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  בע"מ (להלן: "החברה") קבוצת ברן
  8496500, פארק תעשייה עומר 8רחוב עומרים 

  08-6200111פקס':   08-6200100טל': 
  

  11.12.2017תאריך: 
  

  מיוחדתשנתית ובדבר זימון אסיפה כללית  ודעהמ
  

 , תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים")חוק החברות(להלן: " 1999-בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט
ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית),  1970-תש"לומיידיים), 

(להלן:  , ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה2000-תש"ס
  , כדלקמן:")האסיפה"

  מיוחדת. : אסיפה כלליתסוג האסיפה
  ) בית דגן.4, קומה 1(בניין  5החברה בשדרות מנחם בגין משרדי : מקום כינוס האסיפה

  .11:00, בשעה 10.01.2018',דיום : מועד האסיפה
  : על סדר יום האסיפה

  יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה. -אישור תנאי המשך העסקת מר מאיר דור   א.
  .15.10.2017אישור תנאי העסקת מר שרון זייד כמנכ"ל החברה החל מיום   ב.
  וקביעת שכרו. 2017מינוי משרד רואה החשבון המבקר לשנת   ג.
  מינוי הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.    ד.
  .2016דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת   ה.

לחוק  182המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף  :המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה
(להלן:  201713.11., 'ב ביום, יחול 2005-חברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"וה
באופן בו כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר של המועד הקובע יהיה זכאי , ")המועד הקובע"

   להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, או באמצעות כתב הצבעה.
  .31.12.2017ימים לפני כינוס האסיפה קרי  10: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

: את כתב / הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתהמועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה
לפני מועד כינוס  שעות 4עד ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא 

  לפני מועד כינוס האסיפה.שעות  6עד . הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר האסיפה
: ניתן לעיין בדיווח המיידי, על נספחיו, שהוגש לפי חוק ניירות ערך, עיון במסמכים ובדיווח המיידי

 פארק 8ברחוב עומרים ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדה הרשום של החברה  1968- תשכ"ח
הגב' - מזכירת החברהה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם - , בימים א'תעשייה עומר

בשעות העבודה הרגילות. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המיידי, על  08-6200215איריס ליפשיץ, במספר הטלפון 
) ובאתר www.magna.isa.gov.ilנספחיו, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה (בכתובת 

), וכן באתר האינטרנט של www.tase.co.ilהאינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (בכתובת: 
  . p.comwww.barangrou החברה בכתובת

  
  בכבוד רב,

  
  בע"מקבוצת ברן 

 


