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ג.א,. .
ה דון :דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית ש תית ומיוחדת של החברה
בהתאם להוראות חוק החברות ,התש "ט") 1999-חוק החברות"( ,בהתאם לתק ות החברות )הודעה על
אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית( ,התש״ס 2000-ובהתאם לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל") 1970-תק ות הדיווח"( ,ית ת בזאת הודעה ,כי אסיפה כללית ש תית ומיוחדת של בעלי
המ יות של החברה תתכ ס ביום א' ,ה 29 -באוגוסט ,2021 ,בשעה  ,17:00במשרדי החברה הרשומים שברחוב
יהודה ה חתום  ,6בית ד יאל ,באר שבע )"האסיפה"(.
.1

ה ושאים שעל סדר יום האסיפה:
.1.1

מי וי גב' שרון שוופי לתקופת כהו ה וספת )שלישית( כדירקטורית חיצו ית בחברה
מוצע למ ות מחדש את גב' שרון שוופי לכהו ה כדירקטורית חיצו ית בחברה לתקופת כהו ה
וספת )ש ייה( בת שלוש ) (3ש ים החל ממועד האסיפה ,כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון
האסיפה.
וסח ההחלטה המוצע:
"לאשר את מי ויה של גב' שרון שוופי לתקופת כהו ה ש ייה כדירקטורית חיצו ית בחברה,
כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה ,החל ממועד האסיפה"

.1.2

מי וי מר ד יאל בר שטיין לתקופת כהו ה וספת )ש יה( כדירקטור חיצו י בחברה
מוצע למ ות מחדש את מר ד יאל בר שטיין לכהו ה כדירקטור חיצו י בחברה לתקופת כהו ה
וספת )ש ייה( בת שלוש ) (3ש ים החל ממועד האסיפה ,כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון
האסיפה.
וסח ההחלטה המוצע:
"לאשר את מי ויו של מר ד יאל בר שטיין לתקופת כהו ה ש יה כדירקטור חיצו י בחברה,
כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה ,החל ממועד האסיפה"

.1.3

דיון בדוחות הש תיים לש ת 2020
דיון בדוח התקופתי של החברה לש ת  ,2020הכולל ,בין היתר ,את הדוחות הכספיים
המבוקרים של החברה לש ת  2020ואת דוח הדירקטוריון על מצב ע יי י החברה לש ת ,2020
כפי שפורסם ביום  ,24.3.3021אסמכתא מס'  2021-01-042360ושהפרטים הכלולים בו
מובאים בזאת על דרך ההפ יה )להלן" :הדוח התקופתי של החברה לש ת .("2020

.1.4

הארכת כהו ת רואה החשבון המבקר
אישור המשך כהו תם של משרד  - Deloitteבריטמן אלמגור זוהר ושות'  -רואי חשבון,
כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הש תית הבאה ודיווח בדבר שכרו.
וסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את המשך כהו תם של משרד  - Deloitteבריטמן אלמגור
זוהר ושות'  -רואי חשבון ,כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הש תית
הבאה"

מי וי מחדש של דירקטורים המכה ים בחברה )ושאי ם דירקטורים חיצו יים(
.1.5

אישור מי ויו מחדש של מר גיל )גילי( עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה הש תית הבאה
של בעלי המ יות של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זה להלן.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את מי ויו מחדש של מר גיל )גילי( עזריה כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף 2.3
בדוח זימון האסיפה"

.1.6

אישור מי ויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה הש תית הבאה של
בעלי המ יות של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זה להלן.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את מי ויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  2.3בדוח
זימון האסיפה"

.1.7

אישור מי ויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור )בלתי תלוי( בחברה עד לאסיפה הש תית
הבאה של בעלי המ יות של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זה להלן.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את מי ויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  2.3בדוח
זימון האסיפה"

