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  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ
") החברה("  

  2021ר  רואבפב 6

  לכבוד           לכבוד 

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ       רשות ניירות ערך 

www.magna.isa.gov.il    www.maya.tase.co.il   

  
 של בעלי המניות של החברה  מיוחדתהנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית 

ניירות ערך("  1968-"), חוק ניירות ערך, התשכ"חחוק החברות("   1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט "), חוק 

ערך   ניירות  התש"ל(תקנות  ומיידיים),  תקופתיים  (הודעה הדוחות   תקנות("  1970-דו"חות  החברות  תקנות   ,("

תקנות הודעה ("  2000-ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס

מתכבדת החברה "),  תקנות הצבעה בכתב("  2005-ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו")  ומודעה

, בשעה 2022  במרץ  14  ב',  לי מניות של החברה, אשר תתכנס ביוםשל בע  מיוחדתכינוס אסיפה כללית    להודיע על

    ").האסיפה הכללית("יקום ,  Aבמשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין  16:00

נירות ערך מיום   נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה 2020במרץ    16לאור הנחיית רשות  , ככל שבשל השפעות 

הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה 

החברה תעדכן  כאמור,  במקרה  זה.  את  זה  לשמוע  המשתתפים  כל  יוכלו  בה  פרטי   טלפונית,  בדבר  מועד  מבעוד 

  ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מיידי. 

 :הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה . 1

 נוספת בחברה לתקופת כהונה  תחיצוני ית כדירקטור גב' צדף כנרתמחדש של  המינוי אישור . 1.1

בת    נוספתבחברה לתקופת כהונה    תחיצוני  יתכדירקטור  צדף כנרת  גב'של    מחדש  המינוימוצע לאשר את  

יצוין כי תקופת כהונה   .)סיום כהונתה הנוכחית  במועד(  2022במרץ    18בתאריך    ) שנים שתחילתה3שלוש (

הכהונה   תקופת  תהיה  סעיף    תחיצוני  יתכדירקטור  צדף  גב'של    נייההשזו  לצורכי  לחוק    245בחברה 

  החברות. 
  

הוראות חוק החברות  בכל    ת, עומד2019  במרץ  18בחברה מיום    תחיצוני  יתכדירקטור   מכהנת   צדף  גב'

לחוק    241-ב ו224לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים    הומסר   ת חיצוני  יתלכהן כדירקטור  הלעניין כשירות 

  לדוח מיידי זה.  נספח א' החברות, אשר העתק ממנה מצורף כ
  

החברות    תקנות, בהתאם להוראות  ת כשירות מקצועיתלידי דירקטוריון החברה כבע-על  הסווג  צדף  גב'

מקצועית),   כשירות  בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים 

אודות.  ")הכשירות  תקנות("  2005- התשס"ו נוספים  כנרת  לפרטים  צדף  עלגב'  הנדרשים    26פי תקנה  -, 

  . לדוח זה נספח ב'ב  ולתקנות הדוחות, רא 
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  תזכאיתהיה    גב' צדףבחברה,    ת חיצוני  ית כדירקטור  ה , בגין כהונתגב' צדףמחדש של    המינוי בכפוף לאישור  

"הסכום   לפי  השתתפות  וגמול  השנתי  חיצוניים"  המירבילגמול  לדירקטורים  תקנות  -על  המשולם  פי 

"), כפי שיעודכנו  גמולהתקנות  ("  2000-החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

  מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.
  

בחברה ולקבל כתבי התחייבות  להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  זכאית    צדף  גב'בנוסף, 

ול בחברה פטור  כמקובל  ובתנאים  בנוסח  הסדרי  (לפרטים    שיפוי  הקיימים  אודות  וביטוח  שיפוי  פטור, 

  31ביום  פורסם  ש  , 2020של החברה לשנת    דוח התקופתילד'    פרקא ב29תקנה  ראו  לנושאי משרה בחברה  

  .)")הדוח התקופתי) ("2021-01-051843(מס' אסמכתא:  2021במרץ, 
  

  כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת  קויש מיכאל  אישור מינויו מחדש של מר . 1.2

בת    נוספתכדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה    קויש מיכאלשל מר    מחדש  ומינוי מוצע לאשר את  

יצוין כי תקופת כהונה    .(מועד סיום כהונתו הנוכחית)  2022מרץ,  ב  18בתאריך  שנים שתחילתה  )  3(שלוש  

  לחוק החברות.  245כדירקטור חיצוני בחברה לצורכי סעיף   קויששל מר  השנייהזו תהיה תקופת הכהונה 
  

עניין  עומד בכל הוראות חוק החברות ל  ,2019במרץ    18מיום  מכהן כדירקטור חיצוני בחברה    קויש מר  

לחוק החברות, אשר    241- ב ו224כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ומסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים  

  לדוח מיידי זה.  נספח א' העתק ממנה מצורף כ
  

תקנות  ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות  - על  סווג  קוישמר  

נספח  ב  ולתקנות הדוחות, רא   26י תקנה  פ- , הנדרשים עלמיכאלקויש  לפרטים נוספים אודות מר  .  הכשירות

  דוח התקופתי. שנכלל בדוח הדירקטוריון ב 9סעיף  , וכן בלדוח זה ב'
  

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברהקוישמר    מחדש שלמינויו  בכפוף לאישור   זכאי    קוישמר  ,  ,  יהיה 

"הסכום  ל לפי  השתתפות  וגמול  השנתי  ההמירביגמול  חיצוניים  "  לדירקטורים  תקנות  -עלמשולם  פי 

כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות    ,הגמול

  התגמול של החברה. 
  

