
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של קבוצת עמוס לוזון יזמות 

ואנרגיה בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על פרסום דו"ח מיידי של החברה מיום 27 בינואר 2022, מס' אסמכתא: 
2022-01-012442 ("הדוח המיידי"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של 
החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ה' 10 בפברואר 2022, בשעה 15:00, באמצעות שיחת 
ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן, פרטי ההתקשרות לשיחה 
הינם מספר טלפון: 03-9180699, מספר מזהה: 16771#, אשר על סדר יומה של האסיפה: הגדלת 
הון המניות הרשום של החברה, לסך של 1,000,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב 

ותיקון סעיף 10 לתקנון החברה בהתאם הכל כמפורט בדוח המיידי.
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק 
החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ד', 2 
בפברואר 2022. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי 
מיופה כח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-36 שעות לפני המועד הקבוע 
לתחילת האסיפה. ההצבעה בכתב הצבעה אלקטרונית תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה 
אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה  ("המועד האחרון להצבעה בכתב הצבעה 

אלקטרוני").
אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן 
המועד שנקבע לפתיחתה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח ו/או 
באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד 

לפחות 50 אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה ("מניין חוקי"). 
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום א', 
13 בפברואר 2022, באותה שעה ובאותו מקום (באמצעות שיחת ועידה טלפונית שפרטי 

ההתקשרות אליה הינם כמפורט לעיל).
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ראו הדו"ח המיידי באתר ההפצה של רשות 
ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il וכן באתר האינטרנט של הבורסה לניירות 

.http://maya.tase.co.il :ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו
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