתת התחייבו .161.1

בכל  עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בהאו שהוציא שתוטל עליו , לעיל 161בתקנה 

 :"(התחייבות לשיפוי)"אחד מאלה 
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ובלבד שההתחייבויות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת , להלן 161.1 בתקנהכמפורט  .161.1.1

ור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבויות לשיפוי וכן הדירקטוריון צפויים לא

, ענייןלסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות ה

ושבהתחייבויות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות 

טוריון החברה בפועל בעת מתן ההתחייבויות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירק

 . ענייןקבע כי הם סבירים בנסיבות ה

 .להלן 161.1או  161.1, 161.1, 161.1 בתקנותכמפורט  .161.1.1

בשל , החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, לעיל 161.1 מבלי לגרוע מן האמור בתקנה .161.1

שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא , להלן 161 חבות או הוצאה כמפורט בתקנה

 . בחברה משרה

יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות , לעיל 161כאמור בתקנה , התחייבות לשיפוי או שיפוי .161

עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה או שהוציא שהוטלה על נושא המשרה , להלן 161.6עד  161.1

 :כדלקמן, בחברה

לרבות פסק דין שניתן בפשרה או , חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין .161.1

 ;פסק בורר שאושר בידי בית משפט

עקב חקירה או שהוציא נושא המשרה , לרבות שכר טרחת עורך דין, וצאות התדיינות סבירותה .161.1

ואשר הסתיים בלא הגשת כתב , הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך

או שהסתיים בלא הגשת כתב , פית כחלופה להליך פליליאישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כס

אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

שנפתחה בו חקירה  ענייןסיום הליך בלא הגשת כתב אישום ב)" או בקשר לעיצום כספיפלילית 

 (.לחוק החברות 161ינם כהגדרתם בסעיף ה, "חבות כספית כחלופה להליך פלילי"וכן " פלילית

שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן , לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות התדיינות סבירות .161.1

או באישום פלילי , בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, בידי בית משפט

 .הוכחת מחשבה פלילית או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת, שממנו זוכה

 .לחוק ניירות ערך( א()1()א)נד11בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .161.1

הטלת עיצום כספי בידי ) 1'לפי פרק ח בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו .161.1

הסדר ) 1'או פרק ט( הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) 1'פרק ח, (הרשות

כפי , לחוק ניירות ערך( המותנית בתנאים, ת הליכים או להפסקת הליכיםלהימנעות מנקיט

 .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, שיתעדכן מעת לעת

 . או יהיה מותר לשפות נושא משרה/כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו .161.6

לשפות רשאית  של נושא משרה בה ולא תהאלהתקשר בחוזה לביטוח אחריותו החברה לא תהא רשאית  .166

 :בשל כל אחד מאלהאו לפטור נושא משרה מאחריות כלפיה נושא משרה בה 

הפרת חובת אמונים כלפי החברה כאשר  שיפוי וביטוח בשל ענייןללמעט , פרת חובת אמוניםה .166.1

 ;נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה
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 ;למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד פרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזותה .166.1

 ;פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין .166.1

 .או כופר שהוטל עליו עיצום כספי, קנס אזרחי, קנס .166.1

 1'פרק ח, (הטלת עיצום כספי בידי הרשות) 1'הליך לפי פרק חשל , במישרין או בעקיפין, ביטוח .166.1

הסדר להימנעות מנקיטת ) 1'או פרק ט( אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפההטלת אמצעי )

 .לחוק ניירות ערך( המותנית בתנאים, הליכים או להפסקת הליכים

 :בכפוף להוראות חוק החברות .161

המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי , החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל אדם .161.1

או בכל חברה או תאגיד /ו חברה קשורה של החברה וא/בקשתה כנושא משרה בחברה בת ו

שתוטל , לעיל 161ה בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנ, "(נושא משרה בחברה האחרת)"אחרים 

ובלבד שההתחייבות תוגבל , עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת

ולסכום , ההתחייבות לשיפויבעת מתן , לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם

 .ענייןשהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות ה

החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה האחרת , לעיל 161.1מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  .161.1

שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף , לעיל 161בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה , בדיעבד