בחברה ולקבל כתבי התחייבות  להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  זכאי    קוישמר  בנוסף,  

ביטוח הקיימים לנושאי  אודות הסדרי פטור, שיפוי ולפרטים  (  לשיפוי בנוסח ובתנאים כמקובל בחברה

    ).דוח התקופתילד'  פרקא ב29תקנה ראו משרה בחברה 

  
  

    כינוס האסיפה הכללית .2

  מועד ומקום כינוס האסיפה . 2.1

  .  יקום, Aבמשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין   16:00, בשעה 2022  מרץב 14 ', ב ביום

, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה  2020במרץ    16לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום  

הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה  

מבעוד מועד בדבר פרטי    טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה

  ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מיידי. 
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  שעל סדר היום ותהרוב הנדרש לקבלת ההחלט . 2.2

הינו   לחוק החברות, (ב)239 בהתאם להוראות סעיףלעיל,  1ת בסעיף והמפורטות הנדרש לקבלת ההחלט  הרוב

בה,   והצביעו  להצביע  הרשאים  הכללית,  באסיפה  הנוכחים  המניות  בעלי  קולות  אחד  רוב  שיתקיים  ובלבד 

  מאלה:  

שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי    במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי ) 1( 

שאינו כתוצאה מקשריו עם  עניין אישי  בעל השליטה, המשתתפים    עניין אישי באישור המינוי, למעט 

  בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;  

) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים  1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ( ) 2( 

  מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

  מניין חוקי לקיום האסיפה  . 2.3

או   שלוח  באמצעות  בעצמם,  מניות,  בעלי  שני  לפחות  של  נוכחות  הוא  החוקי  המניין  החברה,  תקנון  פי  על 

הצבעה,   כתב  בבאמצעות  האלקטרונית,  לרבות  ההצבעה  מערכת  ביחד  אמצעות  עשרים  המחזיקים  לפחות 

  השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.  מחציתמזכויות ההצבעה בחברה, תוך  )25%אחוז (וחמישה 

  אסיפה נדחית  . 2.4

בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה הכללית, תדחה    ,אם לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית

  , 16:00בשעה    ,2022  במרץ  21  ב',   ביוםהאסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס  

וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת. לא נכח באסיפה    יקום,  A  במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין

תתקי  לה,  שנקבע  המועד  לאחר  השעה  מחצית  כעבור  חוקי  מנין  הנדחית  מספר  הכללית  בכל  האסיפה  ים 

    .משתתפים שהוא

  המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה . 2.5

לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות    3לחוק החברות ותקנה   )ג(182בהתאם לסעיף   . 2.5.1

  ביום להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה  

  "). המועד הקובע("  2022 בפברואר 14 ב',

התש"ס . 2.5.2 הכללית),  באסיפה  הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  (הוכחת  החברות  לתקנות    2000- בהתאם 

הוכחת בעלות במניה(" בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה  תקנות   ,("

"), בעל מניות לא רשוםנכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("

להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של  זכאי  

המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בעל מניות לא רשום זכאי  

חבר   של  בסניף  מניותיו,  את  מחזיק  הוא  שבאמצעותו  הבורסה  מחבר  הבעלות  אישור  את  לקבל 

אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש  הבורסה או בדואר  

  לחשבון ניירות ערך מסוים. 

  5יא 44א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף  4בהתאם להוראות תקנה   . 2.5.3

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

  . לגבי כל בעל מניות הנכלל בו 

, באמצעות כתב  בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו . 2.5.4

שעות לפני    48משרדי החברה לפחות  או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי ב  הצבעה

"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על  כתב המינוימועד כינוס האסיפה הכללית ("
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ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת  

כותם של  אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמהחברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה,    את התאגיד.

  .החותמים לחייב את התאגיד 

  הצבעה באמצעות כתב הצבעה . 2.6

  באמצעות בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום,   . 2.6.1

זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה    זימון אסיפהכתב ההצבעה המצורף ל

  האמור.  

לחוק החברות, ככל שינתנו,    88ניתן למצוא את כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף   . 2.6.2

אתר ההפצה של  "(  http://www.magna.isa.gov.ilההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:    באתר

ערך ניירות  בכתובת:  רשות  הבורסה  של  האינטרנט  ובאתר   ("http://maya.tase.co.il  ")אתר  

"). כמו כן, בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב  הבורסה

ניירות ערך. חבר    ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות 

) מחמישה  יאוחר  לא  ישלח  בדואר אלקטרוני,  5בורסה  בלא תמורה,  הקובע,  לאחר המועד  ימים   (

קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות  

כן הודיע   מניות באמצעותו, אלא אם  הוא אינו  לא רשום המחזיק  לחבר הבורסה כי  בעל המניות 

ובלבד  או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, מעוניין בכך, 

  שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.  

גבי . 2.6.3 על  יציין  הצבעה,  כתב  באמצעות  להצביע  המעוניין  רשום  לא  מניות  כתב    בעל  של  השני  החלק 

אישור   בצירוף  רשום  בדואר  אותו  לה  ישלח  או  לחברה  אותו  וימסור  הצבעתו,  אופן  את  ההצבעה 

) שעות לפני מועד  4בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (

  כינוס האסיפה הכללית.  

  יציין להצביע באמצעות כתב הצבעה,    בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין . 2.6.4

על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר  

רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב  

  י מועד כינוס האסיפה הכללית.  ) שעות לפנ 6ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (

  הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  . 2.7

בקשר עם אישור כל ההחלטות  בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית   . 2.7.1

, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה  שעל סדר היום

 .")האלקטרונית  ההצבעה מערכתהצבעה בכתב) ("בתקנות  

סעיף   . 2.7.2 לפי  הנדרשים  הפרטים  ובה  רשימה  האלקטרונית  ההצבעה  למערכת  יזין  הבורסה  חבר 

המ3(א)( 4יא44 רשומים  הלא  המניות  מבעלי  אחד  כל  לגבי  ערך  ניירות  לחוק  ערך  )  ניירות  חזיקים 

") הקובע  במועד  יכלול  במערכת  להצביע  הזכאים  רשימתבאמצעותו  לא  בורסה  חבר  ואולם,   ;("

בצהריים של המועד הקובע    12:00ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה  

, לפי תקנה  הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית

   (ד) לתקנות הצבעה בכתב. 13

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על   . 2.7.3

") האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  להצביע  הזכאים  רשימת  של  תקינה    מסירת   אישורקבלה 
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להצביע  הרשימה הזכאים  ברשימת  המנויים  המניות  מבעלי  אחד  לכל  ההצבעה  "),  במערכת 

האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות  

התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה  

    האלקטרונית.

