סולגרין בע"מ
("החברה")
תאריך 23 :בנובמבר 2020
לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א
א.ג.נ,.

הנדון :דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה
ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ,בהתאם לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
("חוק ניירות ערך") ,בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא
לסדר היום) ,התש"ס ,2000-בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות דוחות
מיידיים") ,בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") ,כמפורט בדוח זה להלן.
חלק א'  -זימון אסיפה כללית
.1

מועד ומקום כינוס האסיפה
האסיפה תתכנס ביום ג' 15 ,בדצמבר  ,2020בשעה  ,14:00במשרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן  ,8הרצליה
פיתוח (טל' ;073-7895160 :פקס.)073-7895132 :

.2

הנושאים שעל סדר היום
על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות הבאות:
.2.1

דיון בדו"חות הכספיים
דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019אשר
פורסמו ביום  24במרץ  2020כחלק מהדו"ח התקופתי של החברה לשנת ( 2019מס' אסמכתא2020-01- :
"( )025351הדו"ח התקופתי של החברה").

.2.2

מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר
מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה ,וזאת
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
בהתאם להוראות סעיף  23.2לתקנון החברה ,דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר
של החברה עבור פעולות הביקורת וידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

.2.3

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת
מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה :גל בוגין (יו"ר
הדירקטוריון) ,יוסף זינגר ,ארז בלשה ,נועם רובינזון ,רונית כהן וגונן ביבר (דירקטור בלתי תלוי) ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם
להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.
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לפרטים הנדרשים על פי תקנה  26לתקנות דוחות מיידיים לגבי כל אחד מהדירקטורים אשר מינויים מובא
לאישור מחדש ראו ,בהכללה על דרך ההפניה ,תקנה  26בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי
של החברה ("הדוח התקופתי")1.
יצוין ,כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ,כל אחד מהדירקטורים לעיל הצהיר על כשירותו לכהן
כדירקטור (לרבות מומחיותו החשבונאית והפיננסית ,ככל שרלוונטי) ("הצהרת כשירות לכהונה כדירקטור").
הצהרותיהם של הדירקטורים לעיל מצורפות לדו"ח זימון זה ,כנספח א'.
הדירקטורים לעיל יהיו זכאים ,בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום  ,28.1.2019להמשיך
להחזיק בכתבי השיפוי שהוענקו להם בנוסח הקיים בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים ,כפי שיעודכנו
מעת לעת .לנוסח כתב השיפוי כפי שאושר באסיפה הכללית כאמור לדירקטורים המכהנים בחברה או שיכהנו
בעתיד ,ראו ,בהכללה על דרך ההפניה ,נספח ג' בדוח זימון אסיפה של החברה מיום  23בדצמבר ( 2018מס'
אסמכתא"( )2018-01-117511 :הסדר שיפוי" ו"-כתב השיפוי" בהתאמה).
כמו כן ,ימשיכו כל הדירקטורים להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה באופן זהה
ליתר הדירקטורים בחברה ("הסדר ביטוח") ,כמפורט בתקנה  22לחלק ד' לדוח התקופתי ,ויהיו זכאים לגמול
שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות
החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") ,כפי שתתוקנה מעת
לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה ,כפי שתהא מעת לעת ("הגמול הקבוע").
ה"ה יוסף זינגר ,ארז בלשה ונועם רובינזון הודיעו לחברה על המחאת זכותם לקבלת הגמול האמור לג'נריישן
קפיטל בע"מ ,או לחברת הניהול שלה.
ההצבעה לגבי מינויים של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.
.3

הרוב הנדרש
הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים  2.2עד  2.3שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל
קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד דוח זימון זה ,ג'נריישן קפיטל בע"מ ,בעלת השליטה בחברה 2,מחזיקה בכ-
 51.9%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ,אשר יקנו לה את הרוב הנדרש לאישור החלטות  2.2עד 2.3
שעל סדר היום דלעיל.

.4

המועד הקובע
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף (182ב) לחוק
החברות ,הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום  3בדצמבר "( 2020הבורסה" ו-
"המועד הקובע") ,ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע ,אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד
זה.

