מ .יוח וף וב יו ) (1988בע"מ
)"החברה"(
 31בדצמבר2019 ,
לכבוד
הרשות ל יירות ערך
באמצעות המג "א

לכבוד
הבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המג "א

ג.א, .

ה דון :דוח מיידי בדבר כי וס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המ יות של החברה
בהתאם לחוק החברות התש ״ט") 1999-חוק החברות"( ,בהתאם לתק ות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת
סוג בחברה ציבורית והוספת ושא על סדר היום( ,התש״ס") 2000-תק ות הודעה ומודעה"( ,בהתאם לתק ות החברות
)הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס׳׳ו") 2005-תק ות הצבעה בכתב"( ,ובהתאם לתק ות יירות ערך )דו"חות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל") 1970-תק ות הדו״חות"( ,ית ת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המ יות של
החברה )"האסיפה הכללית"( ,כמפורט בדוח זה להלן.
 .1מועד ומקום האסיפה
האסיפה הכללית תתכ ס ביום ד' 5 ,בפברואר  ,2020בשעה  ,13:00במשרדי החברה ברחוב מוטי קי ד  ,10קומה  ,6רחובות.
טל׳ לבירורים.076-8175717 :
 .2ה ושאים שעל סדר היום ו וסח ההחלטות המוצעות
 .2.1מי ויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצו ית בחברה ,לתקופת כהו ה בת שלוש ש ים ,החל ממועד אישור האסיפה.
מוצע לאשר את מי ויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצו ית בחברה ,לתקופת כהו ה בת שלוש ש ים ,החל ממועד
אישור האסיפה הכללית של החברה ,וכן לאשר כי בכפוף למי ויה ועבור כהו תה כדירקטורית חיצו ית בחברה ,תהיה
זכאית לגמול ש תי בסך  72אלפי ש"ח )סכום העולה על הסכום הקבוע ,בהתאם לדרגה אליה מסווגת החברה לפי תק ות
החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצו י( ,תש"ס") 2000-תק ות הגמול"(( ולגמול השתתפות בסכום
הקבוע ,בהתאם לדרגה אליה תסווג החברה מעת לעת ,והכל כמפורט בתק ות הגמול.
כמו כן ,תהיה גב' ברכה ליטבק זכאית להכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ו ושאי משרה של החברה ,כפי
שתהיה מעת לעת ,ולכתבי התחייבות לפטור ולשיפוי בהתאם להחלטות הקיימות בחברה ,אשר אושרו על ידי האורג ים
המוסמכים של החברה .לפרטים אודות ת אי הפטור ,השיפוי והביטוח כאמור לעיל ,ראו סעיף  8.3לפרק ח' בתשקיף
הצעה ראשו ה לציבור מיום  18ב ובמבר ) 2019מספר אסמכתא.(2019-01-11826 :
גב' ברכה ליטבק חתמה על הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב)א( ו 241-לחוק החברות ,לפיה מתקיימים לגביה
הת אים ה דרשים למי ויה כדירקטורית חיצו ית .העתק מההצהרה כאמור מצורף בזאת כ ספח א' לדוח זה.

להלן פרטים אודות גב' ברכה ליטבק ,ה דרשים על -פי תק ה  26לתק ות הדוחות:
ברכה ליטבק

שם

מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
תי ות
חברות בוועדות הדירקטוריון

53554945
28.8.1955
לוי אשכול  40/17תל אביב6936125 ,
ישראלית
בכפוף לאישור מי ויה על ידי האסיפה ,תכהן גב' ברכה ליטבק
כחברה בוועדות הבאות :ביקורת ,תגמול והוועדה לבחי ת הדוחות
הכספיים.

דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצו י/דירקטור חיצו י
מומחה

דירקטור חיצו י.

עובד של החברה ,חברה בת שלה ,חברה קשורה שלה או של
בעל ע יין בה והתפקיד אותו הוא ממלא

לא.

