
 

   בע"מ יומן אקסטנשנס
 )"החברה"( 

בגין   הודעה  בזאת  ה  מיוחדת ו  שנתית  אסיפה  כינוסניתנת  של  המניות  בעלי  שתתקייםחברהשל  , 2022    באוגוסט  9,  שלישי  יוםב  , 
ת השעה  אם כעבור מחצי"(.  האסיפה")  (3630300-076  :')טל  נתניה  4  מאיר אריאלברחוב  במשרדה הרשום של החברה    ,15:00בשעה  
יימצא המניין החוקינקבע לאסיפועד שמן המ לא  ימיםה  סיפהא  תדחה,  ה  ובשבוע  יום, לאותה שעה  לאותו  ליום  קרי  ם  ומקאותו  , 
 .  15:00בשעה   2022 באוגוסט 16-, השלישי

: ' אסמכתאסמ)  2022  יוניב  30מיום  י של החברה  המייד  הכול כמפורט בדוח ו על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן,  
ובאתר האינטרנט של   www.magna.isa.gov.ilשל המגנ"א בכתובת: כפי שפורסם באתר ההפצה  ( "וח המיידיהד")  (2022-01-068784

 .maya.tase.co.ilהבורסה, בכתובת: 
 :היום סדרעל 

 ;צוניים(חישאינם דירקטורים מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ) .1

 ; אישור מינויו של מר עמיר סולד כדירקטור בחברה .2

 בי סלובין כדירקטור בחברה; אישור מינויו של מר צ .3

 ; 2021בדצמבר  31הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה יום  סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח   .4

יו"ר הדירקטוריון ה  השירותיםאישור התקשרות החברה בהסכם   .5 צבי סיועדמעם  לרכישת  , מר  לובין, לרבות הענקת אופציות 
 . המיידי, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח  מניות החברה

 .ון האסיפהלדוח זימ  חלק ג', והכל כמפורט בייעוץ עם גב' תמי פרנקל, מנכ"לית החברה היוצאתאישור הסדר פרישה והסכם   .6
הקובע בעל  -  המועד  זכאות  לקביעת  ל   ותמני  יהמועד  הזכות  ולהצבלעניין  בהשתתף  בסעיף  יע  כאמור  החברות  182אסיפה,  ,  לחוק 

יום ה1999-תשנ"ט הינו תום  ב,  לניירות ערך  ביוםש  ,"מל אביב בעתמסחר בבורסה  "ה  2022  ביולי   10  -ה  ראשון  יחול  מועד  )להלן: 
 . הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו ד סחר במועמ ואם לא התקיים   ,הקובע"(

   - דה ות עמהצבעה והודעתבי כ
 . 2022 יוליב 31-ה ראשוןיום  נו:ילחברה ה הודעות עמדה  מצאתלההמועד האחרון 
 .2022 אוגוסטב  4-ה  חמישייום  נו: י ה מדהדעות ע להוובת הדירקטוריון ת תג להמצאהמועד האחרון 

 .11:00 מהשעה יאוחר לא 2022 באוגוסט 9-ה  שלישייום   נו: י רה ההצבעה לחב המועד האחרון להמצאת כתבי
  9-ה   שלישייום    רכת ההצבעה האלקטרונית הינו:ן להצבעה באמצעות מעהמועד האחרו  -  אלקטרוניהצבעה באמצעות כתב הצבעה  

 . 11:00 מהשעה חריאו לא 2022 באוגוסט
    "מ בע יומן אקסטנשנס

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

