
 )"החברה"(בע"מ גלוב -גזית
 

  , אשר תתקייםשל בעלי המניות של החברה  מיוחדתשנתית וכללית  ודעה בדבר כינוס אסיפה  מניתנת בזה  
. אם לא ימצא מנין  , תל אביב8אהרון בקר  ברחוב  במשרדי החברה  ,  15:00, בשעה  2021  בדצמבר  28,  'גביום  

 שעה ובאותו מקום. ותיערך באותה  חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד
 

ודיווח על שכרו של רואה    2020לשנת  ( דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון  1):  שעל סדר היוםים  הנושא 
( המבקר;  )2החשבון  שכרו;  את  לקבוע  הדירקטוריון  והסמכת  החברה  של  מבקר  חשבון  רואה  מינוי   )3  )

מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(, ה"ה    -  6עד    3נושאים מס'  
רקטורית בלתי תלויה( ואביעד ערמוני )דירקטור  )דיזהבית כהן  (, חיים כצמן,  יו"ר הדירקטוריוןאהוד ארנון )
  –   9-ו  8( נושאים  5; )מינוי מר מודי קנינגסברג כדירקטור חיצוני בחברה   -  7נושאים מס'  (  4)  בלתי תלוי(;

( גוטמן;  שופמן  ולימור  האוזר  הדירקטורים החיצוניים שמואל  של  רדמן  10מינוי מחדש  מינוי מר משה   )
 .  פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה חידוש(  11כדירקטור בחברה; )

 
ל זכאות בעל מניה בחברה    182הצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף  ולהשתתף  המועד הקובע לקביעת 

כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש    ייפוי   .2021  בנובמבר  29  ,'בביום  לחוק החברות, הינו בתום המסחר  
 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל.  48להפקיד לפחות 

 
( עשרה  עד  הינו  לחברה  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  האסיפה10המועד  כינוס  מועד  לפני  ימים   )  (19  

  . 2021  בדצמבר  23והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו ביום    (2021  בדצמבר
את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי  

( מארבע  יאוחר  לא  ההצבעה  4החברה  מערכת  באמצעות  ההצבעה  האסיפה.  כינוס  מועד  לפני  שעות   )
 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה.6ית תתאפשר עד שש )האלקטרונ

 
דו נוספים ראו  זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה  "לפרטים  באתר    2021  בנובמבר  22,  'ב  ביוםח 

ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות    www.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך שכתובתו    האינטרנט
 . www.maya.tase.co.ilערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו 

 
   בע"מ גלוב-גזית                                                                                                    

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