 ;תהיותו נושא משרה בחברה האחר

התקשרותה בחוזה  ענייןכדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא ל, אין בהוראות דלעיל ולא יהיה בהן .168

בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה או , פטור מאחריות ענייןאו ל/שיפוי ו ענייןאו ל/לביטוח אחריות ו

 .קבלנים או יועצים של החברה, לרבות עובדים, נושאי משרה בחברה האחרת

 מניות הטבה והיוון קרנות ורווחים, קרנות, םדיבידנדי

 . הדירקטוריון רשאי ומוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד .161

במזומנים , כולו או מקצתו, רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם הדירקטוריון בהחלטתו על חלוקת דיבידנד .111

 . ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, או בדרך של חלוקת נכסים בעין

 .אלא אם יחליט הדירקטוריון אחרת, ח"ש 1-שולמו דיבידנדים בסכומים הנמוכים מלא י .111

להפריש מתוך , לעיל 111-ו 161כאמור בתקנות , בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, הדירקטוריון רשאי .111

לקרן כללית או לקרן שמורה או לקרנות אחרות אשר , כפי שימצא לנכון, הםשהרווחים סכומים כל

קול דעת הדירקטוריון לצרכים כלשהם או לדיבידנד מיוחד או להשוואת דיבידנד או ישמשו לפי שי

רשאי הדירקטוריון להותיר בחברה , כמו כן. כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו, למטרות כלשהן

 . להחליט על חלוקתם מבלי להעבירם לקרנות כאמור לעיל ורווחים שאין בכוונת

רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל , האמורותעד שייעשה שימוש בקרנות  .111

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

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

הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון , בלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברהמ, לצורך עסקי החברה

 .ובתנאים שקבע
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 :רשאי הדירקטוריון, לשם ביצוע כל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה כאמור לעיל .111

 ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר .111.1

 . על קושי זה

 מסויםלהוציא תעודות על שברי מניות או להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום  .111.1

לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי , שיקבע הדירקטוריון

 .לזכאים להם( נטו)מניות ולשלם את התמורה 

ר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או שמסמך אח .111.1

 . לחוק החברות 111לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף , ובמיוחד, או לחלוקה/ו

לקבוע את השווי של נכסים מסוימים שיחולקו ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי  .111.1

 .המניות על סמך השווי שנקבע

כפי שייראה למועיל , נאמנים לטובת מי שזכאים להםלהקנות מזומנים או נכסים מסוימים ל .111.1

 .בעיני הדירקטוריון

או , לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה .111.6

 . ענייןלפי ה, החלוקה

 . שאו ריבית או הפרשי הצמדה מסוג כלשהוידיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא י .111

יון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה הדירקטור .116

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

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

בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם , זאת, האמורה

 . בעלי מניות אחרים

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי  .111

דם כבעליה של עד שירשם אותו א, לעיל 11רשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה לפי תקנה יאדם לה

 . מניה או עד שיעבירה כדין

את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות ההטבה ואת כל , מעת לעת, הדירקטוריון רשאי לקבוע .118

הן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים והן לגבי , הן לגבי בעלי המניות הרשומים, ההסדרים הקשורים בכך

, הדירקטוריון רשאי לקבוע, וע מכלליות האמור לעילמבלי לגר. בעלי המניות האוחזים בשטר מניה

 :כדלקמן

דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים , להלן( ב)בכפוף לאמור בתקנת משנה  (א)

כפי שהיא רשומה , על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, ישולמו לבעלי מניות רשום

במניה למי ששמו מופיע  או במקרה של בעלים רשומים במשותף, במרשם בעלי המניות

כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על . ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה

הדירקטוריון רשאי לקבוע כי סכום הנמוך מסכום . סיכונו של בעל המניות הרשום

 ;שיקבע שעל ידי הדירקטוריון לא ישלח בהמחאה מסוים
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כל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון רשאי לקבוע שהתשלום יעשה במשרד או ב (ב)

 .הדירקטוריון

יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה , דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים .118.1

 .לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון

אחר  הדירקטוריון רשאי להשקיע דיבידנד שתשלומו לא נדרש לאחר שהוכרז עליו או להשתמש בו באופן .111

יראו את הזכאי להם , דיבידנדים שלא נדרשו במשך שבע שנים לאחר שהוכרזו. דרשילטובת החברה עד שי

 .כמוותר עליהם והם יוחזרו לבעלות החברה

181.  

