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 "(חברהה)" תמר פטרוליום בע"מ

 ,בעלי המניות של החברהשל  שנתית ומיוחדת על כינוס אסיפה כלליתמודיעה בזאת  חברהה
, 11משרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה ב, 15000, בשעה .7.11.101-, ה'התתכנס ביום  האסיפה

 הרצליה פיתוח. 

ובדוח הדירקטוריון  81.11.1.13ליום דיון בדוחות הכספיים ( 1: )על סדר יומה של האסיפה
רואי , קוסט פורר גבאי את קסיררשל מחדש  יםמינוי( 1; )81.11.1.13לשנה שהסתיימה ביום 

של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה  יםהחשבון המבקר ילרוא חשבון
של מר רן מינויו מחדש ( 8; )םדירקטוריון החברה לקבוע את שכר להסמיך אתשל החברה, ו

( 4; )אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
ומה בתום האסיפה של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופה שסימינויה מחדש 

של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה מינויה מחדש ( 5; )השנתית הבאה של החברה
 אברהם עינימר של מינויו מחדש ( 6; )שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

מינויו ( 7; )כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה תן מאיר כדירקטור בחברה מר אישל מחדש 

ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה יהיו  של החברה
לתקנון ההתאגדות של החברה  36סעיף תיקון  (3; )לדוח זימון האסיפה 8.8כמפורט בסעיף 

 ולא יעלה על שבעה. בחברה לא יפחת מחמישה מספר הדירקטוריםשייקבע בו כי באופן 

-ה, 'ביום , הינו באסיפהתף ולהצביע המניות להשתבעלי  של םהמועד הקובע לקביעת זכאות
המועד האחרון ; .12.10.101-ה, 'ב יום; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו .7.10.101

המועד  ;.1.11.101-, השבתיום הינו דירקטוריון התכלול את תגובת להמצאת הודעת עמדה ש
רשום  מניות)ולגבי בעל  11000 בשעה .7.11.101-ה, 'ה יוםהאחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו 

לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה  מניותהאחרון להצבעה של בעל  המועד ;(0.000 בשעה
  .0.000 בשעה .7.11.101-ה, 'ה יוםהאלקטרונית הינו 

, האסיפההמיידי בדבר זימון  הדוחוהנושאים שעל סדר יומה, ראו  האסיפהנוסף אודות  למידע
האינטרנט של רשות ניירות  באתרי(, 1-1.13.-1.1877 )מס' אסמכתא: 1.13..8.1 ביום פורסםש
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