 1אודות שינויים בפרטיהם של ה"ה יוסף זינגר ,ארז בלשה ונועם רובינזון ,ראו הצהרותיהם המצורפות לדו"ח זימון זה כמפורט להלן.
 2מניות החברה מ וחזקות באמצעות סולגרין החזקות בע"מ ,חברה פרטית בבעלותה המלאה של ג'נריישן קפיטל בע"מ.
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.5

אופן ההצבעה
בעלי המניות זכאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל ,באופן אישי או על ידי שלוח וכן
באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני ,כמפורט להלן:
.5.1

אישור בעלות
בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) ,התש"ס"( 2000-תקנות
הוכחת בעלות") ,בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות
במרשם על שם החברה לרישומים ,המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי או באמצעות יפויי כוח ,ימציא
לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע ,כנדרש על פי תקנות הוכחת בעלות
("אישור בעלות") .על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני ( )2ימי עסקים לפני מועד האסיפה.
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו
הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד ,אם ביקש זאת,
ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים .בעל מניות לא רשום רשאי להורות
שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

.5.2

הצבעה באמצעות ייפוי כח
בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו באמצעות ייפוי כח ("ייפוי כח"); ותאגיד באמצעות
נציגיו שימונו על ידי מסמך שייחתם על ידי התאגיד כדין בדרך המחייבת את התאגיד ("כתב מינוי") ,הכל
בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות .ייפוי הכח וכתב המינוי ו/או העתק מאושר
על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה ( )48שעות לפני מועד כינוס
האסיפה.

.5.3

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני
בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל ,באמצעות כתב הצבעה שיועבר
במערכת ההצבעה האלקטרונית ,כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("כתב הצבעה אלקטרוני").
בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן
מידע נוסף בקשר עם האסיפה ,ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית.
בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני ,אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן
המפורש לעיל.
כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע .ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית תסתיים שש ( )6שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו – ביום  15בדצמבר  ,2020בשעה ,)08:00
אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

.6

מניין חוקי ואסיפה נדחית
על פי תקנון החברה ,המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים
וחמישה אחוזים ( )25%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח) ,תוך מחצית השעה מן
המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי").
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לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי ,תידחה האסיפה לשבוע
ימים ,לאותו יום לאותה השעה ולאותו המקום ("האסיפה הנדחית") .המנין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה
כל מספר משתתפים שהוא.
.7

הוספת נושא לסדר היום
בקשה של בעל מניה לפי סעיף (66ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ()7
ימים לאחר פרסום דוח מיידי זה .הוגשה בקשה כאמור ,ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון
באסיפה ,תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ( )7ימים לאחר המועד האחרון להמצאת
בקשה כאמור.

.8

עיון במסמכים
עותק של דוח זימון זה עומד לעיון במשרד החברה כאמור בסעיף  1לעיל ,בימים א'  -ה' בין השעות  09:00עד ,16:00
בתיאום מראש עם החברה ,בטל' ;073-7895160 :פקס ,073-7895132 :וזאת עד למועד כינוס האסיפה .עותק של דוח
זה מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך  magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה .tase.co.il

בכבוד רב,
סולגרין בע"מ
ע"י :תום שפרן ,מנכ"ל החברה
גיא ליברמן ,סמנכ"ל הכספים
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נספח א' – הצהרות כשירות דירקטורים
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 22בובמבר 2020
לכבוד
סולגרין בע"מ )"החברה"(
הדון :הצהרה שתית לדירקטור
על פי חוק החברות ,התש"ט") 1999-החוק"(
אי ,הח"מ ,מר גל בוגין ,ושא ת.ז ,24516601 .תושב ישראל ,שמעו ברח' מדית היהודים  ,89הרצליה ,תאריך לידה
 ,8.11.1969לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
ומתחייב בזה כדלקמן:
.1

אי מכהן כדירקטור בחברתכם ,שהיה חברה ציבורית ,שהתאגדה בישראל ויירות הערך שלה סחרים בבורסה
ליירות ערך בתל אביב בע"מ;

.2

אי כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים  227 - 225לחוק בוסחן במועד החתימה על הצהרה
זו ,לרבות לעיין הגבלת מיוי קטין ,פסול דין ,הגבלת מיוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מהלית
או פשיטת רגל .ידועה לי חובת ההודעה ,החלה מכוח סעיף 227א לחוק והי מתחייב למלא אותה כדרש.
הוראות הסעיפים בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק
בלתי פרד הימה.

