
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית  -("החברה")   בע"מ קוויקליזארד
, 'בביום  תתכנס  ")  האסיפה("של בעלי המניות של החברה    שנתיתניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית  

החברה  ,  11:00בשעה  ,  2021  בדצמבר  13  -ה השי במשרדי  תקווה4ח  ול ברחוב  פתח    האסיפה ("   , 
   ").הכללית 

הכולל בין היתר את  ,  2020לשנת    של החברהתקופתי  דיון בדוח ה(א)  :  פירוט הנושאים שעל סדר היום
רואה    מינוי(ב)    ;דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברהאת  ו הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה  

מבקר שכרו  חשבון  בדבר  דיווח  בחברהנ ימ  (ג)  -ו;  וקבלת  המכהנים  דירקטורים  של  מחדש  שאינם  וי   ,
     .דירקטורים חיצוניים

  רוב נו  יהשעל סדר היום לעיל    (ג)  -ו  בנושאים (ב)קבלת ההחלטות  הרוב הדרוש באסיפה ל:  הרוב הנדרש
המניות  רגיל בעלי  קולות  ב,  מכלל  להשתתף  באמצעות  הצבעה,  הזכאים  או  בעצמם  באסיפה  הנוכחים 

 . ן הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעיםי יכשבמנ  ,מיופה כוחם
הקובע באסיפה:  המועד  להצביע  בחברה  מניה  בעל  זכאות  לקביעת  הקובע  בסעיף  ,  המועד    182כאמור 

   .2021 בנובמבר 15 -ה, 'ב  יוםב  בסוף יום המסחר הינו, 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 
אלקטרונית:  האלקטרוניתהצבעה   והצבעה  עמדה  הודעות  הצבעה,  סדר  כתבי  שעל  להחלטות  ביחס   :

ההצבעה   כתב  את  הצבעה.  כתב  באמצעות  באסיפה  להצביע  מניות  בעל  רשאי  האסיפה,  של  יומה 
שעות לפני מועד    4עד  והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה  

ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו  . לעניין זה מועד  כינוס האסיפה
יאוחר מעשרההמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו  למשרדי החברה.   פני מועד  ימים ל  )10(   לא 

האסיפה; בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט  
 .  הזימון האסיפ בדוח  .47בסעיף 

למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה נשוא  :  הפניה לדוח המיידי
של רשות ניירות ערך    הפצה באתר ה   )2021-01-095014  :(מס' אסמכתא   2021בנובמבר    7, מיום  מודעה זו

)http://www.magna.isa.gov.il(  בת"א בע"מ  ובאתר הבורסה לניירות ערך )http://maya.tase.il .( 
 

 בע"מ  קוויקליזארד
   

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.il/

	הצבעה האלקטרונית: כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס ...

