
  
 

  ("החברה") בע"מא. דורי קבוצת 

  של בעלי המניות של החברה כללית מיוחדת כינוס אסיפה הודעה על

  של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום מיוחדת כלליתניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה 

 סדר על"), שהאסיפה("אביב -תל, 10 אלוני ניסים ברחוב, החברה במשרדי, 12:00, בשעה 2015 ביוני 15, 'ב 

 "),פיתוח גזית(" בחברה שליטה בעלת"מ, בע(פיתוח)  ישראלגלוב - גזית עםהחברה  של עסקה אישור יומה

שהעמידה גזית פיתוח  "חמלש 140 של האשראי מסגרתהמירה  אליואשר  הוןתנאי שטר  תיקון(א)  :הכוללת

 ההון שטר כי וכן ההון שטר בתנאי הכלולה החברה למניות ההמרה זכות על תוותר פיתוח שגזית באופן לחברה,

"ח ש מיליון 70 של בסך להלוואה בהתייחס(ב)  ");המתוקן ההון שטר(" שלישי לצד להעברה ניתן יהא

ההלוואה לשטר הון צמית  את להמירפיתוח תקנה לחברה זכות  גזית - פיתוח גזיתידי -על לחברה ועמדהשה

 טרם פיתוח לגזית תשולם מועד לאותו עד ההלוואה בגין תיצבר אשר שהריבית ובלבד( ההלוואה סכום גובהב

(ג) גזית פיתוח  וקן כאמור בס"ק (א) לעיל;המת ההוןשטר  בתנאיתנאיו הינם  אשר ,)לה וכתנאי ההמרה ביצוע

 לגזית החברהידי -על הון שטר הנפקת כנגד"), הנוסף הסכוםמיליון ש"ח (" 35תעמיד לחברה סכום נוסף של 

 החברהידי -על יוזרם הנוסף הסכוםהמתוקן כאמור בס"ק (א) לעיל, וכי  ההון שטר לתנאי זהים בתנאים פיתוח

שטר  תנאי תיקון(ד)  וכן ;בבורסה למסחר רשומות מניותיה אשר החברה של בת חברה, בע"מ בניה דורי .אל

 ניתן יהא האמור ההון ששטר כך, היתר ביןידי החברה, -מיליון ש"ח, שהונפק לגזית פיתוח על 250ההון בסך של 

 בניה דורי של המוסמכים האורגנים של אישור הינו האמורה העסקה להשלמת תנאי .שלישי לצד להעברה

 ידי-על שהועמדו הבעלים והלוואות האשראי מסגרות מלוא לפיה, בניה דורי של ההון מבנה לחיזוק לעסקה

 או/ו למניות יומרו, לעיל (ג) בסעיף הנזכר הנוסף הסכום וכן, ח"ש מיליון 590.2 של בסך בניה לדורי החברה

 מובא לעיל המתואר המתווה. בניה דורי לבין החברה בין שיוסכמו כפי בתנאים, הון לשטרי או/ו אופציה לכתבי

 חוקי מניין נכח לא .ממנו חלק רק לאשר ניתן ולא, אחת כמקשההחברה  של המוסמכים האורגנים לאישור

 ,2015 ביוני 22, 'ב ליום, תידחה האסיפה האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתום באסיפה

לחוק החברות  182הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה, כאמור בסעיף  המועד. מקום ובאותו שעה באותה

 להצביע רשאים המניות בעלי ").הקובע המועד(" 2015 במאי 14יום ב, הינו בכתב הצבעהלתקנות  3ולפי תקנה 

 ברחוב, החברה במשרדי להפקיד יש אותו, כח ייפוי פי-על כדין הוסמך אשר ,כוחם מיופה באמצעות או בעצמם

בעל מניות  .הנדחית האסיפה או הכללית האסיפה תחילת לפני שעות 36 לפחות אביב,-תל, 10 אלוני ניסים

 ההצבעה כתב את"). ההצבעה כתבבאמצעות כתב הצבעה (" גם החלטה שעל סדר היוםל ביחסלהצביע  רשאי

 עד בעלות אישור בצירוף החברה למשרדי להמציא יש, ההצבעה בכתב כמפורט אליו לצרף שיש והמסמכים

 עד הינו לחברה עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד. האסיפה כינוס מועד לפני שעות) 72( ושתיים שבעים

 עהבההצ מזכויות חותפל) 1%( אחד אחוז שלו, יותר או אחד, מניה בעל .הקובע המועד לאחר ימים) 10( עשרה

 נדון להיות מתאים שהנושא ובלבד, האסיפה של היום בסדר נושא לכלול מהדירקטוריון לבקש רשאי, באסיפה

 אודות נוספים לפרטים. האסיפה זימון לאחר ימים) 7( שבעה עד לחברה תומצא כאמור בקשה. באסיפה

האינטרנט של  ראתב, )2015-01-012114(אסמכתא מס'  2015 מאיב 5 ביוםהחברה  שפרסמה דוח ראה האסיפה

אביב -לניירות ערך בתל הבורסה של ינטרנטובאתר הא www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך שכתובתו 

  . http://maya.tase.co.il, שכתובתו בע"מ

  


