
 

 

  נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 "(השותפות)"

 2018 ,ביוני 12                     

 

              לכבוד   לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 

 חזיקי יחידות ההשתתפותממיוחדת של שנתית וכינוס אסיפה כללית  עלהודעה דוח מיידי ו הנדון:

להוראות פקודת  ,"(תקנות הדיווח)" 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"להוראות בהתאם ל

 1999-חוק החברות, התשנ"טימות של ומס, המחילה הוראות "(הפקודה)" 1975-השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

ותפות להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי והתקנות על פיו, מתכבדת הש "(חוק החברות)"

 , כדלקמן:"(האסיפה)" יחידות ההשתתפות של השותפות

 מקום האסיפה ומועדה .1

, הרצליה 12אבא אבן  בשדרות אשר במשרדי השותפות 14:00בשעה  18.7.2018' דהאסיפה תתקיים ביום 

  פיתוח.

 סדר יום האסיפהעל  .2

  הכספיים בדוחות ודיון הצגה 2.1

 בדוחות לעיין ניתן .2017בדצמבר  31הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 

 ביום פורסם אשר 2017ת לשנ השותפות של התקופתי לדוח מצורפיםההמבוקרים של השותפות  הכספיים

 של ההפצה אתרב ("2017ת לשנ התקופתי הדוח( )"2018-01-025089 :אסמכתא)מספר  2018במרץ  27

-בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט ובאתר www.magna.isa.gov.il בכתובת ערך ניירות רשות

דיון בלבד ולא והצגה הנושא מובא ל "(.אתרי ההפצה)"www.maya.tase.co.il  בע"מ בכתובת אביב

 בגינו.נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות 

 השותפות של המבקרים החשבון רואי של מחדש מינוי 2.2

כרואי החשבון המבקרים של השותפות  קוסט פורר גבאי את קסיררמינוי מחדש של משרד רואי החשבון 

 לקבוע של השותפות השותף הכללי דירקטוריון את ולהסמיךלתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה 

 ם. שכר את

לדוח הדירקטוריון  7, ראו סעיף 2017לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 

 .2017בדוח התקופתי לשנת 

  אישור מסגרת לביצוע הצעות פרטיות 2.3

 אישור מסגרת לביצוע הצעות פרטיות של ניירות ערך, אשר תיועד לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים

שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות ובשותפות, בהיקפים, בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף 

 לדוח זימון זה.  3

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 גמוליעדכון מדיניות הת 2.4

 .רילוקיישןשעורכים  משרה נושאי הוצאותל התייחסותשתכלול כך גמול יאישור עדכון למדיניות הת

 Yucatanהנפט תיקון הסכם השותפות לצורך הכללת נכס  2.5

אביב -בהתאם לפרק י"ז לחלק השני לתקנון הבורסה לניירות ערך בתלהסכם השותפות, ל 5.1סעיף תיקון 

 נפט החדש ייכלל בסעיף "מטרות השותפות".הכך שנכס  ,בע"מ

 אישור מסגרת לביצוע הצעות פרטיות – לעיל 2.3 בסעיףהנושא המתואר פרטים נוספים אודות  .3

, גמול( ודירקטוריון השותף הכללייאישרו ועדת הביקורת )בשבתה כוועדת ת ,2018י ביונ 12-ו 10בימים  3.1

 הצעות מסגרת" או "המסגרת)להלן: "על ידי השותפות  הצעות פרטיותלביצוע מסגרת  בהתאמה,

בכפוף לאישור המסגרת על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות  לפיה, "(פרטיות

לבצע הקצאות פרטיות לניצעים )כהגדרתם להלן(, וזאת  שותפותה תרשאי תהיהה, כמפורט בדוח זימון ז

 .יחידות ההשתתפות בשותפות מחזיקימבלי להביאן לאישור נוסף באסיפת 

 פרטי המסגרת: להלן  3.2

הפרטיות נשוא המסגרת יהיה ניתן להציע את ניירות  ההצעותבמסגרת  – הניצעים זהות 3.2.1

ושאי משרה, עובדים ונותני שירותים בשותפות או ערך המוצעים )כהגדרתם להלן( לנ

 בתאגיד בת, ובלבד שאלו אינם נמנים על בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות.

החלטת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות בדבר הצעת ניירות  – המסגרת תקופת 3.2.2

( שנים ממועד אישור 3ערך מכוח המסגרת, תתאפשר במהלך תקופה של שלוש )

 .המזומנת בזאת כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפותהאסיפה ה

 – הערך אשר יהיה ניתן להציע במסגרת הצעות פרטיות נשוא המסגרת ניירותסוג  3.2.3

במסגרת הצעות אשר תתבצענה מכוח המסגרת יכול ויוקצו אופציות הניתנות למימוש 

 "( ו/או יחידות השתתפות חסומות שלאופציותליחידות השתתפות של השותפות )"

 3( )בסעיף PSU( ו/או יחידות השתתפות חסומות מותנות ביצועים )RSUהשותפות )

 "(. ניירות הערך המוצעיםזה: "

סך כמות ניירות הערך שניתן יהיה להקצות  – ניירות הערך המוצעים כמות תקרת 3.2.4

נכון ליום  )לפני ההצעה( תמסך כל זכויות ההצבעה בשותפו 5% עלה עליבמסגרת לא 

עד ל ניתנים למימוששניתן יהיה להעניק מכוחה יהיו ניירות ערך סך  יינו, ה12.6.2018

הקצאת סך הכמות לא תיכנס להגדרת "הצעה פרטית . יחידות השתתפות 1,631,087

מהותית" ואף אחת מההצעות שתתבצענה מכוח המסגרת לא תיחשב כ"הצעה פרטית 

של ניירות בחברה מהותית", כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית 

  .2000-רשומה( תש"ס

  – / תנאי מימוש אופציות מחיר 3.2.5

על פי הגבוה מבין מכוח המסגרת ייקבע,  אופציה שתוקצהשל כל  המימושמחיר  (א)

