
 

 

  נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 "(השותפות)"

           

9201 ,בספטמבר 26  

              לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 

  יחידות ההשתתפות של השותפותמחזיקי יוחדת של כינוס אסיפה כללית מ 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  "(חוק החברות)"

 "(, כדלקמן:האסיפהיחידות ההשתתפות של השותפות )"

 מקום האסיפה ומועדה .1

, 12אבא אבן  בשדרות אשר במשרדי השותפות 12:00בשעה  2019 נובמברב 3 ,א' האסיפה תתקיים ביום

  הרצליה פיתוח.

 ופרטים נוספים סדר יום האסיפה .2

 םלמשקיעיבמחיר מימוש של אופציות לא סחירות בגין מימוש מוקדם  הפחתה למתןהוספת אפשרות 

  פרטיים מוקדמים

של  מוקדם מימוש בגיןבמחיר המימוש  להפחתהאפשרות  הוספת לאשר: "נוסח ההחלטה המוצעת

 כמפורט, כהגדרתן להלן של השותפות, ם פרטיים מוקדמיםשהוענקו למשקיעי לא סחירות אופציות

 ".האסיפה זימון לדוח 2 בסעיף

 דברי הסבר להצעת ההחלטה

"( של יחידות ההשתתפות של הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-למסחר בבורסה בתל רישומןלפני  .א

)אסמכתא מספר:  2017בספטמבר  12ביום שפורסם השותפות השותפות שהונפקו על פי תשקיף 

מוקדמים התקשרה השותפות עם משקיעים פרטיים "(, התשקיף( )להלן: "2017-01-081112

הקצתה יחידות השתתפות, וכן אלו בהסכמי השקעה, לפיהם הקצתה השותפות למשקיעים 

)להלן: נוספות ת השתתפות והמקנות זכות לרכישת יחיד לא סחירות האופצייחידות  9,542,141

 407,054למועד הדוח, מומשו בהתאמה(. ", הסכמי ההשקעה" -ו "האופציות" ,"המשקיעים"

 .9,135,087אופציות ליחידות השתתפות, כך שיתרת האופציות הינה 

 כדלקמן: םהאופציות העל פי הסכמי ההשקעה, תנאי המימוש של כתבי  .ב

שנים  3אופציות ניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד לתום ה -מועדי מימוש ופקיעה  .1

  ;("מועד המימוש האחרון)להלן: " 2020ספטמבר ב 19 קרי ,ממועד ביצוע ההנפקה לציבור
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 110% -שווה לו הינו צמוד לדולר ארה"בשל האופציות  מחיר המימוש - המקורי מחיר המימוש .2

ממחיר יחידות ההשתתפות שנקבע בהנפקה לציבור על פי התשקיף, בכפוף להתאמות בגין 

 2.5661 הנפקת זכויות וחלוקת רווחים. נכון למועד דוח זה, מחיר המימוש של האופציות הוא

סך תמורת המימוש של  .(26.9.2019ש"ח לפי שער חליפין יציג לתאריך  9.02) דולר ארה"ב

 אלפי דולר ארה"ב. 23,441הוא  ,מועד המימוש האחרוןעד בהנחה שכולן תמומשנה  ,האופציות

 בהתאםהוראות חסימה  בעבר חלושתנבענה ממימוש האופציות ההשתתפות יחידות על יצוין כי 

  .2019מרץ בחודש כבר  הסתיימה תקופתן, אשר וההנחיות על פיו תקנון הבורסהל

 לתשקיף.  4.3דבר המשקיעים, הסכמי ההשקעה ותנאי האופציות, ראו בסעיף בנוספים לפרטים 

היה  2019בספטמבר  26לספטמבר ליום  1ין יום ממוצע מחיר יחידת ההשתתפות של השותפות ב .ג

ממחיר  מהותיתנמוך  של האופציות מחיר המימוש ,ש"ח. לפיכך, נכון למועד פרסום דוח זה 13.56

כי מרבית מעריכה השותפות ברם,  .("בתוך הכסף"הן  ותהאופצי ,קרי) יחידת השתתפות

שחל  ,המשקיעים, אם לא כולם, יבחרו שלא לממש את האופציות לפני מועד המימוש האחרון

 . 2020כאמור בספטמבר 

הכוללת איתור ומימוש  ,נדרש הון נוסף למימון פעילותה ומימוש האסטרטגיה שלה לשותפות .ד

של השותפות לרבות ההשקעות  פיתוח נכסיה הקיימיםכן לונכסי נפט וגז, הזדמנויות השקעה ב

