תאריך 6 :בנובמבר 2018
לכבוד
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ )להלן" :החברה"(
הנדון :הצהרת דירקטור המועמד לסיווג כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות ,התשנ"ט ) 1999 -להלן" :החוק"(
אני ,הח"מ ,מר דוד אסיא נושא ת.ז ,068606474 .תושב ישראל ,שמעני הגבעה  ,3סביון ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
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אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם שהיא חברה ציבורית ,שהתאגדה בישראל ,ומניותיה
נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות ,משך הכהונה ,הפסקתה,
השתתפות בועדות החברה וכיוצ"ב וכן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תפורסם לציבור בדוח מיידי שהחברה תגיש לרשות
ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב ותמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים  227 - 225לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין ,פסול דין ,הגבלת
מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל .הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על
הצהרה זו ,מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227א ו245 -א לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש .הוראות
הסעיפים הנ"ל ,בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בנספח א'.
אני מצהיר ,כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן  Xליד האפשרות שנבחרה:
הנני בעל "כשירות מקצועית" ,בהתאם לאמור בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו ) 2005 -להלן" :תקנות החברות"( .הוראות תקנות החברות ,בנוסחם
במועד החתימה על הצהרה זו ,מצורפות כנספח ב' להצהרתי זו.
הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ,בהתאם לאמור בתקנות החברות .הוראות תקנות החברות ,בנוסחם במועד
החתימה על הצהרה זו ,מצורפות כנספח ב' להצהרתי זו.
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הנני בעל ההשכלה ,ההכשרה והניסיון תעסוקתי ,כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג' להצהרה זו.
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א .אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ,או לתאגיד שאני בעל שליטה בו ,קשרים
עסקיים או מקצועיים לחברה ,לבעל השליטה בחברה במועד המינוי ,לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי ,או לתאגיד
אחר ,גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל ,למעט קשרים זניחים.
ב .אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ,או לתאגיד שאני בעל שליטה בו ,במועד
המינוי או בשנתיים שקדמו לו ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה במועד המינוי ,לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי,
או לתאגיד אחר.
לעניין הצהרה זו –
"זיקה"  -קיום יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה ,וכן כהונה כנושא משרה ,למעט
כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר"  -תאגיד שבעל השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי ,הוא החברה או בעל
השליטה בה.
"מועד המינוי"  -המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי ,בהתאם להוראות סעיף )239ב( לחוק.
"קרוב" -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא ,וכן צאצא ,אח ,אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל
אחד מאלה.
סמן במקום המתאים ,אם מתקיים:
על אף האמור בסעיף )8ב( לעיל ,קיימים ביני לבין החברה ,במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ,קשרים עסקיים
או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה"
כאמור בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה( ,התשס"ז) 2006-להלן" :תקנות הזיקה"( .הוראות תקנות
אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בנספח ד' המצורף להצהרה זו .קשרים אלו הם כמפורט
להלן : 1
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_________________________________________________________________________
האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.
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יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.
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תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי ,ולא יפגעו
ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור ,לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
לא קיבלתי כל תמורה ,במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה ,נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני
זכאי ,בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים ,וכי אמלא את תפקידי בצורה
הטובה ביותר ולטובת החברה .במידה ויתעורר חשש ,שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי ,לפיו אחדל לקיים תנאי
מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה )כהגדרתה בסעיף  254לחוק(,
אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
ידוע לי כי על פי החוק ,החברה ,בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי ,לבן זוגי או לילדי טובת הנאה,
במישרין או בעקיפין ,ובכלל זה לא ימנו אותי ,את בן זוגי או את ילדי ,לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת
בעל השליטה בה ,לא יעסיקו אותי כעובד ,ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות
באמצעות תאגיד בשליטתי ,אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,ולעניין קרובי שאינו בן
זוגי או ילדי -שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
ידוע לי כי הצהרתי זו ,תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי ,וכי היא
תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי הגמול כפי שמשולם כיום לדירקטורים בחברה שהינם בעלי כשירות מקצועית או מומחיות
חשבונאית ופיננסית ,לפי העניין ,ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
אינני מכהן בדירקטוריון החברה מעל  9שנים רצופות .2
זהו שמי ,זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל ,אמת הן.
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חתימה

הפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים אינה מפסיקה את רצף הכהונה.
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