
 

 )להלן: "החברה"( סלקום ישראל בע"מ
 של בעלי המניות של החברה 2021הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית לשנת 

 
"(, האסיפהשל בעלי המניות )" 2021בדבר זימון אסיפה כללית שנתית לשנת ניתנת בזאת הודעה 

ה חבר, במשרדה הרשום של הישראל( שעון) 17:00 , בשעה2021, בדצמבר 30, 'הביום שתתקיים 
, באותו 2022 ינוארב 6', הביום  אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך , נתניה, ישראל.10ברחוב הגביש 

של החברה דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ( 1) על סדר יומה של האסיפה: .המקום ובאותה השעה
מינוי  (3) ;חברהה להמבקרים שחשבון המינוי רואי ( 2); 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

)דירקטור בלתי תלוי(, ערן שנער,  גוסטבו טרייבר, דורון כהן :בחברה של הדירקטורים הבאיםמחדש 
ורדה : של החברההדירקטורים החיצוניים מחדש של מינוי  (4) ;מיכאל יוסף זלקינד וברוך יצחק

נויים אישור שי( 6) ;אישור שינויים בתקנון ההתאגדות של החברה (5) ;ושמואל האוזר ליברמן
 . החברהזמני של מנכ"ל כמינוי יו"ר החברה  (7)-ו ;למדיניות התגמול של החברה

 . 2021, בדצמבר 2, 'הליום נקבע המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה 

באמצעות כתב הצבעה. המועדים גם בנושא שעל סדר יומה של האסיפה להצביע רשאי מניות  בעל
 שעות לפני מועד כינוס (4ארבע )האחרונים להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה לחברה הינם עד 

)לפרטים ראה  בהתאמה ,2021, בדצמבר 20קרי  ,האסיפה כינוסימים לפני ( 10עשרה )עד והאסיפה 
כמו כן,  .דוח זימון האסיפה(לנוסח כתב ההצבעה המצורף ל 8ף לדוח זימון האסיפה וסעי 2.8 ףסעי

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' 
 . 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2לפרק ז'

 ( שעות לפני כינוס האסיפה6שש )המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד 
לנוסח כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון  8ימון האסיפה וסעיף לדוח ז 2.7)לפרטים ראה סעיף 

  .האסיפה(
 25החברה ביום לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה וההחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח שפרסמה 

 ערך שכתובתו באתר ההפצה של רשות ניירות( 171915-01-2021 :)מספר אסמכתא 2021בנובמבר 
http://www.magna.isa.gov.il אביב בע"מ שכתובתו-ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל 

http://maya.tase.co.il. 
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