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 יום בע"מלתמר פטרו

 )"החברה"(

 8201 ,במרץ 1בינואר 30 

 

 לכבוד
 רשות ניירות ערך
 22רח' כנפי נשרים 

 ירושלים 

  לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 2אחוזת בית רח' 
 אביב -תל

 א.ג.נ.,

 

ה כינוס אסיפובדבר  , הצעה פרטית מהותיתבדבר הצעה פרטית חריגהמתוקן דוח מיידי  הנדון:

 כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

 
להוראות חוק החברות,  בהתאםו 30.1.2018 בהמשך לדוח המיידי של החברה מיוםבהתאם

תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה "(, חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט

קופתיים ומיידים(, וחות תתקנות ניירות ערך )ד, "(ההצעהתקנות )להלן: " 2000-רשומה(, תש"ס

ותקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית  "(הדוחותתקנות )להלן: " 1970 –התש"ל 

דוח מיידי בזאת  יםניתנ, 2000 -ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס

 (,"אסיפהה")להלן:  מניות החברההודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי ומתוקן 

 כדלקמן:

 

 :יומהנושאים שעל סדר הזימון האסיפה ו –חלק א' 

 מקום האסיפה ומועדה .1

רח' גלגלי הפלדה משרדי החברה בב, 15:00, בשעה 2018 מרץב 6, 'גתתקיים ביום האסיפה 

 , הרצליה פיתוח.11

 

 על סדר יומה של האסיפה .2

)להלן:  .Noble Energy Mediterranean Ltd -למניות החברה  שלפרטית  הצעה אישור .2.1

 לבין החברה בין שנחתם מכרההפרטית כאמור נעשית כחלק מהסכם ההצעה  ."(נובל"

 לתיקוןיהווה גם את אישורה לנובל הפרטית  להצעהאישור האסיפה  כמפורט להלן. נובל

 .להלן 3.1כמפורט בסעיף תקנון החברה 

פוליסת ביטוח אחריות בגין תשקיף  ענייןבל של החברה אישור תיקון מדיניות התגמו .2.2

(POSI.) 

 אישור הגדלת ההון הרשום של החברה. .2.3

  למנכ"ל החברה. כתבי אופציהאישור הקצאת  .2.4

וכן כי  האחת בשניה ותמותנ 2.2 -ו 2.1 פיםבסעי תוהמתואר ותחלטהה כי יובהר

 .לעיל 2.3לעיל מותנית בהחלטה המתוארת בסעיף  2.1ההחלטה המתוארת בסעיף 
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 היום ותמצית ההחלטות המוצעותסדר הנושאים שעל פירוט  .3

  חריגה פרטית הצעה אישור .3.1

 רקע .3.1.1

נובל תמכור לחברה זכויות  ועם נובל, לפי הסכםבהתקשרה החברה  29.1.2018ביום 

 "דלית" I/13 -"תמר" ו I/12( בחזקות 100%)מתוך  7.5%ל השתתפות בשיעור ש

 פי הסכמים נלווים-( באישורים ובזכויות ובהתחייבויות על7.5%וחלק יחסי )

בתמורה שחלקה במזומן וחלקה בדרך של הקצאה , "(הנרכשות הזכויות)להלן: "

 השלמת"(. ההסכם" או "הסכם המכרפרטית של מניות החברה לנובל )להלן: "

 להלן 4.9התנאים המתלים המפורטים בסעיף כל בהתקיימות  מותניתהמכר  הסכם

ידי של ידוח מ ולפרטים בדבר הסכם המכר רא"(. התנאים המתלים)להלן: "

הדוח המיידי להלן: ") (2018-01-008823 :אסמכתאמס' ) 30.1.2018החברה מיום 

 אודות הסכם המכרודוח משלים לדוח המיידי  "(שפרטיו ,"(מכראודות הסכם ה

 האמורים בהם םפרטיאשר ה ,(016854-01-2018)מס' אסמכתא  1.3.2018מיום 

 נכללים בדוח זה בדרך של הפניה.

 מניות החברהשל הצעה פרטית חריגה לנובל  לאישור האסיפה אישורבזאת מובא 

 . לדוח זה בחלק ב'כמפורט 

 לנובל הפרטית ההצעה לאישור נלוות החלטה .3.1.2

' א9 סעיף לתקנון וסףושית כך החברה של ההתאגדות תקנון את לתקן מוצע (1)

 :כדלקמן

ככל שנובל או תאגיד אחר הנשלט על ידה או על ידי בעלת השליטה בה, "

מניות אלה לא תקנינה זכויות הצבעה  של החברה, אזיתחזיק/יחזיק במניות 

"(. למען הסר ספק, מובהר כי ובל הרדומותמניות נכלשהן )להלן בסעיף זה "

כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות נובל הרדומות תישארנה בתוקפן וכי עם 

העברתן או מכירתן של מניות נובל הרדומות, הן תקנינה לנעבר את מלוא 

זכויות ההצבעה הצמודות להן. מניות נובל הרדומות לא תובאנה בחשבון 

 ."לתקנון 9ק והנפרע של החברה לצורך סעיף לעניין חישוב ההון המונפ

להפוך  צפויהכמו כן, בוצעו תיקונים טכניים בתקנון הנובעים מכך שנובל   (2)

תקנון החברה )בו מסומנים התיקונים ב כמפורטלבעלת מניות בחברה והכל 

 .לדוח זה א'נספח המוצעים( המצורף כ

ל, יהווה אישור האסיפה להצעה הפרטית לנובהכללית מובהר בזאת כי אישור האסיפה 

 זה.לדוח  3.1.2לתקן את תקנון החברה כמפורט בסעיף 

: "לאשר הצעה פרטית לנובל, של "(1החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )להלן: "

ורה ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, המהווה חלק מהתמ 0.1מניות רגילות בנות  38,495,576

הווה גם אישור של מהצעה הפרטית ה אישורפי הסכם המכר עבור הזכויות הנרכשות. -על

 לדוח זה." 3.1.23.1.2ת כמפורט בסעיף יההחלטה הנלוו

כן יצוין כי ביצוע  .להלן מותנות האחת בשניה 2והחלטה מס'  1יצוין, כי החלטה מס' 

מותנית גם  1כמו כן, החלטה מס'  ההחלטות האמורות כפוף להשלמת הסכם המכר.

