
 

 

  נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 "(השותפות)"

               

9201 ,מרץב 12  

              לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 

  מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפותכינוס אסיפה כללית מיוחדת של  עלהודעה דוח מיידי ו הנדון:

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

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

והתקנות על פיו, מתכבדת השותפות להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי  "(החברותחוק )"

 "(, כדלקמן:האסיפהיחידות ההשתתפות של השותפות )"

 מקום האסיפה ומועדה .1

, 12אבא אבן  בשדרות אשר במשרדי השותפות 12:00בשעה  17.4.2019' דהאסיפה תתקיים ביום 

  הרצליה פיתוח.

 ופרטים נוספים סדר יום האסיפה .2

את "( הבורסהאביב בע"מ )"-בורסה לניירות ערך בתלאישר דירקטוריון ה ,2019בפברואר  28ביום  2.1

המאפשר לאסיפה הכללית של מחזיקי באופן הבורסה ז לחלק השני לתקנון "פרק י תיקונו של

השקיע להסמיך את השותפות ל המוגדרות בתיקון ובהתאם לתנאיו,, בנסיבות יחידות ההשתתפות

יצוע באישור האסיפה הכללית ובללא צורך ב בפרויקטים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות

לתקופה שלא תעלה של שלוש  . הסמכה כאמור, מוגבלתכל פרויקטבגין תיקון הסכם השותפות 

 . 1"(התיקון)" שנים

חוק ניירות ערך, ל 48בדרך הקבועה בסעיף  אושרשנדון בהרחבה ו לאחרנכנס לתוקפו התיקון  2.2

 . "(הרשות)" אישור הבורסה ורשות ניירות ערך עם קבלת, 1968-תשכ"ח

ורק פרויקטים אשר הוגדרו  ךא, שותפויות מוגבלות נסחרות היו רשאיות לבצע התיקוןטרם  2.3

גדרו במפורט הובמפורט בהסכם השותפות לפני הרישום למסחר לראשונה או פרויקטים אשר 

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

  "(.ההסדר הקייםההשתתפות )" יחידות מחזיקיידי האסיפה הכללית של 

ציינה הבורסה כי הוראות התיקון עתידות  ,2ה הבורסהמוטת התיקון שפרסבמסגרת הרקע לטי 2.4

, וכן לשותפויות התמודדות על פרויקטים תוך ניצול דינאמי של הזדמנויות עסקיות לאפשר

 של שותפויות, קשיים שההסדר הקיים מערים על התנהלות תחרותית סבירהה הרחיבה בדבר

 מתוך הבקשה שהתקבלה בעניין. 

                                                      
  E1216238.pdf-https://mayafiles.tase.co.il/reports/1216001/1217000   -לפרטי התיקון ראו       1

 E1186346.pdf-https://mayafiles.tase.co.il/reports/1186001/1187000 - 2018באוקטובר  2ראו טיוטה להערות הציבור מיום  2

 

https://mayafiles.tase.co.il/reports/1216001-1217000/E1216238.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/reports/1216001-1217000/E1216238.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/reports/1186001-1187000/E1186346.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/reports/1186001-1187000/E1186346.pdf
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יש לציין כי התיקון אינו משנה את הוראות הפקודה בדבר האישורים המיוחדים הנדרשים  2.5

להשקעה בפרויקטים בהם לחברת השותף הכללי או לבעלי השליטה בה יש עניין אישי, אשר 

 .נותרים בעינם

להתנהלותה התחרותית י ונחוץ גם השותפות סבורה כי שינוי זה חיונכפי שיובא להלן ביתר פירוט,  2.6

על מנת לאפשר לשותפות להתמודד במכרזים, ו/או לחתום על עסקאות מול  ,בפרטשל השותפות. 

צדדים שאינם מוכנים לחשוף את תנאי העסקה טרם החתימה, ו/או להתנות את העסקה באישור 

 האסיפה הכללית. 

