הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
)"הבנק" או "החברה"(

הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות בהתאם לחוק החברות,
התשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק החברות"(
החברה מודיעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק שתתכנס ביום ב'24 ,
בדצמבר  ,2012בשעה  11:00במשרדי הבנק בשד' רוטשילד  ,42תל אביב )קומה  ,14חדר הישיבות(
)להלן" :האסיפה" או "האסיפה הכללית"(.
 .1להלן תיאור תמציתי של הנושאים וההחלטות שעל סדר היום
 .1.1דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק הדירקטורים המכהנים ,כמפורט להלן ,ממשיכים לכהן
בכהונתם :ה"ה רוני חזקיהו ,צדיק בינו ,גיל בינו ,גדעון להב ,גיורא מיוחס ויעקב סיט.
הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים )בהתאם לחוק החברות או לנוהל בנקאי
תקין( ממשיכים לכהן בכהונתם עד תום תקופת המינוי כדירקטורים חיצוניים :ה"ה דן ארבל
אמנון גולדשמידט ,פנינה ביטרמן -כהן ,זאב בן -אשר ויוסף הורוביץ.
 .1.2דיון בדו"חות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2011לרבות דוח הדירקטוריון ,סקירת
ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.
 .1.3דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2011
 .1.4למנות את גב' נגה יציב כדירקטורית בבנק לתקופה נוספת שתחילתה ביום אישור האסיפה.
גב' יציב מונתה על ידי הדירקטוריון ביום  31בינואר  2012עד לתום האסיפה השנתית
הראשונה לאחר מועד המינוי כאמור.
מועמדותה של גב' יציב אושרה על ידי בנק ישראל .הצהרתה של גב' יציב ,שניתנה בהתאם
לסעיף 224ב לחוק החברות ,מצורפת לדוח זה.
לפרטים לפי תקנה  26לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל) 1970 -להלן:
"תקנות הדיווח"(.
מועמדתה של גב' יציב כדירקטורית כאמור הומלצה על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,שהינו
צד להסכם עם פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ ,בעלת השליטה בבנק ,לעניין יחסיהם כבעלי מניות בבנק
)ראו דוחות מיידים של הבנק מיום  19במרץ  28 ,2010במרץ  27 ,2012ביוני  2010ו17 -
באוגוסט ) 2010מס' אסמכתאות 2010-01-532839 ,2010-01-535243 ,2010-01-421119 :ו-
 ,2010-01-589734בהתאמה(.
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להלן יובאו פרטים למיטב ידיעת הבנק לפי תקנה  26לתקנות הדיווח ביחס לגב' נגה יציב:
שם:

נגה יציב

תפקיד:

דירקטורית

מספר זיהוי:

54012513

תאריך לידה:

16.4.1956

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' ויצמן  73תל אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

ועדת שכר ,תגמולים ומינהל

האם הוא דירקטור חיצוני
)לפי חוק החברות(:

לא

דירקטור בלתי תלוי:

לא

עובד של הבנק ,חברה בת
שלה ,חברה קשורה של
החברה או של בעל עניין בה
והתפקיד אותו ממלא:

לא

מועד תחילת הכהונה:

 31בינואר 2012

השכלה:

בוגרת במשפטים ,אוניברסיטת תל אביב; עורכת דין

תעסוקה בחמש השנים
האחרונות:

מזכירת הדירקטוריון בית זיקוק חיפה בע"מ; דירקטורית
בחברות.

פירוט תאגידים נוספים בהם
משמש כדירקטור:

ממן מסופי מטען וניטול בע"מ; תנובה מרכז שיתופי לשיווק
תוצרת חקלאית בישראל בע"מ; תעשיות מזון תנובה –
אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ; שראל שרותים
ואספקה לרפואה בע"מ; תל השומר מחקרים ,תשתית
ושירותים רפואיים בע"מ; איסת"א ליינס חברת הנסיעות
של הסטודנטים בישראל בע"מ;
וראיטי ישראל; אלוט; מתן – משקיעים בקהילה; מרכז
רפואי רעות.

בן משפחה של בעל עניין אחר
בבנק:

לא

בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:

לא

בעל כשירות מקצועית:

כן
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הבנק רואה אותו כבעל
מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי סעיף
)92א() (12לחוק החברות

