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 על סדר היום .א

החל מיום  ,בחברה תחיצוני יתלתפקיד דירקטור ליאן גולדשטיין גב'מינוי  

 -להלן פרטי גב' גולדשטיין .22.8.2020

 ;)Lian Goldstein(  ליאן גולדשטיין - שם   (1)

 ;032254039 - פר זיהויסמ   (2)

 ;19751.28. - תאריך לידה   (3)

 אביב;-, תל17מאיר יערי רח'  - דין-להמצאת כתבי בי ןמע   (4)

 ישראלית; - נתינות  (5)

)ככל שיאושר  העם מינוי - חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון   (6)

 בוועדת הביקורת של החברה המונה כחברת ,ידי האסיפה(-על

 -וועדה לבחינת הדו"חות הכספיים כוגם כוועדת התגמול  שמשת)המ

 ;,  של החברה('ועדת המאזן'

אם היא דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית כהגדרתם    (7)

בחוק החברות, אם היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות 

חיות מובעלת מ - ורית חיצונית מומחיתמקצועית, ואם היא דירקט

כדירקטורית חיצונית גם מש צפויה לשפיננסית )לא וחשבונאית 

 מומחית(;

בת שלו, של חברה קשורה שלו -אם היא עובדת של התאגיד, של חברה   (8)

 - התפקיד או התפקידים שהיא ממלאת כאמור -או של בעל ענין בו 

 ;אינה משמשת כעובדת כאמור

צפויה להחל את  - של התאגיד התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטורית  (9)

)ובכך  22.8.2020(, ביום ידי האסיפה-על כהונתה )ככל שתאושר

גב' איריס להחליף את הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, 

 ;שנים( 9ת כהונה ב 21.8.2020לוונשטיין לוי, שתסיים ותשלים ביום 

השכלתה והתעסקותה בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט   (10)

בפירוט השכלתה יצוינו  .דים שבהם היא משמשת דירקטוריתיגהתא

המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה 

מייסדת  - והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהיא מחזיקה בהם

ובעלת משרד למתן שירותי ייעוץ, חשבות וניהול כספים במיקור חוץ 



-  2  - 

 .CWT Digital Ltd רתבחלמגוון חברות; סמנכ"לית כספים ב

בחברות  (דח"ציתדירקטורית ))העוסקת בפיתוח תוכנה(; מכהנת כ

מ; קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ; אם.אר.פי השקעות בע" -הבאות 

, תואר שני במנהל עסקים MBAגול פרטנרס בע"מ. בעלת תואר -ו

, תואר ראשון במנהל עסקים B.Aמהמכללה למנהל; בעלת תואר 

 רו"ח מוסמכת; CPAכללה למנהל; נאות(, מהמוב)התמחות בחש

 אם היא, לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, בת משפחה של   (11)

 ;משפחה כאמוראינה בת  - יד, בציון הפרטיםבתאגאחר  בעל ענין

אם היא דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית   (12)

ירקטוריון לפי סעיף רי שקבע הדעזופיננסית לצורך עמידה במספר המ

 .כן - ( לחוק החברות12)א()92
 

 

פים לפי סעי גב' גולדשטיין,, המוצעת תהחיצוני יתהדירקטור תהצהרב  

ניתן לעיין במשרדי , הוכן בקורות החיים של ,לחוק החברות 241-)א( וב224

)ראו  לאסיפהלזימון  "במצוכן הם  - להלן ה'החברה, כמפורט בסעיף 

  .בהמשך( טוהפיר
 

 גב' גולדשטיין תהיה זכאיתידי האסיפה( -)ככל שיאושר על העם מינוי

 , הרלוונטיהקבוע" גמול השתתפות לישיבה בגובה "הסכוםלשנתי ו לגמול

בדבר גמול והוצאות  תקנות החברות )כלליםכמפורט ב לדרגתה של החברה,

ל הגמול הנ" "(.תקנות הגמול)להלן: " 2000-לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 ,למען הסר ספק תואם את מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה.