שנבחנות על ידה, נופלות בגדר אחת  הפוטנציאליותסיון השותפות, מרבית העסקאות ימנ

תישאר השותפות בעמדה חלשה ביותר ביחס לשוק הקטגוריות האמורות וללא אימוץ התיקון 

 . במקרים כאלה

 תיקון, נדרשים האישורים הבאים: ה הוראותעל מנת לאמץ את  2.7

 ;אישור ועדת הביקורת 2.7.1

  ;של השותפותדירקטוריון השותף הכללי  אישור 2.7.2

בהתאם ברוב מיוחד החלטה בשל השותפות מחזיקי יחידות ההשתתפות  תאסיפאישור  2.7.3

  .3לפרק י"ז בחלק השני של תקנון הבורסה 2)ב(7לסעיף 

 להלן. 6ראו סעיף שעל סדר היום לפירוט בדבר הרוב הדרוש לאישור ההחלטה 

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי, בהתאמה, לאמץ את , 2019 במרץ 7-ו 6 בימים 2.8

כמפורט בנספח לדוח זימון  4הסכם השותפותל 5סעיף לתקן את  גםלצורך כך, ו ,הוראות התיקון

 . מחזיקי יחידות ההשתתפות, בכפוף לאישור זה

 -השותפות תחיל על עצמה ככל שיאושר התיקון באסיפה המזומנת על פי דוח זה, כי עוד הוחלט, 

נוהל לפיו  - ובנוסף ליתר התנאים המופיעים בהוראות התיקון והפקודה ,מעבר לנדרש בתיקון

ועדת חייב אישור השקעה בכל פרויקט נוסף אשר אינו כלול במועד זה בהסכם השותפות, ת

 הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי. 

רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו  אתהלאשר כי השותפות : "נוסח ההחלטה המוצעת

ביחס לכל  במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי

תעמוד . החלטה זו כמפורט בנספח לדוח הזימוןהסכם השותפות ל 5סעיף לתקן את  פרויקט, ולשם כך

 ".ממועד אישור האסיפה למשך שלוש שנים בתוקף

 ההחלטה שעל סדר היום לאישור עיקריים נימוקים .3

שהצורך התקבלו מהנימוק  2.8ת ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי כאמור בסעיף והחלט

על יכולת השותפות במידה ניכרת  מקשה פרויקטלגבי כל ההשתתפות  יחידות מחזיקיבאישור אסיפת 

 מונעת התמודדות כזו כל עיקר.אף ולעתים  ,הנפט והגז הרלבנטיים נכסימרבית להתמודד על רכישת 

סביבה המאפייני , בפרט נוכח לנחיצות התיקוןהתייחסו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי 

 .להלן כמפורטהעסקית בה פועלת השותפות, 

  

                                                      
  . שותפותוזאת על מנת לתקן את הסכם ה ( מקרב קולות המשתתפים בהצבעה75%לפחות שבעים וחמישה אחוז ), נדרש רוב של לכךבנוסף   3

ואשר  30.8.2015נחתם ביום אשר  מצד שני כשותף מוגבל Flair Oil and Gas LPבין פלר נפט וגז ניהול בע"מ כשותף כללי מצד אחד ובין   4
 ."(הסכם השותפות)" 18.7.2018 -ו 1.4.2018; 7.9.2017; 7.11.2016תוקן בתאריכים 
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, המוכר בתחום הפעילות במרבית העסקאות :חשיפת פרטי העסקה טרם החתימההתנגדות ל ▪

מחייב, ובפרט כאשר לאחר החשיפה של על הסכם מתנגד לחשיפת תנאי העסקה טרם החתימה 

 . )בהתאם לתוצאות האסיפה( תנאים אלה קיימת התכנות לביטול העסקה

המוכר אינו מוכן  במרבית המקרים, :האסיפה העסקה על ידי עד לאישורסירוב המוכר להמתין  ▪

להמתין זמן כה רב בין גיבוש תנאי העסקה לבין אישורה בפועל. אישור האסיפה מתקבל לכל 

 .זימון האסיפהימים ממועד פרסום  21המוקדם כעבור 

אינו מאפשר לשותפות  ההסדר הקייםכלליות האמור לעיל, מ מבלי לגרוע במכרזים: תנאי הסף ▪

 ים, מאחר שתנאי המכרזעולםהלהתמודד במכרזים עתידיים על נכסי נפט וגז במרבית מדינות 

דרישות הגילוי במסגרת זימון האסיפה,  .הגשת הצעה בלתי הדירה שפרטיה חסוייםמחייבים לרוב 

