פריון נטוורק בע"מ )להלן" :החברה"(
ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה )"האסיפה"(,
שתתקיים ביום שני 26 ,בספטמבר  ,2016בשעה  ,16:00במשרדי החברה במרכז עזריאלי ,בניין ,A
קומה רביעית ,ברחוב הרוקמים  ,26חולון ,ישראל.
הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות (1) :אישור תיקונים לתקנון החברה לפי הצעת דירקטוריון
החברה (2) .אישור תיקונים לתקנון החברה לפי הצעת בעל מניות.
עיון במסמכים :ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות במשרדי החברה בימים א'-ה' ,החל מיום 23
באוגוסט  2016ועד ליום  25בספטמבר  ,2016בשעות העבודה הרגילות ) ,(17:00 - 9:00בתיאום
בטלפון .073-398-1572 :נוסח כתב המינוי של מיופה הכוח באמצעותו ניתן להצביע באסיפה ) Proxy
 ,(Statementהכולל ,בין היתר ,את תיאור ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה )"כתב המינוי"(,
יישלח לבעלי מניות רשומים ,לרבות אלו הרשומים במרשמי הAmerican Stock Transfer & Trust -
 Companyבדואר .ניתן לעיין בכתב המינוי באתר רשות ניירות ערך בכתובת:
") http://www.magna.isa.gov.ilאתר הרשות"( ,באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת:
 ,http://maya.tase.co.ilבאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בארה"ב בכתובת:
 http://www.sec.govוכן במשרדי החברה .חבר בורסה ישלח ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרוני ,קישורית
לנוסח כתב המינוי באתר הרשות לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר
מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה ,אם בעל המניות הודיע כי הוא מעוניין בכך ,ובלבד שההודעה
ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע כהגדרתו להלן .בעל מניות שמניותיו
רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את
מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה
לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
השתתפות והצבעה :המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור הינו 29
באוגוסט ") 2015המועד הקובע"( .בעלי המניות שהחזיקו במניות החברה בתום יום המסחר במועד
הקובע יכולים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוח )כולל כתב המינוי( ,בתנאי
שכתב ייפוי הכוח יופקד במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מ 4 -שעות לפני מועד כינוס האסיפה .כל
בעל מניות נדרש להוכיח את בעלותו במניה לצורך ההצבעה באסיפה הכללית ולהמציא לחברה אישור
מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע .בעל מניות לא
רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2לחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש ) (6שעות
לפני כינוס האסיפה הכללית .המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ) (10ימים
לפני מועד האסיפה .בעלי המניות רשאים להצביע בגין שתי ההחלטות בנושאים המפורטים לעיל; במידה
והתקבל בעד כל אחת משתי ההחלטות סך הקולות הנדרש לאימוצה ,אזי ההחלטה שבגינה התקבלו
יותר קולות תאומץ.
הרוב הנדרש :אישור הנושאים המפורטים לעיל כפופים להסכמת רוב של יותר משני שליש מכוח
ההצבעה מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
פריון נטוורק בע"מ
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