לכבוד
קרן סטארטאפ אינדקס ,שותפות מוגבלת

אקוויטי בי ניהול השקעות בע"מ )השותף הכללי(

כתב הצטרפות
אני הח"מ __________________________ )ת.ז/.ח.פ ____________________( מבקש בזאת בחתימתי על בקשה זו ,באופן
בלתי חוזר ,להצטרף כשותף מוגבל בקרן סטארטאפ אינדקס ,שותפות מוגבלת )להלן" :השותפות"( ולהצטרף כצד להסכם השותפות
המוגבלת )להלן" :הסכם השותפות"( שבקשה זו הינה נספח ב' לו ,כנגד הזרמת הון לשותפות .למונחים בבקשה זו אשר לא הוגדרו
במפורש תיוחד המשמעות הניתנת להם בהסכם השותפות .הסכם השותפות מהווה חלק בלתי נפרד מטופס כתב התחייבות זה.
להסרת כל ספק ,בכפוף לקבלת כתב הצטרפות זה חתום כדין על ידי השותף הכללי הנני מקבל על עצמי החל מאותו מועד ,באופן מוחלט
ובלתי חוזר ,את כל הוראות הסכם השותפות ומתחייב בזאת ,באופן מוחלט ובלתי חוזר בכל הוראות הסכם השותפות ובמצגים האמורים
בו ,אשר יחייבו אותי מיד עם קבלת הצעתי על ידיכם .למען הסר ספק ,בחתימתי על בקשה זו ובכפוף לקבלת כתב הצטרפות זה חתום
כדין על ידי השותף הכללי הריני נותן בזה לשותף הכללי ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר לחתום בשמי ועבורי על הסכם השותפות ולחייב
אותי בהוראותיו.
סכום ההשקעה שהנני מתחייב לו בכתב הצטרפות זה הינו _________________ והנני מתחייב בכפוף לקבלת כתב הצטרפות זה
חתום כדין על ידי השותף הכללי ,באופן מוחלט ובלתי חוזר ,להעביר לשותפות סכום זה ,כולו או חלקו ,בהתאם לדרישת השותף הכללי,
בתנאים ,באופן ובמועדים הקבועים בהסכם השותפות.
מובהר כי אין בחתימתי על כתב הצטרפות זה ו/או באישורו על ידי השותף הכללי ,כדי לצרף אותי כשותף מוגבל לשותפות ,וכי
הצטרפותי כשותף מוגבל לשותפות תתבצע אך ורק יחד עם העברת סכום ההשקעה לשותפות על ידי ,כקבוע בהסכם השותפות.
אני מתחייב להודיע לשותפות על כל שינוי בפרטים ו/או במסמכים אשר כלולים בבקשת ההצטרפות וזאת מיד לכשישתנו.

שם איש הקשר מטעמי הינו _____________________ ,טלפון,____________________ :
מייל לקבלת הודעות_______________________________ :

ולראיה באתי על החתום היום ______ בחודש ______ בשנת ______:

שם_________________________ :חתימה__________________ :

אישור עו"ד של מצטרף שהוא תאגיד:
אני הח"מ __________________ עו"ד של _________________________ אשר חתם על בקשת ההצטרפות לעיל
)"המצטרף"( ,מאשר בזאת בחתימתי כי המצטרף קיבל החלטה כדין על הצטרפותו כשותף מוגבל לשותפות באם תאשרו זאת ,וכי
חתימתם של ה"ה ___________________ ו_____________________ בצירוף חותמת המצטרף או שמו המודפס ,כמופיע על
גבי בקשת הצטרפות זאת ,מחייבת את המצטרף לכל דבר ועניין.
שם_________________ :

חתימת עו"ד__________________ :

השותף הכללי שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו בלעדי ,לוותר על דרישת מילוי טופס זה ביחס למשקיע כזה
או אחר ,ככל שיסופקו המפרטים המופרטים בטופס ,ביחס לאותו משקיע על ידי רכז ההצעה.

