
 )"החברה"( בע"מאוגווינד אנרגיה טק אחסון 
 של בעלי המניות של החברה מיוחדת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 
 14ב', ביום של בעלי המניות של החברה, שתתכנס מיוחדת  כלליתניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה 

"(. האסיפה הכללית)", יקום Aבמשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין , 16:00 , בשעה2022, במרץ
במרץ,  21)היינו, יום ב',  באותו מקום ובאותה השעה אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע

 . (16:00בשעה  2022
 

 :ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

 נוספתבחברה לתקופת כהונה  תחיצוני יתכדירקטור גב' צדף כנרתמחדש של  המינוי אישור .1

 נוספתבחברה לתקופת כהונה  תחיצוני יתכדירקטור צדף כנרת גב'מחדש של  המינוימוצע לאשר את 
 .סיום כהונתה הנוכחית( במועד) 2022במרץ  18בתאריך  שתחילתה ,( שנים3בת שלוש )

 

 אישור מינויו מחדש של מר קויש מיכאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת .2

בת  נוספתכדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה  קויש מיכאלשל מר  מחדש ומינוימוצע לאשר את 
 .)מועד סיום כהונתו הנוכחית( 2022במרץ,  18בתאריך שנים שתחילתה ( 3)שלוש 

 
לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות  3 תקנהול 1999 -( לחוק החברות, התשנ"טג)182לסעיף  בהתאם

 יום, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו 2005-עמדה(, התשס"ו
 . "(המועד הקובע)" 2022, בפברואר 14ב', 

 
 : המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה

( הצבעת בעל מניות לא רשום )קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות 1)
הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים( באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם 

מועד כינוס ( שעות לפני 4תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע )
( הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה 2האסיפה הכללית; )

הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר 
  ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.6משש )

 
 : כת ההצבעה האלקטרוניתהמועד האחרון להצבעה במער

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 6עד שש )
 

 : המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה
 . 2022, במרץ 4ו',  יום( ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד 10עד עשרה )

 
)מס'  2022, פברוארב 6הכללית פורסם בדיווח המיידי של החברה מיום  מידע נוסף בנושא האסיפה
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 בכבוד רב,

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ
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