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   מתחדשת אנרגיה –יוטת תיקון לתקנון הבורסה טפרסום הנדון: 
 

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

המתחדשות   האנרגיות  בתחום  לפעילות  לכניסה  הדיווח אפשרות  מיום    וכן  )אסמכתא   2021בפברואר    7המיידי 

השותף  (  2021-01-015120מספר:   יחידי  התקשרות  ב בדבר  חברהכללי  עם  עקרונות  אנרגיה הסכם  אנלייט  ת 

בע"מ פרויקטילשיתוף    מתחדשת  של  ותפעול  הקמה  מימון,  פיתוח,  לייזום,  בלעדי  בים    פעולה  רוח  אנרגיית 

(Offshore Windבשוק הבינלאומי )  טיוטת התיקון  להערות הציבור  היום  , השותפות מתכבדת לעדכן כי פורסמה

,  המתחדשת  ה לשותפויות נפט וגז לשלב בפעילותן פרויקטים בתחום האנרגיעקרונית    לתקנון הבורסה המאפשרת

, לרבות אגירה של אנרגיה כאמור שהופקה על ידי השותפות או 1996-כמשמעות המונח בחוק משק החשמל, תשנ"ו 

השותפות ידי  על  המוחזק  "  תאגיד  בכפוף1"(התיקוןטיוטת  )להלן:  המוגבלת ל   ,  השותפות  הסכם  תיקון    אישור 

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

בכפוף לכך פרויקטי אנרגיה מתחדשת,    הלשלב בפעילות  תוכל  בתחום הנפט והגז  שותפותהתיקון,  טיוטת  על פי  

שבהסכם השותפות התחייבה השותפות כי שווי ההשקעה המצרפית בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת לא 

משווי כלל נכסי השותפות כפי שיהיו במועד פרסום דיווח מיידי על קבלת ההחלטה על ביצוע השקעה   25%יעלה על  

   .מתחדשת )כהגדרת מונחים אלו בטיוטת התיקון(בפרויקט אנרגיה 

וכן   התיקון  טיוטת  נוסח  את  בוחנת  לאישור    זימוןהשותפות  השתתפות  יחידות  מחזיקי  הסכם אסיפת  תיקון 

   .השותפות באופן שיאפשר פעילות זו

האישורים הדרושים יאושר וכי יתקבלו כל  תיקון  הלמועד זה, אין כל ודאות כי    –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

כמו כן, גם במקרה בו יאושר התיקון, אין כל ודאות .  המתחדשתה  האנרגי פעול בתחום  על מנת שהשותפות תוכל ל

בדבר נוסחו הסופי, ובהתאם אין כל ודאות בדבר סוג והיקף הפרויקטים אשר תוכל השותפות לשלב בפעילותה 

 עילות על תוצאות השותפות )ככל שתהא(.   בעקבותיו, אם בכלל, ו/או את השפעת הכניסה לתחום הפ
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