ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")
ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה") ,שתתקיים ביום א' 29 ,באוגוסט ,2021
בשעה  ,14:00במשרדי החברה ברחוב השקמה  ,19אזור ,טל'  ,03-7358000 -כשעל סדר יומה )1( :אישור התקשרות החברה,
ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ("ישפאר") וחברות בת של החברה ו/או ישפאר (ביחד " -הקבוצה") ,בנפרד ביחס לכל אחת מהחברות
הנמנות על הקבוצה (כל חברה כאמור " -החברה הרלוונטית") ,מצד אחד ,עם טרקלין חשמל בע"מ ("טרקלין") ,חברה בבעלותו של
מר שאול זילברשטיין ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ("זילברשטיין") ,וחברות הבת שלה וכן חברות פרטיות נוספות
בשליטתו של זילברשטיין ("החברות הנוספות") ,מצד שני ,בהסכם למכירת מוצרים (טרקלין והחברות הנוספות יכונו להלן -
"קבוצת טרקלין"); ( )2אישור התקשרות הקבוצה עם קבוצת טרקלין בהסכם פרסום משותף; ( )3אישור השתתפות הקבוצה
בעלויות של קבוצת טרקלין בירידי מכירות; ( )4אישור התקשרות הקבוצה עם קבוצת טרקלין ,בהסכמים לקבלת שירותי רצפת
מכירה ובהתאם לצורך גם שירותים נלווים במסגרת מכרזים ו/או עסקאות לאספקת מוצרי חשמל ו/או אלקטרוניקה ביתיים ו/או
מוצרים אחרים המיובאים ו/או משווקים על-ידי הקבוצה שייערכו על-ידי או (בהתאם לעניין) עם גופים ציבוריים או פרטיים ו/או
לצורך שיווק ישיר של מוצרי הקבוצה לצרכנים.
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום א' 1 ,באוגוסט .2021
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום א' 29 ,באוגוסט  ,2021לא יאוחר מהשעה .10:00
בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .1968-המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש ( )6שעות לפני כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו יום ה' 19 ,באוגוסט  .2021המועד האחרון להמצאת
הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ג' 24 ,באוגוסט
.2021
מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום א' 25 ,ביולי ( 2021מס'
אסמכתא ,)2021-01-057529 :אותו ניתן למצוא באינטרנט ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:
 www.magna.isa.gov.ilוכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת.maya.tase.co.il :
ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

