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החברה1

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ,אשר תתקיים ביום ה',
ה 1-ביוני 2017 ,בשעה  12:00במשרדי החברה בקפריסין Office 606 (6th floor), Nicolaou Pentadromos Centre, -

") Thessalonikis St., 3025 Limassol Cyprusהאסיפה"( ,אשר הנושאים שעל סדר יומה ותמצית ההחלטות לגביהם
מפורטים בדוח זה להלן.
.1

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות בעניינם
.1.1

דיון בדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה )ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף
להם( ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2016כפי שפורסמו על-ידי החברה ביום 15
במרץ) 2017 ,מס' אסמכתא") (2017-01-024333 :הדוח התקופתי לשנת .("2016

.1.2

מינוי מחדש של דירקטורים לדירקטוריון החברה
ההחלטה המוצעת :לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים של החברה ,ה"ה אלכסנדר
רגנבוגן ,קונסטנטינוס פאנדאלידס ,דוד זבידה ורומן רוזנטל לדירקטוריון החברה . 2
החברה בדעה ,כי הדירקטורים האמורים ראויים להתמנות לדירקטוריון החברה והם הביעו את
רצונם להציג את מועמדותם למינוי מחדש כאמור.
עם מינויים מחדש )ככל שיאושר( ,ובהתאם לאישור דירקטוריון החברה כפי שניתן ביום 27
באפריל 2017 ,לאחר שהתקבל אישור והמלצת ועדת התגמול ,הדירקטורים האמורים ,למעט מר

1

2

דוח מיידי זה נעשה מכוח הוראת סעיף  36של חוק ניירות ערך ,התשכ"ח") 1968-חוק ניירות ערך"( ,החל על החברה היות וניירות
הערך שלה הוצאו לציבור בישראל והם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ .יחד עם זאת ,שימת הלב ,כי בשל
היותה של החברה מאוגדת על-פי דיני הרפובליקה של קפריסין ,בהתאם להוראות סעיף 39א' של חוק ניירות ערך ,רק הוראות
חוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק החברות"( והתקנות אשר הותקנו מכוחו המצוינות בתוספת הרביעית של חוק ניירות ערך,
חלות עליה .בהקשר זה שימת הלב גם לאופן ההשתתפות וההצבעה באסיפה בהתאם להוראות תקנון הבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ )"הבורסה"( וההנחיות מכוחו הנוגעים לחברה זרה כמפורט בסעיף  5להלן.
זאת למעט הדח"צים של החברה ומר יהושוע )שוקי( אורן אשר מונו כדירקטורים על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 10
באפריל .2017 ,ראו דוח מיידי מיום  12באפריל) 2017 ,מס' אסמכתא.(2017-01-039975 :

רומן רוזנטל המכהן כמנכ"ל החברה ,יהיו זכאים לשכר דירקטורים בגובה ה"-סכום המרבי"
כהגדרתו בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס2000-
)"תקנות הגמול"( ,כפי שיהא מעת לעת בהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה בעת הרלוונטית.
בנוסף ,הדירקטורים האמורים יהיו זכאים )עם מינויים ,ככל שיאושר( להסדרי הביטוח והשיפוי
כפי שנהוגים אצל החברה מעת לעת.
בהתאם לתקנה 36ב)א() (10לתקנות הדיווח ,מידע ונתונים אודות הדירקטורים המוצעים למינוי
מחדש כנדרש על-פי תקנה  26לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,התש"ח2000-
ומובאות כאן למען הנוחות בנספח א' לדוח מיידי זה; הצהרות כשירות של הדירקטורים
בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות ,לרבות הצהרה בדבר כשירותו המקצועית או
מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו 2005-מצורפות
כנספח ב' לדוח מיידי זה.
הצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין דלעיל תעשה בנפרד.
.1.3

מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר
ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את פירמת רואי החשבון ) Ernst & Young -בקפריסין ובישראל
 ארנסט אנד יאנג  -קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר  -רואי חשבון( ,כרואה החשבון המבקר שלהחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע
את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.

.1.4

תיקון תקנון החברה
לתקן את תקנון החברה הקיים בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח מיידי זה.

