
 בע"מ  פיימנט טכנולוגיות פיננסיות

 "החברה"( ) 

 של בעלי המניות של החברה  מיוחדת כללית אסיפה הודעה בדבר כינוס 

היום)   החברותתקנות  ל  בהתאם לסדר  נושא  והוספת  ציבורית  בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  אסיפה  על  ומודעה  (, הודעה 
  מיוחדת   כלליתהחברה להודיע על כינוס אסיפה  מתכבדת  ,  )"חוק החברות"(  1999-התשנ"טחוק החברות,  לו  ,2000-"סתשה

)"משרדי    עומר  ,2הגת  במשרדי החברה, ברח'    ,12:00, בשעה  2022,  בינואר  16  של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום
 (.  "האסיפה", בהתאמה-ו החברה"

שנים שתחילתה    3לתקופה של  כדירקטור חיצוני בחברה  נדב ארז'ואן  לאשר את מינויו של מר    (1)  :על סדר יומה של האסיפה
או ממועד אישור )או אי התנגדות( מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח  במועד כינוס האסיפה  

 "( )  לאשר למר נדב ארז'ואן, ובכלל זה  "(אישור הממונהוחסכון שבמשרד האוצר    בתנאים המפורטים תנאי כהונה והעסקה 
הזימון   1  בסעיף להלן  לדוח  בחברהכהגדרתו  חיצוני  כדירקטור  בתפקידו  מינוי  (2)   ;(  את  זמורה  של    ה לאשר  ליאת  גב' 

,  או ממועד אישור הממונה   שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה  3לתקופה של  בחברה    תחיצוני  יתכדירקטור 
)גב' ליאת זמורה  לאשר להמאוחר, ובכלל זה  לפי   )(לדוח הזימון  1ף  בסעי  בתנאים המפורטיםאת תנאי כהונה והעסקה   ;3  )

לסעיף   בהתאם  החברה  של  התגמול  מדיניות  עדכון  החברות 267לאשר  לחוק  לאישור ועדת תגמול    ףכפוב  (4)-ו  ;א 
תנאי  לאשר    לעיל,  3, ובכפוף לאישור האסיפה לתיקון מדיניות התגמול כאמור בסעיף  (בחברה  כאמור   ועדה  שתכונן)לאחר  

בדוח    1בדוח הזימון, ובכלל זה תנאי ביטוח, שיפוי ופטור )כהגדרת המונח בסעיף    4בסעיף    בתנאים המפורטים ה,  והעסק  הכהונ 
 . הזימון( למר אורי שוקר בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון של החברה

  לחוק החברות, הינו   182, בהתאם לסעיף  ההמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ  :המועד הקובע
   .2021, דצמברב 19יום ב

הצבעה כתב  באמצעות  האסיפה  :הצבעה  של  יומה  סדר  שעל  הנושאים  כתב  בכל  באמצעות  להצביע  המניות  בעלי  רשאים   ,
את כתב ההצבעה )יחד עם כל המסמכים שיש לצרף( יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי  הצבעה. 

  לפניימים    10שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד    4-החברה לא יאוחר מ 
 . 2022, בינואר 6ליום  עד ,, דהיינוסיפההא מועד 

באמצעות   בנושא  :תאלקטרוני ה  ההצבעה מערכת  הצבעה  להצביע  זכאי  רשום  לא  מניות  באמצעות    יםבעל  היום  סדר  שעל 
שעה  ב  ,2022,  ינוארב  16ליום    עד  ,votes.isa.gov.ilבכתובת:    ,רשות ניירות ערך  על ידיאלקטרונית המופעלת  ההצבעה  המערכת  

06:00.   
בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם   :ייפוי כוח ואישור בעלות

אישור בעלות מאת  שעות לפני מועד האסיפה,    4לפחות    על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה
על ידי שלוח  כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או  חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.  

באמצעות כתב מינוי. כתב המינוי ייחתם על ידי הממנה או בא כוחו שיש להם סמכות לכך בכתב או אם הממנה הוא תאגיד,  
בחתימת המוסמך ליתן כתב מינוי בשם תאגיד. כתב המינוי או העתק מאושר בדרך אחרת  ייעשה המינוי בכתב, חתום כדין  

 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.   72 לפחות יופקד במשרדי החברהלהנחת דעת החברה,  
נוסף על האסיפה    :עיון יומה,    יםועל הנושא מידע    2021  דצמבר,ב  12מיום    של החברהח מיידי  ווי ניתן למצוא בדשעל סדר 

הזימון)"(  2021-01-108343:  מס'  )אסמכתא ידישהוגש  "(  דוח  של    על  ההפצה  באתר  ערך,החברה  ניירות  בכתובת:    רשות 
magna.isa.gov.il בכתובת אביב בע"מ,-לניירות ערך בתל ובאתר הבורסה: maya.tase.co.il.  

 

 בכבוד רב,

פיימנט טכנולוגיות 

 פיננסיות בע"מ

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