להקצות לנאמנים או , לפי שיקול דעתו, אך לא חייב, רשאי הדירקטוריון, לעיל 118לצרכי תקנה  .181.1

יירות הערך שיש להקצותם לבעלים של שטרי מניה את נ, לקרואי שם שימונו על ידם למטרה זו

והכל לפי שיקול , הוראות בקשר לניירות הערך האמורים, כאמור, ולתת לנאמנים או קרואי שם

לבעלים של , כדין, תיחשב כהקצאה והוצאה, כל הקצאה כאמור לעיל. דעתו של הדירקטוריון

היו בני תוקף ויחייבו את הבעלים של י, כאמור, וכל פעולות קרואי השם או הנאמנים, שטרי מניה

 .שטרי המניה

כדי לאתר את בעלי המניות האוחזים בשטרי מניה , לעיל 181.1מבלי לגרוע מהאמור בתקנה  .181.1

תפרסם החברה הודעה בדבר החלוקה , והזכאים לזכויות הנאה בגין מניותיהם כאמור לעיל

לול פרטים בדבר ההחלטה הודעה כאמור תכ. בעיתון יומי המתפרסם בישראל בשפה העברית

עם . ואופן חלוקת זכויות ההנאה וכן את מספר התלוש שיש להציגו לשם קבלת זכויות ההנאה

יהא זכאי מוסר התלוש לזכויות , הצגת התלוש שיש להציגו ומסירתו במקום שנקבע בהודעה

המניות הכלולות בשטר המניה אליה שייך  מספרההנאה הנובעות מהחלוקה באופן יחסי ל

 . תלושה

רשאי הדירקטוריון לקבוע באותה הודעה מועד שלא יפחת משישה חודשים , בנוסף לאמור לעיל .181.1

מכר יי, שלאחריו כל נייר ערך או נכס אחר שחולק ולא נדרש, לראשונה, מיום פרסומה בעיתונות

וכל אדם שיופיע לאחר מועד זה ויציג את התלוש שנקבע , על ידי הנאמנים או קרואי השם

מהמכירה של ניירות הערך או הנכסים לפי , נטו, יהא זכאי לקבל רק את התקבולים ,בהודעה

 . והריבית שנצטברה בגינם ,ענייןה

הנאמנים או קרואי השם יהיו רשאים להכיר בזכותו המוחלטת של האדם שיציג בצורה , החברה .181.1

תייחסות לכל זכויות ההנאה הנובעות מהחלוקה והמ, האמורה לעיל את התלוש שנקבע בהודעה

ומסירת התלוש תהווה הפטר מלא לחברה וכן , אליה שייך התלוש, למניות הכלולות בשטר המניה

, למסירתם של ניירות הערך שחולקו או של התקבולים בגין מכירתם, לנאמנים או לקרואי השם

 . ענייןלפי ה, למציג התלוש

 מסמכי החברה

בהתקיים התנאים , לחוק החברות 181ם בסעיף לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטי .181

 .שנקבעו לכך
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להחליט על מתן זכות עיון , לפי שיקול דעתו, רשאי הדירקטוריון, עילל 181מבלי לגרוע מהאמור בתקנה  .181

 .כפי שימצא לנכון, כולם או חלקם, לרבות לבעלי מניות, או כל חלק מהם, במסמכי החברה

, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור, מכי החברה או בכל חלק מהםלבעלי המניות לא תהא זכות עיון במס .181

 . לעיל 181כאמור בתקנה , על פי חוק החברות או על פי תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון

, על פי דין או על פי תקנון זה, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, כל ספר, בכפוף להוראות כל דין .181

 .הדירקטוריוןכפי שיחליט , או אחרים, מכניים, אמצעים טכניים ינוהל על ידי

 דוחות כספיים

הדוחות הכספיים של החברה יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו בידי מי שיוסמך לכך על ידי  .181

 . הדירקטוריון וכנדרש על פי דין

 מבקר פנימי

 . תלפי הצעת ועדת הביקור, דירקטוריון החברה ימנה לחברה מבקר פנימי .186

כפי שייקבע , הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או המנהל הכללי .181