.1.5

הגדלת ההון הרשום של החברה
ההחלטה המוצעת :בכפוף לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף  1.4לעיל ,להגדיל את ההון הרשום
של החברה מ 17,000,000-דולר ארה"ב )"דולר"( מחולק ל 85,000,000-מניות רגילות בנות 0.20
דולר ערך נקוב כל אחת )"מניות רגילות"( ל 40,000,000-דולר מחולק ל 200,000,000-מניות
רגילות.

.1.6

הסמכת דירקטוריון החברה להקצאת והנפקת מניות נוספות
ההחלטה המוצעת :בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף  1.5לעיל ,להסמיך את דירקטוריון החברה,
באופן כללי וללא תנאי ,להפעיל את כל סמכויות החברה להקצות ולהנפיק מניות של החברה עד
לגובה ההון הרשום של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ,אלא אם כן
סמכות זו חודשה ,שונתה או בוטלה לפני כן באסיפה של בעלי המניות ,כאשר דירקטוריון
החברה יהא רשאי לבצע הקצאת מניות בהתאם להחלטה זו גם לאחר תום התקופה האמורה,
ובלבד שהצעה או הסכם להקצאתן של מניות אלו נעשתה על-ידי החברה לפי תום התקופה
האמורה.

.1.7

הימנעות מהפעלת זכות מצרנות )(Pre-Emptive
בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף  1.5לעיל ,לאשר לדירקטוריון החברה שלא ליישם )  ( Disapplyאת
זכות המצרנות )  ( Pre-Emptiveהקיימת לבעלי המניות של החברה בהתאם להוראות תקנון
החברה וחוק החברות הקפריסאי ,עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

החברה בקשר עם הקצאה והנפקה של מניות עד לגובה ההון הרשום של החברה כמפורט
בהחלטה מס'  1.5לעיל ,ו/או בעקבות הצעה או הסכם שיובאו לפני תום התקופה האמורה וזאת

.2

כנגד תמורה שלא תפחת מ 1.5-ש"ח למניה.
לדעת דירקטוריון החברה הנ"ל הינו אינטרס של החברה על מנת לאפשר לה גמישות בהפעלת
הסמכויות האמורות.
כינוס האסיפה
.2.1

מקום כינוס האסיפה ומועדה
האסיפה תתכנס ביום ה' ,ה 1-ביוני ,2017 ,בשעה  12:00במשרדי החברה בקפריסין Office 606 (6th floor) -
.Nicolaou Pentadromos Centre Thessalonikis St., 3025 Limassol, Cyprus

.2.2

המניין החוקי לקיום האסיפה
אין לפתוח בדיוני האסיפה ,אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי באסיפה .מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה
שיהיו נוכחים ,בעצמם או על-ידי שלוח ,שני ) (2בעלי מניות לפחות ,המחזיקים ביחד מניות המקנות לפחות
 25%מזכויות ההצבעה בחברה ,תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה .אם כעבור מחצית
השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי ,תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב באותה
שעה ובאותו מקום ,או ליום ,שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון )"האסיפה הנדחית"( .אם
כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי ,כי אזי האסיפה תתקיים בכל
מספר משתתפים שהוא.

.3

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות
לצורך אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים  1.5 ,1.3 ,1.2ו 1.6 -לעיל ,נדרש רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים
באסיפה )או באסיפה הנדחית( והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.
לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף  1.4לעיל ,נדרש רוב של  75%מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה )או
באסיפה הנדחית( והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.
בהתאם להוראות החוק הקפריסאי החל ,לצורך אישור ההחלטות המוצעות בסעיף  1.7לעיל ,נדרש רוב של שני
שליש ) (2/3מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה )או באסיפה הנדחית( והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות
שלוח או באמצעות כתב הצבעה .יחד עם זאת ,במקרה ששיעור ההון המונפק והנפרע של החברה המיוצג באסיפה
)או באסיפה הנדחית( בנוגע להצבעה על הנושא הקבוע בסעיף  1.7לעיל ,מהווה לפחות מחצית מההון המונפק
והנפרע של החברה ,הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף  1.7לעיל ,הינו רוב רגיל של בעלי המניות
הנוכחים באסיפה )או באסיפה הנדחית( והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב
הצבעה.