.2

פרטים וספים על ה ושאים שעל סדר היום
.2.1

מי וי גב' שרון שוופי לתקופת כהו ה וספת )שלישית( כדירקטורית חיצו ית בחברה
הצהרתה של גב' שרון שוופי לכהו ה כדירקטורית חיצו ית בחברה ,כ דרש על פי הוראות
סעיפים 224ב)א( ו 241-לחוק החברות מצ"ב כ ספח א' לדוח זימון האסיפה.
גב' שוופי הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבו אית ופי סית ,בהתאם
לתק ות החברות )ת אים ומבח ים לדירקטור בעל מיומ ות חשבו אית ופי סית ולדירקטור
בעל כשירות מקצועית( ,תשס"ו") 2005-תק ות הכשירות"( ,וזאת בין היתר ,על סמך יסיו ה
וכישוריה כפי ש מסרו לחברה.
בכפוף למי ויה באסיפה ,גב' שוופי תמשיך להיות זכאית בגין כהו תה כדירקטורית חיצו ית
בחברה לגמול ש תי ולגמול השתתפות בגובה הסכום המרבי האפשרי בהתאם לתק ות
החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצו י( ,תש"ס") 2000 -תק ות הגמול"( ,כפי
שיתעדכן מעת לעת ,ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ,ולהחזר הוצאות

בהתאם לתק ות הגמול .כמו כן ,גב' שרון שוופי תמשיך להיות זכאית להיכלל בהסדר ביטוח
ושאי משרה בחברה ,כפי שיהיה מעת לעת ,וכן ימשיכו לעמוד בתוקפם כתב השיפוי וכתב
הפטור שהוע קו לה.
לפרטים אודות גב' שוופי כ דרש בהתאם לתק ות  26ו36-ב)א() (10לתק ות הדיווח ראו
תק ה  26לפרק "פרטים וספים על התאגיד" ה כלל בדוח התקופתי של החברה לש ת .2020
גב' שוופי הומלצה על ידי דירקטוריון החברה לכהו ה וספת ,בהתחשב בתרומתה לחברה
במהלך תקופת כהו תה ובשים לב לכישוריה ו יסיו ה.
.2.2

מי וי מר ד יאל בר שטיין לתקופת כהו ה וספת )ש יה( כדירקטור חיצו י בחברה
הצהרתו של מר ד יאל בר שטיין לכהו ה כדירקטור חיצו י בחברה ,כ דרש על פי הוראות
סעיפים 224ב)א( ו 241-לחוק החברות מצ"ב כ ספח א' 1לדוח זימון האסיפה.
מר ד יאל בר שטיין הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבו אית ופי סית,
בהתאם לתק ות הכשירות ,וזאת בין היתר ,על סמך יסיו ו וכישוריו כפי ש מסרו לחברה.
בכפוף למי ויו באסיפה ,מר בר שטיין ימשיך להיות זכאי בגין כהו תו כדירקטור חיצו י
בחברה לגמול ש תי ולגמול השתתפות בגובה הסכום המרבי האפשרי בהתאם לתק ות
הגמול ,כפי שיתעדכן מעת לעת ,ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ,ולהחזר
הוצאות בהתאם לתק ות הגמול .כמו כן ,מר בר שטיין ימשיך להיות זכאי להיכלל בהסדר
ביטוח ושאי משרה בחברה ,כפי שיהיה מעת לעת ,וכן ימשיכו לעמוד בתוקפם כתב השיפוי
וכתב הפטור שהוע קו לו.
לפרטים אודות מר בר שטיין כ דרש בהתאם לתק ות  26ו36-ב)א() (10לתק ות הדיווח ראו
תק ה  26לפרק "פרטים וספים על התאגיד" ה כלל בדוח התקופתי של החברה לש ת .2020
מר בר שטיין הומלץ על ידי דירקטוריון החברה לכהו ה וספת ,בהתחשב בתרומתו לחברה
במהלך תקופת כהו תו ובשים לב לכישוריו ו יסיו ו.

.2.3

פרטים אודות המועמדים למי וי מחדש כדירקטורים שאי ם דירקטורים חיצו יים
לפרטים אודות המועמדים על פי תק ה  26לתק ות הדיווח ראו בדוח התקופתי של החברה
לש ת  ,2020תחת פרק "פרטים וספים אודות החברה" .כון למועד דוח זה ,לא חלו שי ויים
בפרטים שצוי ו לע יין המועמדים כאמור כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לש ת .2020
לפרטים אודות ת אי כהו ת מר איתן בן דוד ראו תק ה  21לפרק ד' לדוח התקופתי של
החברה לש ת  .2020מר איתן בן דוד ימשיך ויהיה זכאי לת אי הכהו ה להם היה זכאי עד
למועד זה ,ובכלל כך ,גמול דירקטורים ,כתב שיפוי ,כתב פטור וכן יהיה זכאי להמשיך
ולהיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה ,הכל כפי שאלה יהיו מעת לעת; ה"ה גיל
עזריה ויואל עזריה ימשיכו לכהן כדירקטורים בחברה ללא קבלת גמול וסף על זה לו הם
זכאים בגין כהו תם כיו"ר דירקטוריון וכמ כ"ל בחברה.1
ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לכהו ה כדירקטורים בחברה תעשה ב פרד.

