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 "( השותפות)" אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת

 שותפות על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של ההודעה למחזיקי יחידות ההשתתפות 

יום  בשתתקיים    שותפותהשל    מחזיקי יחידות ההשתתפות  של  מיוחדתאסיפה כללית  בזאת על זימונה של  השותפות מודיעה  
-09, המגדל המשולש, תל אביב )טלפון: 132בגין  עזריאלי, דרך מנחם   רכזבמ  ,"(האסיפה)" 14:00בשעה   ,2020בנובמר  22א', 

7885599 "( השותפות(  של  משרדי  מייד  בדוח  כמפורט  והכל  כדלהלן,  ההחלטות  תעמודנה  האסיפה  של  יומה  סדר  על   .)"
 "(.דוח הזימון( )"2020-01-112899 )מס אסמכתא 2020באוקטובר  15בדבר זימון האסיפה מיום  שותפותה
 םיוסדר ה לע
גב  .1 של  מינויה  בת  '  אישור  כהונה  לתקופת  השותפות  של  הכללי  השותף  בדירקטוריון  חיצונית  כדירקטורית  סגל  צור  ענת 

 ;( שנים3שלוש )
חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות לתקופת כהונה בת שלוש  . אישור מינויה של גב' רינה שפיר כדירקטורית  2
 . ( שנים3)

 קובעהמועד ה
ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר בבורסה    קובע לקביעת זכאות בעל יחידת השתתפות לעניין הזכות להשתתף ד הועהמ

 "(.המועד הקובע)" 2020באוקטובר  22יום ה', לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ב
 כתב הצבעה והודעת עמדה 

יחידות השתתפות   לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה ר היוסדעל  אשר  רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות  בעלי    ם כמפורט 
בכתובת:   המגנ"א  של  ההפצה  באתר  למצוא  ניתן  האמורה  האסיפה  בגין  עמדה  והודעות  בכתב  הצבעה  כתב  נוסח  בכתב. 

www.magna.isa.gov.il    ובאתר הבורסה בכתובתwww.tase.co.il  תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה,  . ההצבעה
 כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל. 

 .2020 רנובמבב 12 ,'היום נו: י ה  שותפותהמועד האחרון למשלוח הודעות עמדה ל
 . 2020  רנובמבב 17 ,'גיום נו: י ה עמדההלהודעות    השותף הכללי בשותפות  דירקטוריוןהמועד האחרון להמצאת תגובת 

עד   יחידות ההשתתפות הינו  יחידות השתתפות הרשום במרשם מחזיקי    6המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למחזיק 
  4  עד   ולמחזיק יחידות השתתפות לא רשום הינו   ( 08:00, עד השעה  2020בנובמבר    22  יום א',  קרי:)  האסיפה   שעות לפני מועד 

 . (10:00, עד השעה 2020בנובמבר  22 יום א', קרי:)שעות לפני כינוס האסיפה, 
 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

עה  כמפורט לעיל, באמצעות מערכת ההצב  ות אשר על סדר היוםהחלטרשאים להצביע ביחס לכל ה  יחידות השתתפותבעלי  
ההצבעה האלקטרונית תסתיים   ההצבעה באמצעות מערכת  בתום המועד הקובע.  הנפתחת להצבעה    שעות   6האלקטרונית, 

 (, אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית. 08:00, בשעה 2020 נובמברב 22', איום  קרי:לפני מועד האסיפה )
 

 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת

 


