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M . S E LI GM AN& CO.
אלי זהר
גבריאל הייק
צבי בר  -נתן
שרון גזית
אהרון מיכאלי
רועי בלכר
יואב פרוכטמן
רקפת פלד
נילי זהר
ערן באלינט
רוני אבני
איתן מעוז
תמר לוז
ניצן ליבוביץ
אורית זילוני  -קליינמן
עמית קריספין
דפנה צדיקריו  -אלי
שון הלין  -גרינבום
דנה דורון
איתי זהר
אפרת קלש  -משען
אבישי חלפון
אינגה מיכאלי
מרב ברוך
יהודית ליבין הירש
דורון קויאטק
אחיקם שמעוני
שרון לולצ ' י
יהודה רוזנטל
מירב ישראלי
מיכל ורדי
אבי סויצקי
נירה עוז
אלעד ברדוגו
טל חלדי
שני שביט
אר יק רובין
אורית גולן  -אלפרוביץ
שגיא פרדו
יניב שטיין
ג ' ודי עמידור
אבי דושניק
דורון ביטון
קרולין פוגל  -אבן ארי
מיכל רחמים  -כחלון
מירב שגיא
רינת דבש
הדס ברקוביץ
ענבל זוהר
בוורלי זאבו
רועי קינן
יפית פורת
חיים נובוגרודר
אלעד רז
אורי דרור
יעל דוד
סיגל גזית
_________________________
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ELI ZOHAR
GABRIEL HAKE
ZVI BAR - NATHAN
SHARON GAZIT
AARON MICHAELI
ROY BLECHER
YOAV FRUCHTMAN
RAKEFET PELED
NILI ZOHAR
ERAN BALINT
RONI AVNI
EITAN MAOZ
TAMAR LUZ
NITZAN LEIBOVITZ
ORIT ZILONY -KLINMAN
AMIT KRISPIN
DAPHNA ZADICARIO -ELY
SHONE HELIN - GRINBOM
DANA DORON
ITAI ZOHAR
EFRAT KALASH - MISHAN
AVISHAI HALFON
INGA MICHAELI
MERAV BARUCH
YEHUDIT LIBIN HIRSCH
DORON KVIATEK
AHIKAM SHIMONI
SHARON LULACHI
YEHUDA ROSENTHAL
MERAV ISRAELI
MICHAL VARDI
AVI SAVITZKI
NIRA OZ
ELAD BERDUGO
TAL HELDI
SHANI SHAVIT
ARIK RUBIN
ORIT GOLAN -ALFROVITS
SAGY PARDO
YANIV STEIN
JUDY AMIDOR
AVI DUSHNIK
DORON BITTON
CAROLYNE F OGEL -EVEN ARI
MICHAL RAHAMIM -CACHLON
MEIRAV SAGI
RINAT DVASH
HADAS BERKOVICH
INBAL ZOHAR
BEVERLEY ZABOW
ROIE KAENAN
YAFIT PORAT
HAIM NOWO GRODER
ELAD RAZ
ORI DROR
YAEL DAVID
SIGAL
GAZIT
_________________________

מקס קריצמן ) מייסד (

)MAX KRITZMAN (FOUNDER
)(1914 - 2003

) ( 1914 -2003

מקס זליגמן ) מייסד (

)MAX SELIGMAN (FOUNDER
)(1902 - 1987

) (1902 -1987

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

במגנ"א

ח.נ,.

הנדון:

אורמת תעשיות בע"מ )"החברה"( -פניה מקדמית

נתבקשנו על ידי החברה לפנות אליכם בשמה על מנת לקבל את עמדתכם בקשר לעניין דלהלן:
.1

בחודש ספטמבר  2007מונה הדח"צ כדירקטור חיצוני בחברה.

.2

כפי שהדח"צ הצהיר לחברה ,הוא כלכלן חקלאי בעל הבנה רבה בתחומי התעשייה והחקלאות.

.3

אורפיול בע"מ הינה חברה בת ) (100%של החברה )"אורפיול"( .עיקר עיסוקה של אורפיול הינו
בתחום הביודיזל ,דהיינו הפקת אנרגיה מהצומח.

\J:\WORD_DOC\CORP\ShlomyWחומר לאתר\פניות משפטיות\אורמת פנית החברה doc.031207
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2.4

-

החברה האחרת הינה חברה ציבורית ,אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב,
אשר למיטב ידיעתה של החברה עוסקת בפיתוח צמחים באמצעים ביוטכנולוגיים .לחברה אין כל
אחזקות במניות של החברה האחרת.

.5

בין החברה לבין החברה האחרת נחתם ביום  24.9.2007הסכם לשיתוף פעולה עיסקי ,שנועד
במהותו לנצל ביתר יעילות את המחקר של החברה האחרת לפיתוח צמחים עתירי שמן ,אשר ישמשו
בעתיד מקור אספקה לחברה של חומר גלם להפקת ביודיזל ,תוך הוזלת עלות חומר הגלם להפקת
ביודיזל.

.6

החברה האחרת מעוניינת להעסיק את הדח"צ ,על מנת שייתן לה שירותי ליווי אסטרטגי בתחומי
פעילותה ,תמורת דמי ייעוץ שישולמו לו על ידי החברה האחרת .החברה לא תישא בכל עלות בגין
העסקתו של הדח"צ על ידי החברה האחרת.

.7

הנהלת החברה לא סבורה כי קיים ניגוד עניינים בין כהונתו של הדח"צ כדירקטור בחברה לבין
העסקתו כיועץ על ידי החברה האחרת ובכל מקרה ,כאשר יועלה לדיון בדירקטוריון החברה עניינים
שבין החברה לבין החברה האחרת ,הדח"צ לא ישתתף ולא יצביע באותם דיונים.

.8

החברה מבקשת לקבל את עמדתכם ,באם העסקתו כאמור של הדח"צ על ידי החברה האחרת ,אם
הוא יועסק על ידה ,תהווה זיקה כלכלית בינו לבין החברה באופן שתפגע בכשירותו כדירקטור חיצוני
בחברה.

.9

החברה מתכוונת ליישם את הנחיית רשות ניירות ערך כפי שתובא בתשובתכם.

.10

החברה מודעת כי הפניה אליכם ותשובתכם יפורסמו בנוסחן המלא באתר רשות ניירות ערך .יחד עם
זאת ,החברה מעוניינת כי הפרסום לא יכלול את ציון שמות הנוגעים בעניין ,מה גם שלציון השמות אין
כל ערך נוסף לעניין.

.11

נודה על התייחסותכם הדחופה.

בכבוד רב,

גבריאל הייק ,עו"ד
מ .זליגמן ושות'

