ארן מחקר ופיתוח ) (1982בע"מ )"החברה"(
ית ת בזה הודעה בדבר כי וס אסיפה כללית ש תית של בעלי המ יות של החברה ביום א' 02 ,במאי 2021
בשעה  12:00במשרדי החברה ברח' האשל  ,43קיסריה .אם לא ימצא מ ין חוקי ,תידחה האסיפה בשבוע
אחד ,ליום א' 9 ,במאי  2021ותיערך באותה שעה ובאותו האופן.
על סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות (1) :דיון וקבלת הדו"ח התקופתי של החברה לש ה
שהסתיימה ביום  31במרץ ) 2020מס' אסמכתא (2) ;(2020-01-033411 :מי וי מחדש של משרד בריטמן
אלמגור זהר ושות'-רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית הש תית הבאה של
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; ) (3מי וים מחדש )הארכת כהו תם( של הדירקטורים
המכה ים בדירקטוריון החברה שאי ם דירקטורים חיצו יים )הממשיכים בתפקידם( :ה"ה רן סתו ,אבי
זכאי ,תומר חיל )כדירקטור בלתי תלוי( ויהו תן רגב )כדירקטור בלתי תלוי( לתקופת כהו ה וספת ועד
לאסיפה הכללית הבאה.
המועד הקובע לע יין זכאותו של בעל מ ייה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ,כאמור בסעיף
)182ג( לחוק החברות הי ו בתום יום המסחר בבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה' 1 ,באפריל
) 2021להלן" :המועד הקובע"( .אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע ,אזי היום הקובע יהיה יום המסחר
האחרון שקדם למועד זה.
כל בעל מ יות המעו יין להשתתף ולהצביע באסיפה באמצעות שלוח ,יפקיד את ייפוי הכח הממ ה את השלוח
להשתתף ולהצביע באסיפה במשרדה הרשום של החברה ,לפחות  48שעות לפ י תחילת האסיפה או האסיפה
ה דחית.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה הי ו לא יאוחר מארבע ) (4שעות לפ י מועד כי וס
האסיפה )קרי ,עד לשעה  08:00ביום  02במאי  .(2021בעל מ יות המחזיק מ יותיו באמצעות חבר בורסה יוכל
להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית של רשות יירות ערך ,עד  6שעות לפ י מועד כי וס
האסיפה )קרי ,עד לשעה  06:00ביום  02במאי .(2021
המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הי ו עד  10ימים לפ י מועד האסיפה ,היי ו עד ליום  22באפריל
 .2021הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעת העמדה עד  27באפריל .2021
לפרטים וספים ראה דו"ח זימון אסיפת בעלי מ יות שפרסמה החברה ביום  31במרץ ) 2021אסמכתא:
 (2021-01-045549באתר ההפצה של רשות ל יירות ערך )"מג "א"( בכתובתwww.magna.isa.gov.il :
ובאתר הבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת.www.tase.co.il :
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