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 ית שנת כינוס אסיפה כללית הודעה בדבר 

 

הודע  יתנת נ כללית בזאת  אסיפה  כינוס  על  המניות    שנתית   ה  בעלי  תתקיים  ש,  בחברהשל 

ביום  ברק  בני,  30  הימים  ששת   רחוב,  27  קומה'מפיון  צ  במגדל  ,החברהבמשרדי     12,  'ה, 

י   רו. אם כעב14:00, בשעה  2020  בנובמבר   תהווה מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא 

 , באותו המקום ובאותה השעה.2020 בנובמבר   19, 'ה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום

( מינוי 2כדירקטור בחברה; )  אליהו חממה( מינוי מחדש של מר  1)  :שעל סדר היום  יםאהנוש

כדירקטור   אבי דיאמנט ר  מינוי מחדש של מ(  3מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בחברה; )

משרד  (  4)בחברה;   כהונת  המשך  דלויט  אישור  החשבון  ושות'  -רואי  זהר  אלמגור  , בריטמן 

( עדכון בדבר  5כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; )

ועדת הביקורת והדירקטוריון אודות התקשרויותיה של החברה עם חברות המוחזקות   סקירת 

( דיון בדוחות הכספיים  6; )2019שנת    על ידי קרובי משפחה של בעלי השליטה בחברה, במהלך

 , ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה זו. 2019בדצמבר   31של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

בהצבעה להשתתף  הזכאות  המועד  לה:  הזכאות  לעניין  באסיפצקובע  יום  הינו    הבעה  בתום 

ידי -בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על  .2020  באוקטובר  28-ההעסקים של  

יש להפק הכוח לאסיפה  יפויי  את   רחוב ,  27  קומה'מפיון  צ  במגדל   , משרדי החברהב יד  שלוח. 

בעל מניות לא רשום, ,  בנוסף  שעות לפני מועד האסיפה.  48לפחות  ,  ברק  בני,  30  הימים  ששת

להצביע   רשאי  הביהא  היום,  שע   יםנושאכל  סדר  מעל  האלקטרונית. באמצעות  ההצבעה    רכת 

עד   הנו  הצבעה  כתב  להמצאת  האחרון  ההצבעה  4המועד  מועד  לפני  ההצ.  שעות  בעה מערכת 

תינעל   האסיפה  6האלקטרונית  מועד  לפני  ההצבעה  .  שעות  כתב  את  להמציא  באמצעות  יש 

   .זה  המערכת עד למועד

הנושא הה  יםפרטי  עיקרי  תיאור  היום,  סדר  בהתאם   ות המוצע  ותחלטשעל  נוספים  ופרטים 

, 'אפורסמו על ידי החברה ביום  ,1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ללתקנות 

של  ו   www.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך:    האינטרנטתר  א ב   ,2020  באוקטובר  18

כתא  , בדוח על כינוס אסיפה )אסמase.co.ilwww.tאביב בע"מ:  -ערך בתלהבורסה לניירות  

2020-01-113214 .) 
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