
 

 אפסלון ברדס הולדיג בע"מ

 )"החברה"(

  הודעה על כיוס אסיפה כללית מיוחדת

 של בעלי המיות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כיוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות של החברה, שתתקיים 

 בליק:  ZOOM-באמצעות מערכת ה 12:00, בשעה 2021ביוי  15-', הגביום 

https://zoom.us/j/95390367494?pwd=VWNQL0craEFmM1A2L0pYTW1qKy9vUT09 

.  יצוין כי יתן למצוא מידע וסף על האסיפה הכללית,  מעבר )"האסיפה הכללית": להלן(

  , 'די על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום אלמפורט במודעה זו, בדו"ח המיי

באתרי הדיווח של רשות יירות ערך  )075033-01-2021מספר אסמכתא: ( 2021במאי  2 -ה

.http://maya.tase.co.il -ו   http://www.magna.isa.gov.ilוהבורסה ליירות ערך בכתובות: 

 הושאים שעל סדר היום .1

עבור מר דן גזיב, סמכ"ל הכספים המיועד בחברה, בחריגה ממדייות  . אישור גמול הוי1.1

 התגמול.

 .ההחלטות לעיל מובאות לאישור כמקשה אחת

 מועדים .2

  תום יום המסחר של המועד לקביעת זכאות בעלי המיות להשתתף ולהצביע באסיפה היו  

 .2021במאי  9 -יום א', ה

 .2021במאי  27-יום ה', ההמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא  

עד המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית הוא  

עד , המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא שעות לפי מועד האסיפה הכללית 6

 .שעות לפי מועד האסיפה הכללית 4

 רב, בכבוד

 אפסלון ברדס הולדיג בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

   

 בע"מ אפסלון ברנדס הולדינג  

 ("החברה")  

 מיוחדת הודעה על כינוס אסיפה כללית  

 של בעלי המניות של החברה  

   

‐, הב'ביום של בעלי המניות של החברה, שתתקיים מיוחדת  על כינוס אסיפה כללית בזאתהחברה מודיעה 

 בלינק:  ZOOM‐באמצעות מערכת ה 12:00 בשעה ,2021 ביולי 5

https://zoom.us/j/95426608545?pwd=ek9SSENzTDJCeENmWHIvd202Q01EQT09   

"). יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, האסיפה הכללית(להלן: "

(מספר אסמכתא:  2021 במאי 31 ‐ה, ב' ביוםעל זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה  בדו"ח המיידי

 בכתובות: 2021‐01‐093855  ערך  לניירות  והבורסה  ערך  ניירות  רשות  של  הדיווח  באתרי ,(

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

 שעל סדר היום יםהנושא .1

 אישרור גיוס הון לחברה בדרך של הקצאה פרטית חריגה של ניירות ערך של החברה.  .1.1

 החברה .1.2  המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון לקבוע את  אישור החלפת משרד רואה החשבון
 שכרו.   

 יםמועד .2
 7 -, הב'תום יום המסחר של יום המועד לקביעת זכאות בעלי המיות להשתתף ולהצביע באסיפה היו 

  .2021ביוי 
  .2021 ביוי 25-ה ,'ויום  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא

שעות  6עד עה האלקטרוית הוא המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצב
שעות לפי מועד  4עד , המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא מועד האסיפה הכלליתלפי 

  האסיפה הכללית.
                           

 בכבוד רב,             

   בע"מ אפסלון ברנדס הולדינג         

   

   

 

 

 

 

 


