
ות אבטחה בע   מ ("החברה") "ג'י וואן פתרו
  

ת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה   תיתוכללית  ית יות  ה בעלי  של    ש   ,2021  בדצמבר  27ביום  שתיערך  החברה,  של  מ

דסבמשרדי ב"כ החברה") האסיפה(" 17:00בשעה  שיץ, בר     ., תל אביב5תובל  , רחובושות' עורכי דין   , אמיר, 

גיף הקבשל השלכו ה החבר ות  וס הפיזי של האסיפה לעיל  ו רה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן בדבר החלפת הכי

וכחות פיזית. ככל   וס באמצעי תקשורת ללא  וס באמצעי תקשורת היא תפרסם החברה  שבכי תבחר בחלופה של כי

 .דיווח מיידי בהתאם
יתהווה   לא  לאסיפה  קבע  ש המועד  מן  השעה,  מחצית  כעבור  וכחות  ,חוקי  ין מאם  יותר,    ( או  אחד  יות  מ בעל  של 

) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), 25%בעצמם או על ידי באי כוח, המחזיק/ים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (

ואר 3תידחה האסיפה ליום      באותו מקום ובאותה השעה. ,2202 בי

  של האסיפה  על סדר יומה

  הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון  –  0202ת  לשה  של החברהכספיים    : דיון בדוחות1ושא מספר   .1

סתיימה ביום   ה ש    2021  ובמברב  22האסיפה שפורסם ביום  לדוח זימון    2.1כמפורט בסעיף  ,  2020בדצמבר    31לש

 "). דוח הזימון(להלן: "
וי מחדש של רואה חשבון  :  2ושא מספר   .2 וי מחדש של  –  המבקר של החברהמי בון קסלמן  החשאי  משרד רו  מי

תית   ,PWCן  וקסלמ וספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית הש ה  רואי חשבון, לכהו

   .זימוןהלדוח  2.2כמפורט בסעיף , הבאה
וי מחדש של דירקטורים:  3ושא מספר   .3 יים) לדירקטורי  מי ם דירקטורים חיצו ויים    –  ון החברה(שאי אישור מי

ים בחברה ואשר אי ים  טורשל הדירק מחדש   יים, ה"ה  המכה (יו"ר   טופילסקי-הגב' לילך אשר ם דירקטורים חיצו

(דירקטור בלתי תלוי)  ומר  חיים-רון בןמר  ישי דוידי,  מר  הדירקטוריון),   ה  תקופת  ל  יעקב פרי  בחברה וספת  כהו

תית הבאה של החברה     לדוח הזימון. 2.3כמפורט בסעיף   ,אשר תסתיים באסיפה הכללית הש

וי  זכאות להצביע   וכתב מי

יין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה    המועד "ט182-ו (ב)  182  בהתאם לסעיפיםהקובע לע -(ג) לחוק החברות, התש

ה    , 1999 ות החברות    3ולתק ובמבר   28  יום  הוא  , 2005- התשס"ו  (הצבעה בכתב והודעות עמדה), לתק המועד ("  2021  ב

יות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח.    ").קובעה וי  בעלי מ יין להצביע ע"י כתב מי יה המעו על בעל מ

וסח המצורף   ספח בב וס  המיועד  במקוםאו  , להפקידו במשרדי החברה  ח הזימוןלדו  'כ   48-פחות מ  לא,  האסיפה  לכי

י תחילת האסיפה.   שעות   לפ

יכתב הצבעה, הצבעה    והודעות עמדה תאלקטרו

י מועד האסיפה, קרי  4עד ארבע (  ואהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדה הרשום של החברה, ה  ) שעות לפ

יות רשאי להצביע באסיפה,13:00בשעה    ,2021  דצמברב  27עד ליום   וסף, בעל מ ושאים אשר על סדר היום,    . ב בכל ה

ית (ש  , עדגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ליום  )  6ש  עד  וס האסיפה, קרי  כי י מועד  לפ , דצמבר ב  27שעות 

יירות ערך ובלבד שלא יעלה על    11:00בשעה    2021 י מועד    שעות  12או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות  לפ

וס האסיפה יות לחברה ה   עד האחרון להמצאת הודעות עמדה המו.  כי ועד  י מ) ימים לפ10עד עשרה (   או מטעם בעל מ

    .2021 דצמברב 17 עד ליום  האסיפה, קרי

  

  בכבוד רב, 

ות אבטחה בע   מ"ג'י וואן פתרו