1

כמפורט בדוח מיידי )משלים( בדבר זימון האסיפה מיום ) 3.5.2020אסמכתא מס' (2020-01-043650 :וכן דוח מיידי בדבר
תוצאות האסיפה מיום ) 12.5.2020אסמכתא מס' (2020-01-042475 :אשר הפרטים הכוללים בהם מובאים על דרך
ההפ יה.

המועמדים למי וי מחדש לכהו ה בדירקטוריון החברה כאמור לעיל חתמו על הצהרות כ דרש
לפי סעיף 224ב ו249 -ב ,לפי הע ין ,לחוק החברות .עותק ההצהרות האמורות מצורף כ ספח
א' 2לדוח זה.
.3

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום
.3.1

.3.2
.4

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות  1.1ו 1.2 -שעל סדר היום ,הי ו כאמור בסעיף )239ב( לחוק
החברות ,דהיי ו רוב קולות בעלי המ יות ה וכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי
כוחם ,הזכאים להשתתף בהצבעה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
.3.1.1

במ יין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המ יות שאי ם בעלי
השליטה בחברה או בעלי ע יין אישי באישור המי וי הרלוו טי ,למעט ע יין אישי
שאי ו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה ,המשתתפים בהצבעה; במ יין כלל
הקולות של בעלי המ יות האמורים לא יובאו בחשבון קולות ה מ עים; על מי
שיש לו ע יין אישי יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשי ויים
המחויבים.

.3.1.2

סך קולות המת גדים מקרב בעלי המ יות האמורים בס"ק  3.1.1לעיל לא עלה
על שיעור של ש י אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ביחס לסעיפים  1.4עד  1.7שעל סדר היום  -הרוב הדרוש הי ו רוב רגיל מכלל קולות ה וכחים
באסיפה ,בעצמם או באמצעות ייפוי כוח ,הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה.2

מ יין חוקי
מ ין חוקי יתהווה בשעה שיהיו וכחים ,בעצמם או על ידי באי כוחם ,לפחות ש י ) (2בעלי מ יות
המחזיקים ביחד לפחות רבע ) (1/4מזכויות ההצבעה בחברה .אם כעבור מחצית השעה מן המועד
ש קבע לאסיפה לא יימצא המ יין החוקי ,היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו
מקום )מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המ יות( ,ובאסיפה ה דחית ידו ו הע יי ים שלשמם
קראה האסיפה )הראשו ה( .אם באסיפה ה דחית לא יימצא מ יין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד
הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים האסיפה ה דחית בכל מספר משתתפים שהוא.

.5

המועד הקובע
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מ יה בחברה להצביע באסיפה ,כאמור בסעיף  182לחוק החברות,
הי ו ביום ד' ,ה 28 -ביולי ") 2021המועד הקובע"(.

.6

אופן ההצבעה והודעות עמדה
.6.1

אישור בעלות
בהתאם לתק ות החברות )הוכחת בעלות במ יה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,תש"ס-
 ,2000בעל מ יה שלזכותו רשומה מ יה אצל חבר הבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ
ואותה מ יה כללת בין המ יות של החברה הרשומות במרשם בעלי המ יות על שם חברה
לרישומים )"בעל מ יות לא רשום"( והוא מעו יין להצביע באסיפה ,ימציא לחברה אישור

2

למועד דוח זה ,בעלי השליטה בחברה מחזיקים במ יות המק ות את השיעור ה דרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של
האסיפה הכללית ,בה חה שכל שאר בעלי המ יות ישתתפו בהצבעה ויצביעו גדה

מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למ יה ,בדבר בעלותו במ יה ,במועד הקובע,
בהתאם לטופס  1שבתוספת לתק ות האמורות )"אישור בעלות"( .בעל מ יות לא רשום רשאי
להוראות לחברה הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרו ית.
בעל מ יות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק
את מ יותיו ,בס יף של חבר הבורסה או בדואר אל מע ו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש
זאת ,וכי בקשה לע יין זה תי תן מראש לחשבון יירות ערך מסוים.
.6.2

הצבעה באמצעות מיופה כוח )כתב מי וי(
בעל מ יה ,הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה ,רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח
בהתאם לאמור בתק ון החברה .בעל מ יה המבקש להצביע באמצעות שלוח ,כאמור לעיל,
יפקיד את ייפוי הכוח )"כתב מי וי"( במשרדה הרשום של החברה לא פחות מ 48-שעות לפ י
המועד הקבוע לתחילת אסיפה או לאסיפה ה דחית ,בכפוף לזכותו של יו"ר האסיפה לוותר
על דרישה זו לגבי כל המשתתפים בקשר עם אסיפה כלשהי ,ולקבל את כתב המי וי שלהם עם
תחילת האסיפה.