.3

הי מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

.4

הי בעל ההשכלה ,ההכשרה והיסיון התעסוקתי ,כמפורט בתקה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה
ליום  31בדצמבר  ,2019כפי שפורסם ביום  24במרץ ) 2020מס' אסמכתא .(2020-01-025351 :לא חל כל שיוי
מהותי ביחס לפרטיי כאמור.

.5

תפקידיי ועיסוקיי האחרים אים יוצרים או עלולים ליצור יגוד עייים עם תפקידי כדירקטור בחברה ,ולא
יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.

.6

אי מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת
החברה .במידה ויתעורר חשש ,שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי ,לפיו אחדל לקיים תאי מהתאים ו/או
מההצהרות לעיל או כי קיים חשש ,כי הפרתי את חובת האמוים לחברה )כהגדרתה בסעיף  254לחוק( ,אודיע
על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בספח א' להצהרה זו.

הוראות תקות החברות ,בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מצורפות כספח ב' להצהרתי זו.
.7

אין לי עסקים וספים בתחומי פעילותה של החברה.

.8

אי מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למיויו וכהותו של דירקטור לרבות ,משך הכהוה ,הפסקתה,
השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.

.9

ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחיה האם אי כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם
מתקיימים בי התאים והמבחים לפי החוק .כן הי מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה
לעיוו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

.10

זהו שמי ,זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל ,אמת הן.

גל בוגין
שם

24516601
ת.ז.

גל בוגין
חתימה

15976/1501/6609062v1

 22בובמבר 2020
לכבוד
סולגרין בע"מ )"החברה"(
הדון :הצהרה שתית לדירקטור
על פי חוק החברות ,התש"ט) 1999-להלן" :החוק"(
אי ,הח"מ ,מר יוסף זיגר ,ושא ת.ז ,55741672 .תושב ישראל ,שמעו ברח' שד' אבא אבן  ,12הרצליה ,תאריך לידה
 ,14.4.1959לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
ומתחייב בזה כדלקמן:
.1

אי מכהן כדירקטור בחברתכם ,שהיה חברה ציבורית ,שהתאגדה בישראל ויירות הערך שלה סחרים בבורסה
ליירות ערך בתל אביב בע"מ;

.2

אי כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים  227 - 225לחוק בוסחן במועד החתימה על הצהרה
זו ,לרבות לעיין הגבלת מיוי קטין ,פסול דין ,הגבלת מיוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מהלית
או פשיטת רגל .ידועה לי חובת ההודעה ,החלה מכוח סעיף 227א לחוק והי מתחייב למלא אותה כדרש.
הוראות הסעיפים בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק
בלתי פרד הימה.

.3

הי מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

.4

הי בעל ההשכלה ,ההכשרה והיסיון התעסוקתי ,כמפורט בתקה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה
ליום  31בדצמבר  ,2019כפי שפורסם ביום  24במרץ ) 2020מס' אסמכתא .(2020-01-025351 :בקשר עם פרטיי
כאמור חלו השיויים להלן :חדלתי לכהן כדירקטור בלודן חברה להדסה בע"מ.

.5

תפקידיי ועיסוקיי האחרים אים יוצרים או עלולים ליצור יגוד עייים עם תפקידי כדירקטור בחברה ,ולא
יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.

.6

אי מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת
החברה .במידה ויתעורר חשש ,שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי ,לפיו אחדל לקיים תאי מהתאים ו/או
מההצהרות לעיל או כי קיים חשש ,כי הפרתי את חובת האמוים לחברה )כהגדרתה בסעיף  254לחוק( ,אודיע
על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בספח א' להצהרה זו.

