
 
 

 )"החברה"(   52-003812-6 צבע"מ, ח. אלקטריאון וירלס

 29,  ג'שתתכנס ביום  מיוחדת של בעלי מניות של החברה,  שנתית ו  ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית
, במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן, אשר ברחוב 14:30, בשעה  2020  בדצמבר

)"-תל ,  4ויצמן   הכלליתאביב  הכללית "(.  האסיפה  האסיפה  במועד  תחולנה  הקורונה  נגיף  השפעות  שבשל  ככל 
הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה   מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה 

י ההתקשרות לשיחת  כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרט
 הוועידה הטלפונית כאמור, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

 
מחדש של מינוי    ( 2; )2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת    (1)  : שעל סדר יומה של האסיפה הכללית  הנושאים

דירקטורים מינוי דירקטורים אשר אינם ( 3) ; את שכרו החברה לקבוע דירקטוריון והסמכת משרד רוה"ח המבקר
), ה"ה אורן עזר, זאב ברונפלד וענת צור סגלחיצוניים לתקופת כהונה נוספת ( אישור עדכון מדיניות התגמול 4; 

( אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עזר, יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה 5לנושאי משרה בחברה; )
של החברה ומבעלי    המדען הראשיוהעסקתו של מר חנן רומבק,    ( אישור עדכון תנאי כהונתו6ומבעלי השליטה בה; )

  ( מינוי מר אורן עזר ליו"ר דירקטוריון החברה בנוסף לכהונה כמנכ"ל.7השליטה בה; )
 

כתב והודעות עמדה(, לתקנות החברות )הצבעה ב  3לתקנה  ו   ,1999-( לחוק החברות, התשנ"טג)182לסעיף    בהתאם
הינוהמועד  ,  2005- התשס"ו הכללית  באסיפה  ולהצביע  להשתתף  מניות  בעל  זכאות  לעניין   30,  'ב  ביום  הקובע 
   .2020 בנובמבר

 
בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חברה בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות 
על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר 

( שעות לפני מועד כינוס האסיפה  4)   לא יאוחר מארבערשום, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה,  
השעה   עד  קרי  החברה   .2020בדצמבר,    29ביום    10:30הכללית,  של  המניות  בעלי  במרשם  הרשום  מניות  בעל 

והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, כך שכתב ההצבעה 
עד השעה , קרי  ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית6משש )  לא יאוחריגיע למשרדה הרשום של החברה  

ימים לפני   10עד   הואשל בעל מניות לחברה  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה. 2020 דצמברב 29ם ביו 08:30
  .2020 דצמברב 18, ו'יום ל מועד האסיפה הכללית, קרי, עד

 
ובו   פורסם בדיווח וכן נוסח כתב הצבעה  נוסף בנושא האסיפה הכללית    מידעעותק מלא של דוח זימון האסיפה 

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (  2020-01-118498  )מס' אסמכתא:  2020 ,בנובמבר 24המיידי של החברה מיום  
של  ובאתר    www.magna.isa.gov.ilשכתובתו:   להודעות  בע"מ האינטרנט  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה 
 ./http://maya.tase.co.ilשכתובתו: 

 בכבוד רב, 
 

 בע"מ  אלקטריאון וירלס
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