.4

המועד הקובע
המועד הקובע לקביעת זכאות להשתתף והזכות להצביע באסיפה בהתאם לתקנה  3לתקנות ההצבעה ,וכן לצורך
הצבעה באמצעות כתב הצבעה ,הוא תום יום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ב 30-באפריל2017 ,
)״המועד הקובע״(.

.5

אופן ההצבעה ,כתב הצבעה
מאחר והוראות סעיפים  88ו 132-של חוק החברות לעניין מעמדה של החברה לרישומים אינו חל על החברה כחברה
קפריסאית ,בעל מניות אשר יהא מעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה ,יידרש לפנות לחבר הבורסה באמצעותו הוא
מחזיק את מניות החברה ,תוך ציון הכמות בגינה הוא מבקש להצביע ,על-מנת לקבל יפוי כוח מהחברה לרישומים

של בנק דיסקונט לישראל בע"מ )"החברה לרישומים"( להשתתף ולהצביע באסיפה ,וזאת בהתאם להוראת סעיף
12א)ד() (3לפרק ט' ,חלק ב' ,לחוקי העזר של מסלקת הבורסה .חבר הבורסה שיקבל פניה כאמור ,יפנה למסלקת
הבורסה בבקשה לאשר לחברה לרישומים ,כי במועד הקובע רשומות המניות דנן לזכותו של בעל המניות במסלקת
הבורסה .יובהר ,כי בהתאם להוראת סעיף 12א)ד() (3לפרק ט' ,חלק ב' ,לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ,מסלקת
הבורסה אינה מתחייבת לטפל בבקשות שהוגשו לה פחות מ 72-שעות לפני מועד האסיפה.
נוכח האמור ,נכון למועד דוח זה ,בעלי המניות של החברה לא יוכלו להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית .ככל שהנושא יוסדר והצבעה במערכת האלקטרונית תתאפשר ,החברה תפרסם דיווח מיידי בעניין.
בעלי מניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע על הנושאים שעל סדר היום ,יוכלו לעשות זאת ,לפי בחירתם,
באחת הדרכים הבאות (1) :להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם; ) (2למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה
במקומם ,על-פי כתב מינוי וייפוי כוח; ) (3להצביע באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זימון זה ומהווה
חלק בלתי נפרד הימנו והכל בהתבסס על אישורי בעלות וייפוי כח מאת החברה לרישומים שיצורפו לו ,כמפורט
בדוח זה.
בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה לקבלת נוסח כתב ההצבעה כתב ההצבעה כפי שפורסם על-ידי החברה
ונמצא בכתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ ,כדלקמן :אתר ההפצה של
רשות ניירות ערך") www.magna.isa.gov.il :אתר ההפצה"(; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:
.maya.tase.co.il
בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,התש״ס 2000-בעל מניה שלזכותו
רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים,
המעוניין להצביע באסיפה ,נדרש להפקיד במשרדי החברה ,לפחות ארבע ) (4שעות לפני מועד האסיפה ,אישור בדבר
בעלותו במניה במועד הקובע כנדרש על-פי התקנות האמורות בצירוף יפוי כח מאת החברה לרישומים.
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר בורסה שבאמצעותו הוא
מחזיק את מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה
לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים .חבר בורסה ישלח ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרוני ,קישורית
לכתב ההצבעה ,באתרי ההפצה ,לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל
אותו חבר בורסה ,אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ,ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך
מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו )"בא כח"( יחתום על כתב מינוי .שלוח אינו
חייב להיות בעל מניה בחברה .כתב המינוי ייחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי כוחו שיש להם סמכות לכך בכתב,
או אם הממנה הוא תאגיד  -ייעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך .כתב
מינוי של שלוח להצבעה וייפוי כוח או העתק שלהם המאושר על-ידי נוטריון ,יש להפקיד במשרדי החברה לפחות
ארבעים ושמונה ) (48שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה ,בצירוף אישור בעלות
של בעל המניות הלא רשום וייפוי כח מאת החברה לרישומים ,או צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות,
אם בעל המניות רשום בספרי החברה ,לא יאוחר מארבע ) (4שעות לפני מועד כינוס האסיפה .ההצבעה תיעשה על-
גבי החלק השני של כתב ההצבעה.
המודעה תפורסם באתר האינטרנט של החברה בהתאם לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת
סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום( ,התש"ס") 2000-תקנות הודעה ומודעה"(.

