
 

 

  נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 "(השותפות)"

 2019 ,במאי 29                

              לכבוד   לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 

 יחידות ההשתתפותמחזיקי של שנתית כינוס 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

של מחזיקי יחידות והתקנות על פיו, מתכבדת השותפות להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית  "(חוק החברות)"

 , כדלקמן:"(האסיפה)" ההשתתפות של השותפות

 מקום האסיפה ומועדה .1

, הרצליה 12אבא אבן  בשדרות אשר במשרדי השותפות 12:00בשעה  20.6.2019 חמישיהאסיפה תתקיים ביום 

  פיתוח.

 סדר יום האסיפהעל  .2

 בדוחות הכספיים  ודיוןהצגה  2.1

 בדוחות לעיין ניתן .2018בדצמבר  31הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 

 ביום פורסם אשר 2018ת לשנ השותפות של התקופתי לדוח מצורפיםההמבוקרים של השותפות  הכספיים

 רשות של ההפצה באתר ("2018ת לשנ התקופתי הדוח( )"2019-01-027558 :מספר אסמכתא) 2019במרץ  29

בע"מ  אביב-בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט ובאתר www.magna.isa.gov.il בכתובת ערך ניירות

נדרשת החלטת דיון בלבד ולא הצגה והנושא מובא ל "(.אתרי ההפצה)"www.maya.tase.co.il בכתובת 

 בגינו.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 

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

 ם. שכר

דוח הממשל התאגידי בפרק ל 5, ראו סעיף 2018לפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 

 .2018התקופתי לשנת הנכלל בדוח הדירקטוריון 

 נוסח החלטה מוצע:

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של השותפות, "

עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי בשותפות 

 ".וע את שכרםלקב

  

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


- 2 - 

משרד פאהן קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת )שניה( ואישור תנאי כהונתו מינוי  2.3

  והעסקתו.

קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת )שניה( בת שלוש שנים, החל ממועד  מינוי משרד פאהן

. משרד פאהן קנה ושות' יהיה זכאי לאותם תנאי כהונה והעסקה 20.6.2022עד לתאריך  אישור האסיפה, היינו

 מע"מ(.דולר ארה"ב )בתוספת  4,000של חודשי בסך כפי שקיבל במהלך תקופת כהונתו הראשונה, לרבות שכר 

מטעם  יםכמפקח יםהמשמשורו"ח מיכה בלומנטל לפרטים בדבר ההשכלה והניסיון של רו"ח אביבית בן ציון 

 המצ"ב לדוח זימון זה.  ותכ לפקודה ראו ההצהר65משרד פאהן קנה, בהתאם לסעיף 

 נוסח החלטה מוצע:

 20.6.2019ים החל מיום שנ 3בת  לתקופת כהונה נוספת"למנות את משרד פאהן קנה ושות כמפקח השותפות 

 .דולר ארה"ב )בתוספת מע"מ(" 4,000של חודשי בסך ולאשר כי יהיה זכאי לקבל שכר 

 

 ים אודות האסיפהכלליפרטים 

 ומועדההשנתית קום כינוס האסיפה הכללית מ .3

, הרצליה 12אבא אבן  רותשדב אשר השותפותבמשרדי  12:00בשעה  20.6.2019, חמישיהאסיפה תתקיים ביום 

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

 ותיערך באותה השעה ובאותו המקום., 27.6.2019 חמישייום בהנדחית 

 נוסח ההחלטות המוצעות .4

מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של  למנות 4.1

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

 .הכללי בשותפות לקבוע את שכרם

 שנים החל מיום 3את משרד פאהן קנה ושות כמפקח השותפות לתקופה בת מחדש למנות  4.2

 דולר ארה"ב )בתוספת מע"מ(. 4,000של  ךחודשי בסולאשר כי יהיה זכאי לקבל שכר  20.6.2019

 ההחלטותהרוב הנדרש לקבלת  .5

מכלל קולות מחזיקי  רגילרוב הינו  לעיל 4.1המתוארת בסעיף  החלטהלצורך אישור ה הדרוש הרוב 5.1

באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, הזכאים להשתתף באסיפה  םיחידות ההשתתפות הנוכחי

 .ו בהולהצביע בה ואשר הצביע

רוב קולות של מחזיקי יחידות  הינו 4.2המתוארת בסעיף חלטה הלצורך אישור ה הדרוש הרוב 5.2

 תקיימו כל אלה:ה, ובלבד שהנדחיתההשתתפות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה ובאסיפה 

במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון  .א

קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט 

וכן קולות עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, 

 הנמנעים;

סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל  .ב

השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים 

מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי  2%עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על 

 .ות ההשתתפותיחיד
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 הקובעהמועד  .6

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

)להלן:  אביב בע"מ-בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל, 13.6.2019, חמישייום  )ב( לחוק החברות הינו182

 "(.המועד הקובע"

 הצבעה באסיפה .7

ידי שלוח, וכן -באופן אישי או על מחזיקי יחידות ההשתתפות רשאים להצביע בהחלטות המפורטות לעיל

באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב מינוי של שלוח 

שעות לפני המועד  48עורך דין יש להפקיד במשרדי השותפות לפחות ידי -להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על

 המינוי יציין את מספר יחידות ההשתתפות בגינן הוא ניתן. . כתב18.6.2019הקבוע לאסיפה, קרי לא יאוחר מיום 

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

שעות לפחות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי מחזיק יחידות ההשתתפות שהפקיד את  48הנקובים לעיל, 

ידי שלוח, -ורית, בעצמו או עליפוי הכוח להצביע באמצעות שלוח באסיפה נדחית, וזאת בין אם נכח באסיפה המק

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

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

המחויבים, מחזיק יחידות השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת 

שתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ה

הכללית, ימציא לשותפות אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע, 

 כנדרש לפי התקנות האמורות. 

ת שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת כמו כן, מחזיק יחידות השתתפות לא רשום רשאי להורו

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

 הצבעה במערכת האלקטרונית .8

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

 השתתפות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית. 

, עד 20.6.2019( שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 6המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש )

 .06:00השעה 

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

 יחידות השתתפות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה

 .אלקטרונית

 המניין החוקי .9

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

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

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

יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או למועד אחר כפי שדירקטוריון השותף הכללי יקבע בהודעה 

 ם לקבל הודעה על האסיפה. שתימסר לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות שהיו זכאי

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

האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובאסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של 

 האסיפה המקורית. 
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 הוספת נושא לסדר היום .10

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

יחידות ההשתתפות בשותפות, וכן המפקח, רשאים לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה 

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

בשינויים המחויבים, בקשה כאמור תומצא לשותפות עד שבעה ימים לאחר זימון  בהתאם לתקנות הודעה ומודעה,

. מצא דירקטוריון השותף הכללי בשותפות כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום 5.6.2019האסיפה, קרי עד ליום 

 מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין השותפות סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר

. 12.6.2019( ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: 7משבעה )

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

 עיון במסמכים .11

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

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

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

היועצת , מיטל הלל אברמובפיתוח, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם 

זאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות , ו09-7883680בטלפון  המשפטית ומזכירת השותפות

 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        
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