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לכבוד
פאנד-איט ( )2016בע"מ (להלן" :רכז ההצעה")
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הנדון :מובייל דאטה השקעות בע"מ
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בהתאם לבקשת מרשתי ,מובייל דאטה השקעות בע"מ (ח.פ ( )515390391להלן" :החברה
המציעה") ,הריני לאשר כדלקמן:
א.

החברה המציעה התאגדה כדין בישראל כחברה פרטית כהגדרתה בחוק החברות,
התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") ,ולא הציעה ניירות ערך לפי תשקיף בישראל או
בכל מדינה אחרת.

ב.

מסמכי ההצעה נחתמו ,בשם החברה המציעה ,על-ידי יושב ראש הדירקטוריון והמנהל
הכללי של החברה המציעה.

ג.

במסגרת כתב ההצעה של החברה המציעה נקבעה הוראה לפיה החברה המציעה
מתחייבת כי תוקנה לכל משקיע זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות ערך של
החברה המציעה שמבצע משקיע מוביל או בעל עניין במועד ההצעה ,בתמורה ובתנאים
שווים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך (להלן" :זכות הצטרפות") .כתבי
התחייבות בקשר לזכות ההצטרפות כאמור נחתמו על-ידי כל בעלי העניין בחברה
המציעה ומצורפים כנספח א' למכתב זה.

ד.

ידוע לי כי רכז ההצעה מסתמך על המצגים שמסרתי באישור זה.

ה.

למונחים שלא הוגדרו באישור זה ,תהיה המשמעות שניתנה להם בתקנות ניירות ערך
(הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה) ,התשע"ז.2017-
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