 30ממוצע משוקלל של שערי הנעילה של יחידות ההשתתפות בשותפות, בתקופה של 

דירקטוריון, על ידי המור כא האופציהימי המסחר שקדמו למועד אישור הקצאת 

בבורסה לניירות ערך בתל יחידות ההשתתפות הסגירה האחרון הידוע של לבין שער 

 .5% לפחותבמועד אישור ההענקה בדירקטוריון, בתוספת שיעור של אביב בע"מ 

יכול שיהיה כפוף להוראות התאמה במקרה של הנפקת זכויות,  המימושמחיר  (ב)

 כיו"ב, כמקובל. הנפקת יחידות הטבה, דיבידנד ו
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יחידות  – השתתפות חסומות / יחידות השתתפות חסומות מותנות ביצועים יחידות 3.2.6

ההשתתפות אשר תוקצינה מכוח תנאי המסגרת תוכשרנה בכפוף לתקופת הבשלה 

מינימלית שתיקבע ביחס לכל הקצאה בנפרד. השותפות תהיה רשאית לקבוע ביחס לכל 

שו באופן פרטני לכל ניצע ושבהתקיימם תוכשרנה הקצאה יעדי ביצוע רלוונטיים, שיגוב

 יחידות ההשתתפות. 

הענקת ניירות הערך המוצעים יכול שתתבצע לניצע בהענקה שנתית  - ההענקה מתכונת 3.2.7

 או לחילופין תקופתית.

על פי תנאי המסגרת ניירות הערך המוצעים יכול ויכללו מנגנון  - ההבשלה תקופת 3.2.8

 הבשלה כמפורט להלן:

: השותפות תקצה ניירות ערך מוצעים מדי שנה, אשר ל הענקה שנתיתבמקרה ש (א)

 חודשים.  12יבשילו לכל הפחות לאחר 

: השותפות תקצה ניירות ערך מוצעים אשר במקרה של הענקה תקופתית (ב)

חודשים לפחות ממועד ההקצאה )מנה  12במספר מנות, החל מתום  יוכשרו/יבשילו

 אחת מדי שנה(. 

קבוע במועד ההקצאה לניצע הספציפי תנאי האצה )במקרים השותפות תהיה רשאית ל

של שינוי שליטה או הפסקת מסחר בניירות הערך שהוענקו במסגרת התיגמול ההוני 

בכפוף לאישור ועדת  -ו/או סיום העסקה בנסיבות מסוימות; וביחס לנושא משרה 

 התיגמול ודירקטוריון השותף הכללי(.

י לא תבוצע המרה של אופציות ביום הקובע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כ

לחלוקת יחידות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, 

"(. כמו כן, אירוע שותפותלפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "

 מובהר בזאת כי היה ויחול יום האקס של אירוע שותפות לפני היום הקובע של אירוע

 שותפות, לא תבוצע המרה של אופציות ביום האקס כאמור.

 בתקופה שלא תעלה עלניירות הערך המוצעים יהיו ניתנים למימוש  – המימוש תקופת 3.2.9

 חודשים ממועד הבשלתם.  48

ביחס לכל הקצאה ספציפית תהא השותפות רשאית לקבוע תנאים נוספים  – כללי 3.2.10

בלות על מכירה ו/או העברה של ניירות בקשר עם ניירות הערך המוצעים, ובכלל כך הג

הערך המוצעים, התאמות בגין שינויים בהון ו/או אירועים חריגים, אפשרות להנפקת 

יחידות השתתפות לניצעים שתנבענה ממימוש האופציות שבידם בשווי ההטבה בלבד 

(Cashless Exercise.וכיו"ב ) 

תף הכללי )וככל ומדובר בנושא לאישור דירקטוריון השותובא כל הצעה פרטית קונקרטית  3.3

גמול( ולאישור דירקטוריון השותף הכללי(, יעדת תולאישור ועדת הביקורת )בשבתה כו -משרה 

והיא תדווח בדוח מיידי במתכונת דומה למתכונת הגילוי הקבועה בתקנות ניירות ערך )הצעה 

ישור הבורסה , שעל בסיסו גם יינתן א2000-פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, תש"ס

לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום יחידות ההשתתפות שתנבענה ממימוש נייר הערך 

 המוקצה למסחר. 

)כהגדרתה של השותפות גמול יגמול ההוני הקבועים במדיניות התיהמסגרת תואמת את עקרונות הת 3.4

 להלן(.

 מכונסת בזאת.הלאישור האסיפה הכללית ה פכפומסגרת ההצעות הפרטיות המפורטת לעיל  3.5
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  גמוליעדכון מדיניות הת – לעיל 2.4 בסעיףהנושא המתואר פרטים נוספים אודות  .4

 רקע

היא נדרשת מעת לעת לבקש ועל כן  ,בארה"בבעיקר  ,בחו"להינה פעילותה של השותפות כל נכון להיום,  4.1

 ."(רילוקיישן)" נושאי משרה המכהנים בה להעתיק את מקום מגוריהם לחו"למ

, כפי שנכללה במסגרת תשקיף ההנפקה של לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללייגמול הת מדיניות 4.2

 .לרילוקיישן"(, אינה כוללת התייחסות גמוליהת מדיניות)" 2017בספטמבר  13השותפות, הנושא תאריך 

תפות עדכון גמול ודירקטוריון השותף הכללי של השויבהתאם, ולאור צרכי השותפות, אישרו ועדת הת 4.3

כפוף עדכון הרילוקיישן כאמור. הוצאות ללמדיניות התיגמול באופן שתתווסף התייחסות מתאימה 

  , כמפורט בדוח זימון זה.האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפותלאישור 

 12שנים מיום  5עמוד בתוקף למשך ל , תוסיף, ככל שתאושרבנוסחה המעודכן גמולידיניות התמ 4.4