 .3באישור החלטה מס' 
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  (POSIבנוגע לפוליסת ביטוח אחריות בגין תשקיף ) התגמול מדיניות תיקון .3.2

 רקע .3.2.1

 החברה של להשלמהעם פרסום התשקיף  בקשרשנערכה  POSI-פוליסת ביטוח ה

 נעשתה"( התשקיף( )להלן: "2017-01-056551: אסמכתא)מס'  4.7.2017 מיום

 7של  לתקופהמיליון דולר למקרה, ולתקופת הביטוח  300בגבול אחריות של 

מנת לכלול את החשיפות  על. אלפי דולר ארה"ב 515שנים בפרמיה בסך של 

הרלוונטיות לחברה ולנושאי המשרה שלה בגין הצעת אגרות החוב לציבור 

 בכוונת, המכר מהסכםכחלק ופי דוח הצעת מדף -ידי החברה על-על שתיעשה

שנים מיום השלמת  7את הפוליסה האמורה לתקופה של עד  להאריךהחברה 

הגיוס על פי דוח הצעת המדף האמור, והכל בתוספת פרמיה חד פעמית לכל 

 מוצעלעיל,  האמור לאור"ב. ארה דולר אלפי 150תקופת הביטוח שלא תעלה על 

 8המצורפת כנספח א' בפרק  החברה של התגמול למדיניות 12.1.1 סעיף את לתקן

 כמפורט להלן.הכל  ,האמורים השינויים אתלכסות לתשקיף על מנת 

תוספת הפרמיה החד פעמית , נובל תישא בהמכר הסכםיצוין, כי בהתאם ל

 כתוצאה מהעסקה. האמורה

לחתימת ה, בכפוף אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החבר, 28.1.2018 ביום .3.2.2

פי דוח -עללאישור האסיפה הכללית המזומנת הסכם המכר ולהשלמתו וכן בכפוף 

כמו כן, אישרה ועדת התגמול באותו  .כאמור לעילמדיניות התגמול  תיקוןזה, את 

מועד כי בכפוף לתיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט לעיל, תתקשר 

של נושאי המשרה בחברה  POSI -החברה בהסכם לתיקון פוליסת ביטוח ה

 .1כמפורט לעיל

בעלי עניין אישי באישור תיקון מדיניות התגמול הינם כל חברי הדירקטוריון 

 המוצע, הואיל והתיקון נוגע לתנאי כהונתם.

 

( ב)12.1.1 סעיפים יוחלפו בו באופןעל כן, מוצע לתקן את מדיניות התגמול של החברה 

  :להלן נוסחל התגמול למדיניות( ד) 12.1.1-ו

. )ב( גבול האחריות במסגרת פוליסות לביטוח אחריות בגין התשקיף 12.1.1"

(POSI( כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על שלוש מאות )מיליון דולר 300 )

שבע  ותוקפה עד 15.6.2017שתחילתה מיום ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח 

מדף בתוספת הוצאות דוח הצעת תשקיף ו/או שנים מיום השלמת גיוס על פי 

 הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות. 

)ד( פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת לא תעלה על סך של  12.1.1

( אלפי 800( אלפי דולר ארה"ב וסך של שמונה מאות )250מאתיים וחמישים )

 7( לתקופת ביטוח של POSIדולרים לפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף )

 ."םשני

                                                           
ת תקנות החברות )הקלות יצוין כי באותו מועד, אישרה ועדת התגמול של החברה בהתאם להוראו  1

, ובכפוף לחתימת הסכם המכר ולהשלמתו, שינויים בפוליסת 2000-בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס
ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים ראו דוח 

  (.2018-01-008826)מס' אסמכתא:  30.1.2018מיידי של החברה מיום 
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: "לתקן את מדיניות התגמול של "(2החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )להלן: "

 זה". לדוח  0החברה כמפורט בסעיף 

כן יצוין כי ביצוע  .לעיל מותנות האחת בשניה 1והחלטה מס'  2יצוין, כי החלטה מס' 

 ההחלטות האמורות כפוף להשלמת הסכם המכר.

 

 דלת ההון הרשום של החברההג .3.3

, כך שלאחר ש"ח 15,000,000 -ב הון המניות הרשום של החברה מוצע להגדיל את

 200,000,000 -ש"ח, מחולק ל 20,000,000 יהאההגדלה, הון המניות הרשום של החברה 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת. 0.1מניות רגילות בנות 

גדיל את ההון הרשום של החברה : "לה"(3' מס החלטה)להלן: " המוצעת ההחלטה נוסח

שלאחר ההגדלה, הון המניות הרשום של החברה יהא ש"ח כך  15,000,000 -ב

ש"ח ערך נקוב כל  0.1מניות רגילות בנות  200,000,000 -ש"ח, מחולק ל 20,000,000

 "אחת.

 .3' מס החלטה באישור מותנה 1' מס החלטה אישור כי, מובהר

 

 החברה"ל כלמנ אופציה כתבי הענקת אישור .3.4

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות התגמול  28.1.2018ביום  

בכפוף  ,תוכנית אופציות לנושאי משרה בחברה, לפיה תהא רשאית החברהשל החברה, 

לאישור האורגנים המוסמכים לכך, לאשר הענקת כתבי אופציה לנושאי משרה הניתנים 

 ברה. כן אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקתלמימוש למניות רגילות של הח

כמפורט  למניות רגילות של החברהלמימוש  יםלמנכ"ל החברה הניתנכתבי אופציה 

 .2להלן 5סעיף ב

למנכ"ל כתבי אופציה הענקת : "לאשר "(4החלטה מס' )להלן: " נוסח ההחלטה המוצעת

 ".להלןלדוח זה  5בסעיף כמפורט ברה הח

 

 הפרטית החריגה ההצעה אודות פרטים נוספים  –חלק ב' 

 העסקה במסגרתה נעשית ההצעה הפרטית .4

בינואר  28וביום  ,ורתועדת הביק ה, אישר2018בינואר  28, וביום 2018בינואר  17ביום  .4.1

בכפוף לאישור האסיפה במסגרת אישור הסכם המכר, , טוריון החברהדירקאישר  2018

, של "(הניצעת)להלן בסעיף זה: " פרטית לנובלהצעה הכללית המזומנת לפי דוח זה, 

לאחר הקצאתן, אשר , החברהשל ש"ח ע.נ. כ"א  0.1בנות רגילות מניות  38,495,576

הקצאת . "(המניות המוצעות)להלן: " מההון המונפק והנפרע של החברה 43.5%תהווינה 

המפורטים בהסכם המכר התנאים המתלים כל כפופה למילוי המוצעות המניות 

 .והשלמתול

 לעיל. 3.1לפרטים נוספים אודות העסקה, ראו סעיף 

                                                           
יצוין, כי באותו מועד אושרה גם הענקת כתבי אופציה לשני נושאי משרה בחברה בכפוף, בין היתר,   2

)מס' אסמכתא  29.1.2018לאישור כתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל, הכל כמפורט בדוח מיידי מיום 
2018-01-008607.) 
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 , והיותה צד מעונייןהניצעת .4.2

( לחוק 5)270ה בסעיף למיטב ידיעת החברה, נובל הינה צד מעוניין כהגדרת מונח ז

המונפק והנפרע מהון המניות  43.5%-שלאחר השלמת העסקה תחזיק במכיוון החברות, 

 במניותאינה מחזיקה נובל למיטב ידיעת החברה, עובר לביצוע ההקצאה,  של החברה.

