
  ("החברה") קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ)
  של בעלי המניות של החברה מיוחדת שנתית וכינוס אסיפה כללית  הודעה על

 של בעלי המניות של החברהמיוחדת שנתית וכינוס אסיפה כללית  החברה מודיעה בזאת על
ברחוב החברה,  י, במשרד15:00, בשעה 2016 מברבנוב 27 ,'א ביום תתקייםאשר  ,")האסיפה("

(א) הצגה : הנושאים המפורטים להלן , אשר על סדר יומה)"משרדי החברה"(, רעננה 34ירושלים 
; (ב) מינוי מחדש 2015בדצמבר  31ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 

ה"ה  –ים) ישר אינם דירקטורים חיצונשל הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים בחברה (א
קטורים בחברה כדיר –עמוס לוזון, שמשון הראל, רינת רמלר, ליה לוזון ואהוד (אודי) ארז 

. מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור בחברה תעשה לתקופת כהונה נוספת
) כרואי החשבון וקסלמןישראל (קסלמן  PwCבנפרד; (ג) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון 

אישור מינויו של ; (ד) דיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של החברההמבקרים של החברה; 
לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים שתחילתה  דירקטור חיצוני בחברהכרון קליינפלד מר 

  כמפורט בדוח המיידי לזימון האסיפה אשר פרסמה החברה ביוםוהכל  –במועד האסיפה 
  ").הזימוןדוח ) ("2016-01-074034(אסמכתא מספר  2016בנובמבר  8

, באותה השעה ובאותו 2016 בנובמבר 28', בביום למחרת, אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים 
לחוק  182צביע באסיפה הכללית לפי סעיף המניות להלקביעת הזכאות של בעלי  המועד המקום.

בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע  .2016 בנובמבר 17, 'היום החברות, הינו 
ידי מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת -באסיפה אישית או על

ההצבעה האלקטרונית, וזאת, בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה. כתב מינוי של מיופה כח 
תב ההצבעה והמסמכים שיש את כ שעות לפני מועד האסיפה. 36יופקד במשרדי החברה, לפחות 

עד לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) 
בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת  .שעות לפני מועד כינוס האסיפה 4

מועד  שעות לפני 6עד האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר  ההצבעה
ידי בעלי המניות של -המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון  .ימים לפני מועד האסיפה 10עד החברה הינו 
  .ימים לפני מועד האסיפה 5עד להודעות עמדה הינו 

ר אתב דוח הזימון,ראה  מה ואופן ההצבעה,לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יו
ינטרנט של ובאתר הא http://www.magna.isa.gov.ilהאינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 
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