 .2022בספטמבר  12, היינו עד ליום 2017בספטמבר 

גמול יהשותפות לא התקשרה בהסכמי העסקה עם נושאי משרה אשר אינם בהתאם למדיניות התיצוין כי  4.5

 . המעודכנתגמול יהנוכחית ו/או מדיניות הת

 עיקרי העדכון

 :הבאיםיתווספו הסעיפים  . למדיניות התיגמול,6.2לאחר סעיף 

 Relocation -מקום מגורים לחו"ל  העתקת"

)לרבות בנוסף, השותפות ו/או השותף הכללי רשאים לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה  6.2.3

בהוצאות בגין העתקת מקום כי הן תשאנה בעלי שליטה המכהנים כנושאי משרה( 

 מקום העתקת בגין צאותהוהמגורים של נושא המשרה מחוץ לישראל במסגרת תפקידו )"

"(, ובכלל זה: דמי שכירות לדירת מגורים; הוצאות חינוך של ילדי נושא המשרה המגורים

שנים; הוצאות ביטוח רפואי לנושא המשרה, בן/בת זוגו וילדיהם וכן  18שטרם מלאו להם 

 (. ברכב שימוש הוצאות)לרבות  רכב שכירתהוצאות 

דולר  פיאל 17 על יעלה לאלנושא המשרה  יוחזרואשר  האמורות ההוצאות שווי סך 6.2.4

 כולל בסכוםלגרוע מהאמור לעיל, נושא המשרה יהיה זכאי להחזר הוצאות  מבליבחודש. 

 החוץ למדינת המגורים מקום העתקתפעמיות של  חד הוצאותבגין  דולר אלף 20עד  של

בן/בת המשרה,  נושאהשהות מחוץ לישראל,  במהלך וכן התפקיד סיום עם לישראל וחזרה

 לישראל פעמיים בשנה.  טיסהזוגו וילדיהם יהיו זכאים לכרטיסי 

 נוספות סבירותבהוצאות  השתתפות לאשר הסמכות תהיה ולדירקטוריון התיגמול לוועדת

אלפי דולר  5 על יעלה שלא בהיקףבקשר עם העתקת מקום המגורים של נושא המשרה 

בנוסף  הינו כאמור המגוריםמקום העתקת  בגין הוצאות החזרכי  יובהר. לחודש נוספים

  לעיל. 6.2.2 -ו 6.2.1 הנלווים המפורטים בסעיפים לתנאים

לעיל מתייחסים להעתקת מקום מגוריהם של  6.2.4, כי הסכומים הקבועים בסעיף יצוין 6.2.5

נושאי משרה למדינת טקסס, ארה"ב. ככל שנושאי משרה יידרשו להעתיק את מקום 

כי תידרשנה התאמות בסכומים אלה, והם יובאו לאישור  מגוריהם למדינות אחרות, ייתכן

מחודש של ועדת תיגמול ודירקטוריון השותף הכללי של השותפות, והכל בכפוף לתנאי 

 מדיניות תיגמול זו.

יחוב נושא המשרה במס,  הוצאות בגין העתקת מקום המגוריםשבעקבות תשלום ה במקרה 6.2.6

 "השותפות תישא בהוצאות המיסוי כאמור.
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 אישור ההחלטההליך 

השותף  להמליץ לדירקטוריון (גמוליהתעדת והביקורת )ביושבה כוהחליטה ועדת  ,2018 יוניב 10ביום  4.6

 הגמול שהשתתפו בישיביהת ת. חברי ועדעילכמפורט לגמול ימדיניות התעדכון את נוסח לאשר הכללי 

 . ההחלטה אושרה פה אחד.ואסף יריב טל ירון אלדרעקיבא אזולאי, ה"ה ם הינ

. חברי מפורט לעילגמול כימדיניות התעדכון את השותף הכללי , אישר דירקטוריון 2018 ביוני 12ביום  4.7

, עקיבא עירית שדר טוביאסעקב כץ, חנן רייכמן, צבי ברק, יה"ה  הינםה הדירקטוריון שהשתתפו בישיב

 טה אושרה פה אחד.. ההחלואסף יריב טל ירון אלדראזולאי, 

 גמול ימדיניות הת לעדכוןדירקטוריון הגמול וינימוקי ועדת התעיקרי השיקולים ותמצית 

את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות,  וולאחר ששקל םאת הנתונים שהובאו בפניה ושבחנלאחר 

הינו ראוי וסביר ומשרת את טובתה של השותפות  המוצעהעדכון גמול והדירקטוריון כי יקבעו ועדת הת

הסדרת נושא ש בכך באופי פעילותה של השותפות , בין היתר,בהתחשב ,ות שלהיחידות ההשתתפ מחזיקיו

העדכון וכן בכך ש השותפותגמול הנוכחית של יגמול מוסיף ומשלים את מדיניות התימדיניות התב הרילוקיישן

 .צרכי השותפותל בהתאםנדרש על מנת לאפשר לשותפות לתמרץ נושאי משרה לערוך רילוקיישן  המוצע

נכס הנפט  תתיקון הסכם השותפות לצורך הכלל – לעיל 2.5בסעיף  הנושא המתוארספים אודות פרטים נו .5

Yucatan 

"לא ירשמו למסחר ניירות ערך  –אביב בע"מ -בהתאם לפרק י"ז לחלק השני לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל

רויקטים אשר בשותפות מוגבלת אלא אם השותפות המוגבלת התחייבה בהסכם השותפות לבצע אך ורק פ

הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום למסחר לראשונה או פרויקטים אשר יוגדרו במפורט 

ידי -בהסכם השותפות המוגבלת לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון הסכם השותפות בשלם אושר על

 האסיפה הכללית של בעלי היחידות". 