לאשר רכש מוקדם של שירותים  הנוספות הדרושות בפרויקט שננדואה בהתאם לבקשת המפעילה

 ,מוש האחרוןמועד המי לפניעוד מימוש האופציות על ידי המשקיעים . 1וציוד בעלי זמן אספקה ארוך

 השגת מקורות מימון אחרים. חלף  ,עסקיהסייע לה בקידום יוכל לאשר הון יזרים לשותפות 

לפיכך, ובמטרה ליתן למשקיעים תמריץ להקדים ולממש את האופציות לפני מועד המימוש 

ימי מסחר ממועד  4עד האחרון, מוצע להוסיף אפשרות, לפיה משקיעים אשר יממשו את האופציות 

"((, יהיו זכאים להפחתה מועד המימוש המוקדם)להלן: " 2019 בנובמבר 7אישור האסיפה )קרי יום 

לפני מועד המימוש האחרון כשנה מימושן לאור  2קיטון בשווי האופציותעקב הבמחיר המימוש, 

 שנקבע.

מחיר המימוש של האופציות במקרה של מימושן על ידי המשקיעים עד למועד שיעור ההפחתה ב

 המימוש החדש יעמוד על"(, כך שמחיר שיעור ההפחתה)להלן: " 10% -כ המוקדם יהיההמימוש 

סך תמורת המימוש של האופציות, בהנחה שכולן ש"ח(. בהתאם לכך,  8.12-דולר ארה"ב )כ 2.3095

 אלפי דולר ארה"ב.  21,097תמומשנה עד למועד המימוש המוקדם, הוא 

לטובת  ההינ ות בהתאם לדוח זהתנאי האופציהוספת האפשרות לשינוי לעמדת השותפות, 

 בין היתר מהסיבות הבאות:פני גיוס חוב נוסף, במידה ניכרת על  הועדיפהשותפות 

משקף עלות נמוכה יותר מאלטרנטיבות גיוס החוב  ההפחתהשיעור  –עלות גיוס חוב  .1

 .ת של השותפותוהפוטנציאלי

מימוש מוקדם של האופציות יתרום לחיזוק ההון העצמי של השותפות ויאפשר  –יחס מינוף  .2

 להימנע מלקיחת חוב נוסף. 

                                                      
)אסמכתא  2019באוגוסט  30אשר פורסם ביום  2019לפרטים ראו פרק עדכוני ברנע הנכלל בדוח הרבעוני של השותפות לרבעון השני של שנת   1

 (.2019-01-091003מספר: 
 1250יחידה של  ההנחות בבסיס המודל כללו מחיר. בתוספת פרמיה בהתאם למודל "בלק אנד שולס" הההפחתה במחיר המימוש נקבע  2

 26ליום שער חליפין יציג דולר ארה"ב/ש"ח  ,(2019 בספטמבר 26בהתאם לשער הסגירה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום אגורות )
ריבית חסרת ו, 5.2%בשיעור של  2019שבועית על פי מדריך נתוני הסחירות לחודש אוגוסט  סטיית תקן ש"ח, 3.517של  2019בספטמבר, 

  .2019בספטמבר  1כפי שפורסמה על ידי הבורסה ביום  2.1%סיכון בשיעור של 
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תישמר  ,עד למועד המימוש המוקדם ותשלא לממש את האופצי ושיבחר יםמשקיעמובהר כי ל

 מחיר המימוש המקורי. בעד למועד המימוש האחרון,  ותלממש את האופציהזכות 

הנסיבות לעיל, ובשים לב לכך שתקופת החסימה בהתאם להוראות הבורסה חלפה, לאור מכלול 

לא תהיינה כפופות לחסימה )כאמור, מגבלות  ותהיחידות שתנבענה מהמימוש המוקדם של האופצי

לא חלות בענייננו מגבלות ו ,(החסימה הרלבנטיות הנן אלו שנקבעו בהוראות הבורסה, ואלו פקעו

ותקנות ניירות  1968-ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח15הקבועות בסעיף  על מכירה חוזרת בבורסה

 (.2000-ד לחוק(, התש"ס15א עד 15ערך )פרטים לעניין סעיפים 

לחוק ג 15בהקשר זה יצוין כי עמדת השותפות לפיה לא חלות המגבלות על מכירה חוזרת לפי סעיף 

האופציות אינו מגיע כדי הנפקת נייר ערך חדש נובעת מכך שבנסיבות דנן השינוי בתנאי ניירות ערך 

כאורגן אשר אישר את ולו למען הזהירות, מהצורך באישור האסיפה )מבלי לגרוע  , לשיטתה,וזאת

