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 8496500, פארק תעשייה עומר 8רחוב עומרים 
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 01/2019/8תאריך: 
 

 בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת 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"לם(, ומיידיי
)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  5דרות מנחם בגין משרדי החברה בש: מקום כינוס האסיפה
 .0021:, בשעה 14.02.2019 ',היום : מועד האסיפה

 : על סדר יום האסיפה
שנים שתחילתה ביום  3כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת אברהם ליבר מינוי מר  א.

 ההחלטה.
לחוק  182כמשמעותו בסעיף  המועד הקובע, :המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

)להלן:  10.01.2019, 'הביום , יחול 2005-החברות ובתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו
באופן בו כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר של המועד הקובע יהיה זכאי , "(המועד הקובע"

  כוח, או באמצעות כתב הצבעה.להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה 
 .04.02.2019ימים לפני כינוס האסיפה קרי  10: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

: את כתב הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית /המועד 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 האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר 
: ניתן לעיין בדיווח המיידי, על נספחיו, שהוגש לפי חוק ניירות ערך, עיון במסמכים ובדיווח המיידי

, , בית דגן5שדרות מנחם בגין בברה הח יובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד 1968-תשכ"ח
, גלית דורנשטרוךהגב' , מזכירת החברהה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם -בימים א'

בשעות העבודה הרגילות. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המיידי, על נספחיו, ובנוסח  03-9775018במספר הטלפון 
( ובאתר האינטרנט של www.magna.isa.gov.ilכתובת המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה )ב

(, וכן באתר האינטרנט של החברה www.tase.co.ilהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )בכתובת: 
 . www.barangroup.com בכתובת

 
 בכבוד רב,

 
 בע"מקבוצת ברן 
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