 North Yucatanמהזכויות בנכס הנפט  23.1%ות בהסכם לרכישת התקשרה השותפ 2018במאי  24ביום 

לאור האמור, נדרש לתקן את  "(, בהתאם לפרטים שלהלן.העסקה"" או ההסכם"שבמפרץ מקסיקו, ארה"ב )

 נפט החדש ייכלל בסעיף "מטרות השותפות".הלהסכם השותפות המוגבלת, כך שנכס  5.1סעיף 

 רקע 5.1

של  Shenandoah1כיון אחד הממוקם בסמוך לפרוייקט , כולל זNorth Yucatanהנפט  נכס

התגלתה תגלית נפט  2012-2014בשנים  .("הזכיון" )להלן: מטר 1,780-השותפות, בעומק מים של כ

  (."נכס הנפט"או  "Yucatan" מטר )להלן: 9,500 -בעומק כולל של כ הזכיוןבשטח 

עם פרוייקט ט בדרך של פיתוח משותף להערכת השותפות בנכס, יתכן שניתן יהיה לפתח את נכס הנפ

Shenandoahפיתוח י של תשתיות משותפות והפחתת העלות היחסית לכל פרוייקטג, תוך ניצול סינר .

לשני הפרוייקטים בהשוואה לחלופות פיתוח  משמעותינוסף לייצר ערך משותף כאמור, אם יתאפשר, עשוי 

הקל על האפשרות לבחינת פיתוח משותף כאמור, לאור ההערכה האמורה, ועל מנת ל .אחרות, ככל שישנן

 .Shenandoahלשותפות לרכוש חלק בנכס הנפט, בשיעור זהה לשיעור החזקתה בפרוייקט  LLOGהציעה 

                                                      
 השותפות האותו רכש הפקה, ברות( MMBOE) מיליון חביות 155-בהיקף של כ( 2Cהמכיל משאבים מותנים ) נכס נפט  1

במסגרת מכרז הליך פשיטת, כפי שתואר בהרחבה בדוח זימון אסיפה שפרסמה  Cobalt International Energyמחברת 

ם דוח ראו ג Shenandoah(. לפרטים נוספים אודות 2018-01-018642)אסמכתא מספר:  2018במרץ  8השותפות ביום 

 (.2018-01-035781)אסמכתא מספר:  2018במאי  6שפרסמה השותפות ביום  משאבים מותנים
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 משאבים 5.2

שנבחן על ידי למיטב הערכת השותפות, המבוססת על מידע רב, לרבות מידע שנצבר בקידוחים, 

נכס , )המפעילה של נכס הנפט( LLOG-יועציה המקצועיים של השותפות ועל הערכות שנתקבלו מ

 ברות הפקה.  2(EOMMBמיליון חביות ) 20עד  10-מכיל משאבים מותנים בהיקף של כ הנפט

לא נערכה על הערכת סדרי הגודל של המשאבים המותנים שניתנים להפקה מנכס הנפט הינה ראשונית, ו

 לתקנות עשרה האחת לתוספת( א)18 לסעיף . בהתאםPRMS-עתודות בלתי תלוי ולפי כללי הידי מעריך 

 ממועד ימים( 60) שישים בתוך תפרסם השותפות, 1970-ל"התש(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות

 ניירות לתקנות השלישית לתוספת 22 לסעיף בהתאם בנכס והמשאבים העתודות אודות פרטים הרכישה

 .1969-ט"התשכ(, וצורה מבנה – תשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך

הערכות השותפות דלעיל בעניין היקף המשאבים המותנים  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

במקרה של פיתוח  Shenandoahוהגדלת הפוטנציאל הכלכלי של נכס הנפט  Yucatanבנכס הנפט 

. 1968-תיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהינן מידע צופה פני ע Yucatanמשותף יחד עם 

הערכות אלה מתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת השותפות במועד דוח זה, אשר טרם 

ידי מעריך עתודות בלתי תלוי. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, -נבדק על

ילה במאגר, והינן בגדר הערכות גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפע

והשערות של השותפות בלבד ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. ככל שנכס הנפט יפותח, 

כמויות הנפט ו/או גז הטבעי שיופקו בפועל עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, 

או מתנאי היצע בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/

וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הנפט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של 

המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה 

ת ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט וגז טבעי. כמו כן, לשותפות אין ודאו

כי הערכותיה יתאמו את הערכת מעריך העתודות שיבחן את הנכס, ולפיכך תוצאות הערכת 

מעריך העתודות הבלתי תלוי עלולות להיות שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או 

 המשתמעות ממידע זה. 

 השותפות בנכס הנפט 5.3

5.3.1  LLOG- LLOG Exploration Company L.L.C "(LLOG)" מפעילת פרוייקט ,Shenandoah ,

  מהזכויות בזכיון; 46.9% -המחזיקה ב

5.3.2  Venari - Venari Offshore L.L.C :להלן( "Venari)" ,וליו של קרן טפחברת פורWarburg 

Pincus  ושותפה בפרוייקטShenandoahמהזכויות בזיכיון.  30% -, המחזיקה ב 

 תנאי העסקה 5.4

דולר ארה"ב, המהווה אלפי  160 -כ של מהזכויות בנכס הנפט, תשלם השותפות סך 23.1%בתמורה לקבלת 

במכרז פדרלי שהסתיים הזכייה  עלויות רכישת הזכיון במסגרתאת חלקה היחסי של השותפות מתוך 

  .בגין נכס הנפט 2018בחודש מאי 

 אישור העסקה 5.5

  החתימה על ההסכם.דירקטוריון השותף הכללי של השותפות את אישר   2018מאי, ב 24ביום 

אביב בע"מ, יש לתקן את הסכם -פרק י"ז לחלק השני לתקנון הבורסה לניירות ערך בתלבהתאם להוראות 

. לאור זאת, רכישת )"מטרות השותפות"( להסכם השותפות 5.1השותפות כך שנכס הנפט יתווסף לסעיף 

                                                      
 = חבית נפט אחת. 6MCF(. יחס יחידת גז לחבית נפט לפי Barrels of Oil Equivalent) BOEלפי חישוב   2
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מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות ברוב של לפחות שבעים אסיפת הנכס תושלם בכפוף לאישור 