גב'  תהיה זכאיתלו  ,הנ"ל הגמול השנתי וגמול ההשתתפותש יובהר

וזאת  לאישור האסיפה, יםמובא אינם, )ככל שמינויה יאושר( גולדשטיין

ככל )ו יחולגב' גולדשטיין ן בענייבנוסף,  לתקנות הגמול. 7בהתאם לסעיף 

תנאי פוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה שמינויה יאושר( 

י פי שחלים )באותם תנאים(, גם לגבי יתר הדירקטורים ונושאשל החברה, כ

לאור השכלתה, ניסיונה שדירקטוריון החברה העריך   .המשרה בחברה

 ,חשבונאית ופיננסית הינה בעלת מומחיותגולדשטיין וכישוריה, גב' 

תנאים ומבחנים )אם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות בהת

בונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות לדירקטור בעל מומחיות חש

  .2005-, התשס"ו(מקצועית
 

  תוהמוצע ותתמצית ההחלט  .ב

 .שעל סדר היום( המינוי)הנושא אשר את ל
 

  הקובעהמועד   .ג

ן הזכות להשתתף ולהצביע נייעת זכאות בעל מניה לעהמועד הקובע לקבי

ן: להל) 0202 ביולי 6ביום הינו לחוק החברות,  182עיף באסיפה, כאמור בס
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לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד ואם  (,"המועד הקובע"

  .ון שלפניוראשהקובע יהיה ביום המסחר ה

  והודעות עמדה כתב הצבעה .ד

צבעה באופן אישי או לה )מעבר ניתן להצביע ה,ל סדר יום האסיפשע בנושא

בהתאם  ,)בכתב( באמצעות כתב הצבעהבאמצעות שלוח/מיופה כוח(, גם 

את כתבי  .2005-תב והודעות עמדה(, התשס"ולתקנות החברות )הצבעה בכ

, לציון-, בראשון20ברחוב פריימן ההצבעה יש למסור לחברה במשרדיה 

בשעה  2020סט וגואב 5ליום עד  החברה, לידי מר אמנון כורך, רו"ח, מזכיר

התאם לתקנות בלהצביע שעל סדר היום ניתן  כן, בנושא-כמו .12:00

, באמצעות כתב 2005-דה(, התשס"ו)הצבעה בכתב והודעות עמהחברות 

כתב הצבעה להלן: ")הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית 

  יוםל תתאפשר עדכתב הצבעה אלקטרוני ההצבעה באמצעות . ("אלקטרוני

  (.אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית) 10:00 בשעה 2020סט וגואב 5

ניות של החברה הנו בעלי המ ידי-עלעות עמדה המועד האחרון להמצאת הוד

דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של . 2020יולי ב 26יום עד 

 . 2020ביולי  31יום לבעלי המניות עד 

 יםעיון במסמכ .ה

המוצעת במשרדה הרשום של החברה,  הלטההחניתן לעיין בנוסח 

בשעות  16:00ועד  10:00בין השעות לציון -, בראשון20ברחוב פריימן 

ה הרגילות ובתאום מראש עם רו"ח אמנון כורך, מזכיר החברה העבוד

 .03-5187743; פקס':  03-5158585 ':טל

                       פה הכללית שפורסם : הזימון לאסיראו גם ,פרטים נוספיםהרחבה ול*

 -באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך די החברה י-על 29.6.2020 ביום

http://www.magna.isa.gov.il/ אביב: -ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל

http://maya.tase.co.il/ ( 2020-01-068484מס' אסמכתה) היתר, ן, ביהכולל 

                          , תעצונית המוצהחי יתואת הצהרת הדירקטור גם את נוסח כתב ההצבעה

 .גב' גולדשטיין
 

 בכבוד רב,                                                 

                              בריל תעשיות נעליים בע"מ                                                                                                                  

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/