את אופן    בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין  . 2.7.4

הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת  

) שעות לפני מועד  6ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (

"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת  המערכת  נעילת  מועדכינוס האסיפה הכללית ("

  המערכת. 

  המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום  . 2.8

(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה  66בהתאם לסעיף  

הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים  

נושאים   כי  אפשרות  קיימת  כאמור,  בקשה  שהוגשה  ככל  הכללית.  באסיפה  נדון  י   יתווספולהיות  ום  לסדר 

ובאתר הבורסה לניירות ערך    www.isa.gov.il  האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

  . www.tase.co.il בתל אביב:

  7ם של האסיפה הכללית כאמור הינו עד המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היו

    .2022 בפברואר 13 א',  ליוםעד קרי,   ,ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה

  הודעות עמדה . 2.9

ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי    10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד  

מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה,    בעל  .2022  במרץ  4  שישי,    ליוםעד  , קרי  דוח זה

  את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. 

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל  

באתר ההפצה  מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן  

ובלבד   בכך,  מעוניין  הוא  אין  כי  המניות  בעל  הודיע  כן  אם  אלא  המאוחר,  לפי  הקובע,  המועד  שלאחר  או 

  שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 

  נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המוצעות . 2.10

זה  נצי בדוח  לעניין הטיפול  בעל מניות של  ו היועץ המשפטי של החברה, עו"ד אבנר שטרן.  הינג החברה  כל 

, במשרדי  16:00-ל  9:00, בימים א׳ עד ה׳, בין השעות  במסמכים הנזכרים בו לעיין בדוח מיידי זה ו  החברה רשאי

, וזאת עד למועד כינוס  054-4504051בטלפון:  תיאום מראשבכפוף ל יקום,,  Aפארק בנין  -יורו ב אשר   החברה,

שכתובתו  ערך  ניירות  רשות  של  האינטרנט  באתר  בדוח  לעיין  ניתן  כן,  כמו  הכללית.    האסיפה 

www.magna.isa.gov.il ,באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.  

  

  בכבוד רב,

  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

  

  ומזכיר החברההראשי אבנר שטרן, היועץ המשפטי על ידי: 
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 נספח א'
  

  חיצוניים המועמדים לכהונה מחדשה דירקטורים ההצהרות 
  

  [מצורף כקובץ נפרד] 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



7 
 

  נספח ב'

  לתקנות הדוחות  26פרטים לפי תקנה 

  כנרת צדף   מיכאל קויש   שם (פרטי ומשפחה): 
  037352606  037684735  מספר ת.ז.: 

  24.12.1979 4.11.1975  תאריך לידה: 
  , מושב בן שמן61רח' דרך הזית  כפר סבא  ,5רח' ריזנבך   מען להמצאת כתבי בית דין: 

  ישראלית   ישראלית   נתינות:
ועדת ביקורת, ועדת תגמול,    חברות בועדה מועדות הדירקטוריון: 

  הועדה לבחינת הדוחות הכספיים 
ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה  

  לבחינת הדוחות הכספיים 
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור 

  חיצוני 
  דירקטור חיצוני   דירקטור חיצוני 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  
מקצועית, או דירקטור או כשירות 

 חיצוני מומחה 

בעל מומחיות חשבונאית  
  ופיננסית 

  בעלת כשירות מקצועית 

האם הינו עובד של החברה, של  
חברה בת שלה, של חברה קשורה או 

  של בעל עניין בה:

  לא  לא

  18.3.2019  18.3.2019  מועד תחילת כהונתו כדירקטור: 
השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים  

  האחרונות:
  השכלה: 

בוגר כלכלה וניהול, אוניברסיטת  
  תל אביב; 

מוסמך כלכלה, אוניברסיטת תל  
  .אביב

  
  תעסוקה בחמש השנים אחרונות: 

 , ייעוץ פיננסיייזום עסקאות ו
ואסטרטגי בתחומים   עסקי

, , נדל"ןתעופהלרבות , מגוונים
  תקשורת ותשתיות. 

  

  השכלה: 
בוגרת משפטים, מכללת שערי  

  משפט;
חינוך גופני והוראה, מכון  בוגרת 
  .וינגייט

  
  האחרונות:  תעסוקה בחמש השנים

מנהלת אגף ספורט, מרכז הפועל  
  ועד היום)   2008ניהול ספורט (

אפסילון ברנדס הולדינג בע"מ    התאגידים בהם משמש דירקטור: 
  ועד היום)    2020(

  ועד היום)  2020מדיגוס בע"מ (
ועד    2016(ועד אולימפי בישראל 

  היום) 
  2009איגוד ההתעמלות בישראל ( 

  ועד היום)  
  2018ספיישייל אולימפיק ישראל (

 ועד היום) 
האם הינו בן משפחה של בעל עניין  

  אחר בחברה: 
  לא  לא

האם החברה רואה את הדירקטור 
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, 
לצורך עמידה במספר המזערי שקבע  

)  12(א) (   92הדירקטוריון לפי סעיף 
  לחוק החברות. 

  לא  כן

 
 

  



 

  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

  ")התקנות(" 2005-כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו

  חלק ראשון 

  ".זימוןדוח ה הדוח המיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "

 .")החברה (" אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ :שם החברה . 1

,  2022  במרץ  41  ב',  ביום  שתיערך  מיוחדת  אסיפה כללית  :הכינוסוהמקום למועד  ה  ,האסיפה הכלליתסוג   . 2

בניין    16:00  בשעה פארק,  יורו  במתחם  החברה,  הכללית("יקום  ,  Aבמשרדי    תידחה ש  במידה  ").האסיפה 

בשעה    ,2022  במרץ  21  ב',  ביום, קרי  שעההמקום ובאותה  הבאותו    שבוע  כעבור  תתקיים  היא,  הכללית  האסיפה

16:00 . 

, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה  2020במרץ    16לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום  

הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה  

במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי  טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה.  

 ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מיידי. 

