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מיום   עדכני  עסקהלגבי ההפניה לדו"ח  זו( מודעה בתחתית  )מודגש בצהוב וןו העדכ*רא*]
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 , "(החוקאו "  "חוק החברות)להלן: "  1999-, התשנ"טבהתאם להוראות חוק החברות

כללית   אסיפה  זימון  על  הודעה  בזאת  החברה    מיוחדתניתנת  של  המניות  בעלי  של 

הכללית"להלן:  ) , 2020  באוקטובר  15  8ביום    שתיערך  (,"האסיפה"או    "האסיפה 

ברחוב    יבמשרד   16:00בשעה   פריימן  החברה  בראשון20ברחוב  באמצעות    ,לציון-, 

בה   טלפונית,  ועידה  זמנית. שיחת  בו  זה  את  זה  לשמוע  יוכלו  המשתתפים                             כל 

   .537387279#: , קוד גישה3762816-03: מספר טל': פרטי התקשרות
 

 על סדר היום  .א

תנאי כהונתו והעסקתו של   לגבי  ת התקשרות החברה בעסקההארכ  וראיש

אלבזמר   בתפקיד  יהודה  )המנכ"ל  ,  כחברה  מסווגת  עם -העסקה  'עסקה 

 (.( לחוק4)270אות סעיף רבעל שליטה' לפי הו
 

   ת הדירקטוריוןת/המלצהמוצע הההחלטית תמצ .ב

 סדר יומה של האסיפה. שעל  נושאהלאשר את 
 

 המועד הקובע   .ג

ה ל  לקביעת  עב קוהמועד  מניה  בעל  ולהצביע   עניין זכאות  להשתתף  הזכות 

בסעי  כאמור  הינו    182ף  באסיפה,  החברות,   2020  בספטמבר  7יום  לחוק 

 עד הקובע, אזי המועד לא התקיים מסחר במו   ואם  "(,המועד הקובעלהלן: ")

  .הקובע יהיה ביום המסחר הראשון שלפניו

   הדמעות עד והו תב הצבעהכ .ד

ן אישי או  צבעה באופהבר ל)מע   ניתן להצביע  האסיפה,  םו י  ל סדרשע  אבנוש 

כוח שלוח/מיופה  גם  באמצעות  הצבעה(,  כתב  בהתאם    ,)בכתב(  באמצעות 

את כתבי   .2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

או  ,  וןילצ-, בראשון20  ברחוב פריימן רדיה  במש ברה  חההצבעה יש למסור ל 

לדוא"ל   אמn@gali.co.ilamnoבמשלוח  מר  לידי  רו,  כורך,  מזכיר    ,ח"נון 

  שעל   יםכן, בנושא -כמו  .12:00בשעה    2020  ובר באוקט   15  8  ליוםעד    החברה,

ניתן  סד היום  והודעות בלהצביע  ר  בכתב  )הצבעה  החברות  לתקנות  התאם 

התשס"ו באמצעו2005-עמדה(,  כתב  ,  הת  במערכת  שיועבר  הצבעה  הצבעה 

")האלקטרונית   הצבעלהלן:  אלקטרוניכתב  באמצעות  .  (" ה  כתב  ההצבעה 

  באוקטובר   15  8    יוםל  עדו  מתום המועד הקובעני תתאפשר  הצבעה אלקטרו 

האלקטרוניתאז  )  010:0  בשעה  2020 ההצבעה  מערכת  המועד      (.תיסגר 

 יום עד  ו  בעלי המניות של החברה הנ  ידי-עלהאחרון להמצאת הודעות עמדה  



-  2  - 

ת  ו יב להודעירקטוריון החברה רשאי להגד.  2020  באוקטובר  5בספטמבר  29

 . 2020 באוקטובר 10 3 יוםל עד תמניוהעמדה של בעלי ה

 עיון במסמכים  .ה 

בנוס נ  לעיין  ההחלט יתן  הדירקטוריון מלצ ה / ת המוצע   ה ח  במשרדה    ת 

החברה,   של  פריימן  הרשום  בר 20ברחוב  ה לציון  -אשון ,  שעות  בין 

ו   16:00ועד    10:00 הרגילות  העבודה  מר בתא בשעות  רו"ח  ום  עם  אש 

כורך  מזכי אמנון  החברה ,  פקס':    5158585-03  ': טל   ר   ;8774351-30 .  

 . amnon@gali.co.ilדוא"ל  או ב 

ו ל *  נוספים הרחבה  גם   ,פרטים  הכ ו דו"ח העסקה  :  ראו  לאסיפה  ללית  הזימון 

זה   מו שפורס המעודכנים                              בספטמבר   24  באוגוסט   30  ביום   בהקשר 

  -ירות ערך  שות ני אינטרנט של ר באתר ה ידי החברה  -על   ,2020  באוקטובר   12

http://www.magna.isa.gov.il/    ערך לניירות  הבורסה                     ובאתר 

אסמכתה   se.co.il/http://maya.taאביב:  -ל ת ב          105288-01-2020  )מס' 

 . המעודכן   ה סח כתב ההצבע גם את נו   הכולל   ( 111120-01-2020

 
 

 בכבוד רב,                                                       

                                  ע"מ              בריל תעשיות נעליים ב                                                                                                        
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