
  ("החברה") בע"מ קבוצת א. דורי

  של בעלי המניות של החברה מיוחדתשנתית וודעה על כינוס אסיפה כללית ה

 אשר תיערך ביום ,של בעלי המניות של החברה מיוחדתשנתית וניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית 
הנושאים  סדר יומהעל ש, אביב- תל ,10ניסים אלוני ברחוב במשרדי החברה, , 14:30 , בשעה2014 באוגוסט 14', ה

בדצמבר  31המפורטים להלן: (א) הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 
; (ב) מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים המכהנים בדירקטוריון החברה (אשר אינם דירקטורים חיצוניים) 2013

כדירקטורים בחברה  - , יחזקאל צאיג והגב' רינת רמלר גל, שרון זוזובסקיה"ה אריה מינטקביץ, דור (יוסף) ס - 
מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד  שנתית הבאה.לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית ה

לכהונת דירקטור בחברה תעשה בנפרד; (ג) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, 
  ; 2013י החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבה ודיווח על שכרם בשנת כרוא

כדירקטורית חיצונית נוספת בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים  גב' רות דהן פורטנוי(ד) מינוי 
  שתחילתה במועד האסיפה.

 21 ',הליום האסיפה, תידחה האסיפה  לתחילת עה מהמועד שנקבעהש מחצית באסיפה בתום מניין חוקי נכח לא
  . ובאותה שעה מקוםבאותו , 2014 באוגוסט

 יש כח, אותו ייפוי פי- על כדין הוסמך אשר כוחם, מיופה באמצעות או בעצמם להצביע רשאים המניות בעלי
 תחילת האסיפה הכללית או לפני שעות 36אביב, לפחות - תל ,10החברה, ברחוב ניסים אלוני  להפקיד במשרדי

 האסיפה הנדחית.

לתקנות  3לפי תקנה (ב) לחוק החברות ו182בסעיף המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה, כאמור 
  "). המועד הקובע(" 2014 ביולי 16 ד', הינו ביום ,הצבעה בכתב

בעה והמסמכים שיש לצרף אליו "). את כתב ההצכתב ההצבעה(" באמצעות כתב הצבעהגם להצביע רשאי בעל מניות 
) שעות לפני מועד 72כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה בצירוף אישור בעלות עד שבעים ושתיים (

, היינו עד ) ימים לאחר המועד הקובע10כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (
  .2014 ביולי 26ליום 

האינטרנט של רשות ר את, ב2014 ביולי 9יום ספים אודות האסיפה ראה דוח מיידי שפרסמה החברה בלפרטים נו

אביב בע"מ, - ינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתלובאתר הא www.magna.isa.gov.ilניירות ערך שכתובתו 
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