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 מתחדשת בדרום מזרח אסיה פרויקטי אנרגיה לשיתוף פעולה ב הפניקס עקרונות עםהסכם הנדון: 

 

ביום   דיווח מיידי  1, 2021ביולי,    7בהמשך לאישור תיקון תקנון הבורסה שנכנס לתוקפו  ביום    ניתן בזאת    20כי 

חברה לביטוח בע"מ והפניקס פנסיה הפניקס  בין  בין השותפות ל  2לא מחייב   עקרונותנחתם הסכם    2022בינואר,  

)ביחד   בע"מ  ווגמל  "לעיל  להלן:  3; "הפניקסלהלן:  יכונו  והפניקס  משותף    ("הצדדים"  השותפות  מיזם  להקמת 

 : עיקריו כדלקמןאשר  ,"(העקרונות  סכםה)להלן: " אסיהדרום מזרח ב 4בפרויקטי אנרגיה מתחדשת להשקעות 

-ו  51%  אשר תוחזק על ידי השותפות והפניקס בשיעורים של מוגבלת    שותפותהצדדים יפעלו יחד במסגרת   .א

בהתאמה49% המיזם"  )להלן:  ,  ושותפות  ההחזקות" -"  בהתאמה"יחס  המיזם.  (,  רכוש  לפעל  ת   שותפות 

ובשלבי פיתוח שונים, לרבות  פרויקטים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת מסוגים שונים  בהשקיע  ול

 .  ", בהתאמה(תחום הפעילות"-" ו הפרויקטים)להלן: " באזור דרום מזרח אסיה, בשלבי הפעלהפרויקטים 

על בסיס  בנוסח שיוסכם  מפורט ומחייב  הסכם שותפותיפעלו להקים את שותפות המיזם ולחתום על   הצדדים .ב

 "(.ההסכם המפורט)להלן: " העקרונותהסכם  חתימת יום  חודשים מ 6בתוך   ,הסכם העקרונות

על  .ג תנוהל  המיזם  ובין  )בלבד    השותפות ידי  -שותפות  ישירות  המלאה(בין  בשליטתה  תאגיד  אשר    באמצעות 

כללי כשותף  בה  לשותפות  ובהתאם,    ,תשמש  המלאה  תהא  המיזם  השליטה  שותפות  ניהול  על  והבלעדית 

  המיזם   כשותף מוגבל, פיננסי בלבד, ותעמיד הון ומימון לשותפות תיקח חלק בשותפות המיזם  הפניקס    .ועסקיה

תידרש הסכמתה במספר  של הפניקס,  לצורך הגנה על זכויות המיעוט  המשותפים כמפורט להלן.    פרויקטיםלו

 .  העקרונות נושאים שפורטו בהסכם

על ביצוע השקעה   .ד )פרויקט שאושר כאמור    תחייב את אישור שני הצדדיםטים  פרויק או רכישה של  החלטה 

הפעילות המשותפת בקשר עם כל פרויקט משותף תתבצע באמצעות ישות  .  "(פרויקט משותף"  :להלןיכונה  

"-על ותוחזק  תוקם  אשר  (  SPC)ייעודית   )להלן:  בנפרד  פרויקט  כל  עבור  המיזם  שותפות  ישויות  הידי 

 ."(הייעודיות

ו/או    ף פרויקט המשותב  ו/או השקעה  התפעל לקבלת מימון פרויקטלי הדרוש לרכיש (  SPC)כל ישות ייעודית   .ה

)  ולהקמת בכיר  אשראי  "Non Recourseבאמצעות  )להלן:  פיננסיים  מגופים  הבכיר(  ההון  .  "(החוב  מימון 

 
 .  https://maya.tase.co.il/reports/details/1384631  - 2021ביולי,  7ראו דיווח הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מיום   1
 עקרונות. ה המחייבים את הצדדים על פי תנאיהם עם חתימת הסכם  שונות סעיף סודיות ו , עלויותנשיאה ב, hopSo Nלמעט הוראות   2
הינה בעלת עניין  הפניקס אחזקות בע"מ, חברה בקבוצת דיווח מוסדית הכוללת חברות בקבוצת הפניקס,    נכון למועד דיווח זה,  ידיעת השותפות, למיטב     3

גופים  כמו כן,  ((.   2022-01-004023)אסמכתא מספר:    2021בדצמבר,    31יום  של השותפות נכון לונושאי משרה  בשותפות )ראו מצבת החזקות בעלי עניין  
, חברה בת )בשרשור( בשליטה מלאה של  Navitas Petroleum Holdings LLC( של  Preferred Sharesמניות בכורה )  300-במחזיקים  מקבוצת הפניקס  

