
  
 ("החברה")  512512468 צבע"מ, ח.  אברא טכנולוגיות מידע

שתתכנס ביום של בעלי מניות של החברה,    תמיוחד  ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית 

בשעה  2022  בדצמבר  29,  'ה החברה14:00,  במשרדי  רפפורט    ,  ברחוב  סבא  3הנמצאים  כפר   ,

 ").  האסיפה הכללית("

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה  )  1(  שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:   הנושאים

לאישור )  2( ;  בחברה בכפוף  החברה,  מנכ"ל  אוזון,  שי  מר  של  והעסקה  כהונה  תנאי  עדכון  אישור 

 מדיניות התגמול המוצעת.

לחוק החברות, התשנ"טב(182לסעיף    בהתאם (הצבעה בכתב  ל  3ותקנה    1999- )  תקנות החברות 

עמדה),   ולהצביע    ,2005-תשס"והוהודעות  להשתתף  מניות  בעל  זכאות  לעניין  הקובע  המועד 

  .2022 ,בדצמבר 1', ה ביוםיחול באסיפה הכללית  

בורסה ואותה    בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר :  המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה

המעוניין   לרישומים,  החברה  שם  על  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות  המניות  בין  נכללת  מניה 

להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, כך שכתב  

) שעות לפני מועד כינוס האסיפה 4(  לא יאוחר מארבעההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה,  

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב   הכללית. 

יגיע למשרדה   ישלח לה אותו בדואר רשום, כך שכתב ההצבעה  הצבעה, ימסור אותו לחברה או 

המועד האחרון  .  לליתשעות לפני מועד כינוס האסיפה הכ  )4ארבע ( מ  לא יאוחרהרשום של החברה  

ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי,    10עד    הואשל בעל מניות לחברה  להמצאת הודעות עמדה  

  .2022, בדצמבר  19', ביום ל עד

וכן נוסח כתב הצבעה  מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית  עותק מלא של דוח זימון האסיפה ובו  

מיום   החברה  של  המיידי  בדיווח  אסמכתא:  2022  ,בנובמבר  14פורסם    (מס' 

ובאתר    www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו:  )  109635-01-2022

 .http://maya.tase.co.ilהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו:  האינטרנט להודעות של  

  

 בכבוד רב,

 

 בע"מאברא טכנולוגיות מידע  


	הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה; (2) אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר שי אוזון, מנכ"ל החברה, בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת.