הנסיבות . זאת מן הטעם שבשונה מבמסגרת התשקיף מעצם כך שרכש על פי התשקיף(האופציות 

זה מכבר  חלפהא. תקופת החסימה  בנסיבות דנן: 3רוסאריועמדת הרשות בעניין שעמדו בבסיס 

בתוף הכסף. בכך יש  קהאופציות עמוב.  ;חסומותלא יהיו האופציות אשר ינבעו ממימוש  והיחידות

 ;אינדיקציה לכך שאילו היה מדובר במועד האחרון למימוש בסיכויים גבוהים היה מתבצע מימוש

למי שיבצע המימוש הטעם לשינוי מחיר ד.  ;ג. מדובר על מימוש מיידי, בשונה מהארכת מועד מימוש

ה ניתנת רק למי הוא טעם עסקי שנועד להקדים את המימוש ולהבטיחו )שכן ההטב, מימוש מיידי

מימוש בתוספת הקדמת מועד המשקף את  במחיר המימושגובה ההנחה ה.  ;שמממש באופן מיידי(

בקשר  השותפותבהן היתה נושאת הינה נמוכה מעלויות גיוס אלטרנטיביות כאמור פרמיה. הפרמיה 

ברוב שהיה נדרש השינוי כפוף לאישור אסיפה כללית למען הזהירות, ו.  ;דומיםעם גיוס בהיקפים 

   .4להצעה פרטית חדשה

 הינם בעלי עניין בשותפות, כמפורט להלן:   חלק מבין המשקיעיםיצוין כי  .ה

ומכוח החזקתו  בהתאם לתנאי הסכמי ההשקעה, כדירקטור בשותפותהמכהן מר צבי ברק  (1

 מהון השותפות  4.75%יחידות השתתפות של השותפות )המהוות  1,816,415-ב)בעקיפין( 

 אופציות;  1,740,206 -בדילול מלא( ו 6.46%-ו

יחידות השתתפות של השותפות  990,208-ב)בעקיפין( דניאל חוסידמן מכוח החזקתו מר  (2

 אופציות;  1,740,208 -בדילול מלא( ו 4.96%-מהון השותפות ו 2.59%)המהוות 

יחידות  1,393,645-ב, מכוח החזקתה חברה מנהלת בע"מ –קרנות ההשתלמות למורים ולגננות  (3

 1,247,245 ,בדילול מלא( 4.93%-מהון השותפות ו 3.64%השתתפות של השותפות )המהוות 

 ;(4כתבי אופציה סחירים )סדרה  73,200-ואופציות 

, מכוח חברה מנהלת בע"מ –קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים מורי סמינר ומפקחים 

 1.93%-מהון השותפות ו 1.42%יחידות השתתפות של השותפות )המהוות  543,063-החזקתה ב

 (.4כתבי אופציה סחירים )סדרה  25,050 -אופציות ו 492,963, בדילול מלא(

 הנדרשים אישורים ה .3

 בדברי ההסבר במחיר המימוש של האופציות בגין מימוש מוקדם, כמפורט הפחתהלאפשרות ההוספת 

נא לפקודת השותפויות בנוגע 65בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף הכללית, לאישור האסיפה לעיל, מובאת 

                                                      
 .רוסאריו שירותי חיתום )א.ש.( בע"מ –פנייה מקדמית  3
 חדש היא כי לא תידרש תקופת חסימה חדשה.של נייר ערך למעשה המשמעות המהותית היחידה של הקביעה כי אין המדובר בהצעה פרטית    4

file:///C:/Users/lirazk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/81JB0FHJ/פנייה%20מקדמית%20–%20רוסאריו%20שירותי%20חיתום%20(א.ש.)%20בע%22מ
file:///C:/Users/lirazk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/81JB0FHJ/פנייה%20מקדמית%20–%20רוסאריו%20שירותי%20חיתום%20(א.ש.)%20בע%22מ
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(, זאת לאחר להלן 6כמפורט בסעיף ) נא הנ"ל65נדרש על פי סעיף בהתאם לרוב הולאישור הצעה פרטית, 

 . ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכלליאישור  2019בספטמבר  26תקבל לכך ביום שנ

החזקה באופציות, מכוח הנ"ל, עניין אישי בהחלטה מכהן כדירקטור בשותף הכללי, ה ,למר צבי ברק

  בישיבת הדירקטוריון ביחס להחלטה זו. בהצבעהולפיכך לא השתתף לעיל,  (1ה)בפסקה כמפורט 
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 פרטים כלליים אודות האסיפה

 ומועדההמיוחדת קום כינוס האסיפה הכללית מ .4

, הרצליה 12השותפות: שד' אבא אבן במשרדי  12:00שעה ב, 2019בנובמבר  3 א',האסיפה תתקיים ביום 