טופס הכרת משקיע )עבור משקיע שהוא תאגיד(
.1

שם____________________________________________:

.2

ח.פ .או מספר זיהוי/רישום אחר לפי העניין_______________:

.3

מבנה משפטי )חברה ,שותפות וכו'(_____________________:

.4

כתובת:
רחוב  /מס'_______________________________:
עיר______________________________:
מיקוד________________________________:
מדינה________________________________:
טלפון________________________________:
פקס________________________________:

.5

תאריך התאגדות  /הקמה_____________________:

.6

אופי העסק/עיקר פעילות______________________:

.7

שמות ות.ז .של בעלי שליטה  /שותפים
________________________.1
________________________.2
________________________.3
________________________.4
________________________ .5

.8

שמות דירקטורים
________________________.1
________________________.2
________________________.3
________________________.4
________________________ .5

.9

שמות ותפקידים של המוסמכים לבצע פעילות השקעה עבור התאגיד
שם/תפקיד דוגמאות חתימה
___________________ ______________________ .1
___________________ ______________________ .2
___________________ ______________________ .3

.10

פרטים על פעולות שננקטו על ידי הרשויות נגד התאגיד או בעלי המניות  /שותפים  /דירקטורים /נושאי
משרה בו בגין הפרת חוקי ניירות ערך ו/או בגין עבירות כלכליות אחרות )ככל שהיו כאלה(
_______________________________________________________________

השותף הכללי שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו בלעדי ,לוותר על דרישת מילוי טופס זה ביחס למשקיע כזה
או אחר ,ככל שיסופקו המפרטים המופרטים בטופס ,ביחס לאותו משקיע על ידי רכז ההצעה.

_______________________________________________________________
.11

פרטי חשבון בנק )דרכו יועברו ההפקדות והפדיונות ל/מהשותפות(
שם הבנק________________________________:
סניף________________________________:
כתובת________________________________:
מס' חשבון________________________________:

.12

פרטי איש קשר )ותפקידו( לקבלת דיווחים ועדכונים מהשותפות:
__________________________________________________________________________

.13

הצהרה
הנני מצהיר על כך שכל הפרטים שנרשמו לעיל הינם אמינים ונכונים למיטב ידיעתי והבנתי ואני מתחייב לעדכן
את השותף הכללי על כל שינוי באופן מיידי.
חתימה של המוסמך עם חותמת התאגיד __________________ :
תאריך_____________________:

נא לצרף לטופס זה:
 oתעודת התאגדות של החברה  /הישות )העתק נאמן למקור(
 oפרוטוקול מאושר של זכויות חתימה בחברה.
 oביחס לבעלי המניות )במקרה שבעלי המניות הינם יחידים( – תצלום מאושר של ת.ז  /תצלום מאושר של
דרכון למקור ומסמך המעיד על מקום מגורים נוכחי )ת.ז  /דרכון  /תדפיס בנק  /מכתב מרשויות המס /
חשבון חשמל ,ארנונה  /חוזה שכירות או כדומה(
 oביחס לדירקטורים – לגבי לפחות דירקטור אחד תצלום ת.ז  /דרכון נאמן למקור ומסמך המעיד על מקום
מגורים כאמור לעיל.
 oביחס לבעלי המניות  /דירקטור שהוא תאגיד ,יש להמציא את כל המסמכים הנדרשים לגבי
החברה/הישות כאמור לעיל.
 oאישור מאת עו"ד כי זיהה את בעלי זכויות החתימה של החברה "פנים אל פנים".

השותף הכללי שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו בלעדי ,לוותר על דרישת מילוי טופס זה ביחס למשקיע כזה
או אחר ,ככל שיסופקו המפרטים המופרטים בטופס ,ביחס לאותו משקיע על ידי רכז ההצעה.