.6.3

הצבעה באמצעות כתב הצבעה
בהתאם לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,תשס"ו ") 2005 -תק ות
ההצבעה"( ,בעל מ יות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה רשאי להצביע בהחלטות המובאות
לאישור האסיפה כמפורט בסעיפים  1.1ו 1.2 -שעל סדר היום ,באמצעות כתב הצבעה .לע יין
זה ,תחשב הצבעתו של בעל מ יה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה ,כאילו וכח והשתתף
באסיפה.
ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ביחס לבעל מ יות המעו יין להצביע באמצעות כתב הצבעה
חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ,תיעשה באמצעות חלקו הש י של כתב
ההצבעה המצורף לדוח זה .בעל מ יות רשאי לפ ות ישירות לחברה ולקבל ממ ה את וסח
כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיי ה(.
כתובות האתרים של רשות יירות ערך והבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם יתן
למצוא את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיי ה( ,כמשמעותם בסעיף  88לחוק
החברות ,הי ם אתר ההפצה של רשות יירות ערך)http://www.magna.isa.gov.il :להלן:
"אתר ההפצה"(; ואתר הבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ .http://maya.tase.il
חבר הבורסה ישלח ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרו י ,קישורית ל וסח כתב ההצבעה וכתבי
העמדה )ככל שיהיו( ,באתר ההפצה ,לכל בעל מ יות שלא רשום במרשם בעלי המ יות ואשר
מ יותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה ,אלא אם כן הודיע בעל המ יות כי אי ו מעו יין בכך,
ובלבד שההודעה ית ה לגבי חשבון יירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו ,ובכלל זה אישור בעלות ביחס לבעל מ יות
לא רשום )"המסמכים המצורפים"( ,כמפורט בכתב ההצבעה ,יש להמציא למשרדי החברה
עד  4שעות לפ י מועד כי וס האסיפה .לע יין זה "מועד ההמצאה" הי ו המועד שבו הגיעו כתב
ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

בעל מ יות רשאי עד  24שעות לפ י מועד כי וס האסיפה ,לפ ות למען החברה ולאחר שיוכיח
את זהותו לה חת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמו ה לע יין זה ,למשוך את כתב
ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
.6.4

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האי טר טית
בעל מ יות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה
האלקטרו ית )כהגדרתה להלן( ,הכל בהתאם ובכפוף לת אים הקבועים בתק ות ההצבעה.
לאחר המועד הקובע ,עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך
הזדהות ,יוכל בעל מ יות לא רשום להצביע במערכת ההצבעה האלקטרו ית הפועלת לפי
סימן ב' לפרק ז' 2לחוק יירות ערך ,תשכ"ח) 1968-להלן" :מערכת ההצבעה האלקטרו ית"
ו" -חוק יירות ערך" ,לפי המקרה( .כתובת מערכת ההצבעה האלקטרו ית הי ה
.https://votes.isa.gov.il
בהתאם ובכפוף לת אים הקבועים בתק ות ההצבעה ולהוראות רשות יירות ערך בע יין זה,
ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית תתאפשר עד שש ) (6שעות לפ י מועד
כי וס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות יירות ערך ובלבד שלא יעלה על
 12שעות לפ י מועד כי וס האסיפה )להלן" :מועד עילת המערכת"( .יובהר ,כי ההצבעה
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית תהיה ית ת לשי וי או לביטול עד מועד עילת
המערכת ולא יהיה יתן לש ותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
הצביע בעל מ יות ביותר מדרך אחת כאמור ,תימ ה הצבעתו המאוחרת ,כאשר הצבעה של
בעל מ יות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב
הצבעה.

.7

מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת ושא על סדר היום ע"י בעל מ יה
.7.1

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הי ו לא יאוחר מעשרה ) (10ימים לפ י מועד
האסיפה.