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

 ותיערך באותה השעה ובאותו המקום., 2019בנובמבר  10א',  יוםלהאסיפה הנדחית 

 נוסח ההחלטה המוצעת .5

במחיר המימוש של אופציות המשקיעים בגין מימוש מוקדם של  הפחתהלאשר הוספת אפשרות לקבלת 

 .לדוח זימון האסיפה 2האופציות, כמפורט בסעיף 

 שעל סדר היום הההחלט הדרוש לאישורהרוב  .6

הינו רוב קולות מחזיקי יחידות  לעיל 2יף הרוב הדרוש לצורך אישור ההחלטה המתוארת בסע

 :ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה

, המשתתפים ההחלטהרוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור  .א

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

 או הנמנעים;

לא יעלה על  )א(בס"ק סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים  .ב

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

 המועד הקובע .7

יום  לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית הינו ת השתתפותומחזיק יחידהמועד הקובע לקביעת זכאות 

המועד )להלן: " אביב בע"מ-בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל, 2019באוקטובר  3ה', 

 "(.הקובע

 הצבעה באסיפה .8

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

 באמצעות כתב הצבעה.  או  ידי שלוח

 בעלות אישור .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 בורסה 

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

לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לשותפות אישור בעלות מאת חבר הבורסה 

 בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות. 

לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות  השתתפותמחזיק יחידות 

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

   "(.ההצבעה האלקטרונית

  



- 6 - 

 

 מינוי שלוח להצבעה .8.2

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

 2019בנובמבר  1מתאריך  יאוחרשעות לפני המועד הקבוע לאסיפה, קרי לא  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, בדרך 

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 

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

 שלוח. 

 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

 .se.co.ilmaya.taבכתובת: 

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

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

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

או שהודיע כי הוא , לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכךההשתתפות יחידות  מחזיקהודיע  כן

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

 . ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע

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

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

או ישלח לה אותו בדואר  שותפותימסור אותו לתוקף לגבי מחזיק יחידות השתתפות רשום, רק אם 

 לפי העניין.או תעודת ההתאגדות,  וןדרכ ,הזהות וף צילום תעודתרשום, בציר

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

 . 08:00בשעה  2019בנובמבר  3( שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, 4הינו עד ארבע )

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

, או במועד 06:00בשעה  2019בנובמבר  3( 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 10ות הינו עד עשרה )המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפ

 .2019באוקטובר  24ה', יום  הכללית, קרי

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

 .2019באוקטובר  29, 'גיום 

  

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
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 הצבעה במערכת האלקטרונית .8.4

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

 האלקטרונית. ההצבעה לא רשום להצביע במערכת  השתתפותמחזיק יחידות 

 3 ,( שעות לפני מועד האסיפה, קרי6המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש )

 .06:00בשעה  2019בנובמבר 

 הצבעה ביותר מדרך אחת .8.5

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

יחידות השתתפות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה  מחזיקהצבעה של 

 .בכתב או כתב הצבעה אלקטרוני באמצעות כתב הצבעה

 המניין החוקי .9

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

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

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

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

 . האסיפה

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. 

 הוספת נושא לסדר היום .10

אחד או יותר, שלו אחוז אחד ות, מחזיק יחידת השתתפות, לפקודת השותפוי 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

)הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית החברות תקנות החברות בהתאם לתקנות 

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

השותף הכללי מצא דירקטוריון . 2019 באוקטובר 3 ה', , קרי עד ליוםימים לאחר זימון האסיפה

 השותפותכי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין  בשותפות

( ימים אחרי המועד האחרון להמצאת 7סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה )

מובהר, כי אין בפרסום . 2019 באוקטובר 10 ה', עד ליום הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי

 . דר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפהס

 עיון במסמכים .11

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

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

, 12, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' אבא אבן להחלטה האמורההמיידי ועותק מכל מסמך הנוגע 

מיטל הלל עם , בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש הרצליה פיתוח



- 8 - 

 

נוס האסיפה , וזאת עד למועד כי09-7883680בטלפון , יועצת משפטית ומזכירת השותפות, אברמוב

 שעל סדר היום. ההחלטההכללית 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

 



 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  2019בנובמבר  3א',  ביוםאסיפה כללית מיוחדת תיערך 

באותו מקום ובאותה  2019 בנובמבר 10א', אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום  ., הרצליה פיתוח12

 "(.האסיפהשעה )"

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

הפחתה במחיר מימוש של אופציות לא סחירות בגין מימוש מוקדם למשקיעים הוספת אפשרות למתן 

  פרטיים מוקדמים.

