
 

 

 בע"מתמר פטרוליום 
 -" והאסיפה"מ )"תמר פטרוליום בע של המניותשל בעלי  שנתיתכינוס אסיפה  בדבר הודעה בזאת ניתנת

. , הרצליה פיתוח11ברח' גלגלי הפלדה  15:00, בשעה 20.9.2018, 'היום (, אשר תתקיים בבהתאמה ,"החברה"
דירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום דיון בדוחות הכספיים ובדוח ה( 1: )סדר יומה של האסיפה על

קוסט פורר גבאי אביב ביחד עם -, תל48זיו האפט רואי חשבון, דרך מנחם בגין מחדש של  מינוי( 2) .31.12.2017
של החברה לתקופה שסיומה בתום  יםהחשבון המבקררואי ל אביב-, תל3מרח' עמינדב  רואי חשבון, את קסירר

הארכת כהונתו של מר ( 3) .םברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרהאסיפה השנתית הבאה של הח
הארכת כהונתה של ( 4. )יוסי אבו כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

הארכת ( 5. )הגב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
( 6. )של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה כהונתו

הארכת כהונתה של הגב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 
נתית הארכת כהונתו של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה הש( 7. )החברה

 .הבאה של החברה
לתקנות  3ולתקנה  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 182בהתאם לסעיף המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע 

בתום יום המסחר בבורסה , 23.8.2018', ההינו יום  ,2005-החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו
 מניות בעלעל ידי  ההצבעה כתב להמצאת האחרונים המועדיםאביב בע"מ )"הבורסה"(. -לניירות ערך בתל

 שעות 6ועד ( 11:00) שעות 4 עד הינםרשום,  מניות ובעלשל החברה  מניותשאינו רשום במרשם בעלי ה
 6 עד הינו האלקטרונית ההצבעה במערכת להצבעה האחרון המועד .האסיפה מועד לפני, בהתאמה, (09:00)

, ב' ליוםהינו עד  מניות בעלעל ידי  לחברה עמדה הודעות תלהמצא האחרון המועד .האסיפה מועד לפני שעות
, שבתשתכלול את תגובת דירקטוריון החברה הינו עד ליום האחרון להמצאת הודעת עמדה  והמועד, 10.9.2018
-2018 אסמכתא:)מס'  14.8.2018', ג ביום שפורסם האסיפה זימון בדוח לעיין ניתן, נוספים לפרטים .15.9.2018
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