המועד האחרון להמצאת בקשת מאת בעל מ יה לפי סעיף )66ב( לחוק החברות לכלול ושא
.7.2
על סדר היום של האסיפה הי ו עד שבעה ) (7ימים לאחר זימון האסיפה.
יצוין כי ייתכן שיהיו שי ויים בסדר יום האסיפה ,לרבות הוספת ושא לסדר היום או הוספת הודעת
עמדה ,ויהיה יתן לעיין בסדר היום העדכ י ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
.8

עיון במסמכים
יתן לעיין ב וסח המלא של ההחלטות המוצעות וכן ביתר המסמכים ה וגעים ל ושאים שעל סדר
יומה של האסיפה שוא דו"ח זה במשרדי החברה ,ברחוב יהודה ה חתום  6באר שבע ,בימים א'-ה',
בשעות העבודה המקובלות ,בתאום מוקדם בטלפון .08-6232933
בכבוד רב,
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

שם החותמים:
יואל עזריה; תפקיד :יו"ר דירקטוריון
משה אידלמן; תפקיד :סמ כ"ל כספים

ספח א'  -הצהרתה של גב' שרון שוופי המועמדת לכהו ה שלישית כדירקטורית חיצו ית בחברה
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לכבוד
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

תאריך19.7.2021 :

ג.א,. .
ה דון :הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית חיצו ית
א י הח"מ ,שרון שוופי ,בעל ת"ז  ,059176826תושבת ישראל ,מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצו ית
בקבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ )"החברה"( ,ומאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי ת אי הכשירות ש קבעו
בחוק החברות ,התש "ט") 1999-חוק החברות"( לכהו תי כדירקטורית חיצו ית בחברה ,כמפורט בהצהרתי
שלהלן:
.1

הצהרתי זו ית ת בהתאם לסעיפים 224ב ו 241-לחוק החברות ובהתאם למו חים ולהגדרות הקבועים
בחוק החברות.

.2

ה י בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית
בחברה ,בשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ,וזאת ,בין היתר ,על בסיס
השכלתי ,יסיו י ותעסוקתי ,כמפורט בתק ה  26בפרק ד'  -פרק פרטים וספים על החברה ,המצורף
לדוח התקופתי של החברה לש ת .12020

.3

במהלך חמש הש ים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
.3.1

לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  ,420ו-
 422עד  428לחוק העו שין ,התשל"ז ,1977-ולפי סעיפים 52ג52 ,ד)53 ,א( ו 54-לחוק יירות ערך.

.3.2

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מ הלים
בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פ ים.

.3.3

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע ,כי מפאת מהותה ,חומרתה או סיבותיה ,אי י ראויה
לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.4

לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המ הלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה
ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.5

ה י תושבת ישראל ,בגירה ,אי י פסולת דין ,לא יתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא
קיימת מגבלה כלשהי למי ויי כדירקטורית חיצו ית בחברה.

.6

אי י קרובה של בעל השליטה וכן אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שא י כפופה לו במישרין או
בעקיפין ,או לתאגיד שא י בעלת שליטה בו ,במועד המי וי או בש תיים שקדמו לו ,זיקה לחברה ,לבעל
השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה ,במועד המי וי ,או לתאגיד אחר.2

.7

אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שא י כפופה לו במישרין או בעקיפין ,או לתאגיד שא י בעלת
השליטה בו ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה ,או לתאגיד אחר ,2גם אם
הקשרים כאמור אי ם דרך כלל ,וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אי י זכאית לקבל ,תמורה ב יגוד
להוראות סעיף )244ב( לחוק החברות3 .

.8

תפקידי או עיסוקי האחרים אי ם יוצרים או עלולים ליצור יגוד ע יי ים עם תפקידי כדירקטורית
בחברה ,ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בועדה/ות
הדירקטוריון.

1
2
3

כפי שפורסם ביום  ,24.3.3021אסמכתא מס' .2021-01-042360
"תאגיד אחר"  -תאגיד שבעל השליטה בו ,במועד המי וי או בש תיים שקדמו למועד המי וי ,הוא החברה או בעל השליטה
בה.
תמורה ב יגוד לאמור בסעיף )244ב( לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל וסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות,
כל תמורה במישרין או בעקיפין ,בשל כהו תו כדירקטור בחברה; לע יין סעיף זה ,לא יראו כתמורה מתן פטור ,התחייבות
לשיפוי ,או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.
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.9

אי י מכה ת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה
כדירקטור חיצו י.