יהיה יושב ראש הדירקטוריון הממונה הארגוני על , אם לא קבע הדירקטוריון אחרת. הדירקטוריון

 .המבקר הפנימי

ע הדירקטוריון הצעה כפי שיקב, המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת .188

יאשרו אותה בשינויים , ענייןלתכנית עבודה שנתית או תקופתית והדירקטוריון או ועדת הביקורת לפי ה

 .בודה לדירקטוריון ותאושר על ידוכל עוד לא קבע הדירקטוריון אחרת תוגש תוכנית הע. הנראים להן

 רואה חשבון מבקר

וישמשו בתפקידם עד תום , ו בכל אסיפה שנתיתרואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנ .181

 .האסיפה השנתית שלאחריה

רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים לתקופה , על אף האמור לעיל

לפי , שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה או מונו, ארוכה יותר

 .ענייןה

יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת , לעיל 181כאמור בתקנה , ואה חשבון מבקרמונה לחברה ר .111

 .לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון, קורתיהב

ייקבע בידי , שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת .111

 .הדירקטוריון

 הודעות

על פי הוראות החוק או על פי ( לרבות חברה לרישומים) מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי מניות .111

 : תקנון זה ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה

 .לעיל 81הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה  .111.1
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על ידי מסירה , החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .111.1

משלוח בדואר ; על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוניאו על ידי פקסימיליה או , ביד

לפי הכתובת , או אם אין כתובת רשומה כזו, הרשומה במרשם, ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה

 .שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו

בהתאם למספר , תישלח לבעל המניה, סימיליהקהודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפ .111.1

 .מיליה שנמסר על ידו לחברההפקסי

הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני תישלח לבעל מניה בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר  .111.1

 .לחברה

הודעה או  .ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו, הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה .111

רו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים אם נמס, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, מסמך שנשלחו על ידי הדואר

מסירה תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך ה .את הכתובת הנכונה ומבוילים כדין

ולא יותר משלושה ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור , הרגילה על ידי הדואר

חשב כנמסרת עשרים וארבע שעות יני תהודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרו. בבית הדואר

 . לאחר שיגורה

אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על החברה למסור הודעה לבעל מניה שלא מסר כתובת למסירת  .111

 . הודעות

על ידי פרסום ההודעה פעם , רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .111

, הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה, בשפה העברית, ים בישראלבשני עיתונים יומיים המתפרסמ, אחת

תון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי יתאריך הפרסום בע. לעיל 111כאמור בתקנה 

 .המניות

החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל דרך  .116

 . נטרנטאחרת לרבות באמצעות האי

לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לשותף ששמו נזכר  .111

 . לגבי אותה מניה, לראשונה במרשם בעלי המניות

חשב כמסירתם לידיו ימסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים ת .118

 . של אותו אדם

תחייב אותו כל הודעה , על פי העברה או בדרך אחרת, מכוח הדין, זכות לכל מניהכל אדם שנתגלגלה לידיו  .111

 . בטרם נרשמו פרטיו במרשם, שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה, ביחס לאותה מניה

בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה , כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה .111

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

ומשלוח או מסירה , כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, (החברה ידעה על כך ובין אם לאו

 חואו הזכאי להן מכ/ין באותן מניות ויכאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעונ

 .בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו, על פי דין, הסבת הזכות
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אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון , דירקטור או כל אדם אחר, רשאי בעל מניה, בכפיפות להוראות כל דין .111

ומשעשה , בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, בין מראש ובין בדיעבד, לוותר על קבלתה, זה או לפי החוק

יחשבו , שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, וכל הליך או פעולה, כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין

 . כתקפים ושרירים

אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך או מתן הודעה באיזה  .111

 . לגבי כל פרט הכלול בוחשב כהוכחה מכרעת יי, מהאופנים המפורטים בתקנון זה

יובא , כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסוימת .111

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

כאמור , היא נחשבת כנמסרתיראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו , המפורטות לעיל

 . לעיל

 מ י ז ו ג

 .כללית בדבר מיזוג הינו רוב רגילהרוב הדרוש להחלטת האסיפה ה, בכפוף להוראות החוק .111
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