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  )3.201927.(עדכון מיום 

  

בשלב הגשת ההצעה  םהמטרה טרם הוק תאגידהמטרה, וככל ש נושא משרה בתאגידימולא וייחתם על ידי 

או השותפים העתידיים בתאגיד  של כל אחד מבעלי המניות העתידייםנושא משרה ימולא וייחתם על ידי  –

  המטרה, לפי העניין

  

  ככל שתאגיד המטרה קיים בשלב הגשת ההצעה וההצעה מוגשת על ידו:

  

משמש כנושא משרה האני הח"מ ________________, נושא ת.ז. מס' _________________, 

  כדלקמן:") מאשר בזאת החברהחברת _______________ ח.פ. _______________ ("ב

  

 בעלת מניות/שותפה במציע. היאהחברה  . 1

 שיעור אחזקת החברה כבעלת מניות / כשותפה במציע עומד על % ____.  . 2

  % ____ מהמניות או הזכויות במציע.  -משמעות הדבר היא, כי החברה מחזיקה ב

% ____ מזכויות  -ככל שתאגיד המטרה הוא חברה (ולא שותפות): החברה מחזיקה ב . 3

% ______ מהזכויות  -יפה הכללית של המציע, ובנוסף החברה מחזיקה ב ההצבעה באס

  למנות דירקטורים ומנהל כללי במציע.

  

  לחילופין, ככל שתאגיד המטרה טרם הוקם בשלב הגשת ההצעה, ימולא האישור כדלקמן:

  

עתידית בתאגיד המטרה שייוסד על פי  שותפה/החברה הינה, על פי הצהרתה, בעלת מניות . 1

 להקמת מעונות סטודנטים במכון טכנולוגי חולון. 02/2019תנאי מכרז 

שיעור אחזקת החברה בתאגיד המטרה שעתיד לקום על ידה במקרה של זכייה במכרז, על  . 2

 פי הצהרתה או על פי הסכם מייסדים שהוצג לי, צפוי לעמוד על % ____.

/ הזכויות בתאגיד  % ____ מהמניות -משמעות הדבר היא, כי החברה צפויה להחזיק ב

  המטרה שיקום.

 -חברה בע"מ: משמעות הדבר היא כי החברה צפויה להחזיק בתאגיד המטרה יהיה ככל ש

% ____ מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של חברת המטרה שתקום, ובנוסף החברה 

מהזכויות למנות דירקטורים ומנהל כללי בחברת המטרה  50%צפויה להחזיק בלפחות 

  שתקום.

  

  

_____________  ________________  ______________  

של נושא המשרה  שם מלא  תאריך

  החותם

  חתימה וחותמת

  

  

  

  



  אישור

גב' מר/הופיע בפני  __________, מאשר בזה כי ביום _______________אני הח"מ, עו"ד 

, _____________באמצעות תעודת זהות שמספרה  הזדהה בפניי, אשר _______________

היה צפויה לעונשים יוכי  בלבד ואת האמת כולה לומר את האמת וכי עליאותו ולאחר שהזהרתי 

הריני לאשר כי  .ם עליה בפניחתאישר את נכונות הצהרתו דלעיל ועשה כן, יהקבועים בחוק אם לא 

  .החברהמר/גב' _________________ הנ"ל הינו מורשה חתימה מוסמך מטעם 

  

  

_____________  ________________  ______________  

  חתימה וחותמת  שם מלא של עוה"ד  תאריך

   


