
 "החברה"()בע"מ עילדב השקעות 

 של בעלי המניות של החברה מיוחדתכללית אסיפה הודעה בדבר כינוס 

החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפה סוג בחברה ציבורית והוספת נושא בהתאם לתקנות 

של בעלי המניות של  מיוחדתכללית החברה להודיע על כינוס אסיפה מתכבדת , 2000-תש"ס לסדר היום(,

אחד במשרדי החברה, ברח'  12:00, בשעה 2020 יוליב 5החברה )להלן: "האסיפה"(, אשר תתכנס ביום 

 )"משרדי החברה"(. תל אביב  ,48העם 

רשומות למסחר למנכ"ל החברה, מר אופציות לא  185,225הקצאת לאשר  (1 - על סדר יומה של האסיפה

ש"ח ע.נ., כ"א של החברה, אשר  0.1מניות רגילות בנות  185,225-אמיר דיאמנט, הניתנות למימוש ל

בדילול  0.5% -מהונה המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה )כ 0.5%-תהוונה לאחר הקצאתן כ

 .מלא(

 182, בהתאם לסעיף המניות להשתתף ולהצביע באסיפהמועד הקובע לעניין זכאות בעל  - המועד הקובע

 .2020 ,יוניב 4יום בלחוק החברות, הינו 

מניות להצביע הבעלי בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים  -הצבעה באמצעות כתב הצבעה 

להמציא למשרדי לצרף אליו( יש יש )יחד עם כל המסמכים שבאמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה 

לפני מועד כינוס האסיפה.  ( שעות4ארבע )באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ החברה

לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום ימים  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 

 .2020ביוני  25

שעל סדר  יםהצביע בנושאבעל מניות לא רשום זכאי ל - תאלקטרוניה ותהצבעמערכת הצבעה באמצעות 

היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

https://votes.isa.gov.il . 06:00שעה ב 2020 יוליב 5עד ליום.  

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות  – ייפוי כוח ואישור בעלות

( 4הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות ארבע )

כל בעל שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. 

על ידי שלוח באמצעות כתב מינוי. כתב המינוי ייחתם שתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או מניה זכאי לה

על ידי הממנה או בא כוחו שיש להם סמכות לכך בכתב או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, 

נחת חתום כדין בחתימת המוסמך ליתן כתב מינוי בשם תאגיד. כתב המינוי או העתק מאושר בדרך אחרת לה

שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה  (72) שבעים ושתיים יופקד במשרדי החברה לפחותדעת החברה, 

 הנדחית.

 27מיום של החברה ח מיידי וויניתן למצוא בדשעל סדר יומה,  יםועל הנושאמידע נוסף על האסיפה  - עיון

שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: ( 2020-01-047851 אסמכתא: ')מס 2020 ,מאיב

www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה בכתובתhttp://maya.tase.co.il.  

                             

 בכבוד רב, 

 בע"מ עילדב השקעות
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