.6

הוספת נושא על סדר היום
בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד ) (1%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה ,רשאי לבקש מדירקטוריון
החברה ,בהתאם לסעיף )66ב( לחוק החברות ,לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ,ובלבד שהנושא מתאים להיות
נדון באסיפה ובהתאם לסדר הזמנים הקבוע בסעיף 5א' לתקנות הודעה ומודעה.
מצא הדירקטוריון ,כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה ,תפרסם
החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ) (7ימים לאחר המועד האחרון
להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום .יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני שהתפרסמו
בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
בהתאם להוראות החוק הקפריסאי ,אסיפה שלסדר יומה הוסף נושא בהתאם להוראות סעיף זה )"הנושא הנוסף"(
תתקיים לפחות  14יום לאחר פרסום הזימון שבו נכלל הנושא הנוסף ,אם מדובר בהחלטה שהרוב הדרוש לאישורה
הינו רוב רגיל ,ולפחות  21יום ככל שמדובר בהחלטה שהרוב הדרוש לאישורה הינו רוב מיוחד.
יובהר ,כי אין בפרסום סדר היום המעודכן )הכולל את הנושאים הנוספים( ,ככל שיעודכן ,כדי לשנות את המועד
הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

.7

פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי
נציגות החברה לטיפול בדוח מיידי זה הינו עו״ד עידן עזרתי ממשרד עוה"ד שטיינמץ ,הרינג ,גורמן ושות' ,דרך
מנחם בגין ) 23מגדל לוינשטיין  -קומה  ,(18תל-אביב  .6618356טלפון ,03-5670100 :פקס'.03-5670101 :

.8

המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדוח
כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח המיידי ובמסמכים הנזכרים בו במשרד עוה"ד של החברה במשרדי
שטיינמץ ,הרינג ,גורמן ושות' ברחוב דרך מנחם בגין ) 23מגדל לוינשטיין  -קומה  ,(18תל אביב ,בתיאום מראש
בימים א'-ה' בין השעות ) 9:00-16:00טל' ;03-5670100 :פקס' ,(03-5670101 :וזאת עד מועד כינוס האסיפה.
בהתאם להוראת דירקטוריון החברה,
MirLand Development Corporation Plc.

נספח א'
הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש
שם
הדירקטור

אלכסנדר רגנבוגן

קונסטנטינוס פאנדאלידס

Alexander Regenbogen

Constantinos Pandelides

מנכ"ל ודירקטור

דירקטור בלתי תלוי

דירקטור בלתי תלוי

דירקטור

015387467

024917080

678321
)קפריסין(

25012436

1968

1970

1970

1972

מנחם בגין  ,23תל אביב,
ישראל ,אצל שטיינמץ,
הרינג ,גורמן ושות'.

Sos Nordului 58, Apartment
4, SectorI, Bucharest,
Romania

Melisson 11, 3110
Limassol Cyprus

תוצרת הארץ  ,7תל אביב
6109002

ישראלית

ישראלית ורומנית

קפריסאית

ישראלית

-

ועדת ביקורת ,ועדת תגמול

ועדת ביקורת

-

דירקטור בלתי תלוי

לא

כן

כן

לא

דירקטור חיצוני

לא

לא

לא

לא

אוקטובר2006 ,

אוגוסט2014 ,

יולי2016 ,

נובמבר2016 ,

אקדמאית

אקדמאית

אקדמאית

אקדמאית

)מנהל עסקים וחשבונאות,
רו"ח(

)תואר ראשון בחשבונאות
ותואר שני במנהל עסקים(

)תואר ראשון בחשבונאות(

)תואר ראשון
בחשבונאות(

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית
או כשירות מקצועית

כן

כן

כן

כן

עיסוקים עיקריים ב 5-השנים
האחרונות ופירוט התאגידים בהם
הוא משמש דירקטור

סמנכ"ל כספים בחברה
).(2010 - 2006
מנכ"ל
)החל מדצמבר.(2010 ,

מתן שירותי ייעוץ פיננסי וליווי
עסקי  -עצמאי;
מנהל פרויקטים בתחום הנדל"ן
ברומניה  -עצמאי.
דירקטור בתאגידים הבאים:
SC Trust Asset Management
;SRL.
& SC Saphir Management

