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 עם אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ לשיתוף פעולה בפרויקטי  שיתוף פעולההסכם  – אנרגיות מתחדשות הנדון: 
   בשוק הבינלאומי (Wind Offshore)אנרגיית רוח בים 

 

בדבר התקשרות (  2021-01-015120)אסמכתא מספר:   2021  , בפברואר  7מיום של השותפות    דיווח המיידי לב המשך 

הסכם עקרונות עם חברת אנלייט אנרגיה  ב    (בבעלותםבאמצעות חברה פרטית  )  של השותפות  הכללי יחידי השותף  

פעולה בלעדי לייזום, פיתוח, מימון, לשיתוף  (  , בהתאמה" אנלייט"  -" והסכם העקרונות")להלן:    מתחדשת בע"מ

פרויקטי של  ותפעול  )  הקמה  בים  רוח  הבינלאומי  Offshore Windאנרגיית  בשוק   )" הפעילות)להלן:    ;"(תחום 

( בדבר פרסום 2021-01-062103)אסמכתא מספר:    2021באפריל,    12מיום    של השותפות  המיידידיווח  לבהמשך  

המאפשרת הבורסה  לתקנון  התיקון  האנרגיות    טיוטת  בתחום  פרויקטים  בפעילותן  לשלב  וגז  נפט  לשותפויות 

ביולי,   7ובהמשך לאישור תיקון תקנון הבורסה שנכנס לתוקפו ביום  ;"(תקנון הבורסה תיקון)להלן: " המתחדשות

אנלייט בי ן נחתם הסכם שיתוף פעולה בין השותפות ל  2021בס פטמבר,   20השותפות מתכבדת לעדכן כי בי ום   1, 2021

 2אשר תנאיו העיקריים הם כדלקמן:  ,"(סכםההבנוגע לתחום הפעילות )להלן: "

יפעלו   .א במסגרת  הצדדים  משותףיחד  תהיה    , מיזם  מטרתו  של  אשר  והקמה  מימון  פיתוח,  ייזום,  איתור, 

 ;"(המיזם המשותף)להלן: "  הפעילותבתחום פרויקטים 

על ידי אנלייט והשותפות בשיעורים  יפעל תחת תאגיד ייעודי אשר יוחזק במסגרת המיזם המשותף  כל פרויקט   .ב

)להלן:  , בהתאמה40%-ו   60%של   והתאגידים הייעודיים"  )בכפוף להחזקות של צדדים שלישיים(  יחס  "  -" 

 .  (, בהתאמה"ההחזקות

לתיקון הסכם השותפות  של השותפו ת אישור אסיפת בעלי יחידות ההשתתפ ות כניסת ההסכם לתוקף מותנית ב .ג

ל "  לעסוק בתחום הפעילות   שותפותבאופן המאפשר  משך  לבתוקף  יהיה    הסכםוה"(,  התנאי המתלה )להלן: 

  3. ממועד התקיימות התנאי המתלהשנתיים 

רשאית  אנלייט  למנגונים שנקבעו בהסכם, כאשרבכפוף  הסכם במקרים מקובליםצדדים רשאים לבטל את ה ה .ד

 .  סכםהחודשים ממועד חתימת ה  6התנאי המתלה בתוך  במקרה של אי התקיימות  ההסכם   לבטל את

יובא  בהסכם נקבעה תניית בלעדיות במסגרתה   .ה כל פרויקט בתחום הפעילות אשר  יציעו אחד לשני  הצדדים 

  4למנגנון שנקבע בהסכם. בהתאם , לידיעתם

 
  לאור תיקון תקנון הבורסה,. https://maya.tase.co.il/reports/details/1384631 - 2021ביולי,  7לניירות ערך בתל אביב בע"מ מיום ראו דיווח הבורסה   1

למען    אף כי הסכם העקרונות לא הפך להסכם מחייב,  . החליטו הצדדים להתקשר בהסכם אשר ייכנס לתוקף בהתקיימות התנאי המתלה )כהגדרתו להלן(
 דוח זה מבטל את הסכם העקרונות.   א הזהירות, סוכם כי הסכם נשו

 חלק מיחידי השותף הכללי התקשרו בעבר עם אנלייט בהסכם לקידום פעילות משותפת בתחום התשתיות והטיפול באשפה וקוגנרציה, ובמסגרתו הגי שו  2
פי  -וח טרם הבשילו לכדי פרוייקט, ולא ניתן לדעת האם ומתי יבשילו. עלמספר הצעות משותפות לקידום פרוייקטים בתחום האמור, אשר למועד הדיו
 הקשרים האמורים לא עולים לכדי עניין אישי.   השותפות סבורה כי הצהרת יחידי השותף הכללי האמורים ובהתבסס על בדיקות שנערכו בנושא,  

 .החודשים האמור ה 6ת פהתקופה תוארך עד למועד כינוס האסיפה, ככל שזו זומנה עובר לסיום ת קו  3
 לרבות זכות אחד מהצדדים שלא להשקיע בפרויקט מסויים בתנאים שצויינו בהסכם.    4

https://maya.tase.co.il/reports/details/1384631


 

 

חברים    3  -ועדה תורכב מוועדת היגוי משותפת. ה   החלטות בקשר לאיתור וקידום הפרויקטים יתבצעו באמצעות .ו

למעט ביחס    ,ככלל תתקבלנה ברוב רגיל  המשותף  במיזם  . ההחלטותהשותפותחברים מט עם   2-מטעם אנלייט ו

 להגנות מיעוט במקרים מקובלים שהוגדרו. 

 

, יחידות ההשתתפות של השותפות לאישור תיקון הסכם השותפותה כללית של מחזיק י אסיפ   בכוונת השותפות לזמן 

 .ולקיים את התנאי המתלה בהסכם לשותפות לעסוק בתחום הפעילותכך שיתאפשר 

 

זה, אין כל ודאות באשר לקיום התנאי המתלה המאפשר  דוח  כי למועד    יובהר  –  עתיד  פני  צופה  מידע  בגין  אזהרה

לעסוק בתחום הפעילות ולקיים את התנאי המתלה בהסכם ו/או לאיתור פרויקטים מתאימים בתחום   שותפותל

 .הפעילות. יתר על כן, למועד זה, אין כל ודאות בכל הנוגע להשפעת חתימת ההסכם על פעילות השותפות
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 בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתהשותף הכללי 
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