
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ירקטו

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת  -בע"מ ("החברה")  קוויקליזארד

בשעה  ,  2022  פברוארב  17  -ה,  'הביום  ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס  
 ", לפי העניין).  משרדי החברה" או "האסיפה הכללית("תקווה -, פתח4וח השילברחוב במשרדי החברה,  ,11:30

נכ"ל  אישור תנאי כהונה והעסקה של סמ(ב) ; אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה(א) : שעל סדר היום יםהנושא
(ד)   ;י כהונתו והעסקתו(ג) מינוי מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנא  ;של החברה ושיווק   טכנולוגיותמוצר 

החברההקצאת  אישור   של  הדירקטוריון  יו"ר  קב,  ישי  למר  ל (ה)    ;אופציות  שלבכפוף  כדירקטור    מינויו  לקס  הרצל  מר 
והעסקתו כהונתו  תנאי  ואישור  בחברה  בחברה  אישור  , חיצוני  חיצוני  דירקטור  עמיחי הלמן,  למר  אופציות  (ו)    ;הקצאת 

הקצאת אופציות לגב'    , אישורבחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו  דירקטור חיצונימר הרצל לקס כ  מינויו שלבכפוף ל
בחברה חיצונית  דירקטורית  כהן,  פרימור  באישור  (ז)    ;קרן  דירקטור  קציר,  אברי  למר  אופציות  (ח)    ;-ו  חברה הקצאת 

הקצאת אופציות לגב'    רישו, א מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו  מינויו שלבכפוף ל
 גילי הרט, דירקטורית בלתי תלויה בחברה. 

הקובע הק  :המועד  בסעיף  ו המועד  כאמור  הכללית,  באסיפה  להצביע  בחברה  מניה  בעל  זכאות  לקביעת  לחוק    182בע 
 . 2022 ינוארב 19 -ה,  'דביום , הינו בסוף יום המסחר 1999-ת, התשנ"ט החברו

להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, רשאי בעל מניות  ביחס  :  רוניתוהצבעה אלקט  כתבי הצבעה והודעות עמדה 
יש   ההצבעה,  בכתב  כמפורט  אליו  לצרף  שיש  והמסמכים  ההצבעה  כתב  את  הצבעה.  כתב  באמצעות  באסיפה  להצביע 

החברה   למשרדי  האסיפה  4עד  להמציא  כינוס  מועד  לפני  המועשעות  הינו  ההמצאה  מועד  זה  לעניין  כתב  .  הגיעו  בו  ד 
סמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה ימים  הצבעה והמ

לפני מועד האסיפה; בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף  
 .  כלליתהאסיפה הבדוח זימון   11.4

במסמ החברכיםעיון  של  המניות  בעלי  של  :  יומה  סדר  שעל  לנושאים  הנוגעים  במסמכים  בקשתם,  לפי  לעיין,  יוכלו  ה 
וכן    03-7428800בתיאום מוקדם בטלפון    15:00–9:00בין השעות  האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, בימים א' עד ה',  

אביב  -") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתלאתר ההפצה(" isa.gov.ilwww.magna.אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  ב
 . www.tase.co.il בע"מ:

 . 2202 ינוארב 11 -ה,  'גביום : למידע נוסף אודות האסיפה ראו בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה מידע נוסף

  המופיע באתר ההפצה.),  2022-01-005226' אסמכתא: (מס 

 בע"מ  קוויקליזארד                                                                                                                                              

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