 Noble Energy הינה יצעת, בעלת השליטה בנתמסר לה מהניצעהחברה. על פי מידע שנ

Inc., " :להלן(Noble Inc.",( חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב- NYSE המחזיקה ,

עם נובל אין ולאחר בדיקה למיטב ידיעת החברה  .בעקיפין במלוא מניותיה של הניצעת

 .שליטה בעל , Noble Inc. -ל

 תנאי המניות המוצעות .4.3

שוות וזהות בכל זכויותיהן למניות המצויות בהון המונפק המניות המוצעות   .4.3.1

, במסגרת הסכם המכר התחייבה נובל כלפי החברה, יצוין כי. 3החברה והנפרע של

כי עובר למועד ההקצאה תמציא לחברה כתב ויתור בלתי חוזר חתום על ידה, 

ובהר מלמען הסר ספק,  .4לפיו היא תוותר על כל זכויות ההצבעה הנלוות למניות

ובכלל זה: כי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות תישארנה בתוקפן המלא, 

הזכות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות, והזכות לקבלת עודף נכסים 

לצד  נובלמ המניות, כולן או חלקן,בפירוק החברה. עם מכירתן או העברתן של 

 נובלשלישי, הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות הצמודות למניות רגילות בחברה. 

לא תרכוש מניות נוספות של היא המניות את תמכור כי כל עוד לא תתחייב 

במסגרת הנפקת מניות הטבה  נובללהחברה. יובהר לעניין זה כי מניות שתוקצנה 

לעניין שינוי בתקנון . או הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך התחייבות זו/ו

  לעיל. 3.1.2 סעיף והחברה המעגן את האמור לעיל רא

צעות תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: המניות המו .4.3.2

בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של  יצעת"( ותוקצינה לנהבורסה"

 להלן.  4.9ים כמפורט בסעיף ובכפוף לאישור 5המניות המוצעות

חברה הניירות הערך של החברה על שם המניות המוצעות תרשמנה במרשם  .4.3.3

 .של בנק דיסקונט בע"מ לרישומים

 פרטים בדבר הון רשום והון מונפק .4.4

לפרטים בדבר שיעור ההחזקות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות 

)מס'  7.1.2018ראו דוח מיידי של החברה מיום  31.12.2017נכון ליום ההצבעה בה, 

 ., אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת בדרך של הפניה(2018-01-002160אסמכתא: 

החזקות בעלי , נתונים, למיטב ידיעת החברה בדבר שיעור החזקות הניצעת בחברהלהלן 

וסך החזקות שאר בעלי המניות של החברה בהון המונפק והנפרע , העניין בחברה

                                                           
דלק ת מוגבלת )להלן: "שותפו –ידי דלק קידוחים -לפרטים בדבר כתב ויתור בלתי חוזר שניתן על  3

"( ערב פרסום התשקיף, לפיו ויתרה דלק קידוחים על כל זכויות ההצבעה הנלוות לכל קידוחים
מהון המניות המונפק והנפרע  12%ידה למעט בנוגע למניות בכמות השווה לעד -המניות המוחזקות על

 לתשקיף. 3.6פי התשקיף, ראו סעיף -של החברה לאחר השלמת ההנפקה על
וויתור האמור מתייחס גם למניות הטבה או זכויות, או מניות הנובעות מזכויות כאמור, שתוקצינה ה  4

 לנובל בגין המניות כחלק מהנפקת מניות הטבה ו/או זכויות לכלל בעלי מניות החברה.
5

בהתאם להנחיות הבורסה רישום למסחר של מניה בהקצאה פרטית מותנה בכך שמחיר המניה לא   

 מחיר המניה בהקצאה הפרטית לא יפחת ממחיר זה.. אגורות 30 -יפחת מ
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כי לא ישתנו  ובהנחה בהתחשב בהקצאה נשוא דוח זהובזכויות ההצבעה בחברה, 

 :החזקותיהם של יתר בעלי המניות בחברה

 הצבעה בחברההכמות ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות  
 לאחר הקצאת המניות נשוא דוח זה

% -ב שיעור מניות כמות מניה בעל
 בהון

% -ב שיעור
 בהצבעה

 מניות כמות
)בדילול 

 מלא(

% -ב שיעור
 בהון

)בדילול  
 6מלא(

 %-ב שיעור
 בהצבעה
)בדילול 

 (מלא

 /הניצעת
 נובל

38,495,576 43.5 - 38,495,576 43.4 - 

 ניצעים שאינם בחברה עניין בעלי

 דלק
 – קידוחים
שותפות 
 מוגבלת

20,000,000 22.6 16.67 20,000,000 22.55 16.57 

 – הפניקס
 גמל ופנסיה

141,584 0.16 0.39 141,584 0.16 0.39 

 – אקסלנס
קרנות 
 נאמנות

44,049 0.05 0.12 44,049 0.05 0.12 

 – אקסלנס
 תעודות סל

949,663 1.07 2.64 949,663 1.07 2.62 

 מנורה
 - מבטחים

 נוסטרו

52,700 0.06 0.15 52,700 0.06 0.15 

 מנורה
 –מבטחים 

 גמל ופנסיה

4,474,428 5.06 12.43 4,474,428 5.04 12.36 

 - הראל
 נוסטרו

827,586 0.94 2.3 827,586 0.93 2.29 

 – הראל
קרנות 
 נאמנות

1,559 0 0 1,559 0 0 

 גמל - הראל
 ופנסיה

2,807,705 3.17 7.8 2,807,705 3.17 7.75 

 – הראל
 תעודות סל

36,638 0.04 0.1 36,638 0.04 0.1 

 – עמיתים
קרנות 
 ותיקות

2,155,100 2.44 5.99 2,155,100 2.43 5.95 

 קרנות
 השתלמות

 וגננות מורים

2,733,500 3.09 7.59 2,733,500 3.08 7.55 

 קרנות
 –השתלמות 

מורי 

1,070,400 1.21 2.97 1,070,400 1.21 2.96 

                                                           
)ככל שתאושר לדוח זה  3.4בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה שיונפקו למנכ"ל כאמור בסעיף   6

דוח מיידי ולנושאי משרה בחברה כאמור בידי האסיפה הכללית( -הענקת כתבי האופציה למנכ"ל על
)מס'  1.3.2018מיידי משלים מיום ובדוח  ((.008607-01-2018)מס' אסמכתא  29.1.2018מיום 

יובהר כי הקצאת כתבי האופציה האמורים לנושאי המשרה הינה  .(016830-01-2018אסמכתא: 
 בכפוף לאישור האסיפה להענקת כתבי האופציה למנכ"ל.



