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 )"התאגיד"( 

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של התאגיד 

ביום 30 במאי, 2018 

 

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות 
ההשתתפות, שתתכנס ביום ד', 30 במאי, 2018, בשעה 11:00, במשרדי השותף הכללי 
אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ, רחוב הברזל 19א, תל אביב- יפו )"האסיפה הכללית"(. אסיפה 
נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום א', 3 ביוני, 2018, באותה השעה ובאותו המקום או בכל 

מועד שיקבע הנאמן בהסכמת המפקח, עליה יודיע בהודעה למחזיקי יחידות ההשתתפות. 

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: 
1. מינוי משרד קוסט, פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של התאגיד עד 
האסיפה הכללית השנתית השלישית שלאחר האסיפה בה מונו ולהסמיך את דירקטוריון 

השותף הכללי לקבוע את שכרם. 
2. אישור מינוי מר עקיבא אזולאי כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל 

מיום 30 במאי, 2018, מועד מינויו לראשונה לכהונה כדירקטור חיצוני בשותף הכללי.  
3. אישור מינוי גברת קים שהם ניר כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, 
החל מיום 30 במאי, 2018, מועד מינויה לראשונה לכהונה כדירקטור חיצוני בשותף 

הכללי. 
4. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של התאגיד לשנת 2017  

 
בהתאם לסעיף 182)ג( לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות )הצבעה 
בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף 
ולהצביע באסיפה הכללית הנו יום 1 במאי, 2018 )"המועד הקובע"(. מחזיק יחידות השתתפות 
המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לשותף הכללי או ישלח אותו בדואר רשום 
כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של חברת השותף הכללי לא יאוחר מארבע )4( שעות 
לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו 20 

במאי, 2018. 
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בכבוד רב, 
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