
 

 

 

 

 

  בע"מ אקופיה סיינטיפיק

 )"החברה"(

 מיוחדת של החברהשנתית והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית 

 .מיוחדתושנתית : אסיפה כללית סוג האסיפה

ה הרשום של החברה ברחוב הברזל במשרד ,12:00בשעה , 2022 בדצמבר 18 ,'א: ביום מקום כינוס האסיפה ומועדה
 אביב.בתל  4

מצב ענייני החברה על בדוח הדירקטוריון ו דיון בדוחות הכספיים של החברה( 1: )היוםפירוט הנושאים שעל סדר 
עד , כרואי החשבון המבקרים של החברה קסלמן קסלמן של משרדמחדש אישור מינויו ( 2) ;2021 בדצמבר 31ליום 

הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים הבאים ( 3; )של החברה תום האסיפה הכללית השנתית הבאהל
, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה )שאינם דירקטורים חיצוניים( החברה ןבדירקטוריו

אורן רוזנבך, מר מר  ,כיו"ר דירקטוריון החברה( ן)המכה מר ערן מלר)ההצבעה לעניין כל דירקטור תעשה בנפרד(: 
 מר  עמיר פישלובלראשונה של  ומינוי( 4); (Qinan (Qilan) Tang) צ'ילאן טאנג גב'הם שמש וגיא הרמלין, מר אברה

  ו.כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונת

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע  :המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה
 .2022 בנובמבר 20, 'איום באסיפה, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו בתום יום המסחר בבורסה של 

אותה השעה ובאותו ב, 2022 בדצמבר 25, א': האסיפה הנדחית תתקיים ביום מועד האסיפה במידה והיא נדחית
 .המקום

 בדצמבר 8, 'ה( ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום 10: עד עשרה )האחרון להמצאת הודעת עמדההמועד 
2022. 

: המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה הינו עד המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה לחברה
המועד : הצבעה אלקטרונית ;08:00, עד השעה 2022בדצמבר  18יום ב( שעות לפני מועד האסיפה, קרי 4) ארבע

 ,באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית בעל מניות לא רשוםעל ידי להצבעה האחרון 
( שעות לפני מועד האסיפה, 6) ששהינו עד , 2005-והודעות עמדה(, תשס"ו בכתב הצבעההחברות )כהגדרתה בתקנות 

             .06:00, עד השעה 2022בדצמבר  18יום ב  קרי

 בקשר עם כינוס האסיפה 2022 בנובמבר 13ביום ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המיידי שפרסמה החברה 
אביב בע"מ, -באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל ,(________)מספר אסמכתא: 

 .בהתאמה www.maya.tase.co.il -ו www.magna.isa.gov.ilשכתובותיהם: 
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