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ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ
G1 SECURE SOLUTIONS LTD
מספר ברשם510095987 :

לכבוד :רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד :הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

שודר במגנא17/01/2021 :
אסמכתא:

ת ) 121פומבי (

2021-01-007126

דוח מיידי
הסבר :אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת 20ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע :הבהרות בקשר לכינוס אסיפת בעלי מניות

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא. _________ , _________ , 2020-01-130231 :
בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום  20בדצמבר (2020-01-130231) 2020 ,בדבר זימון אסיפה כללית ושנתית )להלן:
"האסיפה"( ,מבקשת החברה לעדכן כי בשל מגבלות על התקהלות עקב מגפת נגיף הקורונה ,האסיפה תתקיים באמצעות שיחת
ועידה טלפונית במספר ) 03-6236020מספר פגישה.(#5183 :ההשתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש באימייל:
 Yadini@nblaw.comושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע .קוד גישה לשיחת הוועידה יימסר לנרשמים מראש באימייל.
מצורף קובץ _________
החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה
המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע 17/01/2021 :בשעה10:00 :

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

תפקיד

שם החותם

אחר
יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה

 1משה בר

הסבר :לפי תקנה  5לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )התש"ל –  ,(1970דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד .עמדת
סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות :לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא )אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה(:

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר :ג'י וואן
כתובת :שחם  , 14פתח תקווה  4951714טלפון , 03-6899224 :פקס03-6396637 :
דואר אלקטרוני SHARON.BOLANDI@G1-GROUP.COM :אתר החברהwww.g1-group.com :

תאריך עדכון מבנה הטופס31/12/2020 :

שמות קודמים של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני :בר משה תפקידו :יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה- :
כתובת :שחם  , 14פתח תקווה  4951714טלפון 03-6897552 :פקס 03-6396637 :דואר אלקטרוניmoshe.ber@g1-group.com :
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