ו  לגביהם  אשר  יוםה  סדר  עלש  שאיםוהנ  פירוט . 3 הצבעה  כתב  באמצעות  להצביע   ותההחלט  תמציתניתן 

  :המוצעות

 נוספתבחברה לתקופת כהונה   תחיצוני  יתכדירקטור גב' צדף כנרתשל  מינויה מחדשאישור  . 3.1

בת  נוספת  בחברה לתקופת כהונה    תחיצוני  יתכדירקטור  מינויה מחדש של גב' צדף כנרתמוצע לאשר את  

גב' צדף  לפרטים אודות  .  (מועד סיום כהונתה הנוכחית)  2022במרץ    18תאריך  שנים, שתחילתה ב )  3(  שלוש

(להלן:    1970  -, התש"לומיידים)  דוחות תקופתיים(לתקנות ניירות ערך    26פי תקנה  -, הנדרשים עלכנרת

  זימון. הלדוח    1.1לפרטים נוספים, ראה סעיף  .לדוח הזימון נספח ב'ראו , ")תקנות הדוחות"

 נוספתכדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה   מר קויש מיכאלשל  מינויו מחדש אישור  . 3.2

בת  נוספת  כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה    מינויו מחדש של מר קויש מיכאלמוצע לאשר את  

מר קויש  לפרטים אודות  .  (מועד סיום כהונתו הנוכחית)  2022במרץ    18תאריך  שנים, שתחילתה ב )  3(  שלוש

סעיף    ולפרטים נוספים, רא   לדוח הזימון.  נספח ב'  ו רא,  הדוחותלתקנות    26פי תקנה  -, הנדרשים על מיכאל

 זימון. הלדוח  1.2

  תוהמוצע ותמקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט . 4

ו היועץ המשפטי של החברה, עו"ד אבנר שטרן. כל בעל מניות של החברה  היננציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה  

  , במשרדי החברה,16:00- ל  9:00, בימים א׳ עד ה׳, בין השעות  במסמכים הנזכרים בולעיין בדוח מיידי זה ו  רשאי

וזאת עד למועד כינוס האסיפה    ,054-4504051בטלפון:    תיאום מראשבכפוף ל  יקום,,  Aפארק בנין  -יורו אשר ב

, www.magna.isa.gov.il  הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו

  .e.co.ilwww.maya.tas באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו 

  

  

  



  

22056-3555913v3 

2  

 בנושא שעל סדר היום לגביו ניתן להצביע בכתב ההצבעה ההחלטותלקבלת  הדרושהרוב  . 5

רגיל   רוב  הינולחוק החברות,   (ב)239סעיף , בהתאם ללעיל 3  ת בסעיףוהמפורט ותההחלט לקבלת  הנדרשהרוב 

בה,  כלל  מ והצביעו  באסיפה הכללית, הרשאים להצביע  הנוכחים  בעלי המניות  ובלבד שיתקיים אחד  קולות 

   מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה    )א(

עניין   בעלי  השליטה,  ,המינויבאישור    אישיאו  בעל  עם  מקשריו  כתוצאה  שאינו  אישי  עניין    למעט 

 לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;    םהאמוריהמשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות  

)  2%של שני אחוזים (  שיעור סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על    )ב(

  .מכלל זכויות ההצבעה בחברה

 ציון זיקה של בעלי מניות  . 6

יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד    ,שעל סדר היוםבהחלטות    בעל מניה המשתתף בהצבעה

האם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין  וכן  בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדילכך, האם הינו 

ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין  אישי בהחלטה  

   במניין.האישי לא תבוא הצבעתו 

  הקובע המועד . 7

המועד הקובע לזכאות    לתקנות  3") ותקנה  חוק החברות("   1999-, התשנ"טלחוק החברות(ג)  182בהתאם לסעיף  

  בפברואר   14  ב',  יוםבבבורסה  תום יום המסחר בניירות הערך של החברה  יחול ב  ולהצביע באסיפה  להשתתף

אם הוא    בין אם המניות רשומות על שמו ובין ,  כל בעל מניות של החברה במועד הקובע  .")המועד הקובע ("  2022

בורסה חבר  באמצעות  בהן  או,  מחזיק  בעצמו  האמורה  באסיפה  ולהצביע  להשתתף  שלוח    רשאי  באמצעות 

  . להצבעה

 תוקף כתב ההצבעה  . 8

בורסה ואותן מניות נכללות  שלזכותו רשומות מניות אצל חבר  צבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות  הלכתב ה . 8.1

רק אם    ,")רשום  לא  מניות  בעל("  שם החברה לרישומים-עלמניות הרשומות במרשם בעלי המניות  בין ה 

בעלות אישור  לו  האלקטרונית    ,צורף  ההצבעה  מערכת  באמצעות  בעלות  אישור  לחברה  נשלח  אם  או 

בתקנות   התשס"ו(כהגדרתה  עמדה),  והודעות  בכתב  (הצבעה    ההצבעה  מערכת("  )2005- החברות 

 .  ")האלקטרונית

  בעל("  חברהה  שלם כבעל מניה במרשם בעלי המניות  הרשוצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות  הלכתב ה . 8.2

 רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות., ")רשום מניות

והמסמכים   . 8.3 ההצבעה  כתב  את  להמציא  זה,  הצבעה  כתב  באמצעות  להצביע  המעוניין  מניות  בעל  על 

(, לא יאוחר  למשרדי החברה במען המפורט להלןהרלוונטיים כאמור   ) שעות לפני מועד כינוס  4מארבע 

כינוס האסיפה  ) שעות לפני מועד  6, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (האסיפה הכללית

הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה  

 והמסמכים המצורפים למשרדי החברה. 

