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   בחינת כניסה לתחום אנרגיות מתחדשות הנדון: 
 

למיטב כי  , השותפות מתכבדת לעדכן  2021  ,בינואר  10ותפות ביום  ( של הש4לקראת פקיעת כתבי אופציה )סדרה  

לניירות  תה,ידיע בתל  הבורסה  "-ערך  )להלן:  בע"מ  והבורסהאביב  מקדמות"(  ערך  ניירות  לתקנון   רשות  תיקון 

יאפשר    הבורסה  נפט אשר  )להלן:   וגז  לשותפויות  המתחדשות  האנרגיות  בתחום  פרויקטים  בפעילותן  לשלב 

  "(.התיקון"

בחינת ל  ,מזה זמן  ,יחדיחידי השותף הכללי עדכנו את השותפות כי הם פועלים  השותפות מתכבדת לעדכן עוד, כי  

ול פעולה  פרוייקטים  שיתופי  המתחדשות  בתחוםקידום  יחיד.  האנרגיות  הודיעו  אם  בנוסף,  כי  הכללי  השותף    י 

תם )או חלק ממנה, בהתאם לפרטי  פעילואת  להציע להעביר לשותפות    םבכוונתובכפוף לתנאיו,    ,התיקוןאושר  י

 .  האנרגיות המתחדשות בתחום התיקון כפי שיאושר( 

האנרגיות המתחדשות לפעילותה העסקית כוונת השותפות לבחון את התאמת הפעילות בתחום  המשך לאמור, בב

הכללי  השותף  יחידי  של  העתידית  ההצעה  ואת  האנרגיות .  כיום,  בתחום  השותפות  של  פעילותה  כי  יובהר, 

זו פעילות  שיאפשר  באופן  השותפות המוגבלת  הסכם  ובתיקון  באישור התיקון  מותנית  וקבלת  המתחדשות  כל , 

 .  האישורים הנדרשים לכך על פי דין

  אפשרויות הפעולה של השותפות בתחום תיקון וההמידע כאמור בדבר קידום    –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, המבוסס על המידע  1968-, הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהאנרגיות המתחדשות

רשות ניירות ערך. אין כל וודאות כי התיקון יכנס הבורסה וליך המקודם על ידי  המצוי בידי השותפות בנוגע לתה

 , . כמו כן, גם במקרה בו יאושר התיקון, אין כל ודאות בדבר נוסחו הסופי לאישורולתוקף וכן בדבר לוחות הזמנים 

, יו, אם בכלל ובהתאם אין כל ודאות בדבר סוג והיקף הפרויקטים אשר תוכל השותפות לשלב בפעילותה בעקבות 

. כמו כן, אין כל וודאות כי השותפות (שתהא ככל) השותפותו/או את השפעת הכניסה לתחום הפעילות על תוצאות  

במועד זה ו/או כי יתקבלו   י יחידי השותף הכלליפרויקטים הנבחנים על ידהתוכל להתקשר באילו מההתקשרויות ו

 להתקשרויות האמורות על פי דין.   בשותפות האישורים הדרושים 

  

 בכבוד רב,   

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ  

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
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