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 החלטות ועדת תגמול ודירקטוריון החברה –דו"ח מיידי הנדון: 

 

, קיבל דירקטוריון 2020בדצמבר  14( מתכבדת להודיע כי ביום "החברה"אפיו אפריקה בע"מ )להלן: 

החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, 

 תמציתן מפורטות להלן:את ההחלטות אשר 

כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה בהיקף  , דירקטור בחברה,לאשר את מינויו של מר דני ימין .1

אלפי  46. בתמורה לשירותיו יהיה זכאי מר דני ימין לשכר חודשי )ברוטו( של 60%משרה של עד 

. ות רגילות של החברהמני 80,000כתבי אופציה )לא סחירים( המירים לעד  80,000ש"ח ולהקצאת 

 שנים ויהיו ניתנות למימוש 4כתבי האופציה המוצעים למר דני ימין תבשלנה על פני תקופה של 

כיו"ר הועד המנהל בעבר  כיהןמר דני ימין  ש"ח לכל כתב אופציה. 16בתמורה למחיר מימוש של 

 -שנים בתפקידים בכירים במיקרוסופט מתוכם כ 17במשך ו מכון טכנולוגי לישראל – של הטכניון

על הובלת אחראי כשנים כסגן נשיא מיקרוסופט סין  3 -כשנים כמנכ"ל מיקרוסופט ישראל ו 10

 ם גדולים. אירגוניוהאסטרטגיה מול לקוחות 

לעדכן את שכרו של מר דני דניאל, סמנכ"ל בינה מלאכותית של החברה ושל אקסיליון בע"מ, חברה  .2

אלפי ש"ח. כמו כן, הוחלט לאשר  55, כך שיהיה זכאי לשכר חודשי )ברוטו( של בת של החברה

מניות רגילות של החברה. כתבי  25,000עד כתבי אופציה )לא סחירים( המירים ל 25,000הקצאת 

שנים ויהיו ניתנות למימוש בתמורה  4תבשלנה על פני תקופה של  דניאלהאופציה המוצעים למר דני 

 ש"ח לכל כתב אופציה. 16למחיר מימוש של 

תנאי כהונתו של מר דני ימין החברה תפעל לפרסום דוח זימון לאסיפה של בעלי המניות בחברה לאישור 

פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות  הולפרסום דוח הצעכדירקטור בחברה 

 , במועדים הקבועים בדין.("תקנות הצעה פרטית")להלן:  2000 –ערך בחברה רשומה(, תש"ס 

 

רי כנשיא חברת אקסיליון ארה"ב, חברה אג'ון פורקאישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר כמו כן, 

סגן שר התחבורה של ארה"ב כיהן כרי א. מר ג'ון פורק50% נכדה של החברה, בהיקף משרה של עד

בתקופת נשיאותו של ברק אובמה כנשיא שנים  4.5 -ומנכ"ל משרד התחבורה האמריקאי במשך כ

בנוסף, הוביל מר  כשר התחבורה של מדינת מרילנד, ארה"ב.ארה"ב. כמו כן, כיהן בשתי תקופות שונות 

  נשיא ארה"ב הנבחר מר ג'ון ביידן.התשתיות חבורה והמצע בתחום התג'ון פורקארי את צוות 

 

 בכבוד רב,

 

 אפיו אפריקה בע"מ

 נחתם ע"י אורן דרור, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
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