לכבוד:
קרן סטארטאפ אינדקס ,שותפות מוגבלת
אקוויטי בי ניהול השקעות בע"מ )השותף הכללי(

טופס הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה
בהתאם לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס) 2000-להלן" :החוק"(
אני )שם מלא ( ________________________ ,בעל מס' ת.ז./ח.פ___________________ :.
מצהיר בזאת כי:
אני פועל עבור עצמי בלבד
יש נהנה/ים בזכויות כאמור ,אולם פרטי הזיהוי שלו/שלהם טרם ידועים
הסיבה לכך_____________________________________________________ :
אני /ו מתחייבים למסור את פרטי הנהנה/ים מיד עם היוודע זהותו /ם .
הנהנים בפעולה הם:
מספר זהות  /מס'
דרכון/ח.פ* .

שם

תאריך לידה/
התאגדות

מדינת אזרחות /
מדינת הנפקת
הדרכון/התאגדות

מין

* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
הזיקה ביני לבין הנהנה/ים המצוין /ים לעיל היא______________________________________________ :
למילוי על ידי תאגיד בלבד :
אין בעלי שליטה בתאגיד.
בעלי השליטה בתאגיד הם )ימולא במידה שבעל החשבון הוא תאגיד(
מספר זהות  /מס' תאריך לידה/
התאגדות
דרכון/ח.פ* .

שם

מין

מען

מדינת אזרחות /
התאגדות

* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
ידוע לי כי מסירת מידע כוזב ,לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח ,במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון
לפי סעיף  7לחוק ,מהווה עבירה פלילית .אני מתחייב להודיע לשותף הכללי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

תאריך

חתימת המצהירים
)בתאגיד :חותמת+חתימת
מורשי חתימה(

השותף הכללי שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו בלעדי ,לוותר על דרישת מילוי טופס זה ביחס למשקיע כזה
או אחר ,ככל שיסופקו המפרטים המופרטים בטופס ,ביחס לאותו משקיע על ידי רכז ההצעה.

אישור עו"ד של משקיע שהוא תאגיד:
אני הח"מ _______________ עו"ד ,מס' רישיון ___________ מאשר בזאת כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ה"ה
_______________ו__________________ שזיהו עצמם באמצעות ת.ז .מס' ______________ ות.ז .מס'
_______________המוכרים לי אישית ,וכי חתימותיהם מחייבות את הגוף שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.

תאריך

חתימת עו"ד

השותף הכללי שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו בלעדי ,לוותר על דרישת מילוי טופס זה ביחס למשקיע כזה
או אחר ,ככל שיסופקו המפרטים המופרטים בטופס ,ביחס לאותו משקיע על ידי רכז ההצעה.

לכבוד:
קרן סטארטאפ אינדקס ,שותפות מוגבלת
אקוויטי בי ניהול השקעות בע"מ )השותף הכללי(

הצהרת המשקיע ביחס למקור הכספים ואי השתייכות לארגוני טרור
אני )שם מלא ( ____________________ ,בעל מס' ת.ז./ח.פ___________________ :.
מצהיר בזאת כי:
 .1מקור הכספים שיושקעו על ידי בקרן הינו חוקי ואינו נובע ו/או קשור לפעילות אסורה על פי דין.
 .2אינני משתייך לארגון טרור ואינני פעיל טרור.

תאריך

חתימת המצהירים
)בתאגיד :חותמת+חתימת
מורשי חתימה(

אישור עו"ד של משקיע שהוא תאגיד:
אני הח"מ _______________ עו"ד ,מס' רישיון ___________ מאשר בזאת כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ה"ה
_____________ו________________ שזיהו עצמם באמצעות ת.ז .מס' ______________ ות.ז .מס' _____________
המוכרים לי אישית ,וכי חתימותיהם מחייבות את הגוף שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.

תאריך

חתימת עו"ד

השותף הכללי שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו בלעדי ,לוותר על דרישת מילוי טופס זה ביחס למשקיע כזה
או אחר ,ככל שיסופקו המפרטים המופרטים בטופס ,ביחס לאותו משקיע על ידי רכז ההצעה.