תאריך תחילת כהו ה כדירקטור

מועד אישור המי וי על ידי האסיפה 5 ,בפברואר.2020 ,

השכלה

עורכת דין מוסמכת ,בעלת תואר ראשון במשפטים מאו יברסיטת
תל אביב ובעלת תואר ש י במ הל עסקים מאת או יברסיטת תל
אביב ו) Northwestren University -תוכ ית .(Kellog-Recanati

תעסוקה בחמש הש ים האחרו ות )לרבות תאגידים וספים
בהם משמש כדירקטור(

עוסקת בייזום ,מימון ו יהול של מיזמים וכן במתן ייעוץ עסקי,
פי סי ומשפטי ומכה ת כ ציגת ציבור )מעסיקים( בביה"ד
לעבודה .בעבר כיה ה כמ כ"ל כחול ירוק פיתוח והשקעות בע"מ,
כסמ כ"ל פיתוח עסקי בקבוצת כלל )ישראל( בע"מ וכיועצת
משפטית ומזכירת חברה בשופרסל בע"מ ובקבוצת כלל )ישראל(
בע"מ .כמו כן ,מכה ת כדירקטורית חיצו ית במב י תעשייה בע"מ
ובבית הזהב בע"מ ,כדירקטורית בלתי תלויה בישרוטל בע"מ וכן
כדירקטורית בחברת ליטבק שי  -דר שירותי ייעוץ בע"מ )חברה
פרטית( .בחמש הש ים האחרו ות כיה ה כדירקטורית חיצו ית
בחלל תקשורת בע"מ ,ב .ר .ספא טק תעשיות בע"מ ,בבורסה
ל יירות ערך בת"א בע"מ ,במסלקת הבורסה ל יירות ערך בתל
אביב בע"מ ובמסלקת המעוף  -הבורסה ל יירות ערך בתל אביב
בע"מ.

קרבה משפחתית ,למיטב ידיעת החברה ,עם בעל ע יין אחר
בחברה

אין.

בעל מומחיות חשבו אית ופי סית לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א()(12לחוק
החברות או בעל כשירות מקצועית

בעלת מומחיות חשבו אית ופי סית.

וסח ההחלטה המוצעת :לאשר את מי ויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצו ית בחברה לתקופת כהו ה בת 3
ש ים ,החל ממועד אישור האסיפה.

 .2.2מי ויה של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצו ית בחברה ,לתקופת כהו ה בת שלוש ש ים ,החל ממועד אישור
האסיפה.
מוצע לאשר את מי ויה של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצו ית בחברה ,לתקופת כהו ה בת שלוש ש ים ,החל
ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה ,וכן לאשר כי בכפוף למי ויה ועבור כהו תה כדירקטורית חיצו ית בחברה,
תהיה זכאית לגמול ש תי בסך  72אלפי ש"ח )סכום העולה על הסכום הקבוע ,בהתאם לדרגה אליה מסווגת החברה לפי
תק ות הגמול( ולגמול השתתפות בסכום הקבוע ,בהתאם לדרגה אליה תסווג החברה מעת לעת ,והכל כמפורט בתק ות
הגמול.

כמו כן ,תהיה גב' אסתרי גילעז-רן זכאית להכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ו ושאי משרה של החברה ,כפי
שתהיה מעת לעת ,ולכתבי התחייבות לפטור ולשיפוי בהתאם להחלטות הקיימות בחברה ,אשר אושרו על ידי האורג ים
המוסמכים של החברה .לפרטים אודות ת אי הפטור ,השיפוי והביטוח כאמור לעיל ,ראו סעיף  8.3לפרק ח' בתשקיף
הצעה ראשו ה לציבור מיום  18ב ובמבר ) 2019מספר אסמכתא.(2019-01-11826 :
גב' אסתרי גילעז-רן חתמה על הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב)א( ו 241-לחוק החברות ,לפיה מתקיימים לגביה
הת אים ה דרשים למי ויה כדירקטורית חיצו ית .העתק מההצהרה כאמור מצורף בזאת כ ספח ב' לדוח זה.

להלן פרטים אודות גב' אסתרי גילעז-רן  ,ה דרשים על -פי תק ה  26לתק ות הדוחות:
אסתרי גילעז-רן

שם

מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
תי ות
חברות בוועדות הדירקטוריון

025682154
7.3.1974
יפה וף  ,1/803גבעתיים
ישראלית
בכפוף לאישור מי ויה על ידי האסיפה ,תכהן גב' אסתרי גילעז-רן
כחברה בוועדות הבאות :ביקורת ,תגמול והוועדה לבחי ת הדוחות
הכספיים.

דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצו י/דירקטור חיצו י
מומחה

דירקטור חיצו י.

עובד של החברה ,חברה בת שלה ,חברה קשורה שלה או של
בעל ע יין בה והתפקיד אותו הוא ממלא

לא.

תאריך תחילת כהו ה כדירקטור

מועד אישור המי וי על ידי האסיפה 5 ,בפברואר.2020 ,

השכלה

רואת חשבון מוסמכת ,בעלת תואר ראשון ב יהול מהאו יברסיטה
הפתוחה ,תואר ש י במ הל עסקים ,התמחות במימון מאת
או יברסיטת בן גוריון) Ph. D. ,חשבו אות ,מיסים ומימון(
מאו יברסיטת בן גוריון ו – Post-Doc-פרופסור אורח
באו יברסיטת  ,NYUיו יורק ,בביה"ס למ הל עסקים.