ואף ההודעה על עצם ההתמודדות )גם במנותק מדרישות הגילוי הספציפיות(, מונעות את 

  5האפשרות להגיש הצעה, וכל שכן לזכות במכרזים מעין אלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
מכרזית טרם רישומן למסחר לראשונה של יחידות ההשתתפות של השותפות למסחר. תחת נכסיה של השותפות נרכשו במסגרת מרבית     5

ההסדר הקיים, בהתחשב בכך שיחידות ההשתתפות של השותפות רשומות למסחר, השותפות לא יכולה היתה להשתתף במכרזים בגין 
 נכסים אלה.
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 פרטים כלליים אודות האסיפה

 ומועדההמיוחדת קום כינוס האסיפה הכללית מ .4

, הרצליה 12השותפות: שד' אבא אבן במשרדי  12:00בשעה  ,2019באפריל  17, 'דהאסיפה תתקיים ביום 

. אם לא יימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תתקיים פיתוח

 ותיערך באותה השעה ובאותו המקום., 2019באפריל  24 'ד יוםבהאסיפה הנדחית 

 נוסח ההחלטה המוצעת .5

לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת 

סעיף בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את 

 הסכם השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימון. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים ממועדב 5

 .אישור האסיפה

 שעל סדר היום הההחלט הדרוש לאישורהרוב  .6

להסכם השותפות, הרוב הדרוש לצורך אישור ההחלטה הינו רוב של לפחות  30.1לסעיף  בהתאם 6.1

( מקרב קולות המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי היחידות 75%שבעים וחמישה אחוז )

 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

לעניין  לפקודהנא 65בדרך הקבועה בסעיף כי ההחלטה תתקבל  הקובעלתיקון,  בהתאםבנוסף,  6.2

 :לעיל יקיים את אחד התנאים שלהלן 6.1הרוב הקבוע בסעיף  ,אישור הצעה פרטית

, ההחלטהרוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור  6.2.1

המשתתפים בצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא 

 או באו בחשבון קולות הנמנעים;יו

לא  6.2.1בס"ק סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים  6.2.2

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

 המועד הקובע .7

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

-בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל, 2019במרץ  17', איום  )ב( לחוק החברות הינו182לסעיף 

 "(.המועד הקובע)להלן: " אביב בע"מ

 הצבעה באסיפה .8

-על ,אישיבאופן  המפורטת לעיל בהחלטהרשאים להצביע במועד הקובע מחזיקי יחידות ההשתתפות 

 באמצעות כתב הצבעה.  או  ידי שלוח

 אישור בעלות 8.1

, 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס 

בשינויים המחויבים, מחזיק יחידות השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר 

יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם על שם בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין 

לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לשותפות אישור בעלות מאת  השותפות

 חבר הבורסה בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות. 
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עבר לשותפות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יו השתתפותמחזיק יחידות  

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

   "(.מערכת ההצבעה האלקטרונית"

 מינוי שלוח להצבעה 8.2

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

 2019 באפריל 15' בועד הקבוע לאסיפה, קרי לא יאוחר מיום שעות לפני המ 48השותפות לפחות 

 . כתב המינוי יציין את מספר יחידות ההשתתפות בגינן הוא ניתן. 12:00בשעה 

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

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

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

ידי שלוח, ובין אם לא נכח באסיפה המקורית, בעצמו -ורית, בעצמו או עלאם נכח באסיפה המק

 ידי שלוח. -או על

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב 8.3

שעל סדר  ההחלטהרשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור השתתפות יחידות  מחזיק 

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

 .כתב 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, -וכן באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

 .ase.co.ilmaya.tבכתובת: 

רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח  מחזיק יחידות השתתפות 

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

באמצעותו, השתתפות לא רשום המחזיק יחידות  מחזיק יחידות השתתפותבאתר ההפצה, לכל 

או שהודיע , לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכךההשתתפות יחידות  מחזיקכן הודיע אלא אם 

כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי 

 . חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע

רשום רק אם צורף לו אישור בעלות לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק יחידות השתתפות לא  

או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב הצבעה 

או ישלח לה  שותפותימסור אותו ליהיה תוקף לגבי מחזיק יחידות השתתפות רשום, רק אם 

 העניין.לפי או תעודת ההתאגדות,  וןדרכ ,הזהות אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לשותפות, ביחס למחזיק יחידות השתתפות לא  

