
 

 

 טורבוג'ן בע"מ  
   )"החברה"(

 של בעלי המניות של החברה  שנתית אסיפה כלליתהודעה בדבר כינוס 
- תש"סהתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, לבהתאם 

,  2022, בנובמבר 15ביום תתכנס ש של בעלי המניות של החברה שנתיתכללית אסיפה על כינוס ע יהוד מתכבדת החברה ל  ,2000
 (. ", בהתאמההאסיפה" -ו  "משרדי החברהתקוה )"- , פתח22במשרדי החברה שברחוב אפעל  , 12:00בשעה 

חידוש מינויו של מר יצחק בן ארי )יו"ר הדירקטוריון(, לתקופת כהונה נוספת,  לאשר את  (  1)  :על סדר יומה של האסיפה .1
תקופת ממועד מינוי זה ועד לאסיפה הכללית השנתית השלישית של בעלי המניות של החברה שתתכנס לאחר אסיפה זו )" 

חידוש  לאשר את  (  3ספת; )חידוש מינויו של מר דב פרידמן )דירקטור(, לתקופת כהונה נולאשר את  (  2)  "(;הכהונה הנוספת
( לאשר 4)   מינויו של מר דוד דרעי )דירקטור(, לתקופת כהונה נוספת, ובכלל זה לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה עבורו;

( לאשר את חידוש מינויו של בריטמן אלמגור  5את תנאי הכהונה וההעסקה עבור מר עידן בן שטרית )דירקטור בלתי תלוי(; )
(, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה  Deloite Israelזהר ושות', רואי חשבון )

 מצב  על  הדירקטוריון  ובדוח  2021בדצמבר,    31החברה ליום    שלבדוחות הכספיים    דיון(  6)-; ושל בעלי המניות של החברה 
 . 2021של החברה לשנת    התקופתי  לדוח  צורפו אשר,  2021, בדצמבר 31  ביום שהסתיימה לשנה החברה ענייני 

,  לחוק החברות  182, בהתאם לסעיף  ההמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ   :המועד הקובע .2
 . 2022, באוקטובר 16ביום יחול  ,1999- התשנ"ט

,  2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס  :ייפוי כח ואישור בעלות .3
החברה   שם  על  במרשם  הרשומות  המניות  בין  נכללת  מניה  ואותה  בורסה  חבר  אצל  מניה  רשומה  שלזכותו  מניה  בעל 

שעות לפני    4לפחות  לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה )שלא באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית( ימציא לחברה  
מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה  

ינוי או העתק מאושר ע"י עורך דין או מאושר בדרך  כתב המ ולהצביע בה באופן אישי או על ידי שלוח באמצעות כתב מינוי.  
שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ו/או יישלח לכתובת    48במשרדי החברה לפחות  יופקד  אחרת להנחת דעת החברה,  

 .eran@turbogenchp.comהדוא"ל 
.  שעל סדר היום לעיל)כולל( ( 5)-(1בנושאים ) בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה  :הצבעה באמצעות כתב הצבעה .4

אליו( יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי  את כתב ההצבעה )יחד עם כל המסמכים שיש לצרף  
)לרבות באמצעות דואר רשום ו/או באמצעות שליחתו לכתובת    שעות לפני מועד כינוס האסיפה   4- החברה לא יאוחר מ

. המועד האחרון להמצאת הודעות  08:00, בשעה  2022,  בנובמבר  15ליום  היינו עד  , ד(eran@turbogenchp.comהדוא"ל  
 .2022, בנובמבר 5ליום היינו עד דימים לפני מועד האסיפה,  10עמדה הינו עד 

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית    :צבעה אלקטרוניתה מערכת  הצבעה באמצעות   .5
ניירות ערך , בנובמבר  15ביום    עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית  ,votes.isa.gov.ilבכתובת    ,המופעלת ע"י רשות 

 . 06:00, בשעה  2022
- 01-2202  מס':  אסמכתא)  2022,  באוקטובר  6מיום    של החברה  וח מיידי יו מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בד   :עיון .6

ערך  (,124603 ניירות  חוק  לפי  החברה  ע"י  התשכ"חשהוגש  ההפצה    ,1968-,  ערך,באתר  ניירות  רשות  בכתובת:    של 
magna.isa.gov.il בכתובת  אביב בע"מ,-לניירות ערך בתל  בורסהאינטרנט של ה, ובאתר הmaya.tase.co.il. 

 
 בכבוד רב,

 טורבוג'ן בע"מ 

http://www.magna.isa.gov.il/