7 
 

 הצבעה בחברההכמות ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות  
 לאחר הקצאת המניות נשוא דוח זה

% -ב שיעור מניות כמות מניה בעל
 בהון

% -ב שיעור
 בהצבעה

 מניות כמות
)בדילול 

 מלא(

% -ב שיעור
 בהון

)בדילול  
 6מלא(

 %-ב שיעור
 בהצבעה
)בדילול 

 (מלא

תיכונים, 
מורי 

סמינרים 
 ומפקחים

 0.31 0.13 112,770 - - - ויסמן ליעמי

 נושאי
 משרה
 בחברה

- - - 95,856 0.11 0.26 

 בעלי יתר
 המניות
 בחברה

14,705,088 16.62 40.85 14,705,088 16.58 40.61 

 100 100 88,704,202 100 100 88,495,576 "כסה
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 נקבעה בה והדרך התמורה .4.5

המכר.  הסכםב שנקבעה מהתמורה חלק הינה החברה מניות של הפרטית ההצעה .4.5.1

 בתמורה הנרכשות הזכויות אתהחברה מנובל  תרכושבהתאם להסכם המכר 

סכום שיגויס על  מתוךתהא  במזומן תמורהה. המוצעות המניות ולהצעתלמזומן 

אודות  )א( לדוח המיידי4סעיף  ו)רא לציבורחוב  אגרות הנפקתידה באמצעות 

הוערך על ידי החברה על פי הנרכשות שווי ההוגן של הזכויות ה (.הסכם המכר

 7.5%לעסקת רכישת  פרופורמה כספיים דוחותבכללי חשבונאות מקובלים 

 753 -בכ נספח ב'כלדוח זה  פיםהמצור ההחבר של מהזכויות בחזקות תמר ודלית

הפרופורמה  ותלדוח 3מיליון דולר, וזאת בהתאם להנחות המפורטות בביאור 

 ייקבע סופית לאחר השלמת העסקה.  הנרכשות. שווי הזכויות יםהאמור

וחלק יחסי , בחזקות 9.25% בשיעור זכויות לחברה זה דוח למועד נכון כי יצוין .4.5.2

 יםהכפופ, נלווים הסכמיםפי -יות והתחייבויות עלזכווב באישורים( 9.25%)

 התחייבות")להלן:  שלישייםו קשוריםעל לצדדים -להתחייבות לתשלום תמלוגי

לזכויות  זהותהזכויות הנרכשות  ."(הקיימות הזכויות)להלן: ""( על לתמלוג

  .הנרכשות הזכויות על חלה אינה אשרעל -תמלוגלהקיימות, למעט התחייבות 

ולזכויות החברה בחזקות לאחר  זכויות הנרכשותור, לתיאור הבהתאם לאמ

כפי  ,המפורטים להלןמהתשקיף  ראו סעיפים ,השלמת רכישת הזכויות הנרכשות

)מס'  15.11.2017של החברה שפורסם ביום  3דוח רבעון שעודכנו )ככל שעודכנו( ב

פורסמו ובדוחות מיידיים ש "(3 רבעון דוח( )להלן: "2017-01-106761אסמכתא: 

 נכלליםהפרטים המובאים בהם כל  אשרועד למועד דוח זה ) 3ממועד דוח רבעון 

 6.7.2, 6.7.1, 6.6 :בכפוף לעדכונים המפורטים להלן( והבדוח זה על דרך ההפני

ובדוח משלים לדוח המיידי  (,המכר הסכם על המיידי לדוח' א נספח)כפי שעודכן ב

, 6.7.3 (,(016854-01-2018סמכתא )מס' א 1.3.2018מיום  אודות הסכם המכר

6.7.4 ,6.7.5 ,6.7.6, 6.7.7 ,6.7.8 ,6.7.9 ,6.7.11 ,6.7.15 ,6.7.16 ,6.7.17, 6.7.18 ,

בכל מקום בו מצוינים  -עבור הזכויות הנרכשות  ; כאשר6.7.23-ו 6.7.22, 6.7.20

בחזקות, יש לקרוא אותם  9.25%נתונים המבוססים על זכויות בשיעור של 

)למעט נתונים הנוגעים לתמלוגים לצדדים  7.5%ים לזכויות בשיעור של כמותאמ

קשורים ולצדדים שלישיים( ועבור סך זכויות החברה לאחר השלמת רכישת 

 16.75%הזכויות הנרכשות, יש לקרוא אותם כמותאמים לזכויות בשיעור של 

 )למעט נתונים הנוגעים לתמלוגים לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים(.

 7.5%לעסקת רכישת  פרופורמה כספיים דוחות ב' נספחכ מצורפים, סףבנו

 .החברה של מהזכויות בחזקות תמר ודלית

 דוחראו הנרכשות הזכויות  תבאשר להון החוזר של החברה לאחר רכיש

 . לדוח זה ב' נספחכהמצורף  30.9.2017פרופורמה ליום  יםכספי ותדוחכספי

בקשר עם לרשויות המיסים בישראל נובל ידי החברה ו-באשר לבקשות שהוגשו על

 להלן. 4.9.6הסכם המכר ראו סעיף 

לפרטים אודות עתודות ותזרים מהוון בחזקת תמר ראו דוח מיידי מיום 

(, אשר הפרטים המובאים בו נכללים 012318-01-2018)מס' אסמכתא  14.2.2018

 בזאת על דרך ההפניה.
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ות משאבים מותנים ומשאבים מנובאים בחזקת דלית ראו נספח א' לפרטים אוד

בדוח זה על  נכלליםבו הפרטים המובאים  אשר, לדוח המיידי אודות הסכם המכר

 .הדרך ההפני

לרבות ( SWתמר )הכולל את מאגרי תמר ותמר חזקת של מעודכן  עתודותדוח 

 ימים 7-מ רחמאו יהיה שלא למועד עדידי החברה -יפורסם עלתזרים מהוון 

 .האסיפה כינוס מועד לפני

 התמורה נקבעה בדרך של משא ומתן שהתנהל בין הצדדים במשך מספר חודשים. .4.5.3

לבין  החברה ביןהעסקה  מבנה אתבחשבון, בין היתר,  לקחומשא ומתן ל הצדדים

 2017חודש יולי מ"( קידוחים דלקשותפות מוגבלת )להלן: " –דלק קידוחים 

 דלק עסקת)להלן: " ;נלווים והסכמים בחזקות תמהזכויו 9.25% לרכישת

 שהזכויותהנרכשות )לרבות העובדה  מהזכויותהצפוי  התזרים את ;"(קידוחים

שלישיים(  לצדדיםלחברה התחייבות לתשלום תמלוגי על  מותהנרכשות אינן מקי

 של הקיימים המינוף יחסי את; הקיימותהצפוי מהזכויות  התזריםמול  אל

 חובלגבי היכולת לגייס  הצדדיםהערכות  אתוסקה עליהם; הע והשפעת החברה

  מהציבור לצורך מימון הרכישה.