 . 08:00בשעה  17.4.2019, 'דיום ( שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, 4רשום, הינו עד ארבע )

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לשותפות, ביחס למחזיק יחידות השתתפות רשום,  

, או במועד 06:00בשעה  17.4.2019, 'דיום ( שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, 6הינו עד שש )

שעות לפני מועד כינוס  12מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 

 .האסיפה

( ימים לפני מועד האסיפה 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו עד עשרה ) 

 .7.4.2019', אהכללית, קרי יום 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
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השותפות רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, הודעת עמדה שתכלול את תגובת  

( ימים לפני מועד האסיפה, קרי, 5)ג( לחוק החברות, עד חמישה )88, כאמור בסעיף ןהדירקטוריו

 .12.4.2019', ויום 

 הצבעה במערכת האלקטרונית 8.4

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות  

 האלקטרונית. ההצבעה לא רשום להצביע במערכת  השתתפותיוכל מחזיק יחידות 

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

 .06:00, עד השעה 17.4.2019 ',דיום 

 הצבעה ביותר מדרך אחת 8.5

הצביע מחזיק יחידות השתתפות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר  

הצבעה של מחזיק יחידות השתתפות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת 

 .בכתב או כתב הצבעה אלקטרוני להצבעה באמצעות כתב הצבעה

 המניין החוקי .9

יחידות השתתפות  מחזיקיידי בא כוחם, שני -מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

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

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

ה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או למועד אחר כפי שדירקטוריון תדח

יחידות ההשתתפות שהיו זכאים לקבל הודעה על  מחזיקיהשותף הכללי יקבע בהודעה שתימסר לכל 

 . האסיפה

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

תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובאסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו 

 בסדר היום של האסיפה המקורית. 

 הוספת נושא לסדר היום .10

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

מכלל יחידות ההשתתפות בשותפות, וכן המפקח, רשאים לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא לפחות 

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

יפת סוג בחברה ציבורית החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואס החברות תקנותבהתאם לתקנות 

עד שבעה  לשותפותתומצא כאמור בקשה בשינויים המחויבים,  ,2000-והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס

כי  השותף הכללי בשותפותמצא דירקטוריון . 2019במרץ  19 , קרי עד ליוםימים לאחר זימון האסיפה

סדר יום מעודכן  השותפותנושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין 

( ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה 7ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה )

די מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כ. 2019במרץ  26להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: 

 . לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה

 עיון במסמכים .11

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

 . www.maya.tase.co.ilובאתר הבורסה בכתובת  www.magna.isa.gov.ilהאינטרנט: 
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, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' להחלטה האמורההדוח המיידי ועותק מכל מסמך הנוגע כמו כן, 

עם , בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש , הרצליה פיתוח12אבא אבן 

נוס וזאת עד למועד כי ,09-7883680, בטלפון יועצת משפטית ומזכירת השותפות, מיטל הלל אברמוב

 שעל סדר היום. ההחלטההאסיפה הכללית לאישור 

 

 

 

 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

 



 מוגבלתהשותפות ההסכם נוסח מוצע לתיקון  -נספח לדוח זימון אסיפה כללית 

 1 מיםוכפי שתוקן בי 2017 בספטמבר 4שנערך ונחתם ביום להסכם השותפות המוגבלת,  5בסעיף  .א

 יבוצעו העדכונים המסומנים להלן:"( הסכם השותפות)" 2018ביולי  18 -ו 2018באפריל 

 ת השותפותומטר .5

הנכללים  בשטחים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי יםבחיפושאך ורק השותפות תעסוק  5.1

בהם אשר ההשקעה  נכסי נפט וגז טבעי נוספיםב, וכן להלן .55בסעיף  הרשומיםבנכסי הנפט 

הכל ו ,"(הנכסים הנוספים)" תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי

   .לפי הנסיבותו ,השותפויותבהתאם להוראות פקודת 

מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא אשר אינה מצריכה אישורם של  ,השקעה בנכסים הנוספים 5.2

מחזיקי  להחלטתהינה בהתאם  ,לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי כפופה

