
קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), 
אשר תתקיים ביום ד', 9 באוגוסט 2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב ירושלים 34, 
רעננה ("משרדי החברה"), אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן: (א) אישור מינויה של 
גב' רות דהן-פורטנוי כדירקטורית חיצונית בחברה וכן את תנאי כהונתה, לתקופת כהונה שנייה 
של שלוש שנים שתחילתה מיד לאחר תום תקופת כהונתה הנוכחית קרי, החל מיום 14 באוגוסט 
2017; וכן (ב) אישור הפחתת הערך הנקוב של מניות החברה מ-1 ש"ח ל-0.01 ש"ח ערך נקוב לכל 
מניה רגילה של החברה ואישור תיקון תקנה 10 לתקנון החברה בהתאם -  והכל כמפורט בדוח 
המיידי לזימון האסיפה אשר פרסמה החברה ביום 5 ביולי 2017 (אסמכתא מספר

2017-01-057502) ("דוח הזימון").
אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים למחרת, ביום ה', 10 באוגוסט 2017, באותה השעה ובאותו 
המקום. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק 
החברות, הינו יום ג', 11 ביולי 2017. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה 
אישית או על-ידי מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה 
האלקטרונית, וזאת, בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה. כתב מינוי של מיופה כח יופקד 
במשרדי החברה, לפחות 36 שעות לפני מועד האסיפה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף 
אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 
שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה 
האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס 
האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה 
הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה 

הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. 
לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח הזימון, באתר 
האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של 

 .http://maya.tase.co.il הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו
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