
 

  ("החברה")  בע"מ  זנלכל

  של בעלי מניות החברה מיוחדת הודעה על כינוס אסיפה כללית  

  ם תתקייש ("האסיפה") של בעלי מניות החברה,    מיוחדת  בזאת על כינוס אסיפה כללית  מודיעה החברה  

אסיפה נדחית, אם    .18002א.ת אלון תבור, עפולה  ,  החברהמשרדי  ב  14:00בשעה    2021מאי  ב   19,  'דביום  

  .באותו המקוםבאותה שעה ו, 2021 במאי  26, 'ם דתידרש, תיערך ביו

מינויו מחדש של מר ישראל אדלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת   אישור )1(  :על סדר יומה של האסיפה

  לימור אבידור מינויה של גב'    אישור  )2(;  2021במאי    11) שנים, וזאת החל מיום  3כהונה נוספת בת שלוש (

  ) אישור 3(;  האסיפה  ) שנים, החל ממועד אישור3כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (

  ., כמפורט בדוח זימון האסיפהכתבי אופציה בלתי סחירים למר פנחס גורביץ', מנכ"ל החברה  44,151הקצאת  

  .  2021 באפריל 21', דיום ב  חל המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה

בנושא להצביע  רשאי  מניות  האסיפה  ים בעל  של  יומה  סדר  הצבעה.    שעל  כתב  האחרון  באמצעות  המועד 

הצבעה כתב  אליו)  להמצאת  לצרף  שיש  ה מל   (והמסמכים  חיות,    לידי(  חברה שרדי  עמית  -04טלפון:  מר 

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם - כמו   .) שעות לפני מועד כינוס האסיפה4( עד ארבע    הינו).  6595555

לחוק   2מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' כתב הצבעה שיועבר לחברה בבאמצעות  

 המועד הקובע   לאחר תתאפשר    מערכת ההצבעה האלקטרונית הצבעה באמצעות  .  1968-ניירות ערך, התשכ"ח 

  . ) שעות לפני מועד כינוס האסיפה 6ועד שש (

לחברה )  1999- לחוק החברות, התשנ"ט  88ת מונח זה בסעיף  (כהגדר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  

 תגובת   להמצאת  האחרון   המועד  . ) ימים לפני מועד כינוס האסיפה 10עד עשרה (   הינו  ידי בעלי המניות-על 

 הינו ,  להן   תגובתו   את   להגיש  יבחר  והדירקטוריון  עמדה   הודעות  שתוגשנה  ככל,  עמדה  להודעות  הדירקטוריון 

   . האסיפה   מועד  לפני   ימים )  5(  חמישה  עד 

  באפריל  14מיידי שפרסמה החברה ביום  הדוח  השעל סדר יומה, ראה    ותלמידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלט 

אסמכתא(  2021 של  באתר    )2021-01-063273:  מספר  שכתובתו  ההפצה  ערך  ניירות  רשות 

www.magna.isa.gov.il  אביב בע"מ שכתובתו  -ובאתר הבורסה לניירות ערך בתלhttp://maya.tase.co.il.  
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