 . "(האסיפה החלטת)" 20191באפריל  17מיום אסיפה מסגרת ביחידות ההשתתפות 

והיא ניתנת , "(מועד הפקיעה)" 2202באפריל  17עד ליום  העמוד בתוקפתהאסיפה  החלטת 5.3

אסיפת , ע"י אישור מחודש של שלוש שנים כל אחתלמשך תקופות נוספות בנות  להארכה

לפרק י"ז בחלק השני של תקנון  2)ב(7ברוב הדרוש על פי סעיף  מחזיקי יחידות ההשתתפות

 .אביב בע"מהבורסה לניירות ערך בתל 

מתווה אישור ההשקעה בנכסים יאשרו מחדש את מחזיקי יחידות ההשתתפות לא שככל  5.4

נוסף על הנכסים שיהיו בידי  ,, אזי השקעה בכל נכס נפטלעיל 5.1נוספים כאמור בסעיף 

האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות  תחייב קבלת אישור, הפקיעההשותפות במועד 

 ההשתתפות.

 Block 16, South Pelto ; :הבאים:הינם השותפות של הנפט נכסי, 2019באפריל  17נכון ליום  5.55.1

Area ;Bayou Fer Blanc  ;Block 82, Green Canyon ;Block A-403, High Island Area, East 

Addition, South Extension ;Block 156, East Breaks ;Block 252, East Breaks ;Block 158, 

East Cameron Area ;Block 915, Ewing Bank ;Block 832, Ewing Bank ;Block 876, Ewing 

Bank ;Block 228, East Cameron Area ;07-CFB01-NL16; 

  ;Canyon Area, Blocks 785, 828, 829, E/2 of 830, 871 and 872, Keathley-uckskinB,  

Walker Ridge Blocks 31938, 25232 and 28148 - Shenandoah , 

36315 Walker Ridge Block -h Yucatan Nort  כל זכות נפט אחרת שתוקנה לשותפות וכן

פי דיני המדינה -לשותפות עלפי הרשאה שתוקנה כדין -והכל עלשתוגדר בהסכם זה בעתיד 

מובהר כי פעילות השותפות בנכסי הנפט כאמור  .אשר בשטחה יתבצעו הפעולות האמורות

 ידה. -לעיל יכול שתבוצע בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים על

לשותפות יהיו כל הסמכויות והכוחות הדרושים ו/או מועילים לצורך קידום מטרות  5.65.2

לרבות התקשרות בהסכמים וביצוע כל הפעולות שלדעת השותף  השותפות או הקשורים בהן

הכללי הינן נחוצות או דרושות לשם הוצאה לפועל של מטרות השותפות והכל בהתאם 

 להוראות הסכם זה.

 ביתר הוראות הסכם השותפות לא יחול כל שינוי. .ב

                                                 
 פרויקטים הוספת בדבר הבורסה תקנון תיקוןבהמופיעה  האפשרותבמסגרת אסיפה זו אימצו מחזיקי יחידות ההשתתפות את   1

 לפרטי התיקון ראו:  .מוגבלת בשותפות
1217000/E1216813.pdf-https://mayafiles.tase.co.il/reports/1216001 

 

 



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

 ראשוןחלק 

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

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

השותפות: שד' אבא אבן במשרדי , 12:00בשעה  2019, אפרילב 17 'ד םרך ביואסיפה כללית מיוחדת תיע

באותו מקום ובאותה  2019, באפריל 24 ,'דאם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום  ., הרצליה פיתוח12

 "(.האסיפהשעה )"

 :ההצבעה כתב באמצעות להצביע ניתן ושלגבי היום סדר שעל הנושא פירוט .3

אפשר לאסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות מהבורסה תיקון תקנון ההוראות את לאמץ 

להסמיך את השותפות לבצע פרויקטים )כהגדרתם בתקנון הבורסה( שלא הוגדרו במפורט בהסכם 

 .המצורף לדוח הזימוןבהתאם לנוסח ובכלל זה לתקן את הסכם השותפות  ,השותפות

ספים שלא הוגדרו פרויקטים נורשאית לבצע  אתהלאשר כי השותפות " :נוסח ההחלטה המוצעת

ביחס לכל  במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי

תעמוד . החלטה זו הסכם השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימוןל 5סעיף לתקן את  פרויקט, ולשם כך

