
 

 טורבוג'ן בע"מ

 )"החברה"( 

 של בעלי המניות של החברה מיוחדת  אסיפה כלליתהודעה בדבר כינוס 

תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת  לבהתאם  
ל,  2000- תש"סהנושא לסדר היום(,   כינוס  ע  יהודמתכבדת החברה  של    מיוחדתכללית  אסיפה  על 

במשרדי החברה שברחוב  ,  12:00, בשעה  2023במרץ,    14ם  ביותתכנס  ש   ,בעלי המניות של החברה
 (. ", בהתאמההאסיפה"-ו  "משרדי החברהתקוה )"-, פתח 22אפעל 

אופציות רשומות על שם, שאינן רשומות    130,248  לאשר הקצאת  :על סדר יומה של האסיפה .1
בתל  למסחר ערך  לניירות  בע"מ-בבורסה  לעד  "(הבורסה)"  אביב  למימוש  הניתנות   ,130,248  

,  "(רגילות  מניות)"  ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה  0.01שם ובנות  מניות רגילות, רשומות על  
רשומות על שם,   (Restricted Share Units)יחידות מניה חסומות    43,272וכן לאשר הקצאת  

, מותנות זמן, המומרות למניות החברה באופן אוטומטי בעת  בבורסה  רשומות למסחר  שאינן
 . ירון גלבוע, מנכ"ל החברה למר, מניות רגילות 43,272הבשלתן, לעד 

, בהתאם  ההמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ  :המועד הקובע .2
 . 2023בפברואר,   13 יוםביחול   ,1999-, התשנ"טלחוק החברות  182לסעיף  

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת    :ייפוי כח ואישור בעלות .3
)שלא  בין   באסיפה  להצביע  המעוניין  לרישומים,  החברה  שם  על  במרשם  הרשומות  המניות 

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

או על ידי שלוח באמצעות כתב מינוי. כתב המינוי  להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי  
או העתק מאושר ע"י עו"ד או מאושר בדרך אחרת להנחת דעת החברה, יופקד במשרדי החברה  

 .או האסיפה הנדחית האסיפה  כינוס שעות לפני מועד  48לפחות 

באמצעות  רשאים בעלי המניות להצביע    ,שעל סדר היוםבנושא    :הצבעה באמצעות כתב הצבעה .4
כתב הצבעה. את כתב ההצבעה )יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו( יש להמציא למשרדי  

מ יאוחר  לא  החברה  למשרדי  יגיע  ההצבעה  שכתב  באופן  כינוס    4- החברה  מועד  לפני  שעות 
ימים לפני מועד האסיפה, היינו    10האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד  

 . 2023במרץ,  4 יוםעד ל

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות    :צבעה אלקטרוניתה מערכת  הצבעה באמצעות   .5
עד   ,votes.isa.gov.il  :בכתובת  ,רשות ניירות ערך  על ידימערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת  

 . 06:00בשעה  , 2023במרץ,  41ביום  הלמועד נעילת

בד  :עיון .6 למצוא  ניתן  האסיפה  על  נוסף  מיידי יומידע    2023בפברואר,    2מיום    של החברה   וח 
  1968-, התשכ"חהחברה לפי חוק ניירות ערך  על ידישהוגש   (,2023-01-012475 מס': אסמכתא)

תקנותיו(, ההפצה    )על  ערך,באתר  ניירות  רשות  ובאתר  magna.isa.gov.ilבכתובת:    של   ,
 .maya.tase.co.il :בכתובת אביב בע"מ,-לניירות ערך בתל בורסהאינטרנט של הה
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