של  מוקדם מימוש בגיןבמחיר המימוש  להפחתהאפשרות  הוספת לאשר" :נוסח ההחלטה המוצעת

 כמפורט, אופציות לא סחירות שהוענקו למשקיעים פרטיים מוקדמים של השותפות, כהגדרתן להלן

 "האסיפה זימון לדוח 2 בסעיף

 :תהמוצעה ההחלטל המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים ש .4

ובאתר  www.magna.isa.gov.ilשל המגנ"א בכתובת האינטרנט: באתר ההפצה ח הזימון ניתן לעיין בדו

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

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

השותפות,  תמזכיריועצת משפטית ו, מיטל הלל אברמובעם העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש 

  . האסיפהוזאת עד למועד כינוס , 073-3237464 בטלפון

 :שעל סדר היום בנושא הההחלטהדרוש לקבלת  הרוב .5

הרוב הדרוש לצורך אישור ההחלטה הינו רוב קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים  5.1

 אחד מאלה:

רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה,  .א

במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו  .המשתתפים בצבעה

 בחשבון קולות הנמנעים; או

סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בס"ק )א( לא יעלה  .ב

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



 :דות השתתפותמחזיק יחיציון זיקה של  .6

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

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

 קיים. 

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

 .הצבעתו במניין

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

 כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה. 

 :ההצבעה כתב תוקף .7

 המסמכים הבאים:לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו 

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

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

 "(. ההצבעה האלקטרונית

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

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

 . 06:00בשעה  3.11.2019 ',א יוםקרי,  – האסיפה

שעות לפני  4לא רשום הינו עד  מחזיק יחידות השתתפותהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי 

 . 08:00בשעה  3.11.2019, 'איום קרי,  – מועד האסיפה

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

 : הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

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

 8 . לפרטים נוספים ראו סעיף06:00, עד השעה 3.11.2019 ',איום  קרי: – מועד נעילת המערכת כאמור

 .זימוןהלדוח 

  :העמדה והודעות ההצבעה כתבי למסירת השותפות מען .9

 ., הרצליה פיתוח12שד' אבא אבן , מיטל הלל אברמובעו"ד לידי  השותפות שרדימ

  :מחזיקי יחידות ההשתתפותעל ידי  לשותפותעמדה  הודעותהאחרון להמצאת  המועד .10

 .24.10.2019' ה ליום עד היינו, האסיפה מועד לפני ימים( 10) עשרה עד

                                                 
 במרשם הרשומות יחידות ההשתתפות בין נכללות יחידות השתתפות ואותן בורסה חבר אצל יחידות השתתפות רשומות שלזכותו מי     1

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



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

 .29.10.2019' ג 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 ההפצהערך )"אתר ההפצה של רשות ניירות 

 .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 

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

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

 ההצבעה האלקטרונית.

 והודעות עמדה עיון בכתבי הצבעה .14

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

הודיע לחבר  הואההצבעה והודעות העמדה )אם תהיינה( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן 

ין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת אינו מעוני הואהבורסה כי 

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

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

, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה ההצבעה בשותפות זכויותיותר 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 השותפותלאחר כינוס האסיפה במשרדה של 

 .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לשותפותוברישומי ההצבעה שהגיעו  לעיין בכתבי ההצבעה

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

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

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

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

 .ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפותעל שם ללא 

 שינויים בסדר היום של האסיפה .15

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

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

 שבאתר ההפצה. השותפותבסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי  לעיין

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


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

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

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

 .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 לפי הצבעה כתב

 חלק שני

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת: השותפות שם

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

 550263107: השותפות' מס

 0012: בשעה 9201 ,בנובמבר 3, 'א יום: האסיפה מועד

 מיוחדתכללית  אסיפה: האסיפה סוג

 2019באוקטובר  3 ,'ה: 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 בעל עניין. 

  "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-, התשנ"דבנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות

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

  .אינני אחד מהנ"ל 



 ההצבעה אופן

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

 4?לפקודת השותפויות  נא65מכוח סעיף 

 לא 5כן נמנע נגד בעד 

אפשרות  הוספת לאשר

 בגיןבמחיר המימוש  להפחתה

אופציות לא של  מוקדם מימוש

סחירות שהוענקו למשקיעים 

פרטיים מוקדמים של 

 2 בסעיף כמפורטהשותפות, 

 .האסיפה זימון לדוח

     

 

 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(

 .טרוניתבאמצעות המערכת האלק

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 היוםה בהחלט אישיה ענייןה אודות פרטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה: ________________                                       תאריך: ____________