 יחסי וחלק ודלית תמר בחזקותמהזכויות  1%המציגה את המחיר של  טבלה להלן .4.5.4

( 1: )המשתקף, נלווים הסכמיםפי -על ובהתחייבויות ובזכויות באישורים( %1)

 והעברת 2.7.2017מה ביום דלק קידוחים נחת עסקת. קידוחים דלק עסקתמ

. יובהר כי בעסקת דלק קידוחים 1.7.2017 ליום בתוקף נעשתהפיה -על הזכויות

 עוד. הזכויות שנרכשו בחזקת תמר היו כפופות לתשלום תמלוגים לצדדים שלישים

 ועד העסקה תוקף ממועד הזמן חלוף את בחשבון מביא אינו להלן הנתון כי יובהר

ארועים והתפתחויות שחלו ו ות גז שבוצעו מהמאגרמכירלרבות  זה דוח מועד

)להלן:  7שותפות מוגבלת –עסקה בין נובל לאוורסט תשתיות ( מ2; )בתקופה זו

מהזכויות  3.5%רכשה אוורסט  לפיה 2016דצמבר  בחודש שבוצעה "(אוורסט"

. יצוין כי "(אוורסט עסקת)להלן: "מליון דולר  404 -לכ בתמורהתמר  בפרויקט

פיה נעשתה בתוקף -והעברת הזכויות על 2016רסט נחתמה בחודש יולי עסקת אוו

מהזכויות  3%היתה לרכישת האמורה העסקה עוד יצוין, כי . 1.1.2016ליום 

פיה -מהזכויות, אשר מומשה כאמור בחלקה ועל 1%בתוספת אופציה לרכישת עד 

היו לא ורסט אובעסקת הזכויות שנרכשו כן יצוין, כי מהזכויות.  0.5%נרכשו בנוסף 

יובהר כי כל הנתונים המפורטים  .כפופות לתשלום תמלוגים לצדדים שלישים

התקופתי  הדוחאודות עסקת אוורסט הינם למיטב ידיעת החברה והינם על בסיס 

 ביום הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מידי -שפורסם על 2016לשנת 

לא ידועים  לחברהיובהר, כי  ודע .(023716-01-2017 אסמכתא)מס'  22.3.2017

, יובהר כי בנוסףהתנאים המלאים של עסקת אוורסט והשפעתם על מחיר העסקה. 

הזמן ממועד תוקף העסקה ועד מועד  חלוףמביאים בחשבון את  אינםלהלן  הנתונים

                                                           
 )א( לתשקיף.6.7.2ת מוגבלת בסעיף שותפו –לפרטים אודות אוורסט תשתיות   7
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 שינויים, 9עתודותהערכת הב שינויים, 8גז שבוצעו מהמאגר מכירותדוח זה לרבות 

 בתקופההכלכלית, העסקית והרגולטורית  בסביבה שחלות והתפתחויו ארועים

קושי משמעותי לבצע השוואה בין מחיר  ,החברה לדעת, קיים כן על .10האמורה

)מניות הערך  ניירותהשוק של  שווימ( 3; )זה דוח נשואעסקת אוורסט לעסקה 

הסמוך )מועד  24.1.2018נכון ליום  בבורסה הנסחרים החברה שלואגרות חוב( 

יתרות מסוימות בניכוי ( נספח ב'ד אישור דוחות הפרופורמה המצ"ב כלמוע

ויתרות לקוחות פקדונות  ,מזומנים) 31.12.2017יום לנכון המצויות בספרי החברה 

 הדולר לשער בהתאם חושב להלן המפורט השווי. בניכוי ריבית ותמלוגים לשלם(

 על בהתבסס הנוכחית העסקהמו( 4; )ש"ח לדולר( 063.4) מועד באותו הידוע היציג

  ;11נספח ב'לדוחות הפרופורמה המצ"ב כ 3המפורטות בביאור  ההנחות

 :(הקרוב דולר למליון)מעוגלים  דולר במליוני הינם בטבלה הנתונים

 

עסקת דלק  עסקת אוורסט 
 קידוחים

של  שווי השוק
ניירות הערך של 

 החברה

 העסקה הנוכחית

 1% -למחיר ה
 מהזכויות

115  106 101 010 

שיעור תמלוגים 
לצדדים 

קשורים/שלישיי
 ם על הזכויות

- %9.92 12 %9.92 - 

                                                           
מתוך  BCM 10.6 -כ "כבסהנמכרו  31.12.2017 ליום ועד( .2016121.) אוורסט עסקתהשלמת  ממועד  8

 .(מהזכויות 1% -ביחס ל BCM 0.1 -)כ המאגר
9

 השדווח ,(2Pבקטגוריית עתודות מוכחות וצפויות ) (100%במאגרי תמר )הגז הטבעי עתודות כמות    

 BCM -כעמדה על  NSAIפי דוח שנתנה -על .201731.12נכון ליום שותפי תמר לרבות החברה, ידי -על

 31.12.2016, זאת לעומת כמות עתודות גז נכון ליום (2017בשנת  BCM 9.7-)לאחר הפקה של כ 313

אומדן , 2017במהלך שנת גז טבעי הפקה של מ בהתעלם. BCM 282 -ידי שותפי תמר של כ-שדווחה על

כמות העתודות שדווח נכון אומדן מ BCM 41 -גבוה בכהינו  2017נכון לסוף שנת  העתודותכמות 

  .מהזכויות( 1% -ביחס ל BCM 0.41 -כקרי: ) 2016לסוף שנת 

משמעותיות בסביבה הכלכלית, העסקית  והתפתחויות אירועים, שינויים חלו האמורה בתקופה  10

יות במאגר תמר ואשר החברה אינה יכולה ושווי הזכ אשר יכולה להיות להם השפעה על והרגולטורית

ידי -אשרור על, בין היתר, על שווי הזכויות במאגר תמר , אם בכלל,השפעתםאופן את  להעריך

אישור  בשינויים מסוימים; לאחר עתירות שהוגשו לבג"ץ בנוגע לחוקיותוהממשלה של מתווה הגז 

חזקות כריש ותנין של דלק קידוחים ונובל ב ןאחזקותיהתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן; מכירת 

ך המשפטי המתנהל הליהתקדמות ה ;וחתימת הסכמים לאספקת גז מהמאגרים האמוריםלאנרג'יאן 

על ידי צרכן של חברת החשמל שהוגשה לאישור תובענה ייצוגית כיום בבית המשפט המחוזי בבקשה 

של רשימה ממצה בהכרח מהווה  האינרשימת הארועים לעיל כי  יובהרנגד השותפים בפרויקט תמר. 

