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 של בעלי מניות החברה מיוחדתבדבר זימון אסיפה כללית  ח מיידי"דו הנדון:

כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה )להלן: החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה  

 –שמעונוב ושות'  במשרדי, 11:00, בשעה 2020ביוני  1, 'ב"( אשר תיערך ביום האסיפה"

)להלן:  34, תל אביב, במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה 30עורכי דין, ברחוב הארבעה 

 .("םמשרדיה"

 שינוי שם החברה – הנושא שעל סדר היום .1

לאישור שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם  העל סדר יומה של האסיפה יועל 

 Tikun" "; ובאנגלית:בע"מ פארמסוטיקלסקנביט  – תיקון עולםכדלקמן: בעברית: "

Olam – Cannbit Pharmaceuticals Ltd."  או לכל שם דומה אשר יאושר על ידי רשם

 1החברות, ולתקן את מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם.

 הזכאות להצביע באסיפה .2

לתקנות החברות )הצבעה בכתב  3)ג( לחוק החברות ובהתאם לתקנה 182בהתאם לסעיף 

 2020 במאי 25, 'ב, כל מי שיהיה בעל מניות החברה ביום 2005-והודעות עמדה(, התשס"ו

"(, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי הקובע המועד)להלן: "

שלוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה )או מי שהוסמך על 

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה,  48-ידו(, אשר יופקד במשרדים, לא פחות מ

באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה  2במניות החברה, או, ביחס למחזיק לא רשום

( 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2במערכת ההצבעה האלקטרונית )לפי סימן ב' לפרק ז'

שעות לפני מועד כינוס האסיפה  )להלן:  6"( עד מערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן: "

ניות בהתאם לתקנות "(, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במהמועד האחרון להצבעה בכתב"

  .2000-החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

 

 אישור רשם החברות.שינוי שם החברה כפוף לאישור רשם החברות ויכנס לתוקף לאחר קבלת   1
 ( לחוק החברות.1)177כמשמעותו בהתאם לסעיף   2

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 מניין חוקי .3

המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים ביחד 

)כולל נוכחות באמצעות שלוח או כתב   מזכויות ההצבעה של החברה(  25%רבע )בלא פחות מ

 , תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. הצבעה(

לא נכח באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה 

"(, לאותה שעה ולאותו מקום, והיא תתקיים האסיפה הנדחית)להלן: " בשבועהאסיפה 

. לא נכח באסיפה הנדחית מניין חוקי כעבור שעה לאחר המועד שנקבע 2020יוני  ב  8,  'בביום  

 לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

 הרוב הנדרש .4

הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים  1הרוב הדרוש לאישור הנושא המפורט בסעיף 

 לחוק החברות. 85והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 

 שאים נוספים בסדר היום של האסיפההכללת נו .5

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש  

מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון  

"(. בקשה של בעל מניות  הנושא הנוסף באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה )להלן: " 

ימים לאחר   שבעה ( 7לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד ) 

זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף  

לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

www.magna.isa.gov.il   " :(. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן  אתר ההפצה )להלן"

 )הכולל את הנושאים הנוספים(, ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע )כהגדרתו לעיל(. 

 עיון במסמכים .6

לנושאים שעל סדר  בכל מסמך הנוגעבעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, 

בשעות  ,5, הרצליה, קומה 2, ברחוב המנופים ית במשרדי החברהיומה של האסיפה הכלל

 (. 09-7720420העבודה המקובלות, בתיאום מראש )טלפון: 

 

 

 בכבוד רב,

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

 טוני קליין, סמנכ"ל כספים :באמצעות
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