 ((. 100%השותפות )השותפות מחזיקה במלוא זכויות ההצבעה בחברה זו )
 .והסכם העקרונות אינו חל ושותפות המיזם לא תפעל ב תחום זה  שלגבי  (Offshore Windלמעט אנרגיית רוח בים )  4

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


 

 

הקמת   או  רכישת  לצורך  הבכיר  החוב  לצד  הנדרש  עלהעצמי  יועמד  המשותפים  הצדדים  -הפרויקטים  ידי 

 . "(מימון ההון העצמיבהתאם ליחס ההחזקות )להלן: "

מחלקה של    50%-הפניקס תישא ב,  פרויקט ספציפיתבקש זאת במועד ההשקעה הראשון של    השותפותככל ש .ו

בשיעור של ריבית החוב  במימון ההון העצמי, בדרך של הלוואות דולריות אשר תישאנה ריבית שנתית    השותפות

בתוספת   מקרה    ,2.5%הבכיר  בכל  הלוואאך  קבועה    אלות  וריבית  שנתית  ריבית  משיעור  נמוכה  תהיה  לא 

של "     8%  בשיעור  הפניקס)להלן:  והלוואות  הפניקס"  -"  הלוואות  בהתאמה(ריבית  הפניקס .  ",    הלוואות 

מה הפנוי  תיפרענה  מהפרויקטים  תזרים  המניות  להורלבעלי  לרווחים  )בכפוף  בנוגע  הרלוונטיות  הדין  אות 

לשותפות ו/או לתאגיד אחר    Recourseללא  ,  ראויים לחלוקה( ועל פי לוח סילוקין שיוגדר במועד ההשקעה

   .בשליטתה המלאה

והיא   ,בתחום הפעילות להפניקס כל פרויקטתהיה מחויבת להציע השותפות  ,במהלך תקופת ההסכם המפורט .ז

 5.גורם אחר כל לא תהיה רשאית להקים פרויקטים בתחום הפעילות באמצעות ו/או עם

או מי מטעמה, לא תנהל עם אדם או גוף כלשהם משא ומתן,  /ו   השותפות   , עקרונותההסכם    במהלך תקופת  .ח

  פעילות דומה   שעניינה הקמתלקבל הצעה כלשהי בקשר עם עסקה אחרת    תסכיםבמישרין או בעקיפין, ולא  

 . בתחום הפעילות

  מחזיקי ההסכם המפורט לא יכנס לתוקף לפני קבלת כל אישור הנדרש לכך לפי דין, בין היתר, אישור אסיפת   .ט

  לעסוק בתחום הפעילות  שותפות לתיקון הסכם השותפות באופן המאפשר ל  השותפותההשתתפות של    יחידות

 . "(התנאי המתלה)"

 

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

   .המפורט  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

אין כל   למועד דוח זה,    ,. כמו כןהמפורט  לעסוק בתחום הפעילות ולקיים את התנאי המתלה בהסכם  שותפותל

להגעה   על ההסכם המפורטודאות באשר  ו/או חתימה  הפניקס  להסכמות  ודאות באשר  ו  עם  כל  אין  לאיתור כן 

זה, אין כל ודאות בכל דוח  , למועד  כל שכן.  והשפעתם על פעילות השותפות  פרויקטים מתאימים בתחום הפעילות

  .על פעילות השותפות , אם ייחתם,המפורטהנוגע להשפעת חתימת ההסכם 

            

 

 בכבוד רב,                  

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ  

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 

   גדעון תדמור, יו"רע"י                

 ודירקטור מנכ"ל  עמית קורנהאוזר,                          

 
שנים ממועד השלמת    3(  2שנים, החל ממועד חתימת ההסכם המפורט; או )  5( למשך  1תהיה לפי הקצר מבין המועדים הבאים: )  תקופת ההסכם המפורט    5

בהתאם להוראות הדין, ואולם,    השותפות העסקה לרכישה ו/או השקעה בפרויקט המשותף הראשון; והכל בכפוף למגבלות שחלות או עשויות לחול על  
חודשים מחתימת   18קרה ובו לא נחתם אף הסכם מחייב בקשר לרכישה ו/או השקעה בפרויקט בתחום הפעילות במהלך  על אף האמור, מוסכם כי במ

 ההסכם המפורט, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לבטל את ההסכם המפורט באופן מיידי בהודעה בכתב לצד השני.
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