פרטי מידע נבחרים – פלוס500ישראל בע"מ
א .שם החברה – פלוס500ישראל בע"מ (להלן" :החברה").
ב .מס' זיהוי  -ח.פ .515233914
ג .שם מסחרי בעברית – פלוס.500
ד .שם מסחרי באנגלית .Plus500 -
ה .מקום התאגדות – ישראל.
ו .כתובת רשומה וניהול עסקי החברה  -דרך בגין  ,125ת"א ,ת.ד 7013 .מיקוד .6701201
ז .פרטי התקשרות:
קישור ליצירת קשר – .https://www.plus500.co.il/Help/ContactUs.aspx

מספר פקס .076-5390267 -
א.

רואה חשבון מבקר –  ,PwC Israelקסלמן וקסלמן .דרך מנחם בגין  ,146תל-אביב ,6492103
ישראל  ,ת.ד  7187תל-אביב  ,6107120טלפון03-7954555 :

ב .פרטי בעלי שליטה:
• שם בעל שליטה  -פלוס 500בע"מ.
 .iשיעור החזקה בחברה/שיעור כח ההצבעה – .100%
 .iiמדינת התאגדות – ישראל.
 .iiiמס' זיהוי  -ח.פ .514142140
 .ivכתובת – מת"ם בניין  25ת.ד  15035חיפה ,מיקוד .31905
 .vאסדרה – פלוס 500בע"מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של לונדון  ,Maim Marketתחת
הסימול .Plus.L
ג .פרטי נושאי משרה:
• נושאי משרה המהווים בעלי עניין כהגדרת המונח בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח:1968-
 .iיו"ר דירקטוריון – מר שטוקמייסטר יבגני ,רו"ח .הרשעה בעבירה – אין.
 .iiדירקטור ,מנכ"ל ומנהל סיכונים ראשי – מר לוי ארז ,עו"ד .הרשעה בעבירה – אין.
• נושאי משרה שאינם מהווים בעלי עניין כהגדרת המונח בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח:1968-
 .iקצין ציות וסמנכ"ל כספים – מר ברק-רן רוט ,רו"ח ועו"ד .הרשעה בעבירה – אין.
כתובת :דרך בגין  125תל-אביב ,ישראל ת.ד  ,7013מיקוד 6701201
אתר אינטרנטwww.Plus500.co.il :

 .iiאורטל בכר – חשבת ,רו"ח .הרשעה בעבירה – אין.
ד .תאגיד בנקאי בו מופקדים כספי לקוחות – בנק לאומי לישראל בע"מ ,ח.פ .520018078
ה .ביטוח – החברה מבטחת את עצמה ואת נושאי המשרה בה בהתאם לנדרש בתקנה  88לתקנות ניירות
ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,תשע"ה.2014-
פוליסות הביטוח הונפקו באמצעות סינדיקטים של  Lloyd’sוכוללת את תחומי והיקפי הביטוח הבאים:
 .iפוליסת אחריות מקצועית ואחריות סייבר בגבולות אחריות של עד  3מיליון דולר ארה"ב.
 .iiפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה בגבולות אחריות של עד  125מיליון דולר ארה"ב.

כתובת :דרך בגין  125תל-אביב ,ישראל ת.ד  ,7013מיקוד 6701201
אתר אינטרנטwww.Plus500.co.il :

