
 

 ")החברה(" בע"מ דורי קבוצת א.

   חברההמיוחדת של בעלי המניות של בדבר כינוס אסיפה כללית  הודעה

("האסיפה  החברההמניות של בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי  המודיע חברהה

רחוב ירושלים משרדי החברה שבב, 14:00 בשעה, 2016 מרסב 29, 'ג ביוםהכללית"), אשר תתקיים 

   :, אשר על סדר יומהרעננה ,34

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה ולנושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או ) 1(

נושאי משרה מקרב ("שיכהנו בחברה מעת לעת, ואשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה 

שי באישור הענקת ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אי") בעלי השליטה

לנושאי משרה  ,אישור פטור מראש מאחריות למנכ"ל החברה )2; (כתבי התחייבות לשיפוי להם

מקרב בעלי השליטה ולנושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין 

  ; , המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בחברה מעת לעתאישי באישור הענקת פטור מאחריות להם

, אישור התקשרות החברה בפוליסה/ות ביטוח אחריות נושאי משרה שוטפת עבור דירקטורים )3(

(א) אישור התקשרות החברה בפוליסה/ות ביטוח אחריות  ) 4( ;שכיהנו ו/או המכהנים כיום בחברה

" עבור דירקטורים של החברה, שכיהנו ו/או המכהנים כיום בחברה; Run Offנושאי משרה מסוג "

" עבור נושאי Run Offהתקשרות החברה בפוליסה/ות ביטוח אחריות נושאי משרה מסוג " (ב) אישור

משרה ודירקטורים של החברה שכיהנו בחברה, שלבעל השליטה עשוי להיות עניין אישי באישור 

אישור עקרונות הסכם לתיחום פעילות בין ) 6; (אישור שינוי שם החברה) 5; (ביטוח אחריותם

פרסמה כמפורט בדוח המיידי לזימון האסיפה הכללית אשר  -; והכל החברה לבין בעל השליטה בה

  .")דוח הזימון(" )2016-01-026212(אסמכתא מספר:  2016 פברוארב 10ביום  החברה

  .שעה ובאותו מקוםבאותה  2016 אפרילב 5, 'ג ביום תתקייםאם תדחה האסיפה הכללית, היא 

, לחוק החברות 182 המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף

 הינו ביום, 2005- ו"התשס), הצבעה בכתב והודעות עמדה( לתקנות החברות 3 ותקנה 1999- התשנ"ט

  "). המועד הקובע(" 2016 פברוארב 29, 'ב

 לפני מועד כינוס האסיפה ) שעות4ארבע (עד  והינ חברהל הצבעה ילהמצאת כתב ןהמועד האחרו

כינוס לפני מועד  ) ימים10עשרה (עד  , הינוחברהלהודעות עמדה להמצאת  ןהמועד האחרו. הכללית

  .הכללית האסיפה

מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב'  בעל

. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד 1968- כ"חלחוק ניירות ערך, התש 2לפרק ז'

  .הכללית כינוס האסיפהמועד לפני  ) שעות6שש (

באתר  ,דוח הזימון, ראה ואופן ההצבעה שעל סדר יומה ותלמידע נוסף בנוגע לאסיפה הכללית ולהחלט

ינטרנט של אהובאתר , http://www.magna.isa.gov.ilהאינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: 

   .http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ שכתובתו:  הבורסה לניירות ערך בתל

  דורי בע"מ קבוצת א.

  