  .כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף  . 8.4
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 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  . 9

החל ממועד קבלת אישור    , עות מערכת ההצבעה האלקטרוניתבאמצבעל מניות לא רשום רשאי להצביע   . 9.1

ההצבעה   במערכת  להצביע  הזכאים  רשימת  של  תקינה  קבלה  על  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  מאת 

בשעה    2022  במרץ  14  ב',    יום) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד  6עד שש ( ו   האלקטרונית 

 "). המערכת נעילת מועד(" 10:00

או לביטול עד למועד נעילת המערכת  תהיה ניתנת לשינוי    הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית . 9.2

יצוין כי בהתאם לסעיף  .  ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה

לעניין זה,  .  ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרתהצביע  בעל מניות  במידה ולחוק החברות,  ) ד(83

החברה    הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

   .באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית אינה מאפשרת הצבעה

 הן למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדמע .10

לידי עו"ד  ,  יקום  Aבניין    פארק, -מתחם יורוהמען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה,  

 החברה. היועץ המשפטי של ,  אבנר שטרן

עמדה .11 הודעות  להמצאת  האחרון  להודעות    לחברה  המועד  הדירקטוריון  תגובת  להמצאת  האחרון  והמועד 

 העמדה

עד   הינו  לחברה  מניות  בעל  של  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  (המועד  ימים10עשרה  כינוס    )  מועד  לפני 

דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות  .  2022  במרץ  4  שישי,  , עד ליום, דהיינוהכללית  האסיפה

  . 2022  במרץ  9  ד',  לא יאוחר מיוםקרי  לפני מועד כינוס האסיפה הכללית,    ) ימים5מחמישה (יאוחר    לאהעמדה  

  כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה .12

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה  

וכתובת אתר הבורסה    www.magna.isa.gov.il  -הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך  

- www.maya.tase.co.il .  

 קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה .13

בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש  זכאי לקבל את אישור הבעלות  לא רשום  בעל מניות   . 13.1

להורות  כמו כן, בעל מניה לא רשום רשאי    .זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

 שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות    ,בלא תמורה  ,בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני . 13.2

, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  של רשות ניירות ערך  באתר ההפצה(ככל שתינתנה)  העמדה  

או שהוא מעוניין   ,במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור 

לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות  הודעה כזו  לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום.  

 העמדה.  

או יותר  )  5%(שה אחוזים  מניות בשיעור המהווה חמי  הקובע   במועדאחד או יותר המחזיק  בעל מניות   . 13.3

זכויות ההצבעה שאינן  כל  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך  
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ו או באמצעות שלוח  מבעצ  , זכאיהחברות  לחוק  268כהגדרתו בסעיף    ,מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה

שהגיעו    ההצבעה  בכתבילעיין    מטעמו, האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות  ההצבעה  וברישומי 

   .בשעות העבודה המקובלותלאחר כינוס האסיפה הכללית, החברה,  ה הרשום של במשרדלחברה, 

מניות רגילות    1,046,510היא  ) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה  5%מניות המהווה חמישה אחוזים (  כמות . 13.4

) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי  5%המניות המהווה חמישה אחוזים (  כמות  .של החברה

זה  כהגדרת  ,בעלי השליטה בחברה רגילות של    מניות   1,046,510  היא   , לחוק החברות  268בסעיף    מונח 

   .החברה

 ופרסום הודעות עמדה שינויים בסדר היום .14

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו  בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה,   . 14.1

להתפרסם    שינויים עשויות  וכן  היום,  לסדר  נושא  הוספת  לרבות  הכללית,  האסיפה  של  היום  בסדר 

תר  הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבא

  ההפצה. 

(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא  66בעל מניה לפי סעיף  של    בקשה . 14.2

) עד שבעה  עד ליום7לחברה  האסיפה, קרי  זימון  לאחר  ימים  הוגשה בקשה    .2022  בפברואר  13  א',  ) 

  כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. 

 המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן .15

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה  

  . 2022 רבפברוא 20 א', םיומתוקן יהיה 

 ה ביטול כתב ההצבע .16

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של    )24(  עשרים וארבע  בעל מניות רשאי, עד

החברה, או עובד אחר שימונה לעניין    היועץ המשפטי שלהחברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של  

  . זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו

ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה  בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום 

., המוצג להלןצבעההחלקו השני של כתב ה ב



 

  בע"מ אוגווינד אנרגיה טק אחסון

  ("החברה") 

    2005-תשס"ות עמדה), וכתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודע

  חלק שני 

  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ : החברהשם 

עו"ד אבנר שטרן,  , לידי  , יקום1, בנין איטליה  פארק-מתחם יורו:  )מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה

  היועץ המשפטי של החברה. 

  4-396133-51: מס' החברה

  .0061:, בשעה  2022 במרץ  14 ,'ביום  :הכללית מועד האסיפה

  .כללית מיוחדת: אסיפה סוג האסיפה

  . 2202 בפברואר 41 , ב' יום: המועד הקובע

 
    :פרטי בעל המניות

  

  כמות ניירות ערך: __________    ______________    :זיהוימספר     שם בעל המניות: ______________  

  אם בעל המניות הוא תאגיד    אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

  מספר תאגיד: ______________   ___________________ מספר דרכון: 

  מדינת ההתאגדות: __________   המדינה שבה הוצא: ______________ 

    בתוקף עד: ____________________ 

  

  אופן ההצבעה:

  

  אף אחד מהם ו/או אחר /3משקיע מוסדי/2נושא משרה בכירה /1אנא סמן האם הינך בעל ענין

  

  בעל ענין 

  

משרה  נושא 

  בכירה

  

  משקיע מוסדי 

  

  אחר / אף אחד מהם

  

על הצביע  והמצביע  למייפה-*במידה  בקשר  גם  לעיל  האמורים  הפרטים  יינתנו  כוח,  ייפוי   פי 

  הכוח 

 
  .1968  –לחוק ניירות ערך, התשכ"ח   1כהגדרתו בסעיף  1
  .1968  –(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  37כהגדרתו בסעיף   2
, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות  2009  –לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט    1כהגדרתו בתקנה    3

 .1994 – בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 
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  :אופן ההצבעה

מס'  
  נושא  

(סעיף   1אופן ההצבעה  היום  על סדר  יםהנושא חיצוני  דירקטור  מינוי  לעניין 
לחוק החברות)  239 האם אתה    –(ב) 
עניין   בעל בעל  עניין,  בעל  שליטה, 