.10

אי י עובדת של רשות יירות ערך או של בורסה בישראל.

.11

סכום הגמול שישולם לי כדירקטורית בחברה ,בכפוף למי ויי כאמור ,הובא לידיעתי.

.12

לאור השכלתי ,יסיו י ,תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי ,ועל בסיס המפורט לעיל:
] [ ה י בעלת כשירות מקצועית.
] [Xה י בעלת מיומ ות חשבו אית ופי סית.

.13

אם וככל שיחול שי וי באמור לעיל ,לרבות שיחדל להתקיים לגבי ת אי ה דרש לצורך כשירות כהו תי
כדירקטורית חיצו ית בחברה ,ה י מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

.14

ידוע לי כי החברה סמכת על הצהרתי זו לשם כהו תי וסיווגי כדירקטורית חיצו ית בחברה.

.15

ה י מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

________________________
שרון שוופי

ספח א' - 1הצהרתו של מר ד יאל בר שטיין המועמד לכהו ה ש יה כדירקטור חיצו י בחברה
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לכבוד
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

תאריך18.7.2021 :

ג.א,. .
ה דון :הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצו י
א י הח"מ ,ד יאל בר שטיין ,בעל ת"ז  ,051862241תושב ישראל ,מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצו י
בקבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ )"החברה"( ,ומאשר כי מתקיימים לגבי ת אי הכשירות ש קבעו בחוק
החברות ,התש "ט") 1999-חוק החברות"( לכהו תי כדירקטור חיצו י בחברה ,כמפורט בהצהרתי שלהלן:
.1

הצהרתי זו ית ת בהתאם לסעיפים 224ב ו 241-לחוק החברות ובהתאם למו חים ולהגדרות הקבועים
בחוק החברות.

.2

ה י בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ,וזאת ,בין היתר ,על בסיס
השכלתי ,יסיו י ותעסוקתי ,כמפורט בתק ה  26בפרק ד'  -פרק פרטים וספים על החברה ,המצורף
לדוח התקופתי של החברה לש ת .12020

.3

במהלך חמש הש ים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
.3.1

לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  ,420ו-
 422עד  428לחוק העו שין ,התשל"ז ,1977-ולפי סעיפים 52ג52 ,ד)53 ,א( ו 54-לחוק יירות ערך.

.3.2

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מ הלים
בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פ ים.

.3.3

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע ,כי מפאת מהותה ,חומרתה או סיבותיה ,אי י ראוי
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.4

לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המ הלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה
ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.5

ה י תושב ישראל ,בגיר ,אי י פסול דין ,לא יתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת
מגבלה כלשהי למי ויי כדירקטור חיצו י בחברה.

.6

אי י קרוב של בעל השליטה וכן אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שא י כפוף לו במישרין או
בעקיפין ,או לתאגיד שא י בעל שליטה בו ,במועד המי וי או בש תיים שקדמו לו ,זיקה לחברה ,לבעל
השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה ,במועד המי וי ,או לתאגיד אחר.2

.7

אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שא י כפוף לו במישרין או בעקיפין ,או לתאגיד שא י בעל
השליטה בו ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה ,או לתאגיד אחר ,2גם אם
הקשרים כאמור אי ם דרך כלל ,וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אי י זכאית לקבל ,תמורה ב יגוד
להוראות סעיף )244ב( לחוק החברות3 .

.8

תפקידי או עיסוקי האחרים אי ם יוצרים או עלולים ליצור יגוד ע יי ים עם תפקידי כדירקטור בחברה,
ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.

.9

אי י מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור
חיצו י.

1
2
3

כפי שפורסם ביום  ,24.3.3021אסמכתא מס' .2021-01-042360
"תאגיד אחר"  -תאגיד שבעל השליטה בו ,במועד המי וי או בש תיים שקדמו למועד המי וי ,הוא החברה או בעל השליטה
בה.
תמורה ב יגוד לאמור בסעיף )244ב( לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל וסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות,
כל תמורה במישרין או בעקיפין ,בשל כהו תו כדירקטור בחברה; לע יין סעיף זה ,לא יראו כתמורה מתן פטור ,התחייבות
לשיפוי ,או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

-3-

.10

אי י עובד של רשות יירות ערך או של בורסה בישראל.

.11

סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה ,בכפוף למי ויי כאמור ,הובא לידיעתי.