 ".ממועד אישור האסיפה למשך שלוש שנים בתוקף

 ת:עוצהמה ההחלטל ן בהם בנוסחים המלאים שיתן לעייהמקום והשעות שנ .4

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

גע להחלטות . כמו כן, הדוח המיידי ועותק מכל מסמך הנוwww.maya.tase.co.ilהבורסה בכתובת 

ד ה', בשעות פיתוח, בימים א' ע, הרצליה 12אבן  בשד' אבאהשותפות האמורות, עומדים לעיון במשרדי 

השותפות,  תמזכיריועצת משפטית ו, אברמובמיטל הלל עם העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש 

  . וזאת עד למועד כינוס האסיפה, 073-3237464 בטלפון

 שעל סדר היום: בנושא הההחלט הדרוש לקבלת הרוב .5

שור ההחלטה הינו רוב של לפחות ות, הרוב הדרוש לצורך איכם השותפלהס 30.1לסעיף  בהתאם 5.1

( מקרב קולות המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי היחידות 75%שבעים וחמישה אחוז )

 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

בדרך כי ההחלטה תתקבל  הקובע, )כהגדרתו בדוח הזימון( לתיקון בהתאםבנוסף,  5.2

הרוב הקבוע בסעיף לעניין אישור הצעה פרטית, ת ודת השותפוילפקונא 65ה בסעיף הקבוע

 :לעיל יקיים את אחד התנאים שלהלן 5.1

, ההחלטהרוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור  5.2.1

המשתתפים בצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא 

 או הנמנעים; ון קולותבאו בחשביו

 5.2.1בס"ק סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים  5.2.2

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



 מחזיק יחידות השתתפות:ציון זיקה של  .6

פי הוראות -דרו של עניין אישי, כנדרש עלהעיומו או בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון ק

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

 אם קיים. 

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

 .הצבעתו במניין

עלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של ופן ההצבעה של בא יין, לענבנוסף

 תתף בהצבעה. מקום לסימון סיווג המשכתב ההצבעה 

 :ההצבעה כתב תוקף .7

 ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: לכתב

ת או אישור בעלות באמצעון להל 13ף כאמור בסעי בעלות אישור - 1רשום לא מחזיק יחידות השתתפות

 1968-ך, התשכ"חלחוק ניירות ער 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  השתתפות ותק יחידזימחהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי 

 . 06:00בשעה  17.4.2019 ',ד יוםקרי,  – מועד האסיפה

שעות לפני  4לא רשום הינו עד  מחזיק יחידות השתתפותצבעה על ידי ון להמצאת כתב הההאחר המועד

 . 08:00בשעה  17.4.2019, 'דיום קרי,  – מועד האסיפה

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

 : הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

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

 8 . לפרטים נוספים ראו סעיף06:00, עד השעה 17.4.2019 ',דיום  קרי: – מועד נעילת המערכת כאמור

 .זימוןהלדוח 

  :העמדה והודעות ההצבעה כתבי למסירת תופהשות ןעמ .9

 .יה פיתוח, הרצל12ן שד' אבא אב, מיטל הלל אברמובעו"ד לידי  השותפות שרדימ

  :מחזיקי יחידות ההשתתפותעל ידי  לשותפותעמדה  הודעותהאחרון להמצאת  עדהמו .10

 .4.20197.' א ליום עד היינו, האסיפה מועד לפני ימים( 10) עשרה עד

  :להודעות העמדה דירקטוריון השותף הכללי בשותפותת תגובת להמצא חרוןד האהמוע .11

 .4.201912.' ו היינו עד ליום, האסיפה מועד לפני ימים( 5) חמישה עד

                                                 
 במרשם הרשומות יחידות ההשתתפות יןב נכללות יחידות השתתפות תןווא בורסה חבר אצל השתתפותיחידות  רשומות שלזכותו מי     1

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



 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.ilבע"מ: אביב -הבורסה לניירות ערך בתל

 אישורי בעלות .13

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

יף של חבר הבורסה או הבעלות בסנ "( את אישורההבורס חבר)"מחזיק  אותו ידי עלשל השותפות 

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

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

 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 מדהוהודעות ע עיון בכתבי הצבעה .14

לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב  יחידות השתתפותיק מחז

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

בעה בדואר יין לקבל כתבי הצאינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונ הואלחבר הבורסה כי 

ן קבלת הודעות יין כתבי ההצבעה תחול גם לעניילעניחידות השתתפות  מחזיקתמורת תשלום; הודעת 

 העמדה.