משרה   נושא  המינוי,  באישור  אישי 
  2בכירה או משקיע מוסדי

 לא 3כן נמנע נגד בעד 

של    מינויה  3.1 צדף  מחדש  גב' 
ת  חיצוני  ית כדירקטור   כנרת 

כהונה   לתקופת  בחברה 
שתחילתה   בתאריך  נוספת, 

במרץ  18 סיום    2022,  (מועד 
  .כהונתה הנוכחית)

          

של    3.2 מחדש  קויש  מינויו  מר 
חיצוני    מיכאל  כדירקטור 

כהונה   לתקופת  בחברה 
שתחילתה  נוספת בתאריך  , 

במרץ  18 סיום    2022,  (מועד 
  . הנוכחית) וכהונת 

          

  

  אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה ביחס לאותו נושא. . 1
 האישי, הצבעתו לא תבוא במניין.בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט בנוגע למהות העניין  . 2
 אנא פרט.  . 3

  

 להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה: 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

  

          
  
  

 _________________       ________________  
  חתימה                    תאריך   

  
  
כתב הצבעה זה תקף   –  ) לחוק החברות1(177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף    *

  . רק בצירוף אישור בעלות
  
תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/    כתב ההצבעה  –  לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  *

  דרכון/ תעודת התאגדות.  
  



 

 

 

1 

 26.1.2022 תאריך:
 לכבוד 

 "( החברה)להלן: " בע"מ  אוגווינד אנרגיה טק אחסון

 
 בחברה ציבורית חיצוני דירקטורמועמד לכהן כ הצהרתהנדון: 

 
"( ובהתאם לתקנות  החברות  חוק)"  1999-"ט התשנלחוק החברות,    241ב ובסעיף  224לאמור בסעיף    בהתאם

החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(,  
לכהן כדירקטור    ת, המועמד037352606ת"ז שמספרה    תנושא  כנרת צדף,מטה,    מהאני החתו,  2005- "והתשס
 חברה, מצהיר בזאת כדלקמן: בחיצוני 

 ת תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני בחברה.  כ הנני עור .1

  בשים,  היתר  בין,  בחברה  חיצוני  דירקטור   של  תפקיד  ביצוע  לשם  הראוי  הזמן  את  להקדיש  יכולת  ת בעל  הנני .2
  לי  מעניקים  ובהווה   בעבר  המקצועי   וניסיוני   כישורי,  השכלתי.  ולגודלה  החברה  של  המיוחדים   לצרכיה  לב

 : להלן כמפורט , היתר בין, בחברה כדירקטור  תפקידי ביצוע לשם המקצועיים הכישורים את

 כנרת צדף  שם )פרטי ומשפחה(: 
כפי    –שם )פרטי ומשפחה( באנגלית  

 שמופיע בדרכון: 
Kineret zedef 

 037352606 מספר ת.ז.: 
 24.12.1979 תאריך לידה: 

 שמן,מושב בן   61רח' דרך הזית  מען להמצאת כתבי בית דין: 
 ישראלית  נתינות:

 ת הדוחות הכספיים נועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחי דירקטוריון:  ותחברות בועד
דירקטור  או  תלוי  בלתי  דירקטור 

 חיצוני 
 דירקטור חיצוני 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או  
דירקטור  או  מקצועית,  כשירות 

 חיצוני מומחה 

 ת כשירות מקצועית בעל

הינו עובד של החברה, של חברה  האם  
של   או  קשורה  חברה  של  שלה,  בת 

 בעל עניין בה: 

 לא

 18.3.2019 מועד תחילת כהונתו כדירקטור: 

וניסיון עסקי בחמש השנים   השכלה 
 האחרונות:

 ה: השכל
 ; משפטים, מכללת שערי משפט תוגרב–
 .גייטנ י והוראה, מכון וינוך גופנ חי בוגרת–

 ת: ונהאחרוים נתעסוקה בחמש הש 
 ועד היום(   2008יהול ספורט )נ  הלת אגף ספורט, מרכז הפועלנמ–

  – דירקטורית  -ועד היום(    2020ג בע"מ )נדס הולדינאפסילון בר  – התאגידים בהם משמש דירקטור: 
 ועד היום(  2020מדיגוס בע"מ )

 ועד היום  - 2016ועד אולימפי בישראל  
 ועד היום(    2009גוד ההתעמלות בישראל )יא–
 ועד היום( 2018ספיישייל אולימפיק ישראל ) –
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עניין   בעל  של  משפחה  בן  הינו  האם 
 אחר בחברה: 

 לא

הדירקטור  את  רואה  החברה  האם 
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, 
לצורך עמידה במספר המזערי שקבע  

סעיף   לפי  )  92הדירקטוריון  (  12)א( 
 החברות. לחוק 

 לא

מקצועית  תבעל הנני   .3 מונח  1כשירות  בעל    זה  כמשמעות  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות  בתקנות 
, בהתבסס על השכלתי  2005- מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

    וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

מצהיר ,  בנוסף .4 בחוק    ההנני  המונח  )כהגדרת  חיצוני  כדירקטור  לסיווגי  התנאים  לגביי  מתקיימים  כי 
 החברות(:  

 . קרובה של בעל השליטה בחברהינני א .4.1

בעל  .4.2 שאני  לתאגיד  או  בעקיפין  או  במישרין  לו  כפוף  שאני  למי  למעבידי,  לשותפי,  לקרובי,  לי    אין 
המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה  השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד  

 או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. 

 :זה  סעיף לפי ההצהרה  ןילעני 

  וכן   שליטה   או  כלל  דרך,  מקצועיים  או  עסקיים  קשרים  קיום,  עבודה  יחסי  קיום   -"  זיקה"
  חיצוני  כדירקטור  לכהן  כדי  שמונה  דירקטור  של  כהונה  למעט,  משרה  כנושא  כהונה

 . לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה

  הוא,  המינוי  למועד  שקדמו  בשנתיים  או   המינוי   במועד,  בו  השליטה   שבעל  תאגיד   -" אחר תאגיד"
 . בה השליטה בעל  או החברה

תפקידי כדירקטור  עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם  פקידיי או  ת .4.3
 חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה. 