  .המזומנת במסגרת דוח זה ( מקרב קולות המשתתפים בהצבעה75%ז )וחמישה אחו

אודות נכס הנפט בהתאם להוראות פרק ב' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי נוספים פרטים ל

 2018במאי  27ראו דיווח השותפות מיום  1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –התשקיף וטיוטת תשקיף 

 .(2018-01-051565)אסמכתא מספר: 
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 ים אודות האסיפהכלליפרטים 

 ומועדההמיוחדת השנתית וקום כינוס האסיפה הכללית מ .6

, הרצליה 12אבא אבן  רותשדב אשר השותפותבמשרדי  14:00בשעה  18.7.2018, 'דהאסיפה תתקיים ביום 

ם האסיפה . אם לא יימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תתקייפיתוח

 ותיערך באותה השעה ובאותו המקום., 25.7.2018', דיום בהנדחית 

 נוסח ההחלטות המוצעות .7

מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של  למנות 7.1

השותפות ולהסמיך את דירקטוריון , עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות

 .בשותפות לקבוע את שכרם השותף הכללי

לאשר מסגרת הצעות פרטיות לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף  7.2

 .זה בדוח זימון אסיפה 3הכללי של השותפות ובשותפות, במתכונת המפורטת בסעיף 

 גמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי כך שתכלול התייחסותילאשר עדכון מדיניות הת 7.3

 12גמול תעמוד בתוקף עד ליום ידוח זימון זה. מדיניות התב 4כמפורט בסעיף לרילוקיישן 

 .2022בספטמבר 

 להסכם השותפות. 5.1כלל בסעיף יי Yucatanלתקן את הסכם השותפות כך שנכס הנפט  7.4

 ההחלטותהרוב הנדרש לקבלת  .8

מכלל קולות  רגילב רוהינו  לעיל 7.1המתוארת בסעיף  החלטההרוב הדרוש לצורך אישור ה 8.1

באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, הזכאים להשתתף  םמחזיקי יחידות ההשתתפות הנוכחי

 .באסיפה ולהצביע בה ואשר הצביעו בה

קולות מחזיקי יחידות  רובהינו  לעיל 7.2המתוארת בסעיף  ההחלטההרוב הדרוש לצורך אישור  8.2

  ובלבד שיתקיים אחד מאלה:ההשתתפות 

שאינם בעלי מחזיקי יחידות ההשתתפות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות  במניין קולות (א)

צבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ה, המשתתפים בההחלטהעניין אישי באישור 

 ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

אמורים בפסקה משנה )א(, לא סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות ה (ב)

 .יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות

קולות מחזיקי יחידות  רובהינו  לעיל 7.3המתוארת בסעיף  ההחלטההרוב הדרוש לצורך אישור  8.3

  ובלבד שיתקיים אחד מאלה:ההשתתפות 

מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים וב מכלל קולות במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו ר (א)

; מדיניותהבעלי עניין אישי באישור בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או 

 במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

ההשתתפות האמורים בפסקה משנה )א(, לא סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות  (ב)

 .יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות

המתוארת בסעיף החלטה הלהסכם השותפות, הרוב הדרוש לצורך אישור  30.1בהתאם לסעיף  8.4

בהצבעה;  ( מקרב קולות המשתתפים75%הינו רוב של לפחות שבעים וחמישה אחוז ) לעיל 7.4

 במניין הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
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 הקובעהמועד  .9

לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף  ת השתתפותומחזיק יחידהמועד הקובע לקביעת זכאות 

)להלן:  אביב בע"מ-ך בתלבתום יום המסחר בבורסה לניירות ער, 19.6.2018', גיום  )ב( לחוק החברות הינו182

 "(.המועד הקובע"

 באסיפההצבעה  .10

ידי -על ,באופן אישי ת לעילוהמפורט בהחלטותרשאים להצביע במועד הקובע  מחזיקי יחידות ההשתתפות

 . באמצעות כתב הצבעה או  שלוח

 אישור בעלות 10.1

, 2000-תש"סבהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, ה 

אצל חבר בורסה  יחידת השתתפותשלזכותו רשומה  בשינויים המחויבים, מחזיק יחידות השתתפות

לרישומים,  השותפותהרשומות במרשם על שם יחידות ההשתתפות נכללת בין  יחידת השתתפותואותה 

לותו בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעאישור  לשותפותהמעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא 

 במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.  ביחידת ההשתתפות

באמצעות  לשותפותלא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר  השתתפותמחזיק יחידות  

מערכת לחוק ניירות ערך )להלן: " 2מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

   "(.ההצבעה האלקטרונית

 וח להצבעהמינוי של 10.2

ידי עורך דין יש להפקיד במשרדי השותפות -כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על 

. כתב 14:00בשעה  2018ביולי  16שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה, קרי לא יאוחר מיום  48לפחות 

  המינוי יציין את מספר יחידות ההשתתפות בגינן הוא ניתן.

כאמור לעיל, ומחזיק יחידות השתתפות הפקיד מסמך למינוי שלוח להצבעה, בדרך  נדחתה האסיפה 

שעות לפחות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי מחזיק יחידות  48ובתנאים הנקובים לעיל, 

ההשתתפות שהפקיד את יפוי הכוח להצביע באמצעות שלוח באסיפה נדחית, וזאת בין אם נכח באסיפה 

 ידי שלוח. -ידי שלוח, ובין אם לא נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על-או עלהמקורית, בעצמו 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב 10.3

רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר השתתפות יחידות  מחזיק 

של כתב באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני , היום

 .ההצבעה האמור

את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת:  

www.magna.isa.gov.il אביב בע"מ, בכתובת: -וכן באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

maya.tase.co.il. 

רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב  יחידות השתתפותמחזיק  

חבר בורסה ישלח, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר . ההצבעה

באמצעותו, אלא אם כן השתתפות לא רשום המחזיק יחידות  מחזיק יחידות השתתפותההפצה, לכל 

או שהודיע כי הוא מעוניין , לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכךההשתתפות דות יחי מחזיקהודיע 

לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך 

 . מסוים קודם למועד הקובע

http://www.magna.isa.gov.il/
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אישור בעלות או  לא רשום רק אם צורף לומחזיק יחידות השתתפות לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי  

אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב הצבעה יהיה תוקף  שותפותאם נשלח ל

או ישלח לה אותו בדואר רשום,  שותפותימסור אותו לרשום, רק אם  מחזיק יחידות השתתפותלגבי 

 לפי העניין.או תעודת ההתאגדות,  ןודרכ ,הזהות בצירוף צילום תעודת

לא רשום, הינו  מחזיק יחידות השתתפות, ביחס לשותפותרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב להמועד האח 

 . 10:00בשעה  18.7.2018, 'דיום ( שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, 4עד ארבע )

רשום, הינו עד מחזיק יחידות השתתפות , ביחס לשותפותהמועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב ל 

, או במועד מוקדם יותר 08:00בשעה  18.7.2018, 'דיום ני מועד האסיפה הכללית, קרי, ( שעות לפ6שש )

 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. 12שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 

ועד האסיפה הכללית, ( ימים לפני מ10הינו עד עשרה ) שותפותהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה ל 

 .8.7.2018', קרי יום א

, ןרשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריו שותפותה 

 .13.7.2018( ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ו', 5)ג( לחוק החברות, עד חמישה )88כאמור בסעיף 

 הצבעה במערכת האלקטרונית 10.4

ד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקו 

 האלקטרונית. ההצבעה לא רשום להצביע במערכת  השתתפותיחידות מחזיק 

 יום ד', ( שעות לפני מועד האסיפה, קרי:6המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש )

 .08:00עד השעה , 18.7.2018

 הצבעה ביותר מדרך אחת 10.5

ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה  חידות השתתפותמחזיק יהצביע  

בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות  מחזיק יחידות השתתפותשל 

 .אלקטרוניבכתב או כתב הצבעה  כתב הצבעה

 החוקיהמניין  .11

יחידות השתתפות לפחות  מחזיקיכוחם, שני ידי בא -מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

לפחות מיחידות ההשתתפות בשותפות בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת  25%-המחזיקים ב

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה . האסיפה

ו למועד אחר כפי שדירקטוריון השותף הכללי יקבע לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, א

 . יחידות ההשתתפות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה מחזיקיבהודעה שתימסר לכל 

אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה, אזי 

ית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובאסיפה הנדח

 היום של האסיפה המקורית. 

 לסדר היום נושאהוספת  .12

אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות לפקודת השותפויות, מחזיק יחידת השתתפות,  ל)ב(65בהתאם לסעיף 

ר היום של מכלל יחידות ההשתתפות בשותפות, וכן המפקח, רשאים לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסד

 .אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור

על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר  הודעה ומודעההחברות )בהתאם לתקנות 

, האסיפה עד שבעה ימים לאחר זימון לשותפותתומצא כאמור בקשה בשינויים המחויבים, , 2000-היום(, תש"ס

כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום  השותף הכללי בשותפותמצא דירקטוריון . 20.6.2018 קרי עד ליום

סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר  השותפותמתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין 
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. 27.6.2018סדר היום, קרי: ( ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על 7משבעה )

 . מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה

 במסמכיםעיון  .13

בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת  השותפותניתן לעיין בדו"ח המיידי שפרסמה 

הדוח המיידי . כמו כן, www.maya.tase.co.ilהבורסה בכתובת  ובאתר www.magna.isa.gov.ilהאינטרנט: 

, הרצליה 12ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' אבא אבן 

יועצת , עו"ד מיטל הלל אברמובעם , בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש פיתוח

 ההחלטותנוס האסיפה הכללית לאישור , וזאת עד למועד כי073-3237464בטלפון , שותפותמשפטית ומזכירת ה

 שעל סדר היום.

 

 

 בכבוד רב,

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים        

 



 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
  2005-כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

 ראשוןחלק 

 "(.השותפותנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת )" :השותפותשם  .1

 מיוחדת. שנתית אסיפה כללית: סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

השותפות: שד' אבא אבן במשרדי , 14:00בשעה  2018, יוליב 18 'ד רך ביוםאסיפה כללית מיוחדת תיע

באותו מקום ובאותה  2018, יוליב 25 ,'דאם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום  ., הרצליה פיתוח12

 "(.האסיפהשעה )"

 :ההצבעה כתב באמצעות להצביע ניתן שלגביהם היום סדר שעל הנושאים פירוט .3

 .שבון המבקרים של השותפותמינוי מחדש של רואי הח 3.1

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר : ""(1החלטה מס' )"נוסח ההחלטה המוצעת 

גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של השותפות, עד תום האסיפה הכללית השנתית 

  ".הכללי לקבוע את שכרםבשותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף  הבאה של השותפות

ור מסגרת לביצוע הצעות פרטיות של ניירות ערך, אשר תיועד לעובדים, נושאי משרה ונותני איש 3.2

שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות ובשותפות, בהיקפים, בתנאים 

 ."(דוח הזימוןזימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה נספח לו )"לדוח  3ובמתכונת כמפורט בסעיף 

לאשר את מסגרת ההצעות הפרטיות לעובדים, : ""(2החלטה מס' )" נוסח ההחלטה המוצעת

נושאי משרה ונותני שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות ובשותפות, 

 ".זימוןהבדוח  3במתכונת המפורטת בסעיף 

כל שתכלול התייחסות  מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכלליעדכון  3.3

 לרילוקיישן.

