
  
 

  ("החברה") בע"מא. דורי קבוצת 

  של בעלי המניות של החברה כללית מיוחדת כינוס אסיפה הודעה על

 בספטמבר 28', אשל בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום  מיוחדת כלליתניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה 

 הנושאים יומה סדר על"), שהאסיפה("אביב -תל, 10 אלוני ניסים ברחוב, החברה במשרדי, 12:00, בשעה 2014

/או ו בעצמה, בחברה שליטה בעלת"מ, בע(פיתוח)  ישראלגלוב - גזית עם החברה של עסקה אישור) 1המפורטים להלן: (

ש"ח ערך נקוב של  1מניות רגילות בנות  99,009,901 של הקצאה(א)  הכוללת"), גזית(" בשליטתה חברה באמצעות

 תחזיקשלאחריה גזית  באופן), למניה ח"ש 1.3130 של סך לפי"ח (היינו ש מיליון 130 של במזומןהחברה בתמורה לסך 

 של פרטית(הצעה  ערך ניירותמההון המונפק של החברה, בדרך של הצעה פרטית חריגה (כהגדרתה בתקנות  84.91%-כ

 אשראי קווי בגיןמלוא הזכויות וההתחייבויות של גזית  קבלת; (ב) )2000- "סהתש), רשומה בחברה ערך ניירות

 הון לשטר בתמורה, חוב המחאת של בדרך, החברה של בת חברה"מ, בע בניה דורי. לאהלוואות בעלים שהעמידה ו

והכל כמתואר  – שנקבעו בתנאים"ח, ש מיליון 70 של בסכום מגזית אשראי קו קבלת(ג)  וכן; שנקבעו בתנאים, צמית

 250,000,000-מ המורכבים נקוב ערך"ח ש 250,000,000-בהרשום של החברה  ההון הגדלת) 2(-ו; בדוח הנזכר מטה

 450,000,000-מ המורכבים נקוב ערך"ח ש 450,000,000 יהיה החברה של הרשום שההון כך, החברה של רגילות מניות

 מניות רגילות של החברה.

 5', א ליום, תידחה האסיפה האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתום באסיפה חוקי מניין נכח לא
  . מקום ובאותו שעה באותה 2014 באוקטובר

לתקנות  3ולפי תקנה  1999-, תשנ"טלחוק החברות 182הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה, כאמור בסעיף  המועד
  ").הקובע המועד(" 2014 באוגוסט 28', היום ב, הינו 2005- והודעות עמדה), תשס"ו בכתב הצבעההחברות (

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

 ההצבעה כתב את. כמובא בדוח הנזכר מטה באמצעות כתב הצבעה גם) לעיל 1לנושא ( ביחסלהצביע  רשאיבעל מניות 
 שבעים עד בעלות אישור בצירוף החברה למשרדי להמציא יש, ההצבעה בכתב כמפורט אליו לצרף שיש והמסמכים

 ימים) 10( עשרה עד הינו לחברה עמדה דעותהו להמצאת האחרון המועד. האסיפה כינוס מועד לפני שעות) 72( ושתיים
  .הקובע המועד לאחר

 מהדירקטוריון לבקש רשאי, באסיפה עהבההצ מזכויות חותפל) 1%( אחד אחוז שלו, יותר או אחד, מניה בעל
 לחברה תומצא כאמור בקשה. באסיפה נדון להיות מתאים שהנושא ובלבד, האסיפה של היום בסדר נושא לכלול

  . האסיפה זימון לאחר ימים) 7( שבעה עד

  (אסמכתא מס'  2014 באוגוסט 21 ביוםהחברה  שפרסמה דוח ראה האסיפה אודות נוספים לפרטים

 של ינטרנטובאתר הא www.magna.isa.gov.ilהאינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו  ראתב, )2014-01-138867

  . http://maya.tase.co.il, שכתובתו אביב בע"מ- ניירות ערך בתלל הבורסה

  


