ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
Part A – Application Form for Initial Registration of a Foreign fund manager
Please use block capitals
(The completed and duly signed original should be returned to the ISA by hand delivery or post)
Name of Foreign fund manager in Hebrew:

Name of Foreign fund manager in English:

Registration no. of company/partnership at the Registrar of Companies in Abroad:

Type of Corporation:
(company/partnership/other)

Place of Incorporation:

Address of the fund manager:
Street:

Number :

City :

Zip:

Country:

P.O.B

Zip code:

State :

Telephone of the fund manager (1)

Telephone of the fund manager (2)

E-mail address

Facsimile of the fund manager

Internet Site Address

Name of The Representative
Registration no. of company/partnership at the Registrar of
Companies:
In Part A, signed by the CEO and chairman of the foreign fund manager:

Signature*:

Signature*:

Name:

Name:

Position:

Position:

Date:

Date:

* Regulation 14a(b) of the Securities Law (Electronic Signature and reporting) provides that: "in order for a corporation to
register the application for authorized electronic signatories on MAGNA, as provided under sub- section (a), the application
shall be signed (by hand) by the chairman of the board of directors and the general manager, or by a director authorized
by the board of directors, in place of one of the aforesaid, for the purpose of signing the application, stating the names of
the signatories and their positions in the corporation; the application shall be filed with the ISA at its office in Jerusalem by
personal delivery or by mail ".
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 טופס בקשה לרישום ראשוני של מורשה חתימה אלקטרונית של מנהל קרן חוץ- 'חלק ב
Part B - Application Form for preliminary registration of Electronic Signatories for a Foreign fund
manager
.א)א( קובעת שיש לרשום נושא משרה בכירה אחד או יותר לשמש מורשה חתימה אלקטרונית למגנא14 תקנה
.יש למלא דף נפרד עבור כל מורשה חתימה כאמור
Regulation 14a(a) of the Securities Law (Electronic Signature and reporting) provides that at least one senior corporate officers shall
be registered as authorized electronic signatories on MAGNA. A separate form has to be filled in for each applicant.

בחלק ב' יש למלא פרטים עבור המורשה מטעם הנציג בשפה העברית
(Part B is to be filled with the representative's signatory details in Hebrew)

2016- התשע"ו,()א( לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות של קרן חוץ7 *נציג בהתאם לתקנה
(Representative in accordance with regulation 7 (a) of the Joint Investment Trust Regulations (Foreign Fund Unit Offerings) 2016)

שם מנהל קרן החוץ עבורו מדווח
: (2)מורשה החתימה האלקטרונית בעברית
(The name of the Foreign fund manager
for which the authorized electronic
signatory is reporting (2))

:(2)(1) שם פרטי
(First name)
:(2) אזרחות
(Citizenship)

:(2)(1) שם משפחה
(Surname)

:(3)(2) סוג מספר זיהוי
(Identification Type)

:(2)(1)מספר זיהוי כולל ספרת ביקורת
(Identification number)

:(4) (2) תפקיד המורשה אצל הנציג
(Position at The Representative)

:(Connection details of signatory) נתוני התקשרות של מורשה החתימה
()פרטים אלו יופיעו על כל טפסי הדיווח שיישלחו ע"י מורשה החתימה
(These details must appear on all forms sent by the signatory)

:(2) (No) מספר

:(2) (Street) רחוב

:(2) (Zip code) מיקוד

:(2) (City) ישוב

:(2) פקס

: טלפון זמין נוסף

:(2) טלפון זמין

(Facsimile)

(Additional Direct telephone number)

(Direct telephone number)

:(2) כתובת דואר אלקטרוני
(E-mail address)
:בחתימתנו זאת הננו מאשרים כי
,2003 –  לתקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( התשס"ג1 האדם המוצע עונה להגדרת "נושא משרה בכירה" כקבוע בתקנה
. על ידי הגורם המדווח לשמש מורשה חתימה אלקטרונית מטעמו5 והוא מונה לפי תקנה
We hereby confirm:
We the nominated person is a "senior corporate officer", within the definition thereof under Section 1 of the Securities
Law Regulations (Electronic Signature and Reporting) 2003, and that he was appointed by the reporting entity to act as
the Electronic Signatory on its behalf according to Section 5 of the aforesaid regulation.
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: יחתמו מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון של הנציג,'על חלק ב
(Part B will be signed by the CEO and chairman of the Representative)
:*(Signature)חתימה

:*(Signature)חתימה

:(Name) שם

: (Name) שם

: (Position) תפקיד

: (Position) תפקיד

: (Date) תאריך

: (Date) תאריך

 קובעת כי הבקשה "תיחתם בשם התאגיד בחתימה ידנית של,2003 –  התשס"ג,(א)ב( לתקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני14 *תקנה
 בציון שמות,יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה
."החותמים ותפקידם בתאגיד; הבקשה תוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר
(Regulation 14a(b) of the Securities Law (Electronic Signature and reporting) provides that: "in order for a corporation to
register the application for authorized electronic signatories on MAGNA, as provided under sub- section (a), the application
shall be signed (by hand) by the chairman of the board of directors and the general manager, or by a director authorized
by the board of directors, in place of one of the aforesaid, for the purpose of signing the application, stating the names of
the signatories and their positions in the corporation; the application shall be filed with the ISA at its office in Jerusalem by
personal delivery or by mail".)
Position at the Foreign fund) ( תפקיד בתאגיד המדווח4)
:(manager
(General Manager) מנהל כללי
(Deputy General Manager) משנה למנהל כללי
(Assistant General Manager) סגן מנהל כללי
יחיד המכהן מטעם דירקטור שהוא תאגיד
a person serving as a representative of a director that )
(is a corporation
(Director) דירקטור
(External Director) דירקטור חיצוני
(Chairman of the Board) יו"ר דירקטוריון
(Legal Adviser) יועץ משפטי
(Company Secretary) מזכיר
(Treasurer) חשב
(Auditor Internal) מבקר פנימי
(Senior Business Manager) מנהל עסקים ראשי
Independent Authorized ) מורשה חתימה עצמאי
(Signatory
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 ללא התאמה מלאה.( יש למלא את כל הפרטים במדויק כפי מופיעים בתעודת הזהות1)
.לפרטים בתעודת הזיהוי לא ניתן יהיה לקלוט את הבקשה
All details shall be filled in exactly as they appear in the ID card. If the details are )
(not identical the application may not be processed
;(Obligatory fields) ( שדה שחובה למלא2)
:(Type of ID numbers) ( סוג מספר זיהוי3)
(מספר תעודת זהות )חובה לאזרחים ישראליים
Identity card number (mandatory for Israeli Citizens)
(Passport number) מספר דרכון
(US social security number) מספר ביטוח לאומי בארה"ב