.12

לאור השכלתי ,יסיו י ,תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי ,ועל בסיס המפורט לעיל:
] [ ה י בעלת כשירות מקצועית.
] [Xה י בעלת מיומ ות חשבו אית ופי סית.

.13

אם וככל שיחול שי וי באמור לעיל ,לרבות שיחדל להתקיים לגבי ת אי ה דרש לצורך כשירות כהו תי
כדירקטור חיצו י בחברה ,ה י מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

.14

ידוע לי כי החברה סמכת על הצהרתי זו לשם כהו תי וסיווגי כדירקטור חיצו י בחברה.

.15

ה י מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

________________________
ד יאל בר שטיין

ספח א' - 2הצהרתם של הדירקטורים שאי ם דירקטורים חיצו יים

תאריך22.7.2021 :

לכבוד:
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
ה דון :הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

א י הח"מ ,גיל )גילי( עזריה ,בעל תעודת זהות  ,023701410מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בקבוצת
אורון אחזקות והשקעות בע"מ )"החברה"( ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי ת אי הכשירות ש קבעו בחוק
החברות ,התש "ט ") 1999 -חוק החברות"( לכהו תי כדירקטור בחברה ,כמפורט בהצהרתי שלהלן:
.1

הצהרתי זו ית ת בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ובהתאם למו חים ולהגדרות הקבועים
בחוק החברות.

.2

במהלך חמש הש ים שעובר למועד מתן הצהרה זו ,לא הורשעתי:
2.1

בעבירות לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422 -עד  428לחוק העו שין,
התשל"ז ,1977 -ולפי סעיפים 52ג52 ,ד)53 ,א( ו 54 -לחוק יירות ערך ,התשכ"ח ;1968 -

2.2

בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מ הלים בתאגיד או עבירות של
יצול מידע פ ים;

2.3

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או סיבותיה ,אי י
ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.3

לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המ הלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה
ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.4

ה י בגיר תושב ישראל ,לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ,ולמיטב ידיעתי לא
קיימת מגבלה כלשהי למי ויי כדירקטור בחברה.

.5

ה י בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ,וזאת ,בין היתר ,על בסיס
כישוריי ,השכלתי ,יסיו י ותעסוקתי ,כמפורט בתק ה  26בפרק ד'  -פרק פרטים וספים על
החברה ,המצורף לדוח התקופתי של החברה לש ת .12020

.6

ה י מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים
הפומביים של החברה.

.7

ידוע לי כי החברה סמכת על הצהרתו זו ,ואם וככל שיחול שי וי באמור לעיל ,לרבות שיחדל
להתקיים לגבי ת אי ה דרש לצורך כשירות כהו תי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,ה י מתחייב
להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

________________________
גיל )גילי( עזריה
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כפי שפורסם ביום  ,24.3.3021אסמכתא מס' .2021-01-042360

תאריך22.7.2021 :

לכבוד:
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
ה דון :הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

א י הח"מ ,יואל עזריה ,בעל תעודת זהות  ,023701428מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בקבוצת אורון
אחזקות והשקעות בע"מ )"החברה"( ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי ת אי הכשירות ש קבעו בחוק
החברות ,התש "ט ") 1999 -חוק החברות"( לכהו תי כדירקטור בחברה ,כמפורט בהצהרתי שלהלן:
.1

הצהרתי זו ית ת בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ובהתאם למו חים ולהגדרות הקבועים
בחוק החברות.

.2

במהלך חמש הש ים שעובר למועד מתן הצהרה זו ,לא הורשעתי:
2.1

בעבירות לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422 -עד  428לחוק העו שין,
התשל"ז ,1977 -ולפי סעיפים 52ג52 ,ד)53 ,א( ו 54 -לחוק יירות ערך ,התשכ"ח ;1968 -

2.2

בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מ הלים בתאגיד או עבירות של
יצול מידע פ ים;

2.3

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או סיבותיה ,אי י
ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.3

לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המ הלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה
ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.4

ה י בגיר תושב ישראל ,לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ,ולמיטב ידיעתי לא
קיימת מגבלה כלשהי למי ויי כדירקטור בחברה.

.5

ה י בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ,וזאת ,בין היתר ,על בסיס
כישוריי ,השכלתי ,יסיו י ותעסוקתי ,כמפורט בתק ה  26בפרק ד'  -פרק פרטים וספים על
החברה ,המצורף לדוח התקופתי של החברה לש ת .12020

.6

ה י מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים
הפומביים של החברה.

