
   

 בע"מ )"החברה"( ג'נסל
בשעה , 1212 ,בפברואר 12', אביום ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים 

ועמנואל אבנר  סגי איתןאישור מינויים של ה"ה  ( 1: )כשעל סדר יומה, "(האסיפה)" ZOOMבאמצעות אפליקציית , 20:22
סגי אישור תגמול לה"ה ( 2; )כדירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה

אישור הכללת הדירקטורים הזכאים ( 3; )"(הדירקטורים הזכאים)" ןאלי גורוביץ ועמיקם )עמי( שפר, , עמנואל אבנראיתן
אישור הקצאה פרטית מהותית ( 4; )כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים הזכאיםבפוליסת ביטוח נושאי משרה, הענקת 

אישור תגמול לה"ה מיכל ארלוזורוב בגין ישיבות   (5אופציות לא רשומות; ) 07,777של לכל אחד מהדירקטורים הזכאים 
 דירקטוריון שהתקיימו עובר לתאריך התשקיף.
בצירוף  info@gencellenergy.comום מראש באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת השתתפות בעלי המניות באסיפה כפופה לריש

או אמצעי זיהוי אחר של המשתתף, להנחת דעתה של החברה, ובכפוף להמצאת אישור בעלות  "ז או תעודת התאגדותהעתק ת
. קוד הגישה לשיחה 20:22בשעה  1212בפברואר,  21 ו', ליום. על הרישום מראש להתבצע עד כאמור להלן נכון למועד הקובע

 .יימסר לנרשמים מראש בהתאם לאמור לעיל ZOOMבאמצעות אפליקציית 
', איום . המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 1212, ינוארב 12', היום המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו 

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית . 22:22לא יאוחר מהשעה  1212, פברוארב 12
עד שש נו . המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הי1691-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

, פברוארב 22', היום המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו . לפני כינוס האסיפה ( שעות6)
. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם 1212

 .1212, פברוארב 26', גיום בעלי המניות הינו 
)מס'  2721, ינוארב 10', אמידע נוסף על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

(, אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: 770165-71-2721אסמכתא: 
isa.gov.ilwww.magna.  :וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובתhttps://maya.tase.co.il. 
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