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נספח ב'  :טופס התחייבות
ועדת ההשקעות – הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז __________ .מצהיר/ה בזאת בחתימתי ,כדלהלן:
 .1הנני (נא לסמן /למחוק את המיותר)

.2

( ) בעל/ת היכרות וניסיון מתאימים בשוק ההון;
( ) בעל/ת תואר אקדמי בכלכלה ,בחשבונאות או במנהל עסקים ממוסד להשכלה גבוהה;
( ) בעל/ת תואר אקדמי בכלכלה ,חשבונאות או במנהל עסקים ממוסד אקדמי מחוץ
לישראל;
( ) בעל/ת רישיון ראיית חשבון בישראל;
( ) בעל/ת רישיון יועץ השקעות או מנהל תיקים.
לא הורשעתי בעבירה שיש עימה קלון ו/או בעבירות 1שוחד ,מרמה ,סחיטה ,עבירות מנהל
בתאגיד ,או עבירות של ניצול מידע פנים ,בין בבית המשפט בישראל ובין בבית משפט מחוץ
לישראל.

.3

קראתי את נוהל ועדת השקעות של הטכניון ואני מודע לתוכנו.

.4

תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כחבר/ה
בוועדת ההשקעות ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כחבר/ה בוועדת ההשקעות.

.5

אין לי ,ולמיטב ידיעתי אין לקרובי ,לשותפי ,למעבידי או לתאגיד שאני בעל שליטה בו ,זיקה
ממשית לטכניון ו/או לנושאי משרה בטכניון ו/או למי מהמכהנים בוועדת ההשקעות של
הטכניון ,שיש בה כדי ליצור חשש לניגוד עניינים.
קרוב"  -בן או בת זוג לרבות ידועים בציבור ,הורה ,הורי הורה ,צאצא ובן/בת זוגו ,אח או
אחות חבר קרוב ,שותפים עסקיים וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של נושא המשרה הבכיר.
"זיקה ממשית" לעניין סעיף זה לרבות – שליטה ,הפקת הנאה ,יחסי עבודה הדוקים ,קשרי
משפחה קרובים ,קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.

.6

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד
עניינים במילוי תפקידי כחבר ועדת ההשקעות.

שם____________________ :

חתימה __________________ :תאריך__________:

 1עבירות לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422-עד  428לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-ולפי סעיפים 52ג52 ,ד(53 ,א)
ו 54-לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-
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.7

אני מתחייב/ת כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרתי לעיל או אם יתעוררו ,במהלך הדברים
הרגיל ,סוגיות שלא נצפו מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים ,אודיע על כך
בכתב לאלתר ליו"ר ועדת השקעות (במקרה שמדובר בניגוד עניינים של יו"ר הועדה– ההודעה
תימסר ליו"ר הוועד המנהל) וליועץ המשפטי של הטכניון ואמנע מהשתתפות בכל דיון או
הכרעה בנושא ,אלא אם יחווה היועץ המשפטי דעתו כי אין מניעה כי אשתתף בדיון או

.8

אני מתחייב/ת לא למסור ולא לגלות כל מידע ו/או מסמך אשר יגיע אלי בקשר לפעילותי
בוועדה אלא למי שמוסמך לקבל את המידע או את המסמך לשם ביצוע תפקידיו על פי נוהלי
הועדה או על פי חוק.

.9

אני מתחייב/ת לפעול באחריות ,בנאמנות ,במסירות וביושרה בעת מילוי תפקידי כחבר ועדת
ההשקעות.

שם____________________ :

חתימה __________________ :תאריך__________:
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