מכהן  אינני   .4.4 חברה  אותה  של  הדירקטוריון  מחברי  אחד  אשר  אחרת  בחברה  כדירקטור  משמשת 
 כדירקטור חיצוני בחברה. 

 של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. תינני עובדא .4.5

  תאו בעקיפין או לתאגיד שאני בעל לו במישרין  ה פידי, למי שאני כפואין לי, לקרובי, לשותפי, למעב .4.6
לעיל, גם   4.1השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף  

 אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

 : להלן המפורטות  העבירות  מן באילו חלוט דין  בפסק זו הצהרה למועד שקדמו השנים 5  -ב הורשעתי לא .5

 "(:העונשין חוק)" 1977-בירות על פי חוק העונשין, התשל"זע .5.1

 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד; 297עד  290סעיפים  .5.1.1

 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;  392סעיף  .5.1.2

 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;  415סעיף  .5.1.3

  או  מזויף מסמך ניפוק או הגשת וכן  מסמך בזיוף העוסקים העונשין לחוק  420 עד  418 סעיפים .5.1.4

 

בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל   ( 1דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: ) 1
( בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה  2עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; )

חד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים  ( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בא3העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )
לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; )ב( בכהונה ציבורית בכירה או  

 בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. 
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 ; מזויף שהוא יודע  במסמך המשתמש כאשר אחרת בדרך בו שימוש

לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד,    428עד    422סעיפים   .5.1.5
מטעה  ופרסום  מידע  גילוי  אי  בתאגיד,  ועובדים  מנהלים  בכיר    עבירות  משרה  נושא  בידי 

 בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

 "(:ערך ניירות חוק)" 1968-בירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"חע .5.2

 ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;52סעיף  .5.2.1

 העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים; ד לחוק ניירות ערך  52סעיף  .5.2.2

 פרט  בו  שיש   תשקיף  בפרסום  העוסקות  הוראות  בהפרת  העוסק  ערך  ניירות  לחוק)א(  53  סעיף .5.2.3
 ; מטעה

  פעולה  כל   תיכלל  תרמית)בגדר    ערך  בניירות  בתרמית  העוסק  ערך  ניירות   לחוק  54  סעיף .5.2.4
 (. המסחר על  פסולה בצורה להשפיע  שתכליתה

 שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי: שנים ה 5 -ב .5.3

  של  עבירות   או   בתאגיד   מנהלים  עבירות,  מרמה,  שוחד  בעבירות   לישראל   מחוץ   משפט  בבית .5.3.1
 .פנים  מידע  ניצול

  לשמש  הראוי  אני  אין   נסיבותיה   או  חומרתה,  מהותה  מפאת  כי   קבע  משפט   שבית   אחרת   בעבירה .5.3.2
חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע  או בחברה פרטית שהיא    ציבורית   בחברה  כדירקטור

 בית המשפט בהחלטתו כאמור.

כי ועדת האכיפה המנהלית לא    הלחוק החברות, אני מצהיר  225לחובת הגילוי הקבועה בסעיף    בהתאם .6
 בחברה ציבורית.   ית הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור 

 . החברות לחוק  225 בסעיף כהגדרתם -" המנהלית  האכיפה ועדת" -ו "  אכיפה אמצעי "  בסעיף זה

לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק    .דין  ת פסול ה או  נקטי  ואינני  רגל  ת כפושט  הוכרזתי  לא  מעולם .7
 .  2018-חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח  

  2000- "סהתש(,  חיצוני  לדירקטור   והוצאות   גמול   בדבר)כללים    החברות  תקנות   לי   ידועות   כי   ה מצהיר  הנני .8
 : וכי"( התקנות)להלן: "

מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו    תידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי .8.1
 מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות. 

 תפקיד. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן ב .8.2

 בחברה.  ר למינויי או לכהונתי כדירקטור חיצוניאחרת בדין בקש למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה .9

  מהצהרותיי  איזוב  כלשהו  שינוי  יחול  בחברה  כדירקטור  כהונתי  תקופת  ובמהלך  וככל  אם  כי  תמתחייב  הריני .10
באופן  ,  דלעיל לחברה  כך  על  אודיע  יחדל להתקיים,  לעיל  בהצהרתי  ואיזה מהתנאים האמורים  ככל  או 

 מיידי, והנני מודעת כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.  

ידי החברה  -ותדווח על  אדם  כל  של  לעיונו  החברה  של  הרשום  במשרדה  תימצא  זו   הצהרתי  כי  לכך  תמודע  אני .11
 . אם להוראות כל דיןבהת

 כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. ליידוע   .12

 את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה. תמאשר הריני .13

 ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו: 

 כנרת צדף שם:

 _____________חתימה:

 ___ 26.1.2022_________תאריך:
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 26.1.22 תאריך:
 לכבוד

 "(החברה)להלן: " בע"מ אוגווינד אנרגיה טק אחסון

 
 בחברה ציבורית חיצוני דירקטורמועמד לכהן כ הצהרתהנדון: 

 
"( ובהתאם לתקנות החברות החברות חוק)" 1999-"טהתשנלחוק החברות,  241ב ובסעיף 224לאמור בסעיף  בהתאם

, 2005-"והתשס)תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, 
חברה, מצהיר ב, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני 037684735, נושא ת"ז שמספרה מיכאל קוישמטה,  םאני החתו

 בזאת כדלקמן:

 הנני עורך תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני בחברה.  .1

 לב בשים, היתר בין, בחברה חיצוני דירקטור של תפקיד ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש יכולת בעל הנני .2
 את לי מעניקים ובהווה בעבר המקצועי וניסיוני כישורי, השכלתי. ולגודלה החברה של המיוחדים לצרכיה

 :להלן כמפורט, היתר בין, בחברה כדירקטור תפקידי ביצוע לשם המקצועיים הכישורים

 מיכאל קויש שם )פרטי ומשפחה(:
כפי  –שם )פרטי ומשפחה( באנגלית 

 שמופיע בדרכון:
Michael Koish 

 037684735 מספר ת.ז.:
 4.11.1975 תאריך לידה:

 ,כפר סבא 5בך נזרח' רי מען להמצאת כתבי בית דין:
 ישראלית נתינות:

 ת הדוחות הכספייםנועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחי חברות בועדה מועדות הדירקטוריון:
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור 

 חיצוני
 דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
כשירות מקצועית, או דירקטור 

 חיצוני מומחה

 ופיננסיתמומחיות חשבונאית בעל 

האם הינו עובד של החברה, של חברה 
בת שלה, של חברה קשורה או של 

 בעל עניין בה:

 לא

 18.3.2019 מועד תחילת כהונתו כדירקטור:

השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים 
 האחרונות:

 ה:השכל
 ;יברסיטת תל אביבניהול, אונוגר כלכלה וב-
 .יברסיטת תל אביבנמוסמך כלכלה, או-

 ת:ונים האחרונבחמש השתעסוקה 
בתחומים  ואסטרטגי עסקי, סיפיננייעוץ זום עסקאות ויי

 תשתיותו ן, תקשורת"דלמגוונים לרבות תעופה, נ

  התאגידים בהם משמש דירקטור:
בעל עניין האם הינו בן משפחה של 

 אחר בחברה:
 לא
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האם החברה רואה את הדירקטור 
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, 
לצורך עמידה במספר המזערי שקבע 

( 12)א( ) 92הדירקטוריון לפי סעיף 
 לחוק החברות.

 כן

 
בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל  זה כמשמעות מונח 1מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל הנני  .3

, בהתבסס על השכלתי 2005-מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
  וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

 (: הנני מצהיר כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטור חיצוני )כהגדרת המונח בחוק החברות, בנוסף .4

 .קרוב של בעל השליטה בחברהינני א .4.1

השליטה  אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל .4.2
בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של 

 תאגיד אחר.בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או ל

 :זה סעיף לפי ההצהרה ןילעני

 כהונה וכן שליטה או כלל דרך, מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום  -" זיקה"
 בחברה חיצוני כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה למעט, משרה כנושא

 .לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת

 הוא, המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד, בו השליטה שבעל תאגיד  -" אחר תאגיד"
 .בה השליטה בעל או החברה

עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור פקידיי או ת .4.3
 חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

חברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור משמש כדירקטור באינני  .4.4
 חיצוני בחברה.

 ינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.א .4.5

השליטה  לאו בעקיפין או לתאגיד שאני בע אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין .4.6
לעיל, גם אם הקשרים  4.1בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 

 כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

 :להלן המפורטות העבירות מן באילו חלוט דין בפסק זו הצהרה למועד שקדמו השנים 5 -ב הורשעתי לא .5

 "(:העונשין חוק)" 1977-בירות על פי חוק העונשין, התשל"זע .5.1

 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד; 297עד  290סעיפים  .5.1.1

 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל; 392סעיף  .5.1.2

 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה; 415סעיף  .5.1.3

 או מזויף מסמך ניפוק או הגשת וכן מסמך בזיוף העוסקים העונשין לחוק 420 עד 418 סעיפים .5.1.4
 ;מזויף שהוא יודע במסמך המשתמש כאשר אחרת בדרך בו שימוש

                                                      

חשבונאיים  –דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים 1 
ה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החבר

בנושאים מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו 
( תפקידיו 2) שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;( סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף 1) אלה:

 ( הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.3) של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
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לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות  428עד  422סעיפים  .5.1.5
מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה 

 כוח וסחיטה באיומים.והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה ב

 "(:ערך ניירות חוק)" 1968-בירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"חע .5.2

 ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;52סעיף  .5.2.1

 ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;52סעיף  .5.2.2

 פרט בו שיש תשקיף בפרסום העוסקות הוראות בהפרת העוסק ערך ניירות לחוק)א( 53 סעיף .5.2.3
 ;מטעה

 שתכליתה פעולה כל תיכלל תרמית)בגדר  ערך בניירות בתרמית העוסק ערך ניירות לחוק 54 סעיף .5.2.4
 (.המסחר על פסולה בצורה להשפיע

 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:ה 5 -ב .5.3

 ניצול של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות, מרמה, שוחד בעבירות לישראל מחוץ משפט בבית .5.3.1
 .פנים מידע

 לשמש ראוי אני אין נסיבותיה או חומרתה, מהותה מפאת כי קבע משפט שבית אחרת בעבירה .5.3.2
או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית  ציבורית בחברה כדירקטור

 המשפט בהחלטתו כאמור.

כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה  /הלחוק החברות, אני מצהיר 225לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  בהתאם .6
 עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 .החברות לחוק 225 בסעיף כהגדרתם -"המנהלית האכיפה ועדת" -ו" אכיפה אמצעי" בסעיף זה

לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות  .דין פסולקטין או  ואינני רגל כפושט הוכרזתי לא מעולם .7
 . 2018-פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 

)להלן:  2000-"סהתש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר)כללים  החברות תקנות לי ידועות כי מצהיר הנני .8
 :וכי"( התקנות"

מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו מעת  שלהם אהיה זכאי ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות .8.1
 לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות.

 הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד. .8.2

 בחברה. יצוניר למינויי או לכהונתי כדירקטור חאחרת בדין בקש למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה .9

 מהצהרותיי איזוב כלשהו שינוי יחול בחברה כדירקטור כהונתי תקופת ובמהלך וככל אם כי מתחייב הריני .10
, או ככל ואיזה מהתנאים האמורים בהצהרתי לעיל יחדל להתקיים, אודיע על כך לחברה באופן מיידי, דלעיל

 והנני מודע כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. 

ידי החברה -ותדווח על אדם כל של לעיונו החברה של הרשום במשרדה תימצא זו הצהרתי כי לכך מודע אני .11
 .בהתאם להוראות כל דין

 ל הצהרתי זו.כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך ע ליידוע  .12

 מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה. הריני .13

 ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:
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