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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח המיידי באנגלית –תרגום נוחות 

 

 

 2017באפריל  27

 

 דוח הועדה הבלתי תלויה בקשר עם הבקשה לאישור תביעה נגזרת בנושא בונוסים

-2017-02)אסמכתא מס':  2017במרס  16( מיום F-20א' לדוח השנתי של החברה )8בהמשך לאמור בסעיף 

 לדווח כדלקמן:(, החברה מתכבדת 021763

, מינתה החברה ועדה חיצונית מיוחדת 2016בדצמבר  15בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  .1

"( לבחינת מלוא ההיבטים העולים מהבקשה לאישור תובענה נגזרת הועדה המיוחדתובלתי תלויה )"

 "(.ורבקשת האיש)" 2014-2015בעניין המענקים השנתיים ששולמו לנושאי המשרה ביחס לשנים 

בראש הועדה עמד כבוד השופט )בדימוס( פרופ' עודד מודריק ויתר חבריה היו: פרופ' שרון חנס ורו"ח 

 פרופ' חיים אסייג.

 ד"ר אסף אקשטיין. -לצורך פעילותה מינתה הועדה לעצמה יועץ משפטי שליווה את עבודתה 

 הגישה הועדה המיוחדת את דוח הועדה לדירקטוריון.  2017באפריל  18ביום  .2

לדעת הועדה ההתאמות לרווח הנקי אשר אישרה ועדת התגמול בדוח הועדה המיוחדת נקבע, בין היתר, כי  .3

בוצעו כדין ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. לאור זאת אין זה  2015-ו 2014של החברה בגין השנים 

חברה תדרוש השבה או פיצוי כלשהו בגין האירועים המפורטים בבקשת האישור שהגיש המבקש. ראוי שה

 הועדה המליצה לחברה להתנגד לבקשה שהגיש המבקש לבית המשפט. 

  תקציר המנהלים וסיכום הדוח, כפי שמופיעים בדוח הועדה המיוחדת, מצורפים לדוח זה. .4

ריון החברה לאמץ את דוח הועדה המיוחדת ואת , החליט דירקטו2017באפריל  26בישיבתו מיום  .5

וכן להנחות את החברה  ההמלצות הכלולות בדוח, במלואן, לדחות את דרישות המבקש בבקשת האישור;

 להגיש התנגדות לבקשת האישור. 
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סיכום

 

 שם מורשה חתימה על הדיווח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ 

 תפקיד: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובאלית ומזכירת החברה 

 2017באפריל  27תאריך החתימה: 