.7

הי בעל "מומחיות חשבואית ופיסית" ,בהתאם לאמור בתקות החברות )תאים ומבחים לדירקטור בעל
מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו") 2005-תקות החברות"(.

הוראות תקות החברות ,בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מצורפות כספח ב' להצהרתי זו.
.8

אין לי עסקים וספים בתחומי פעילותה של החברה.

.9

אי מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למיויו וכהותו של דירקטור לרבות ,משך הכהוה ,הפסקתה,
השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.

.10

ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחיה האם אי כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם
מתקיימים בי התאים והמבחים לפי החוק .כן הי מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה
לעיוו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

.11

זהו שמי ,זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל ,אמת הן.

יוסף זיגר
שם

55741672
ת.ז.

יוסף זיגר
חתימה

15976/1501/6609062v1

 22בובמבר 2020
לכבוד
סולגרין בע"מ )"החברה"(
הדון :הצהרה שתית לדירקטור
על פי חוק החברות ,התש"ט) 1999-להלן" :החוק"(
אי ,הח"מ ,מר ארז בלשה ,ושא ת.ז ,031993645 .תושב ישראל ,שמעו ברח' שד' אבא אבן  ,12הרצליה ,תאריך לידה
 ,25.3.1975לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
ומתחייב בזה כדלקמן:
.1

אי מכהן כדירקטור בחברתכם ,שהיה חברה ציבורית ,שהתאגדה בישראל ויירות הערך שלה סחרים בבורסה
ליירות ערך בתל אביב בע"מ;

.2

אי כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים  227 - 225לחוק בוסחן במועד החתימה על הצהרה
זו ,לרבות לעיין הגבלת מיוי קטין ,פסול דין ,הגבלת מיוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מהלית
או פשיטת רגל .ידועה לי חובת ההודעה ,החלה מכוח סעיף 227א לחוק והי מתחייב למלא אותה כדרש.
הוראות הסעיפים בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק
בלתי פרד הימה.

.3

הי מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

.4

הי בעל ההשכלה ,ההכשרה והיסיון התעסוקתי ,כמפורט בתקה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה
ליום  31בדצמבר  ,2019כפי שפורסם ביום  24במרץ ) 2020מס' אסמכתא .(2020-01-025351 :בקשר עם פרטיי
כאמור חלו השיויים להלן :את תפקידיי ב GES-ובחברות הבות וכן בדרך הים התפלה ,סיימתי לפי למעלה
מכ 5-שים .התחלתי לכהן בחברות  MRC powerו GES-כיו"ר דירקטוריון ,וכדירקטור בחברותMRC :
תפעול ,גריט ,דקל ,זירו וויסט ו-זירו וויסט .EPC

.5

תפקידיי ועיסוקיי האחרים אים יוצרים או עלולים ליצור יגוד עייים עם תפקידי כדירקטור בחברה ,ולא
יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.

.6

אי מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת
החברה .במידה ויתעורר חשש ,שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי ,לפיו אחדל לקיים תאי מהתאים ו/או
מההצהרות לעיל או כי קיים חשש ,כי הפרתי את חובת האמוים לחברה )כהגדרתה בסעיף  254לחוק( ,אודיע
על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בספח א' להצהרה זו.

.7

הי בעל "מומחיות חשבואית ופיסית" ,בהתאם לאמור בתקות החברות )תאים ומבחים לדירקטור בעל
מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו") 2005-תקות החברות"(.

הוראות תקות החברות ,בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מצורפות כספח ד' להצהרתי זו.
.8

אין לי עסקים וספים בתחומי פעילותה של החברה.

.9

אי מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למיויו וכהותו של דירקטור לרבות ,משך הכהוה ,הפסקתה,
השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.

.10

ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחיה האם אי כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם
מתקיימים בי התאים והמבחים לפי החוק .כן הי מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה
לעיוו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

.11

זהו שמי ,זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל ,אמת הן.

ארז בלשה
שם

031993645
ת.ז.