 ., אם בכללשווי הזכויות במאגר השפעה עלכל האירועים שיכולה להיות להם 
11

מהנפקת אגרות  בפועלמהסכום שיגויס  , בין היתר,יושפע יצוין, כי השווי שינבע מהעסקה הנוכחית  

ממחיר , וכן (הנפקהה ביצוע במועד בשוק"ח האג מתשואות , בין היתר,יושפעאשר ) חוב )סדרה ב'(

 . או בסמוך אליו מניית החברה שתהא במועד השלמת העסקה

 .השקעה החזר אחרי  12
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 בחברה משרה נושא או מהותי מניות בעל של אישי עניין .4.6

דלק קידוחים, בעלת מניות מהותית בחברה, עשויה להיחשב כמי שיש לה ענין אישי 

לאור סף, כי . יצוין בנובעסקה וזאת לאור קיומם של קשרים עסקיים מתמשכים עם נובל

למכור את כל אחזקותיה בחזקות עד  דלק קידוחים פי מתווה הגז על-עלשהעובדה 

וזאת מכירה כאמור, מחיר העסקה נשוא דוח זה עשויה להשפיע על , אזי 2021לדצמבר 

ענין זה מעלה אף  .ככל שדלק קידוחים תמכור את אחזקותיה האמורות בזמן הקרוב

 ל דלק קידוחים.הוא חשש לקיומו של ענין אישי ש

יוסי אבו, יו"ר דירקטוריון החברה, מכהן כמנכ"ל דלק קידוחים, שלה קשרים  מר

חשש לקיומו של ענין אישי למר אבו בהסכם  לנוכח. הניצעת עם מתמשכיםעסקיים 

 החברות בחוק הקבועים הכללים את להחיל ,הזהירות למעןהמכר, החליטה החברה 

השתתף  לאאבו  מרולפיכך  ,אישי עניין רהמש לנושא בה עסקה אישור על החלים

 .בהצבעה חלק נטל ולא ובאישורה עסקהב דנו בההחברה  דירקטוריון תוישיבב

 בבורסה המניה מחיר .4.7

 למועד קדמו אשר החודשים בששת החברה של רגילה מניה של הממוצע המחיר .4.7.1

 .820.50621 הינו( זכויות הנפקת או פיצול, חלוקה בכל)בהתחשב  זה דוח פרסום

 "ח.ש

 המניותהצעת  שלמניה רגילה של החברה נכון למועד אישור הדירקטוריון  מחיר .4.7.2

 "ח.ש 20.92 הינו( 2018 בינואר 28-ה של המסחר יום סוף)קרי  המוצעות

של החברה בתום יום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה  רגילהמניה  מחיר .4.7.3

 "ח. ש .856120 נוה( 2018, בפברואר 28בינואר 29 קרי)

 הנרכש הנכס לגבי החברה ניתתכ .4.8

ולפעול בהתאם למטרותיה  הנרכשות זכויותב החזיקלו המשיךל, החברה בכוונת

הקבועות בתקנון החברה ובהתאם ליעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה 

לתשקיף, אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך  6.7.21המפורטים בסעיף 

  ההפניה.

 המוצעות המניות תלהקצא נדרשים אישורים .4.9

 נשוא העסקה של המתלים התנאים כל התקיימותב מותנית המוצעות המניות הקצאת

ימים ממועד החתימה על ההסכם )תקופה  60בתוך  ,להלן המפורטים המכר הסכם

 "(:התנאים המתליםימים נוספים בתנאים מסוימים( )להלן: " 45-הניתנת להארכה ב

מניות, הרה לביצוע ההקצאה הפרטית של קבלת אישור האסיפה הכללית של החב .4.9.1

לתיקון תקנון החברה בנוסח שנקבע בהסכם, או בהתאמות הדרושות לצורך 

פוליסת ביטוח  תרכישלו, השלמת ההסכם בנוסח שיוסכם על ידי הצדדים

 ידי על ( בקשר עם העסקה נשוא הסכם המכרPOSIאחריות בגין תשקיף )

 .החברה

להעברת הזכויות בחזקות, באישור נפט בלת אישור הממונה על ענייני הק .4.9.2

ובאישורי היצוא, ולשעבוד הזכויות לטובת הפלטפורמה של תמר,  שלההפעלה 

 שניתנו דומים בתנאים שהינו, נאמן לאגרות החוב שיונפקו במסגרת הנפקת החוב
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 הצד ידי על המוסכמים בתנאים או בעבר לחברה הנפט ענייני על הממונה ידי על

  .13םתנאי לאותם הכפוף

לפיו, הבקשה הנפט  ענייני על הממונהמכתב מאת  התקבל 19.2.2018ביום 

להעברת זכויות ולשעבוד זכויות כאמור לעיל, הועלתה לדיון במועצת הנפט ביום 

, וכי הוא מקבל את אשר ייעצה לו המועצה כדלקמן: המועצה המליצה 19.2.2018

 –ה של  טובת הנאה הזכויות כאמור לעיל, העבר העברתלאשר )פה אחד( את 

, ההקצאת מניות החברה לנובל ושעבוד הזכויות במאגר תמר שיעברו לחבר

בהתאם ההמלצות הינן לטובת הנאמן, כבטוחה עבור מחזיקי אגרות החוב. 