מדיניות התגמול לנושאי משרה  את עדכןל: ""(3החלטה מס' )"נוסח ההחלטה המוצעת 

בדוח  4בסעיף  כמפורטכך שתכלול התייחסות לרילוקיישן בשותפות ובשותף הכללי בהתאם 

 ".2022בספטמבר  12מדיניות התגמול תעמוד בתוקף עד ליום  .זימוןה

 ף לסעיף "מטרות השותפות".יתווס Yucatanתיקון הסכם השותפות כך שנכס הנפט  3.4

לתקן את הסכם השותפות כך שנכס הנפט : ""(4החלטה מס' )"נוסח ההחלטה המוצעת 

Yucatan  להסכם השותפות 5.1יכלל בסעיף." 

 ת:והמוצע ההחלטותל המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים ש .4

ובאתר  www.magna.isa.gov.ilנט: באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרח הזימון ניתן לעיין בדו

. כמו כן, הדוח המיידי ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות www.maya.tase.co.ilהבורסה בכתובת 

, הרצליה פיתוח, בימים א' עד ה', בשעות 12האמורות, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' אבא אבן 

 תמזכיריועצת משפטית ו, אברמובמיטל הלל עם עו"ד העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש 

וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר , 073-3237464 בטלפוןהשותפות, 

  . היום



 שעל סדר היום: יםבאסיפה בנושא ותההחלטהדרוש לקבלת  הרוב .5

מכלל קולות  הינו רוב רגיל לעיל 3.1המתוארת בסעיף חלטה ההרוב הדרוש לצורך אישור ה 5.1

חזיקי יחידות ההשתתפות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, הזכאים להשתתף מ

 .באסיפה ולהצביע בה ואשר הצביעו בה

קולות מחזיקי יחידות  רובהינו  לעיל 3.2המתוארת בסעיף  ההחלטההרוב הדרוש לצורך אישור  5.2

  ובלבד שיתקיים אחד מאלה:ההשתתפות 

מחזיקי יחידות ההשתתפות ייכללו רוב מכלל קולות  במניין קולות הרוב באסיפה הכללית (א)

צבעה; במניין כלל הקולות של ה, המשתתפים בההחלטהשאינם בעלי עניין אישי באישור 

 מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה  (ב)

א(, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות )

 .ההשתתפות

קולות מחזיקי יחידות  רובהינו  לעיל 3.3המתוארת בסעיף  ההחלטההרוב הדרוש לצורך אישור  5.3

  ובלבד שיתקיים אחד מאלה:ההשתתפות 

י יחידות ההשתתפות מחזיקבמניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות  (א)

בעלי עניין אישי המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או 

; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו מדיניותהבאישור 

 בחשבון קולות הנמנעים;

סקה משנה סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפ (ב)

)א(, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות 

 .ההשתתפות

המתוארת בסעיף החלטה הלהסכם השותפות, הרוב הדרוש לצורך אישור  30.1בהתאם לסעיף  5.4

( מקרב קולות המשתתפים בהצבעה; 75%הינו רוב של לפחות שבעים וחמישה אחוז ) לעיל 3.4

 לות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.במניין הקו

 מחזיק יחידות השתתפות:ציון זיקה של  .6

פי הוראות -בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש על

ניין האישי הנ"ל, ולתיאור הע"(, פקודת השותפויות)" 1975-פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

יובהר, כי מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, אם קיים. 

 .לא תובא הצבעתו במניין

בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של 

 תתף בהצבעה. כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המש

 :ההצבעה כתב תוקף .7

 ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: לכתב



להלן או אישור בעלות באמצעות  13כאמור בסעיף  בעלות אישור - 1רשום לא מחזיק יחידות השתתפות

 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(. ת ההצבעה האלקטרוניתמערכ)"

 צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.  – 2רשום מחזיק יחידות השתתפות

שעות לפני  6רשום הינו עד  מחזיק יחידות השתתפותהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי 

 . 08:00בשעה  18.7.2018, 'דיום קרי,  – מועד האסיפה

שעות לפני  4לא רשום הינו עד  מחזיק יחידות השתתפותצבעה על ידי המועד האחרון להמצאת כתב הה

 . 10:00בשעה  18.7.2018, 'דיום קרי,  – מועד האסיפה

 .תוקף חסר יהיה זה בסעיף לאמור בהתאם הומצא שלא הצבעה כתב

 : הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד לא רשום רשאי להצביע באמצעות  מחזיק יחידות השתתפות

 10.4 . לפרטים נוספים ראו סעיף08:00, עד השעה 18.7.2018 יום ד', קרי: – מועד נעילת המערכת כאמור

 .זימוןהלדוח 

, מיטל הלל אברמובעו"ד לידי  השותפות שרדימ :העמדה והודעות ההצבעה כתבי למסירת החברה מען .9

 ., הרצליה פיתוח12שד' אבא אבן 

  :מחזיקי יחידות ההשתתפותעל ידי  לשותפותעמדה  הודעותהאחרון להמצאת  עדהמו .10

 .7.20188. ליום עד היינו, האסיפה מועד לפני ימים( 10) עשרה עד

  :להודעות העמדה דירקטוריון השותף הכללי בשותפותהמועד האחרון להמצאת תגובת  .11

 .2018.713. היינו עד ליום, האסיפה מועד לפני ימים( 5) חמישה עד

 כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:  .12

; אתר האינטרנט של http://www.magna.isa.gov.il"(: אתר ההפצהאתר ההפצה של רשות ניירות ערך )"

 .http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -הבורסה לניירות ערך בתל

 אישורי בעלות .13

יחידות השתתפות  מוחזקות באמצעותו הבורסה מחבר לקבל זכאי רשום לא מחזיק יחידות השתתפות

"( את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או הבורסה חבר)"מחזיק  אותו ידי עלשל השותפות 

ם. כמו כן, במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוי

באמצעות  לשותפותלא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר  מחזיק יחידות השתתפות

 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 והודעות עמדה עיון בכתבי הצבעה .14

לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב  מחזיק יחידות השתתפות

הודיע  הואיינה( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן ההצבעה והודעות העמדה )אם תה

אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר  הואלחבר הבורסה כי 

                                                 
 חידות ההשתתפותי בין נכללות יחידות השתתפות ואותן בורסה חבר אצל יחידות השתתפות רשומות שלזכותו מי   1

 . לרישומים חברהשם -על מחזיקי יחידות ההשתתפות במרשם הרשומות
 .השותפות בספרי הרשום מחזיק יחידות השתתפות 2

http://www.magna.isa.gov.il/


ן קבלת הודעות יין כתבי ההצבעה תחול גם לעניילענמחזיק יחידות השתתפות תמורת תשלום; הודעת 

 העמדה.