ארז בלשה
חתימה

15976/1501/6609062v1

 22בובמבר 2020
לכבוד
סולגרין בע"מ )"החברה"(
הדון :הצהרה שתית לדירקטור
על פי חוק החברות ,התש"ט") 1999-החוק"(
אי ,הח"מ ,מר ועם רוביזון ,ושא ת.ז ,065933665 .תושב ישראל ,שמעו ברח' שד' אבא אבן  ,12הרצליה ,תאריך לידה
 ,11.2.1984לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
ומתחייב בזה כדלקמן:
.1

אי מכהן כדירקטור בחברתכם ,שהיה חברה ציבורית ,שהתאגדה בישראל ויירות הערך שלה סחרים בבורסה
ליירות ערך בתל אביב בע"מ;

.2

אי כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים  227 - 225לחוק בוסחן במועד החתימה על הצהרה
זו ,לרבות לעיין הגבלת מיוי קטין ,פסול דין ,הגבלת מיוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מהלית
או פשיטת רגל .ידועה לי חובת ההודעה ,החלה מכוח סעיף 227א לחוק והי מתחייב למלא אותה כדרש.
הוראות הסעיפים בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק
בלתי פרד הימה.

.3

הי מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

.4

הי בעל ההשכלה ,ההכשרה והיסיון התעסוקתי ,כמפורט בתקה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה
ליום  31בדצמבר  ,2019כפי שפורסם ביום  24במרץ ) 2020מס' אסמכתא .(2020-01-025351 :בקשר עם פרטיי
כאמור חלו השיויים להלן :התחלתי לכהן כדירקטור בחברת בון תור בע"מ.

.5

תפקידיי ועיסוקיי האחרים אים יוצרים או עלולים ליצור יגוד עייים עם תפקידי כדירקטור בחברה ,ולא
יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.

.6

אי מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת
החברה .במידה ויתעורר חשש ,שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי ,לפיו אחדל לקיים תאי מהתאים ו/או
מההצהרות לעיל או כי קיים חשש ,כי הפרתי את חובת האמוים לחברה )כהגדרתה בסעיף  254לחוק( ,אודיע
על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בספח א' להצהרה זו.

.7

הי בעל "מומחיות חשבואית ופיסית" ,בהתאם לאמור בתקות החברות )תאים ומבחים לדירקטור בעל
מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו") 2005-תקות החברות"(.

הוראות תקות החברות ,בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מצורפות כספח ב' להצהרתי זו.
.8

אין לי עסקים וספים בתחומי פעילותה של החברה.

.9

אי מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למיויו וכהותו של דירקטור לרבות ,משך הכהוה ,הפסקתה,
השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.

.10

ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחיה האם אי כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם
מתקיימים בי התאים והמבחים לפי החוק .כן הי מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה
לעיוו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

.11

זהו שמי ,זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל ,אמת הן.

ועם רוביזון
שם

065933665
ת.ז.

ועם רוביזון
חתימה

15976/1501/6609062v1

 22בובמבר 2020
לכבוד
סולגרין בע"מ )"החברה"(
הדון :הצהרה שתית לדירקטור
על פי חוק החברות ,התש"ט") 1999-החוק"(
אי ,הח"מ ,גב' רוית כהן ,ושאת ת.ז ,029070158 .תושבת ישראל ,שמעה ברח' גורדון  ,3רמת השרון ,תאריך לידה
 ,3.11.1971לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהירה
ומתחייבת בזה כדלקמן:
.1

אי מכהת כדירקטורית בחברתכם ,שהיה חברה ציבורית ,שהתאגדה בישראל ויירות הערך שלה סחרים
בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ;

.2

אי כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים  227 - 225לחוק בוסחן במועד החתימה על
הצהרה זו ,לרבות לעיין הגבלת מיוי קטין ,פסול דין ,הגבלת מיוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה
מהלית או פשיטת רגל .ידועה לי חובת ההודעה ,החלה מכוח סעיף 227א לחוק והי מתחייבת למלא אותה
כדרש .הוראות הסעיפים בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בספח א' המצורף להצהרה זו
ומהווה חלק בלתי פרד הימה.