תעסוקה בחמש הש ים האחרו ות )לרבות תאגידים וספים
בהם משמש כדירקטור(

ממו ה כמומחית מטעם בית המשפט בישראל בפתרון סכסוכים
משפטיים ,חוות דעת והערכות שווי ,חברה בוועדת הבחי ות
בלשכת רואי החשבון ובוועדה המקצועית במועצת רואי החשבון,
מרצה במגוון קורסים בתחומי החשבו אות הפי סית ,מיסים,
הערכות שווי חברות ומימון באו יברסיטת בר אילן וכן מ הלת
קורס דירקטורים מטעם לשכת עורכי הדין בישראל .בעבר כיה ה
כראש החוג לחשבו אות במחלקה למ הל עסקים במרכז האקדמי
"פרס" וכחברת סגל ומרצה בבית הספר למ הל עסקים
באו יברסיטת "ישיבה" ב יו יורק.
כמו כן ,מכה ת כדירקטורית חיצו ית במספר חברות ציבוריות,
בין היתר ,בחברת אוברסיז קומרס בע"מ ,ברבוע כחול דל"ן בע"מ
ובארן מחקר ופתוח ) (1982בע"מ .בעבר כיה ה כיו"ר הדירקטוריון
בתמיר פישמן בית השקעות.

קרבה משפחתית ,למיטב ידיעת החברה ,עם בעל ע יין אחר
בחברה

אין.

בעל מומחיות חשבו אית ופי סית לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א()(12לחוק
החברות או בעל כשירות מקצועית

בעלת מומחיות חשבו אית ופי סית.

וסח ההחלטה המוצעת :לאשר את מי ויה של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצו ית בחברה לתקופת כהו ה של 3
ש ים ,החל ממועד אישור האסיפה.

 .3הרוב ה דרש
הרוב ה דרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים  2.1ו 2.2-שעל סדר היום דלעיל ,הוא הרוב הקבוע בסעיף )239ב( לחוק
החברות ,היי ו ,רוב רגיל מקולות בעלי המ יות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 .3.1במ יין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המ יות שאי ם בעלי השליטה בחברה או בעלי ע יין
אישי באישור המי וי ,למעט ע יין אישי שאי ו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה ,המשתתפים בהצבעה .במ יין כלל
הקולות של בעלי המ יות האמורים לא יובאו בחשבון קולות ה מ עים.
 .3.2סך קולות המת גדים מקרב בעלי המ יות האמורים בסעיף  3.1לעיל לא עלה על שיעור של ש י אחוזים ) (2%מכלל
זכויות ההצבעה בחברה.
 .4הודעה על ע יין אישי
בהתאם להוראות סעיף  276לחוק החברות ,בעל מ יות המשתתף בהצבעה בקשר עם ההחלטות המפורטת לעיל ,בין אם
בעצמו ובין אם באמצעות בא כח ,יודיע לחברה לפ י ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה  -על גבי
כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב׳ של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך ,אם הוא בעל שליטה בחברה או בעל ע יין אישי
באישור ההחלטה על סדר היום ,או אם לאו .לא הודיע בעל מ יה או בא כוחו כאמור ,לא יצביע באסיפה וקולו לא ימ ה.
 .5מ יין חוקי ואסיפה דחית
 .5.1אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה וכח מ יין חוקי בעת פתיחת האסיפה .באסיפה יתהווה מ ין חוקי
בשעה שיהיו וכחים ,בעצמם או על -ידי שלוח ,ש י ) (2בעלי מ יות או יותר שלהם עשרים וחמישה אחוזים )(25%
לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד ש קבע לפתיחת האסיפה.
 .5.2לא כח מ ין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד ש קבע לתחילת האסיפה ,תידחה האסיפה בשבוע
ימים ,לאותו יום ,לאותה שעה ולאותו מקום ,מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המ יות ,או ליום ,שעה ומקום
אחרים ,כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המ יות )"האסיפה ה דחית"(.
 .5.3באסיפה דחית יתהווה מ ין חוקי בשעה שיהיו וכחים בפתיחת האסיפה ,בעצמם או על-ידי שלוח ,ש י ) (2בעלי מ יות
שלהם עשרים וחמישה אחוזים ) (25%לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד ש קבע לתחילת
האסיפה ה דחית .לא כח מ ין חוקי כאמור באסיפה ה דחית כעבור מחצית השעה לאחר המועד ש קבע לה ,תתקיים
האסיפה ה דחית בכל מספר משתתפים שהוא.
 .6המועד הקובע ,זכאות להצביע והוכחת בעלות במ יה
.6.1

המועד הקובע לע יין זכאות בעל מ יה להשתתף ולהצביע באסיפה ,בכפוף להוראות סעיף )182ב( לחוק החברות וסעיף
 3לתק ות הצבעה בכתב ,הי ו יום  7בי ואר ") 2020המועד הקובע"(.