)מServices Ltd (10/2008-מנהל בRombus -
מכהן בחברות שלהלן בעצמו או באמצעות חברת
Rombus Services Ltd.
אשר בבעלותו:
Adeljam invest limited
Agonalea holdings limited
Agonalea management limited
Archibell limited

מנכ"ל בחברת כלכלית
ירושלים בע"מ ,מבני
תעשיה בע"מ ודרבן
השקעות בע"מ.
שותף אחראי בתחום נדל"ן
קוסט פורר Ernst & Young
גבאי
2012-2014

תפקיד
מספר ת.ז/.דרכון
שנת לידה
מען להמצאת כתבי בי דין

אזרחות
חברותו בוועדות הדירקטוריון

תאריך תחילת הכהונה

השכלה

רומן רוזנטל

דוד זבידה

דוד זבידה
דירקטור בחברות בנות של
,כלכלית ירושלים בע"מ
חברות בנות של מבני
תעשיה בע"מ וחברות בנות
.של דרבן השקעות בע"מ

קונסטנטינוס פאנדאלידס

אלכסנדר רגנבוגן

Constantinos Pandelides

Alexander Regenbogen

Asprolaona limited
Balenti holding ltd
Blackwell global investments (cyprus) limited
Boho limited
Crossworld marine services ltd
Dereneu management limited
Elbiomec ltd
Esco engineering service consulting limited
Jacazis management limited
Kinandara limited
Kit finance brokers ltd
Kraktel limited
Maswin investment ltd
Monestra limited
Momo group (cy) limited
O.c.i. Oeno consulting international ltd
O.s. Odostrata limited
Onterley environmental projects ltd
Orclpro holding ltd
Panormus trusts and investments limited
Pem easteurope project invest solar ltd
Pem ukra-solar 1 limited
Pem ukra-solar 2 limited
Pem ukra-solar 5 limited
Png design ltd
R.s.l. (nominees) limited
Renergy group ltd
Rosslyn medical limited
Senward holdings ltd
Spec holdings limited
Sepinal limited
Skopalino finance limited
Soliventures limited
Sufreta limited
Sunelectra global ltd
Talanat services limited
Tradernet limited
Tsangra limited
Avonbold international limited
Almen investment limited

Investment SRL.
Trust Asset Management SRL
:דירקטור לשעבר ב
S.C. Coral Consulting &
Management SRL. (20062013)

רומן רוזנטל

שם
הדירקטור

דוד זבידה

קונסטנטינוס פאנדאלידס

אלכסנדר רגנבוגן

Constantinos Pandelides

Alexander Regenbogen

רומן רוזנטל

שם
הדירקטור

Aviation lease and finance corporation
Falcon international holdings ltd
Huang lung engineering co. Ltd
Micaros kapital a.s.
Nobilimus holding limited
Option portfolio holdings limited
Redal investment limited
SPARKS PROPERTY S.A.
כן

לא

לא

כן

 של,האם הוא עובד של החברה
 או חברה קשורה שלה או,חברה בת
של בעל עניין בה

לא

לא

לא

לא

האם הוא בן משפחה של בעל עניין
אחר בחברה

נספח ב'
הצהרות דירקטורים

'נספח ג
נוסח מוצע לתיקון התקנון הקיים של החברה
The Articles of Association be amended as follows:
(i)

by the deletion and replacement of paragraph 3 with the following new paragraph:

“3. The authorised share capital of the Company at the date of adoption of these Articles is US$40,000,000
divided into 200,000,000 ordinary shares of US$0.20 nominal value each. The powers, preferences, rights,
restrictions and other matters relating to the shares are as set out in these Articles. Warrants, options and other
securities convertible or exercisable into shares shall not be considered as shares for purposes of these
Articles.”
(ii)

by the insertion of the following new paragraph after paragraph 5:

5A. The Company may from time to time by a Resolution of Shareholders increase the share capital by such
sum, to be divided into Shares of such amount, as the Resolution of Shareholders shall prescribe.
5B.

The Company may by Resolution of Shareholders:

(a)

Consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;

(b)
Subdivide its existing shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the
memorandum of association subject, nevertheless, to the provisions of section 60(1)(d) of the Law; and;
(c)
Cancel any Shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to
be taken by any person.”