.3

הי מצהירה כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית
בחברה ,בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

.4

הי בעלת ההשכלה ,ההכשרה והיסיון התעסוקתי ,כמפורט בתקה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה
ליום  31בדצמבר  ,2019כפי שפורסם ביום  24במרץ ) 2020מס' אסמכתא .(2020-01-025351 :לא חל כל שיוי
מהותי ביחס לפרטיי כאמור.

.5

תפקידיי ועיסוקיי האחרים אים יוצרים או עלולים ליצור יגוד עייים עם תפקידי כדירקטורית בחברה ,ולא
יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.

.6

אי מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת
החברה .במידה ויתעורר חשש ,שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי ,לפיו אחדל לקיים תאי מהתאים ו/או
מההצהרות לעיל או כי קיים חשש ,כי הפרתי את חובת האמוים לחברה )כהגדרתה בסעיף  254לחוק( ,אודיע
על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בספח א' להצהרה זו.

.7

הי בעלת "מומחיות חשבואית ופיסית" ,בהתאם לאמור בתקות החברות )תאים ומבחים לדירקטור בעל
מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו") 2005-תקות החברות"(.

הוראות תקות החברות ,בוסחן במועד החתימה על הצהרה זו ,מצורפות כספח ב' להצהרתי זו.
.8

אין לי עסקים וספים בתחומי פעילותה של החברה.

.9

אי מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למיויו וכהותו של דירקטור לרבות ,משך הכהוה ,הפסקתה,
השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.

.10

ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחיה האם אי כשירה לכהן כדירקטורית בחברה ובמיוחד האם
מתקיימים בי התאים והמבחים לפי החוק .כן הי מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של
החברה לעיוו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

.11

זהו שמי ,זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל ,אמת הן.
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 22בובמבר 2020
לכבוד
סולגרין בע"מ )"החברה"(
הדון :הצהרה שתית לדירקטור בלתי תלוי
על פי חוק החברות ,התש"ט") 1999-החוק"(
אי ,הח"מ ,מר גון ביבר ,ושא ת.ז .מס'  ,055962856תושב ישראל ,שמעו ברח' יעקב מרידור  ,12ת"א ,תאריך לידה  21.8.59לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
אי מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם ,שהיה חברה ציבורית ,שהתאגדה בישראל ,ויירות הערך שלה סחרים בבורסה
.1
ליירות ערך בתל אביב בע"מ;
אי כשיר להתמות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים  227 - 225לחוק בוסחם במועד החתימה על הצהרה זו .הוראות
.2
הסעיפים בוסחם במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי פרד הימה.
הי מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ,בשים לב לצרכיה
.3
המיוחדים של החברה ולגודלה.
תפקידיי ועיסוקיי האחרים אים יוצרים או עלולים ליצור יגוד עייים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,ולא יפגעו
.4
ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227א ו245 -א לחוק והי מתחייב למלא אותן כדרש .הוראות הסעיפים
.5
ה"ל ,בוסחם במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בספח א' להצהרה זו.
אי מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למיויו וכהותו של דירקטור בלתי תלוי לרבות ,משך הכהוה ,הפסקתה ,השתתפות
.6
בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצ"ב.
אי מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור בלתי תלוי .אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת
.7
החברה .במידה ויתעורר חשש ,שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי ,לפיו אחדל לקיים תאי מהתאים ו/או מההצהרות לעיל
או כי קיים חשש ,כי הפרתי את חובת האמוים לחברה )כהגדרתה בסעיף  254לחוק( ,אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון
החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בספח א' להצהרה זו.
הי בעל ההשכלה ,ההכשרה והיסיון התעסוקתי ,כמפורט בתקה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר
.8
 ,2019כפי שפורסם ביום  24במרץ ) 2020מס' אסמכתא .(2020-01-025351 :לא חל כל שיוי מהותי ביחס לפרטיי כאמור.
יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן  Xליד האפשרות שבחרה:
.9
הי בעל "כשירות מקצועית" ,בהתאם לאמור בתקות החברות )תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו ") 2005 -תקות החברות"( .הוראות תקות החברות ,בוסחם במועד החתימה על
הצהרה זו ,מצורפות כספח ב' להצהרתי זו.
הי בעל "מומחיות חשבואית ופיסית" ,בהתאם לאמור בתקות החברות .הוראות תקות החברות ,בוסחם במועד החתימה
על הצהרה זו ,כמפורט בספח ב' להצהרתי זו.
יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן  Xליד האפשרות שבחרה:
.10
אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שאי כפוף לו במישרין או בעקיפין ,או לתאגיד שאי בעל שליטה בו ,במועד
המיוי או בשתיים שקדמו לו ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה ,במועד המיוי ,או
לתאגיד אחר .כן אין לי זיקה למי שהוא ,במועד המיוי ,יושב ראש הדירקטוריון ,המהל הכללי ,בעל מיות מהותי או
ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום;
לעיין סעיף זה –
"זיקה"  -קיום יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה ,וכן כהוה כושא משרה ,למעט
כהוה של דירקטור שמוה כדי לכהן כדירקטור חיצוי בחברה שעומדת להציע לראשוה מיות לציבור.
"תאגיד אחר"  -תאגיד שבעל השליטה בו ,במועד המיוי או בשתיים שקדמו למועד המיוי ,הוא החברה או בעל
השליטה בה.
"מועד המיוי"  -המועד בו תמה אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.
לחלופין,
קיימים ביי לבין החברה ,במועד המיוי או בשתיים שקדמו לו ,קשרים עסקיים או מקצועיים זיחים אשר תחילתם
במועד שיקדם למועד מיויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אים מהווים "זיקה" כאמור בתקות החברות )עייים
שאים מהווים זיקה( ,התשס"ז") 2006-תקות הזיקה"( .הוראות התקות הרלווטיות מתוך תקות הזיקה בוסחם
במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בספח ג' המצורף להצהרה זו .קשרים אלו הם כמפורט להלן : 1
.11
.12