.6.2

בעל מ יות שלזכותו רשומה מ יה אצל חבר הבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( ואותה מ יה כללת
בין המ יות הרשומות במרשם בעלי המ יות על שם החברה לרישומים )"בעל מ יות לא רשום"( ,המעו יין להצביע
באסיפה ,יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה .בהתאם לתק ות החברות )הוכחת בעלות במ יה לצורך
הצבעה באסיפה כללית( ,התש׳׳ס") 2000-תק ות הוכחת בעלות"( ,בעל מ יות לא רשום ,המעו יין להצביע באסיפה,
ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למ יה ,בדבר בעלותו במ יה במועד הקובע ,בהתאם
לטופס  1שבתוספת לתק ות הוכחת בעלות )"אישור הבעלות"(.

.6.3

בעל מ יות לא רשום ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במ יותיו ,בס יף של

חבר הבורסה או בדואר אל מע ו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לע יין זה תי תן מראש לחשבון
יירות ערך מסוים.
.6.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בהתאם לתק ה 4א לתק ות הוכחת בעלות ,מסר אלקטרו י מאושר לפי סעיף 44יא 5לחוק
יירות ערך ,תשכ"ח ") 1968 -חוק יירות ערך"( ,שע יי ו תו י המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרו ית  -די ו
כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מ יות ה כלל בו.

 .6.5בעלי המ יות של החברה במועד הקובע ,רשאים להצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרו ית )כמתואר בסעיף  7להלן( או באמצעות מיופה כוחם ,אשר הוסמך כדין על ידי ייפוי כוח ,אותו יש להפקיד
במשרדי החברה ,לפחות  48שעות לפ י המועד הקבוע לתחילת האסיפה.
 .7הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית
בעל מ יות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות המוצעות בסעיפים  2.1ו 2.2-לעיל ,באמצעות כתב
הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרו ית )"כתב הצבעה אלקטרו י"( ,הפועלת לפי סימן ב׳ לפרק ז׳ 2לחוק
יירות ערך ובהתאם להוראות סעיף )87ה( לחוק החברות )"מערכת ההצבעה האלקטרו ית"( .בעל מ יות לא רשום זכאי
לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במ יותיו ,מספר מזהה וקוד גישה ,וכן מידע וסף בקשר עם האסיפה ,ולאחר
הליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית .כתובת מערכת ההצבעה האלקטרו ית הי ה:
.http://www.votes.isa.gov.il
הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרו ית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש ) (6שעות לפ י מועד כי וס
האסיפה הכללית ,קרי :עד יום ד' 5 ,בפברואר  ,2020בשעה  ,07:00או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות יירות
ערך ,ובלבד שלא יעלה על  12שעות לפ י מועד כי וס האסיפה )"מועד עילת המערכת"( ,אז תיסגר מערכת ההצבעה
האלקטרו ית .ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרו ית תהיה ית ת לשי וי או לביטול עד מועד עילת המערכת ,ולא יהיה
יתן לש ותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית לאחר מועד זה.
בהתאם לסעיף )83ד( לחוק החברות ,אם הצביע בעל מ יות ביותר מדרך אחת ,תימ ה הצבעתו המאוחרת ,כאשר לע יין זה,
הצבעה של בעל מ יות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב
בעלי מ יות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל ,בין היתר ,באמצעות כתב הצבעה בכתב )״כתב
ההצבעה״( .וסח כתב ההצבעה והודעות עמדה )ככל שיי ת ו( בגין האסיפה האמורה ,כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות,
יתן למצוא באתר ההפצה של רשות יירות ערך בכתובת") http://www.magna.isa.gov.il :אתר ההפצה״( ובאתר
האי טר ט של הבורסה ,בכתובת") http://maya.tase.co.il :אתר הבורסה"(.
כל בעל מ יות רשאי לפ ות ישירות לחברה ולקבל ממ ה את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה .כמו כן ,חבר הבורסה
ישלח ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרו י ,קישורית ל וסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה ,באתר ההפצה ,לכל בעל מ יות שאי ו
רשום במרשם בעלי המ יות ואשר מ יותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה ,אלא אם כן בעל המ יות הודיע כי אין הוא
מעו יין בכך ,ובלבד שההודעה ית ה לגבי חשבון יירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע ,או שהוא מעו יין לקבל את
כתבי ההצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.
לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מ יות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם שלח לחברה אישור בעלות
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית .לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מ יות הרשום בספרי החברה ,רק אם צורף
לו צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות.
ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ,ביחס לבעל מ יות המעו יין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה

בעצמו או באמצעות שלוח ,תיעשה על גבי חלקו הש י של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה ,כפי שיפורסם באתר
ההפצה.
את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה ,יש להמציא למשרדי החברה )לרבות באמצעות דואר
רשום( בצירוף אישור בעלות )וביחס לבעל מ יות רשום  -בצירוף צילום תעודת הזהות ,הדרכון או תעודת ההתאגדות ,לפי
הע יין( ,עד ארבע ) (4שעות לפ י מועד כי וס האסיפה ,קרי עד יום ד' 5 ,בפברואר  ,2020בשעה  .09:00לע יין זה "מועד
ההמצאה" הי ו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ,למשרדי החברה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הי ו עד עשרה ) (10ימים לפ י מועד האסיפה ,קרי 25 :בי ואר .2020
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה ,אם וככל שתוגש ה הודעות עמדה של בעלי המ יות
והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה ה "ל ,הוא עד חמישה ) (5ימים לאחר המועד האחרון להמצאת
הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מ יות ,קרי 30 :בי ואר .2020
לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שי ויים בסדר היום ,לרבות הוספת ושא לסדר היום ,ויהיה יתן לעיין בסדר היום
העדכ י בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
בעל מ יה אחד או יותר ,שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצעה באסיפה ,רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול ושא
בסדר היום של האסיפה ,ובלבד שה ושא מתאים להיות דון באסיפה ,בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה )"ה ושא
ה וסף"( .בקשה כאמור של בעל מ יה לכלול ושא כאמור בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה )(7
ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה .הוגשה בקשה כאמור ,אפשר כי ה ושא ה וסף יתווסף לסדר היום של האסיפה
הכללית ופרטיו יופיעו באתר ההפצה .במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ) (7ימים
לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מ יות להכללת ושא על סדר היום ,כאמור לעיל .יובהר ,כי אין בפרסום סדר
היום המעודכן )הכולל את ה ושאים ה וספים( ,ככל שיעודכן ,כדי לש ות את המועד הקובע.
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עיון במסמכים
יתן לעיין בדו״ח זה ובמסמכים ה זכרים בו ,וכן ב וסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה,
ברחוב מוטי קי ד  ,10רחובות ,לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון מספר ,076-8175717 :בימים א׳ עד ה׳
)למעט ערבי וימי חג או שבתון( ,בשעות העבודה המקובלות ,וזאת עד למועד כי וס האסיפה כאמור .כמו כן ,יתן לעיין
בדו״ח זה ,בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל שתי ת ה ,באתר ההפצה ובאתר
הבורסה.
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מ .יוח וף וב יו ) (1988בע״מ

שמות החותמים ותפקידם:
עוז יוסף ,סמ כ״ל כספים
ליטל ציו י שרון ,יועצת משפטית ומזכירת החברה

מ.יוחננוף ובניו ( )1988בע"מ
הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת
החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה,
שתתקיים ביום ד' 5 ,בפברואר  ,2020בשעה  13:00במשרדי החברה ברחוב מוטי קינד
 ,10רחובות ("האסיפה") .על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן)1( :
מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ,החל ממועד אישור האסיפה; ( )2מינויה של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית
חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף  182לחוק החברות,
הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,שיחול ביום ג' 7 ,בינואר
 .2020המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה :עד עשרה ( )10ימים לפני
מועד כינוס האסיפה .המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה במסגרת
האסיפה :עד ארבע ( )4שעות לפני מועד כינוס האסיפה .בעל מניות לא רשום זכאי
להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2
לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל
הינו עד שש ( )6שעות לפני מועד כינוס האסיפה .למידע נוסף בנוגע לאסיפה
ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה ,ראה דוח מיידי לזימון האסיפה ,שפרסמה
החברה ביום ג'  31בדצמבר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-126487 :באתר רשות
ניירות ערך שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ שכתובתו . http://maya.tase.co.il
מ.יוחננוף ובניו ( )1988בע"מ