 :להלןובכפוף לתנאים המצטברים ולהבהרות 

אישור האסיפה הכללית של תנאי להעברת הזכויות בחזקות יהיה  (1)

 .צאת המניותהחברה להק

 ועדתולהקצאת המניות יהיה אישור  הזכויות העברתתנאי ל (2)

 הזכויות העברת לעניין העסקיים ההגבלים על והממונה הריכוזיות

, 2013-בהתאם לחוק לקידום תחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד

 אין כי עמדה קבלת או, וענפית משקית כלל ריכוזיות של בהיבטים

 לאלו. בקשר נפטה ענייני על לממונה לייעץ בכוונתם

 אישור התקבל אולם, המתווה בתנאי עומדת אינההעברת הזכויות  (3)

 מניעה אין לפיו, 4.2.2018מיום  העסקיים ההגבלים על הממונה מטעם

 נדרשתשנובל  העובדה נוכח, הגז מתווה של בהיבט הזכויות להעברת

)לפרטים  במתווה כהגדרתו) הקובע במועד רק המתווה בהוראות לעמוד

. מובהר כי אין בהמלצת המועצה כדי לפטור (לתשקיף( 6.1.4עיף ראו ס

מעמידה בהוראות הממשלה, ובקשה להעברת זכויות שתוגש בהתאם 

ידי הממונה על ענייני הנפט ורשות ההגבלים -למתווה, תיבחן אף היא על

 העסקיים.

המניות בחברה שיוקצו לנובל יקנו זכויות הוניות בלבד ולא יקנו  (4)

לרבות זכויות הצבעה או מינוי דירקטורים.  –ניהול בחברה  לנובל זכויות

מבעלי  95%התחייבות זו תעוגן בתקנון החברה בסעיף משוריין ברוב של 

 זכת ההצבעה באסיפה הכללית של החברה.

 להרכבה עתידי אישור משום להוות כדי שיינתן באישור אין (5)

 תהיה לא, כי הובהר. החברה של התאגדותה מסמכי והוראות ופעילותה

 ולדרוש הדין לפי לפעול אחר מוסמך ממשלתי גורם כל או לממונה מניעה

 מהחברה לדרוש יהיה וניתן מתווהה בהוראות עמידה לשם דרישה כל

 בהתאם נאמן מינוי זה ובכלל, דין לפי כך לשם שיידרש שינוי כל לבצע

 הסתמכות טענת לבסס כדי ההעברה באישור יהיה ולא, המתווה להוראות

מינוי נאמן, ככל שיהיה צורך בכך, יעשה בהתאם להחלטת  .זה ייןבענ

                                                           
החברה ונובל הגישו בקשה כאמור לממונה על ענייני הנפט. נכון למועד זה טרם התקבל אישור הממונה כאמור   13

 לעיל.
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כמפורט  28.2.2018הממשלה ולעמדת רשות ההגבלים העסקיים מיום 

 להלן.

 : כדלקמן נקבע 28.2.2018מיום העסקיים ההגבלים  רשותמ מכתבב

החברה  מניות הנפקת השלמת לאחר בו בהתאם למתווה הגז, במקרה

מתווה  זכויותיה של נובל הוראות על יחולו, הנובל זכויות בחבר תחזיק

 הגז, ובפרט הוראות נספח א' למתווה הגז.

 בחברה בזכויות נובל  תחזיק, (במתווה )כהגדרתו הקובע ובמועד ככל

 הפרה הדבר יהווה, ודלית תמר בחזקות בזכויות החברה תחזיק זה ובמועד

מכלליות מבלי לגרוע . הגז מתווה נובל מכוח על החלים התנאים של

לידי נאמן בהתאם  נובל בחברה זכויות תועברנה כזה האמור, במקרה

 .למתווה הגז 44-34להליך המפורט בסעיפים 

הובהר, כי בהתאם להוראות מתווה הגז הנאמן אליו יועברו זכויות נובל 

 בחברה וזכויות דלק קידוחים בחברה הינו אותו אדם.

, ככל הגדרתו במתווה()ככמו כן, בהתאם למתווה הגז במועד הקובע 

שהחברה תחזיק בזכויות בחזקות תמר ודלית, לא יכהן בחברה נציג אסור 

 לדוח זה.' א כנספח המצורףלתקנון החברה  88כמפורט בסעיף 

שהתקבל מאת  29.6.2017ובמכתב מיום  לעיל לאמור ובכפוף אלה בנסיבות

המכתב רשות ההגבלים ערב הנפקת מניות החברה לציבור )לפרטים אודות 

 אינה העסקיים ההגבלים רשות, ( לתשקיף(4)ב()6.2.21האמור ראו סעיף 

 שאינן בחברה לזכויות הגז מתווה הוראות פי על נאמן למינוי צורך רואה

 .קידוחים דלקנובל או  ברשות

 דלית חזקת פיתוח לעניין טענה שוםב נהתישמע לאהחברה ונובל  (6)

 .אליה בקשר או הזכויות העברת בשל

 להנחיות ובכפוף בהתאם יהיה המניות של העברה ראישו כל (7)

 .זכויות להעברת הממונה

 בהם שיחול ככל, בבקשה שהוצגו נתוניםל בהתאם ניתן האישור (8)

 .במועצה חוזר לדיון הנושא יובא, מהותי שינוי

תנאי האישורים המפורטים יהיו בהתאם לדרישות המשפטיות  (9)

 והמקצועיות.

 .מסירתו יוםמ חודשים שישה למשך ניתן האישור (10)

, דרשישי ככל, עסקיים להגבלים רשותהאישור סופי ובלתי מותנה של  קבלת .4.9.3

אזי בתנאים  בתנאים יותנה כאמור שהאישור לככ. המכר הסכם עם בקשר

 המוסכמים על ידי הצד הכפוף לאותם תנאים. 

הרשות להגבלים עסקיים שאינו יובהר כי נכון למועד דוח זה התקבל אישור 

 כאמור. מותנה בתנאים

( בין השותפים JOA) קבלת אישורים מהצדדים להסכם התפעול המשותף .4.9.4

שימוש במתקני פרויקט ים זכויות  למתן, מהצדדים להסכם בחזקות תמר ודלית

תמר,  פרויקטבים תטיס לבין השותפים  פרויקטבין שותפי  שנחתםתטיס 
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 ,יסלמזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר לשותפי ים תטומהצדדים 

מהזכויות והחובות בהסכמים האמורים על פי הסכם המכר,  7.5%להמחאת 

  ולשעבודם לטובת נאמן לאגרות חוב שיונפקו במסגרת הנפקת החוב.

קבלת אישורים מאת מרבית הצרכנים תחת ההסכמים למכירת גז טבעי  .4.9.5

מהכמות שנמכרה תחת כל  75%וקונדנסט מחזקת תמר )צרכנים המייצגים 

-מהזכויות בהסכמים האמורים על 7.5%( להמחאת 2017ך שנת ההסכמים במהל

פי הסכם המכר )ככל שנדרשים האישורים מאת הצרכנים הנ"ל( ולשעבודם 

לטובת הנאמן לאגרות החוב שיונפקו במסגרת הנפקת החוב. האישורים 

האמורים יהיו בלתי מותנים או שיהיו מותנים בתנאים שאינם מכבידים על 

 הצדדים.

