
 

 )"החברה"( ( בע"מ1988אלון אנרגיה בישראל )-דור

 מיוחדתשנתית והודעה על כינוס אסיפה כללית 

 

של מיוחדת של בעלי המניות שנתית וניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית 

במשרדי החברה , 15:00בשעה  ,2019 יוליב 28 ,'אביום חברה, אשר תתקיים ה

 . "(האסיפה)" ביורופארק, בניין צרפת, יקום

  :שעל סדר יומה של האסיפה יםהנושא

  .2018בדצמבר  31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים שנסתיימו ביום  .1

(, כרואי החשבון המבקרים של BDOהאפט ) -משרד רואי החשבון זיו  שלמינוי מחדש  .2

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של  )"רו"ח המבקר"(,החברה 

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. החברה,

מר ישראל יניב, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה  שלמינוי מחדש  .3

 לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

מר יניב רוג, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד  שלמינוי מחדש  .4

 כללית השנתית הבאה של החברה.האסיפה ה

מר מרדכי בן משה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד  שלמינוי מחדש  .5

 למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

מר עודד נגר, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד  שלמינוי מחדש  .6

 האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

מר שחר בן מויאל, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד  לשמינוי מחדש  .7

 האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

 .מנכ"ל החברה הנכנס מר עמית זאב, אישור תנאי הכהונה והעסקה של .8

 .אישור תנאי הפרישה של מר עודד בלום, מנכ"ל החברה היוצא .9

 .ליו"ר הדירקטוריון 2018אישור מענקים בגין שנת  .10

 ;2019 יוניב 27 ',היום : הינו באסיפהכל בעלי המניות להצביע  לקביעת זכאותהמועד 

 . 2019 ביולי 18 ',היום  :הינו המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

לגבי כתב  שעות (4) מארבע יאוחר לא המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו

פני מועד כינוס אלקטרוני, לפי העניין, לגבי כתב הצבעה ל ( שעות6שש )-הצבעה רגיל ו

 ;האסיפה

הזכאים להשתתף באסיפה, המניין שעל סדר היום,  יםהנושאאודות לרבות  מידע נוסףל



 

 דוח אור, יומה של האסיפה שעל סדר ותההחלטחוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ה

 באתר (2019-01-061756: )מס' אסמכתא 2018 יוניב 20ביום  מיידי שפרסמה החברה

ובאתר האינטרנט של  www.magna.isa.gov.co.iשל רשות ניירות ערך בכתובת  ההפצה

 . www.tase.co.ilבת בכתו אביב בע"מ-לניירות ערך בתל הבורסה

שוא דוח זה במשרדי החברה, הממוקמים ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נ, בנוסף

ביורופארק, בנין צרפת, יקום, בתיאום מראש עם עו"ד אמיר ליסטונד, יועץ משפטי 

 – 10:00ה' בין השעות -, בימים א'09-9514353, פקס: 09-9618600ומזכיר החברה, בטל': 

 , וזאת עד ליום האסיפה.15:00

 

 בכבוד רב,                                         

 ( בע"מ1988אלון אנרגיה בישראל )-דור            

 

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

