
רובוגרופ ט.א.ק בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, החברה מתכבדת להודיע בזאת, 

על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים 

ביום 18 ביולי, 2019 בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברח' המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין ("משרדי 

החברה"). 

על סדר יומה של האסיפה: (1) לאשר מחדש את מדיניות התגמול של החברה לתקופה של 3 שנים, החל 

מיום 10 באוקטובר 2019; (2) לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידו ירושלמי, אשר נמנה 

על בעלי השליטה בחברה, כמנכ"ל חברת בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה, וזאת לתקופה של 3 

שנים, החל מיום 1 ביולי 2019, לרבות עדכונו וכן לאשר מחדש מתן גמול דירקטורים בעבור, הכול כמפורט 

בזימון האסיפה; (3) לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' אורית דויטש, סמנכ"ל 

מכירות ופרויקטים בינ"ל שהינה קרובה של בעל השליטה בחברה, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל מיום 

10 באוקטובר 2019, ללא שינוי למעט מתן האפשרות לעדכון הרכיב הקבוע כמפורט בזימון האסיפה; (4) 

לאשר מחדש וללא שינוי מתן פטור ושיפוי למר גילאי דולב לתקופה של 3 שנים; (5) לאשר מחדש וללא 

שינוי את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי שיווק ומכירה מאת חברה קשורה לבעל השליטה 

בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 24 באוגוסט 2019; (6) לאשר מחדש את מינויו של יו"ר 

הדירקטוריון מר יורם דויטש עד לאסיפה השנתית הבאה; (7) לאשר מחדש את מינויו של הדירקטור 

עידו ירושלמי עד לאסיפה השנתית הבאה; (8) לאשר מחדש את מינויו של הדירקטור גילאי דולב עד 

לאסיפה השנתית הבאה; (9) לאשר מחדש את מינויו של הדירקטור ערן בן עזר עד לאסיפה השנתית 

הבאה; (10) לאשר מחדש את מינויו של רוה"ח המבקר; (11) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון 

לשנת 2018.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 

לחוק החברות, הינו ביום 19 ביוני, 2019 (להלן: "המועד הקובע").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים (1)-(5) שעל סדר יומה של האסיפה רשאים בעלי המניות 

להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא 

למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס 

האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד 

ליום 8 ביולי 2019. 

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר 

היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

https://votes.isa.gov.il עד ליום 18 ביולי, 2019, בשעה 6:00. 
עיון: אודות מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדוח המיידי מיום 12 ביוני 

2019, מס' אסמכתא 2019-01-058123 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: 

 .http://maya.tase.co.il ובאתר הבורסה בכתובת www.magna.isa.gov.il

                                בכבוד רב, 

                                     רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ
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