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 נושאי משרהאחריות שינויים בפוליסת ביטוח אודות דוח מיידי  הנדון:

 

להלן: ) 2000-תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"סלהוראות בהתאם 

מתכבדת  ,1970 –תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל ול "(תקנות ההקלות"

 :החברה להודיע כדלקמן

 ,הקלותתקנות הל 1ב1 סעיף, בהתאם להוראות החברה שלהתגמול ועדת  האישר 28.1.2018ביום 

-2018-01) מס' אסמכתא: 30.1.2018המתואר בדוח מיידי מיום  המכר הסכם להשלמת ובכפוף

אשר , "(פוליסת הביטוח"להלן: ) בחברה משרה נושאי אחריות ביטוח בפוליסת שינויים, (008823

 8של החברה המצורפת כנספח א' בפרק  התגמול למדיניות)ד( -ו)א(  12.1.1 לסעיף בהתאםהינם 

 : להלן כמפורט, (2017-01-056551: אסמכתא)מס'  4.7.2017 מיום החברה של להשלמה לתשקיף

 ובסך למקרה"ב ארה דולר מיליון( 50)במקום  100 על תעמודנה הפוליסה של האחריות גבולות)א( 

"ב ארה דולר אלפי 60 על תעלה שלא נוספת שנתית פרמיה תשולם; )ב( הביטוח לתקופת הכל

 תמשכנה ת הביטוחפוליס הוראות יתר"ב(; ארה דולר אלפי 65 של בסך הנוכחית הפרמיה על)נוסף 

 .שינוי ללא לחול

  :בפוליסת הביטוח שינוייםהלאישור והדירקטוריון נימוקי ועדת התגמול להלן 

ועל כן יש להגדיל  ,לאחר השלמת הסכם המכר, היקף פעילות החברה וכן שווי החברה יגדלו .1

 את גבול אחריות נושאי המשרה שנקבע בכיסוי הביטוחי בהתאם לגידול בחשיפה.

גבול האחריות המוצע הינו סביר בנסיבות העניין ומתאים לחברה בהתחשב בסוג והיקף  .2

הפעילות של החברה ונושאי המשרה שלה, וכן הוא תואם לגבולות אחריות של חברות 

 , סכום הפרמיה הינו סביר ובתנאי שוק.מסוגה של החברה. כמו כן

 השינויים בפוליסת הביטוח תואמים את התנאים שנקבעו במדיניות התגמול של החברה. .3

 הביטוח ניתן לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בתנאים זהים, ללא עדיפות למי מהם. .4

ינה ההתקשרות הינה בתנאי שוק, ונעשתה לאחר ובהתאם לייעוץ מקצועי שניתן לחברה, וא .5

 צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.
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