
 בע"מ תוכנה וואן טכנולוגיות
 בע"מ )"החברה"(תוכנה  וואן טכנולוגיותשל מיוחדת  כינוס אסיפה כללית הנדון:

 במרץ 12,'הביום שתתקיים (, "האסיפה"מיוחדת ) החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית
לא ימצא מניין  אם . , פתח תקווה17יגיע כפיים רח' החברה בכתובת במשרדי , 12:00בשעה , 2020

  , ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.2020 ,מרץב 19, 'הליום חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, 
 על סדר היום .1

 .( שנים שתחילתה במועד האסיפה3התגמול של החברה לתקופה של שלוש ) מדיניותאישור  .1.1
רשאית באופן שבו החברה תהא , החברה של ההתאגדות ר תיקון להוראות תקנוןושיא .1.2

 .משרה בה מאחריותו מראש נושא לפטור
 כדלהלן: הענקת פטור לכלל הדירקטורים ולנושאי משרה בחברה .1.3

אישור הענקת פטור לכלל הדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בה  .1.3.1
 ."(בעלת השליטה"מעת לעת, אשר אינם נמנים על קבוצת מחשוב ישיר בע"מ )

 תלנושאי משרה בחברה, אשר נמנים על בעללדירקטורים ו אישור הענקת פטור .1.3.2
, ישיר במחשוב"ל ומנכהשליטה  בעלעדי אייל ) ה"ה:לבחברה, קרי השליטה 
 דירקטוריון"ר ויוספיר )יו"ר דירקטוריון החברה  ניצן(, החברה"ל ומנכ דירקטור

 כספים"לית וסמנכ ודירקטורית( ודינה עמיר )דירקטורית בחברה ישיר מחשוב
  .(ישיר במחשוב

 המועד הקובע .2
בהתאם לסעיף המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית 

 2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ה 3החברות ותקנה  לחוק 182
, אזי הקובעאם לא יתקיים מסחר במועד (. "המועד הקובע") 2020 ,פברוארב 12 ,'דהינו יום 

 .הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זההיום 

 והודעות עמדה כתב הצבעה באמצעותהצבעה  .3
באמצעות כתב הצבעה. את כתב  לעילת המפורט הרשאים להצביע ביחס להחלט בעלי מניות

שכתב ההצבעה יגיע למשרדי  באופןההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, 
 .מועד כינוס האסיפה( שעות לפני 4ארבע )לא יאוחר מהחברה 

 ,ימים לפני מועד האסיפה( 10)עשרה הינו  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה
 .2020, מרץב 2, 'ביום מהיינו לא יאוחר ד

 הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית .4
רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית של  שאינם רשומים בעלי מניות

שעות טרם  )שש( 6וקבלת הרשאה מחבר הבורסה, עד  רשות ניירות ערך, בכפוף להליך זיהוי
 מועד כינוס האסיפה. 

 הדוח מיידי שפורסם באתר ההפצה .5
בכתובת לדו"ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה הכללית ראו באתר ההפצה 
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