.7

ידוע לי כי החברה סמכת על הצהרתו זו ,ואם וככל שיחול שי וי באמור לעיל ,לרבות שיחדל
להתקיים לגבי ת אי ה דרש לצורך כשירות כהו תי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,ה י מתחייב
להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

________________________
יואל עזריה

1

כפי שפורסם ביום  ,24.3.3021אסמכתא מס' .2021-01-042360

לכבוד:
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

תאריך19.7.2021 :

ה דון :הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי
א י הח"מ ,איתן בן דוד ,בעל תעודת זהות  ,055605273מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בקבוצת אורון
אחזקות והשקעות בע"מ )"החברה"( ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי הת אים לסיווגי כ"דירקטור בלתי
תלוי" ש קבעו בחוק החברות ,התש "ט ") 1999 -חוק החברות"( ,כמפורט בהצהרתי שלהלן:
.1

הצהרתי זו ית ת בהתאם לסעיפים 224ב ו249-ב לחוק החברות ובהתאם למו חים ולהגדרות
הקבועים בחוק החברות.

.2

במהלך חמש הש ים שעובר למועד מתן הצהרה זו ,לא הורשעתי:
2.1

בעבירות לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422 -עד  428לחוק העו שין,
התשל"ז ,1977 -ולפי סעיפים 52ג52 ,ד)53 ,א( ו 54 -לחוק יירות ערך ,התשכ"ח ;1968 -

2.2

בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מ הלים בתאגיד או עבירות של
יצול מידע פ ים;

2.3

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או סיבותיה ,אי י
ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.3

לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המ הלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה
ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

.4

ה י בגיר תושב ישראל ,לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ,ולמיטב ידיעתי לא
קיימת מגבלה כלשהי למי ויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

.5

אי י קרוב של בעל השליטה בחברה ,וכן אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שא י כפוף לו
במישרין או בעקיפין ,או לתאגיד שא י בעל השליטה בו ,במועד המי וי או בש תיים שקדמו למועד
המי וי ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה ,במועד המי וי ,או
לתאגיד אחר.1
אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שא י כפוף לו במישרין או בעקיפין ,או לתאגיד שא י בעל
השליטה בו ,קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל
השליטה ,או לתאגיד אחר ,1גם אם הקשרים כאמור אי ם דרך כלל ,וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי
אי י זכאי לקבל ,תמורה ב יגוד להוראות סעיף )244ב( לחוק החברות2 .

.7

תפקידי או עיסוקי האחרים אי ם יוצרים או עלולים ליצור יגוד ע יי ים עם תפקידי כדירקטור
בחברה ,ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות
הדירקטוריון.

.8

אי י מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה
כדירקטור חיצו י.

.9

אי י עובד של רשות יירות ערך או של בורסה בישראל.

.6

1

2

"תאגיד אחר"  -תאגיד שבעל השליטה בו ,במועד המי וי או בש תיים שקדמו למועד המי וי ,הוא החברה או בעל השליטה
בה.
תמורה ב יגוד לאמור בסעיף )244ב( לחוק החברות ,משמעה כי לא יתקבל וסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר
הוצאות ,כל תמורה במישרין או בעקיפין ,בשל כהו תו כדירקטור בחברה; לע יין סעיף זה ,לא יראו כתמורה מתן פטור,
החתייבות לשיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות; הרי י לאשר כי ידועות לי תק ות החברות
)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצו י( ,התש"ס ,2000-וכן הובא לידיעתי הגמול הש תי וגמול ההשתתפות קודם
לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

.10

אי י מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע ש ים רצופות.

.11

ה י בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ,וזאת ,בין היתר ,על בסיס
כישוריי ,השכלתי ,יסיו י ותעסוקתי ,כמפורט בתק ה  26בפרק ד'  -פרק פרטים וספים על
החברה ,המצורף לדוח התקופתי של החברה לש ת .32020

.12

לאור השכלתי ,יסיו י ,תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי ,ועל בסיס המפורט לעיל:
] [Xה י בעל/ת כשירות מקצועית.
] [ ה י בעל/ת מיומ ות חשבו אית ופי סית.

.13

ה י מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה
הפומביים.

.14

ידוע לי כי החברה סמכת על הצהרתו זו ,ואם וככל שיחול שי וי באמור לעיל ,לרבות שיחדל
להתקיים לגבי ת אי ה דרש לצורך כשירות כהו תי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,ה י מתחייב
להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
________________________
איתן בן דוד
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