
 ("החברה") בע"מ ביו ויו

 בעלי המניות בחברהשל שנתית  אסיפה כללית זימון ודעה עלמ

 

  :הבא של בעלי המניות בחברה, אשר על סדר יומה הנושא שנתית ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית .1
 ומועדה כינוס האסיפה הכללית  .2

(להלן:   , רחובות3פקריס  וברחבברה במשרדי הח 11:00בשעה  2018 ,ינוארב 14א' ביום תתכנס  האסיפה

 ").משרדי החברה"

 השנתית ההחלטות העומדות על סדר יומה של האסיפה הכללית סדר היום ותמצית .3

הצגה ודיון בדו"חות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה  .3.1

 .31.12.2016שהסתיימה ביום 

 ברה שאינם דירקטורים חיצוניים.מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בח .3.2

 .והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם מינוי מחדש של רואי חשבון לחברה .3.3

 :מועדים חיוניים .4
  .7201 דצמברב 17המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר  .4.1
 4לפחות שום של החברה יש להפקיד במשרדה הראישור הוכחת בעלות ומינוי בכתב של בא כוח  .4.2

 .שעות לפני מועד האסיפה הכללית
 כתבי הצבעה : .5

שעל סדר היום. ההצבעה תיעשה על  החלטותאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לשבעלי המניות ר

 .מגנ"אגבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של ה
שבהם ניתן למצוא אביב בע"מ, -אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתלכתובות 

 :כמפורט להלןלחוק החברות הינם  88-ו 87פים נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעי
www.magna.isa.gov.il )" אביב בע"מ:-ה לניירות ערך בתל"). אתר הבורסהפצההאתר 

www.maya.tase.co.il  . כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה לא פחות משני ימי עסקים לפני

 שעות לפני כינוס האסיפה. 4לפחות  המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעההמועד הקבוע לאסיפה. 

 .יום לאחר המועד הקובע 10רה הוא עד ברון להמצאת הודעות עמדה לחהמועד האח

 :עיון במסמכים .6
 בתיאוםהעבודה המקובלות  ת, במשרדי החברה בשעותוהמוצע ותבנוסח המלא של ההחלטניתן לעיין 

 .073-2271020בטל' מראש 

שדיווחה החברה  )2017-01-119043(מס' אסמכתא:  2017דצמבר ב 21 למידע נוסף ראה דווח מיידי מיום .7

 ע"מ.באביב -בהתאם לחוק ניירות ערך לאתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל

 

 בברכה,

    בע"מ ביו ויו
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