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פרויקטי פעולה ב מתחדשת בע"מ לשיתוףעם אנלייט אנרגיה הסכם עקרונות  – אנרגיות מתחדשות הנדון: 
   ( בשוק הבינלאומיOffshore Windאנרגיית רוח בים )

 

מיום   השותפות  של  המיידי  לדיווח  מספר:    2021בינואר    6בהמשך  בחינת 2021-01-001969)אסמכתא  בדבר   )

 כי אם יאושר התיקון אפשרות לכניסה לפעילות בתחום האנרגיות המתחדשות ובדבר הודעת יחידי השותף הכללי  

 , ובכפוף לתנאיו, בכוונתם להציע להעביר לשותפות את פעילותם בתחום האנרגיות המתחדשותלתקנון הבורסה

יחידי השותף הכללי עדכנו את  מתכבדת לעדכן כי  (, השותפות  או חלק ממנה, בהתאם לפרטי התיקון כפי שיאושר)

"(, בהסכם עקרונות עם חברת אנלייט פלר השותפות בדבר התקשרותם, באמצעות חברה פרטית בבעלותם )להלן: "

  "(.העקרונות הסכם"-" ואנלייטאנרגיה מתחדשת בע"מ )להלן: "

ייזום, פיתוח, מימון, הקמה ב נתיים,  על פי הסכם העקרונות, הצדדים ישתפו פעולה באופן בלעדי לתקופה של ש

"(, וזאת על פי העקרונות ותהפעיל  תחום( בשוק הבינלאומי )" Offshore Windאנרגיית רוח בים )   ותפעול של פרויקטי

שהוסדרו במסגרת הסכם העקרונות וכפי שיוסכם במסגרת ההסכמים המפורטים, לגביהם ינהלו הצדדים משא 

 פלר.  40% –אנלייט  60%ס ההחזקות בפעילות המשותפת יעמוד על "(. יחהמפורטים ההסכמיםומתן )"

וכן העקרונות  הסכם  בפרטי  השותפות  של  הכללי  השותף  דירקטוריון  את  עדכנה  להמחות  כוונתה  דבר  ב  פלר 

ההסכם   את  הבורסהולשותפות  לתקנון  התיקון  לאישור  בכפוף  אישור  זאת  המוגבלת  ,  השותפות  הסכם  תיקון 

 . וקבלת כל האישורים הנדרשים לכך על פי דין  ,באופן שיאפשר פעילות זומחזיקי יחידות ההשתתפות  באסיפת

פני עתיד צופה  מידע  בגין  יחתמו על הסכמים    –  אזהרה  לא  לו  יבוטל אם הצדדים  כי הסכם העקרונות  מובהר 

ועד זה, אין כל ודאות באשר להגעה להסכמות ו/או חתימה על מפורטים בתוך פרק זמן שהוסכם בין הצדדים. למ 

ות. יתר על כן, למועד זה, אין כל תחום הפעילההסכמים המפורטים ו/או באשר לאיתור פרויקטים מתאימים ב

בתחום  פרויקטים  בפעילותן  לשלב  וגז  נפט  לשותפויות  האפשרות  מתן  בדבר  הבורסה  תקנון  תיקון  כי  ודאות 

ת יפורסם ו/או יאושר ו/או לגבי תנאיו ו/או לוחות הזמנים לגביו. בהתאם, אין כל ודאות כי  האנרגיות המתחדשו

השותפות תוכל לפעול בתחום האנרגיות המתחדשות ו/או להיכנס כצד להסכם העקרונות או להסכמים המפורטים, 

תחום וטנציאליים באין ודאות אם תושג הסכמה לגבי הסכמים מפורטים ואין ודאות באשר לאיתור פרויקטים פ 

 ות ו/או השפעתם על פעילות השותפות.  הפעיל
                 

 בכבוד רב,  

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ  
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