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

ך כל זכויות ההצבעה עור כאמור מתוך ס, וכן מי שמחזיק בשיזכויות ההצבעה בשותפותך כל יותר מס

בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, , זכאי חברת השותף הכללי או בעל השליטה בהידי שאינן מוחזקות ב

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

 .לשותפותונית שהגיעו כת ההצבעה האלקטרוברישומי ההצבעה באמצעות מער עיין בכתבי ההצבעהל

 הינה:  בשותפותויות ההצבעה ( מסך כל זכ5%המהווה חמישה אחוזים ) השתתפותיחידות הכמות 

 .יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות 1,913,305 -כ

שאינן  בשותפותעה ך כל זכויות ההצב( מס5%המהווה חמישה אחוזים ) יחידות ההשתתפותת כמו

יחידות השתתפות רשומות  1,122,732 -הינה: כ השותף הכללי או בעל השליטה בה בידי חברתמוחזקות 

 .על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות

 שינויים בסדר היום של האסיפה .15

פת נושא לסדר היום, היום, לרבות הוס ד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדרלאחר מוע

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

 שבאתר ההפצה. השותפותלעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי 

אתר ההפצה בד דר היום, יפרסם במתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סכתב הצבעה 

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

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

 .2000-התש"ס

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


 

 של השני בחלקו היום סדר שעל יםהנושא גביל 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

 בלתנאוויטס פטרוליום, שותפות מוג: השותפות שם

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

 755026310: השותפות' מס

 00:12 בשעה 9201 ,אפרילב 17, 'ד יום: האסיפה מועד

 מיוחדתכללית  אסיפה: האסיפה סוג

 2019 ץרמב 17 ,'א: יום הקובע המועד

 

   מחזיק יחידות ההשתתפותפרטי 

 ____________________  - ההשתתפותמחזיק יחידות שם  .1

 ________________________  - מס' זהות .2

  - תעודת זהות ישראלית תפותלמחזיק יחידות ההשתאם אין  .3

 _______________________  - מס' דרכון 

 _________________  - המדינה שבה הוצא 

 _______________________  - בתוקף עד 

  - הוא תאגיד פותמחזיק יחידות ההשתתאם  .4

 ______________________ - מס' תאגיד 

 _________________  - ההתאגדות מדינת 

 משתתף באסיפה סיווג .5

 נא ציין האם הינך:

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

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

ן מנהל קרן להשקעות משותפות , וכ2009-, תשס"ט)השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(

 .1994-שנ"דמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התבנאמנות כ

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

  .אינני אחד מהנ"ל 



 ההצבעה אופן

 ההחלטהבאישור  יאיש ענייןבעל  אתה האם 3ההצבעה אופן היום סדר שעל הנושא

 4?דת השותפויות לפקו אנ65מכוח סעיף 

 לא 5כן נמנע נגד בעד 

 אתהלאשר כי השותפות 

רשאית לבצע פרויקטים 

נוספים שלא הוגדרו במפורט 

בהסכם השותפות, וזאת 

בכפוף לאישור ועדת הביקורת 

 ודירקטוריון השותף הכללי

 ביחס לכל פרויקט, ולשם כך

הסכם ב 5סעיף לתקן את 

שותפות כמפורט בנספח ה

. החלטה זו הזימון חלדו

למשך שלוש  תעמוד בתוקף

 .ממועד אישור האסיפה שנים

     

 

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

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

( 1)177יף סעבאמצעות חבר בורסה )לפי  יחידות ההשתתפותבהמחזיקים  חידות השתתפותלמחזיקי י

, 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

 ת.דות הזהות/דרכון/תעודת התאגירוף צילום תעודצב רקתקף  זה

                                                 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  3
 כתב באמצעות צביעלה ניתן ושלגבים של האסיפה וזה ביחס לנושא שעל סדר הישלא ימלא טור  מחזיק יחידות השתתפות  4

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



 :(שרלוונטי)ככל  שעל סדר היוםה בהחלט אישיה ענייןה אודות פרטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה: ________________                                       תאריך: ____________