1

_______________________________________________________________________.
בכל חברה אחרת בה אי מכהן כיום כדירקטור ,לא מכהן כדירקטור חיצוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
איי עובד של רשות יירות ערך או של בורסה בישראל.

יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זיחים.

.13
.14
.15
.16

.17
.18
.19
.20

לא קיבלתי כל תמורה ,במישרין או בעקיפין בשל כהותי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,וסף על הגמול והחזר ההוצאות להם
אי זכאית ,בשל כהותי כדירקטור בלתי תלוי בחברה .לעיין זה לא יראו כתמורה מתן פטור ,התחייבות לשיפוי ,שיפוי או
ביטוח.
איי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שים רצופות .לעיין זה לא יראו בהפסקת כהוה שאיה עולה על שתיים כמפסיקה
את רצף הכהוה.
הי בעל ידע ויסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן :יסיון ביהול עסקי בחברות ציבוריות ופרטיות כושא משרה
וכדירקטור ,גיוס הון וחוב ,יהול פיסי ,תהליכי אסטרטגיה והשבחה.
ידוע לי כי על פי החוק ,החברה ,בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעיק לי ,לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת
האה ,במישרין או בעקיפין ,ובכלל זה לא ימו אותי ,את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי ,לכהוה כושא משרה בחברה או
בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה ,לא יעסיקו אותי כעובד ,ולא יקבלו ממי שירותים מקצועיים בתמורה ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי ,אלא אם כן חלפו שתיים מתום כהותי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,ולעיין
קרוב שלי שאיו בן זוגי או ילדי -שה מתום כהותי כדירקטור בלתי תלוי .כן ,הי מצהיר/ה כי כון למועד הצהרתי זו לא
יתו לי ,לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות האה כאמור בסעיף זה.
איי מועסק על ידי החברה ,בעל השליטה בחברה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה.
איי ותן שירותים ,דרך קבע ,לחברה ,לבעל השליטה בה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה וכן עיקר פרסתי
איה על בעל השליטה בחברה.
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחיה האם אי כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,ובמיוחד האם
מתקיימים בי התאים והמבחים לפי החוק .כן הי מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיוו של כל
אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את הגורם הממה לשם בחית כשירותי לכהוה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

זהו שמי ,זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל ,אמת הן.
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