
ע.לוזון נדל"ן ופיננסים בע"מ ("החברה") 
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה  

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 

("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ג' 17 במאי 2022, בשעה 15:00, באמצעות שיחה 

טלפונית. מס' טלפון- 03-9180699, קוד גישה 16771#. אשר על סדר יומה נושאים 

כדלקמן: (1) התקשרות בהסכם מיזוג; (2) הקצאה פרטית חריגה; (3) אישור ביצוע 

חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות ורכישת הזכות למענק המיוחד מבעלת 

השליטה; (4) הסכם רישיון ושירותים עם טריא פינטק; (5) הסכם שירותי ניהול עם 

טריא פינטק; (6) מינוי דירקטורים מטעם חברת טריא בע"מ לדירקטוריון החברה; 

(6) אישור מדיניות תגמול; (7) אישור תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה מטעם 

טריא; (8) אישור מתן כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה; (9) אישור מתן כתב 

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה; (10) ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה; 

(11) ביטוח Run Off; (12) שינוי שם החברה; (13) ביטול ערכן הנקוב של מניות 

החברה; (14) אישור תקנון חדש לחברה; (15) החלפת רו"ח מבקר - והכל כמפורט 

בדוח המיידי לזימון האסיפה אשר פרסמה החברה ביום ג', 12 באפריל 2022 ("דוח 

הזימון"). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ד', 18 במאי 2022, באותה 

השעה ובאותו אופן. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע 

באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנה 3 לתקנות 

החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום א', 17 באפריל 

2022. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה אישית או על-

ידי מיופה כוח ו/או באמצעות כתב הצבעה ו/או באמצעות מערכת ההצבעה 

האלקטרונית, וזאת, בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה. כתב מינוי של מיופה 

כח יופקד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. את כתב ההצבעה 

והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה 

(לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא 

רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות 

כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו 

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון 

להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה 

ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח הזימון, באתר האינטרנט של 

 ובאתר האינטרנט של  http://www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך שכתובתו

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו
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