או  אחוזים בשיעור המהווה חמישה יחידות השתתפותאחד או יותר המחזיק  מחזיק יחידות השתתפות

, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה זכויות ההצבעה בשותפותיותר מסך כל 

בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, , זכאי חברת השותף הכללי או בעל השליטה בהשאינן מוחזקות בידי 

לעיל(, בשעות העבודה המקובלות,  9 )שמענו מצוין בסעיף השותפותה במשרדה של לאחר כינוס האסיפ

 .לשותפותוברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו  לעיין בכתבי ההצבעה

 הינה:  בשותפותויות ההצבעה ( מסך כל זכ5%המהווה חמישה אחוזים ) יחידות ההשתתפותכמות 

 .יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות 1,628,738-כ

שאינן  בשותפות( מסך כל זכויות ההצבעה 5%המהווה חמישה אחוזים ) יחידות ההשתתפותכמות 

יחידות השתתפות רשומות  868,988-הינה: כ בידי חברת השותף הכללי או בעל השליטה בהמוחזקות 

 .על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות

 שינויים בסדר היום של האסיפה .15

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, 

פורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או י

 שבאתר ההפצה. השותפותלעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי 

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפרסם באתר ההפצה בד 

ב לתקנות 5ם בתקנה בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטי

החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, 

 .2000-התש"ס

 של השני בחלקו היום סדר שעל יםהנושא לגבי הצבעתו אופן את יציין מחזיק יחידות השתתפות

 .זה הצבעה כתב



 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 )"התקנות"( 2005 –"ו התשס(, עמדה והודעות בכתב)הצבעה  החברות תקנות ילפ הצבעה כתב

 חלק שני

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת: השותפות שם

 , הרצליה פיתוח12שד' אבא אבן (: ההצבעה כתבי ומשלוח)למסירה  השותפות מען

 550263107: השותפות' מס

 00:14 בשעה 8201 ,יוליב 18, 'ד יום: האסיפה מועד

 מיוחדתשנתית וכללית  אסיפה: האסיפה סוג

 2018ביוני  19 ,'ג: יום הקובע המועד

 

   מחזיק יחידות ההשתתפותפרטי 

 ____________________  - מחזיק יחידות ההשתתפותשם  .1

 ________________________  - מס' זהות .2

  - תעודת זהות ישראלית למחזיק יחידות ההשתתפותאם אין  .3

 _______________________  - מס' דרכון 

 _________________  - המדינה שבה הוצא 

 _______________________  - בתוקף עד 

  - הוא תאגיד מחזיק יחידות ההשתתפותאם  .4

 ______________________ - מס' תאגיד 

 _________________  - מדינת ההתאגדות 

 סיווג משתתף באסיפה .5

 נא ציין האם הינך:

 "1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1" כהגדרתו בסעיף ןבעל עניי. 

  "לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  1" כהגדרתו בתקנה משקיע מוסדי

, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות 2009-)השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"ט

 .1994-בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

  "1968-)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח37" כהגדרתו בסעיף נושא משרה בכירה. 

   .אינני אחד מהנ"ל 



 ההצבעה אופן

 ענייןבעל או  ,בעל שליטה בשותפות אתה האם 3ההצבעה אופן היום סדר שעל הנושא

א)ב( 267ההתקשרות מכוח סעיף באישור  אישי

נא)ג( לפקודת 65לחוק החברות או סעיף 

 4?שותפויות ה

 לא 5כן נמנע נגד בעד 

מינוי מחדש של   - 1החלטה מס' 

רואי החשבון המבקרים של 

והסמכת דירקטוריון  השותפות

השותף הכללי בשותפות לקבוע 

 את שכרם

   

-- -- 

אישור מסגרת   - 2החלטה מס' 

לביצוע הצעות פרטיות של ניירות 

ערך, אשר תיועד לעובדים, נושאי 

שירותים שאינם משרה ונותני 

בעלי שליטה בשותף הכללי של 

כמפורט  ,השותפות ובשותפות

 הזימוןדוח ב

     

עדכון מדיניות   - 3החלטה מס' 

התגמול לנושאי משרה בשותפות 

שתכלול  ךובשותף הכללי כ

 התייחסות לרילוקיישן

     

תיקון הסכם   - 4החלטה מס' 

השותפות כך שנכס הנפט 

Yucatan  מטרות יתווסף לסעיף"

 השותפות"

   

-- -- 

 

 לא ____ כן ____ האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

----------------------------------------------------------------------------------- 

( 1)177באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף  ביחידות ההשתתפותהמחזיקים  למחזיקי יחידות השתתפות

, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות - לחוק החברות(

 .באמצעות המערכת האלקטרונית

כתב הצבעה  -מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות הרשומים במרשם  למחזיקי יחידות השתתפות

 בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. רקתקף  זה

                                                 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  3
 כתב באמצעות להצביע ניתן ושלגבישלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה  מחזיק יחידות השתתפות  4

 .במניין תבוא לא הצבעתו, יפרט ולא"כן"  שיסמן או, ההצבעה
 .לכך המיועד במקום לפרט נא  5



 :(שרלוונטי)ככל  שעל סדר היום ותבהחלט אישי עניין או בשותפות שליטה אודות פרטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה: ________________                                       תאריך: ____________