לא

תשומת לב מופנית לכך ,כי סעיף )34א (1לחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א –  ,1981קובע
כדלקמן – "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד
החזקה בנקאית ,אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו
לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי
שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו ,ובלבד שהאדם האחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר
ממחזיק אחר אחד" .לפיכך ,לעניין החלטות  1.6 – 1.4על סדר היום יכול מיופה כוח אשר הינו
גם הוא בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.
 .1.5למנות את מר דוד אסיא כדירקטור בבנק לתקופה של  3שנים שתחילתה ביום אישור האסיפה
וזאת כדירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין .301
קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים בין מר אסיא לבין הבנק :ועדת הביקורת
אישרה ,בהתאם לתקנה  5לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה( ,תשס"ז –  ,2006כי
קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כמתואר להלן ,אשר הסתיימו לפני למעלה משנה
ממועד המינוי המוצע של המועמד ,היו זניחים הן מבחינת הבנק והן מבחינת המועמד.
להלן תיאור הקשרים :עד חודש נובמבר  2011כיהן המועמד כיו"ר דירקטוריון פעיל של חברת
דיינסק בע"מ )להלן" :דיינסק"( ,אשר עסקה בפיתוח תוכנה לניהול תאגידי ,ושאחד
מלקוחותיה היה הבנק .כמו כן ,החזיק המועמד ב 5% -ממניות דיינסק .בחודש נובמבר 2011
הושלמה העסקה למכירת דיינסק במסגרתה מכר המועמד את מלוא החזקותיו בדיינסק וכן
התפטר מהדירקטוריון )כמו יתר חברי הדירקטוריון באותה העת( .יצוין כי ההתקשרות
המקורית בין דיינסק לבנק נעשתה לפני השקעתו של המועמד בדיינסק והצטרפותו
לדירקטוריון דיינסק .ועדת הביקורת מצאה כאמור כי הקשרים העסקיים או המקצועיים בין
המועמד לבין הבנק היו זניחים הן מבחינת הבנק והן מבחינת המועמד ,בין השאר ,בהתבסס על
הפרטים הבאים :על הצהרת המועמד )שהונחה בפני ועדת הביקורת( בה פירט את מהות
הקשרים ,וציין כי בתפקידו בדיינסק לא עסק בהתקשרות עם הבנק והיות הקשרים זניחים
מבחינתו; נתונים בדבר היקף ההתקשרות בין הבנק לדיינסק; ההיקף הזניח של תשלומי הבנק
לדיינסק הן ביחס להיקף עסקיו והוצאותיו של הבנק והן ביחס להיקף הכנסות דיינסק באותה
עת; והעובדה כי המועמד ניתק את קשריו עם דיינסק לפני למעלה משנה.
בהתאם לאמור לעיל ,מר אסיא סווג באישור ועדת הביקורת גם כדירקטור בלתי תלוי לפי חוק
החברות .יצוין ,כי בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  ,301המפקח על הבנקים רשאי להפסיק
כהונתו של דירקטור חיצוני )שאינו דירקטור חיצוני שמונה כאמור בסעיף )239ב( לחוק
החברות( ,בהתאם לסעיף 11א)ה( לפקודת הבנקאות.1941 ,
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מועמדתו של מר אסיא אושרה ע"י בנק ישראל .הצהרתו של מר אסיא ,שניתנה בהתאם לסעיף
224ב לחוק החברות ,מצורפת לדוח זה.
מועמדתו של מר דוד אסיא כדירקטור כאמור הומלצה על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ
שהינו צד להסכם עם פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ ,בעלת השליטה בבנק ,לעניין יחסיהם כבעלי
מניות בבנק כאמור לעיל.
להלן יובאו פרטים למיטב ידיעת הבנק לפי תקנה  26לתקנות הדיווח ביחס למר אסיא:
שם:

דוד אסיא

תפקיד:

דירקטור )דירקטור חיצוני לפי נוהל בנקאי תקין (301

מספר זיהוי:

068606474

תאריך לידה:

6.8.1951

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' הגבעה  3סביון 56500

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

טרם נקבע

האם הוא דירקטור חיצוני
)לפי חוק החברות(:

לא

דירקטור בלתי תלוי:

כן

עובד של הבנק ,חברה בת
שלה ,חברה קשורה של
החברה או של בעל עניין בה
והתפקיד אותו ממלא:

לא

מועד תחילת הכהונה:

מועד אישור האסיפה

השכלה:

בוגר בכלכלה ומדעי החברה ,אוניברסיטת תל אביב
מוסמך במינהל עסקים ,אוניברסיטת תל אביב

תעסוקה בחמש השנים
האחרונות:

יו"ר דירקטוריון  /דירקטור בחברות

פירוט תאגידים נוספים בהם
משמש כדירקטור:

יו"ר דירקטוריון בחברות;ETORO GROUP LTD. :
איטורו ישראל בע"מ;
דירקטור בחברות :אר .אר .סאט בע"מ; ביו קאצ' בע"מ;
מובי ארט בע"מ; מועצת הנגידים של מכון ויצמן למדע;
ידע מחקר ופיתוח בע"מ; נדיר השקעות בע"מ; נדיר
אחזקות מילניום בע"מ ,ש .מ .טלקום בע"מ.
דירקטור בעמותות :הקרן לקידום החינוך בישראל;
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עמותת .IMPACT
בן משפחה של בעל עניין אחר
בבנק:

לא

בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:

כן

בעל כשירות מקצועית:

כן

הבנק רואה אותו כבעל
מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי סעיף
)92א() (12לחוק החברות

כן

תשומת לב מופנית לכך ,כי סעיף )34א (1לחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א –  ,1981קובע
כדלקמן – "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד
החזקה בנקאית ,אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו
לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי
שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו ,ובלבד שהאדם האחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר
ממחזיק אחר אחד" .לפיכך ,לעניין החלטות  1.6 – 1.4על סדר היום יכול מיופה כוח אשר הינו
גם הוא בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.
 .1.6למנות את גב' דליה לב כדירקטורית בבנק לתקופה שתחילתה ביום אישור האסיפה.
מועמדותה של גב' לב אושרה על ידי בנק ישראל .הצהרתה של גב' לב ,שניתנה בהתאם לסעיף
224ב לחוק החברות ,מצורפת לדוח זה.
להלן יובאו פרטים למיטב ידיעת הבנק לפי תקנה  26לתקנות הדיווח ביחס לגב' לב:
שם:

דליה לב

תפקיד:

דירקטורית

מספר זיהוי:

007555337

תאריך לידה:

2.8.1947

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' בני משה  16תל אביב 62308

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

טרם נקבע
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האם הוא דירקטור חיצוני:

לא

עובד של הבנק ,חברה בת
שלה ,חברה קשורה של
החברה או של בעל עניין בה
והתפקיד אותו ממלא:

לא

מועד תחילת הכהונה:

מועד אישור האסיפה

השכלה:

מוסמכת במשפטים )אוניברסיטת בר אילן(; רואת חשבון
מוסמכת )האוניברסיטה העברית( .תעודת ISMP
)אוניברסיטת הרווארד( .מגשרת מוסמכת.

תעסוקה בחמש השנים
האחרונות:

דירקטורית בחברות

פירוט תאגידים נוספים בהם
משמש כדירקטור:

שטראוס גרופ בע"מ; פז חברת הנפט בע"מ; בתי זיקוק
אשדוד בע"מ.

בן משפחה של בעל עניין אחר
בבנק:

לא

בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית:

כן

בעל כשירות מקצועית:

כן

הבנק רואה אותו כבעל
מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי סעיף
)92א() (12לחוק החברות

כן

תשומת לב מופנית לכך ,כי סעיף )34א (1לחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א –  ,1981קובע
כדלקמן – "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד
החזקה בנקאית ,אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו
לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי
שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו ,ובלבד שהאדם האחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר
ממחזיק אחר אחד" .לפיכך ,לעניין החלטות  1.6 – 1.4על סדר היום יכול מיופה כוח אשר הינו
גם הוא בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.
 .1.7מינוי של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2012
והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.
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 .2הרוב הנדרש
הרוב הנדרש לאישור הנושאים מס'  1.7 – 1.4שעל סדר היום כמפורט הינו רוב רגיל מכלל קולות
בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או על ידי בא כוח ,הרשאים להצביע והצביעו באסיפה,
מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
 .3המועד הקובע
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית,
כאמור בסעיף )182ב( לחוק החברות ,הינו תום יום המסחר של יום ה' 6 ,בדצמבר  2012בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :המועד הקובע"( ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע ,אזי
ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
 .4דרך ההצבעה
 .4.1בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים על סדר היום המפורטים בסעיפים  1.7 - 1.4לעיל ,באופן
אישי או על ידי שלוח .כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה
בשד' רוטשילד  42תל אביב ,לפחות  48שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או האסיפה הנדחית.
 .4.2בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית( ,התש"ס2000-
)"התקנות"( ,בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות
של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ,והוא מעוניין להצביע
באסיפה הכללית ,ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה,
בדבר בעלותו במניה במועד הקובע ,כנדרש לפי התקנות האמורות.
 .5מניין חוקי
מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו בעלי מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח
המחזיקים או המייצגים מעל ל 25%-מכוח ההצבעה בבנק .היה ובתוך מחצית השעה מן המועד
שנקבע לאסיפה ,לא נכח מניין חוקי כאמור ,תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד ,לאותה השעה
ולאותו המקום ,מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ,או ליום שעה ומקום אחרים כפי
שיקבע הדירקטוריון .באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות
הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח יהוו מניין חוקי.
 .6עיון במסמכים
ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ,בהצהרות המועמדים לדירקטורים ובדו"ח המיידי על כינוס
האסיפה במשרדי הבנק בשד' רוטשילד  ,42תל אביב בימים א'-ה' עד למועד האסיפה בשעות העבודה
המקובלות ,בתיאום מראש עם מזכיר הבנק ,עו"ד אביעד בילר )טל.(03-5196223 :
בכבוד רב,
עו"ד אביעד בילר ,מזכיר הבנק
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
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