רשויות המס בישראל ביחס לעסקה האמורה, מ יםורולינגרים קבלת אישו .4.9.6

 . 14בתנאים המקובלים על הצדדים

בתנאים דומים באופן מהותי לתנאי אגרות )סדרה ב'( השלמת הנפקת אגרות חוב  .4.9.7

תנאים אחרים המקובלים על נובל, ובכפוף בהחוב )סדרה א'( של החברה או 

( לא תוריד את הדירוג של אג"ח ( ההנפקה של אג"ח )סדרה ב'1לתנאים הבאים: )

ת אגרות ( הנפק2)סדרה א'( מתחת לדירוג הקיים ערב הנפקת אג"ח )סדרה ב'(; )

דולר לפי השער היציג של  560,000,000-תהיה בערך נקוב בשקלים השווה ל החוב

הדולר הידוע במועד המכרז המוסדי ובשיעור ריבית שנתית הזהה לשיעור הריבית 

נמוך ( תמורת ההנפקה תהיה בסכום שאינו 3) ;(4.69%) '(של אג"ח )סדרה א

מהותי, לפי שיקול דעתה של נובל, מהערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה  באופן

לחברה יצוין, כי  הפצה והתחייבות מוקדמת. או ב'( לפני הפחתת עמלות חיתום

במחיר )סדרה ב'( נובל שוקלת להשתתף במכרז הציבורי של הנפקת אג"ח שנמסר 

 .בהנפקה מינימום שייקבעה

קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות לנובל במסגרת  .4.9.8

 ההקצאה הפרטית. 

לרעה )כהגדרתו בהסכם( ביחס לעסקה או ביחס לממכר  מהותילא התרחש שינוי  .4.9.9

או למצבה של החברה במהלך התקופה המתחילה במועד החתימה על ההסכם 

 החוב.אגרות קת ומסתיימת במועד בו תתבצע הנפ

 של החברה במניותהסכמים בנוגע לזכויות  .4.10

לא תוחזקנה בידי הניצעת, הן המניות המוצעות כל עוד לעיל,  4.3.1כאמור בסעיף 

או העברתן של המניות המוצעות, כולן , ועם מכירתן זכויות הצבעה כלשהןלה תקנינה 

עוד התחייבה ההצבעה הצמודות להן. זכויות תקנינה לנעבר את מלוא ן האו חלקן, 

היא לא תרכוש מניות נוספות של  ,המוצעות כל עוד לא תמכור את המניותהניצעת כי 

החברה. יובהר לעניין זה כי מניות שתוקצנה לנובל במסגרת הנפקת מניות הטבה ו/או 

  .והנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך התחייבות ז

                                                           
אופן הפחתת עלות  ושעניינשעניינההמס  ותרשויידי -עללרשויותרולינג  ניתן 8.2.2018ביום החברה הגישה בקשת  14

רכישת הזכויות לצרכי מס. כמו כן, הצדדים פנו לרשויות המיסים בבקשה לאישור כי העברת הזכויות מנובל 
לבקשות החברה לחברה אינה חייבת בדיווח למע"מ. נכון למועד זה טרם התקבל אישור רשויות המסים 

בנוסף, נובל הגישה בקשת רולינג לרשויות המס שעניינה  .מת הצדדים לעניין נושא המע"לבקשהאמורות.
  הטיפול המיסויי בעסקה.
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, נכון למועד דוח זה, לא קיימים הסכמים, נובללמיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקה עם 

לבין אחרים, בנוגע  האו בינלבין מחזיק מניות בחברה,  נובלבכתב ובין בעל פה, בין  בין

, למעט בחברה או בנוגע לזכויות ההצבעה החברה ניירות ערך שללרכישה או למכירה של 

 .צבעה כאמור לעילהויתור על זכויות הה

לא יהיה בחברה מי שבידיו "דבוקת שליטה" ולא לאחר השלמת הקצאת המניות לנובל, 

  יהיה בחברה בעל שליטה. 

ו"שליטה"  1999 –"דבוקת שליטה" כמשמעה בחוק החברות, התשנ"ט  –זה  ןלעני

 ."(ערך ניירות חוק)להלן: " 1968 –כמשמעה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 גבלה בביצוע פעולות במניות המוצעות מניעה או ה .4.11

 באשר למכירה חוזרת הקבועות בחוק על המניות המוצעות, תחולנה המגבלות .4.11.1

תקנות ניירות ובתקנות מכוחו ככל שתחולנה, לרבות  1968-ניירות ערך, תשכ"ח

וכן כל הוראת או , 2000-, תש"סג לחוק(15א עד 15ערך )פרטים לעניין סעיפים 

 אשר תחול באותה עת.מגבלת דין נוספת, 

לפרטים בדבר התחייבות נובל שלא לרכוש מניות נוספות של החברה כל עוד לא  .4.11.2

 לעיל. 4.10תמכור את המניות המוצעות ראו סעיף 

למניות המוצעות ראו על כל זכויות ההצבעה הנלוות  לפרטים בדבר ויתור נובל .4.11.3

 . לעיל 4.3.1סעיף 

ושמות  ולשווי התמורה נימוקי הדירקטוריון לאישור ההקצאה הפרטית לנובל .4.12

  הדירקטורים שהשתתפו בדיון

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת , במסגרת אישור הסכם המכר, 2018בינואר  28ביום 

הכללית המזומנת לפי  אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפהשל החברה, 

 יצעת. דוח זה, את ההקצאה הפרטית לנ

גיורא ענבר )דח"צ(, אלון כהן  בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו הדירקטורים:

 . )דח"צ(, נחמה רונן, רן אפרתי, סיגליה חפץ ואבי עיני

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את התקשרות החברה בהסכם המכר 

 אים:מהנימוקים הב

פי הסכם המכר תביא לשיפור התשואה החזויה לבעלי -העסקה האמורה על .4.12.1

המניות הקיימים בחברה לאור כך שהקצאת המניות תיעשה בשיעור נמוך יותר 

משיעור התזרים שינבע מהזכויות הנרכשות )אשר כאמור אינו כפוף להתחייבות 

 לתמלוג על( ביחס לתזרים שינבע מהזכויות הקיימות.

ורה תביא לשיפור בעמידת החברה באמות המידה הפיננסיות העסקה האמ .4.12.2

שנקבעו בתנאי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה וזאת לאור העובדה כי 

התזרים שינבע מהזכויות הנרכשות )אשר כאמור אינו כפוף להתחייבות לתמלוג 

על( ביחס לחוב החדש, שבכוונת החברה לגייס לשם מימון התמורה במזומן עבור 

ות הנרכשות, הינו גבוה מהיחס בין התזרים שינבע מהזכויות הקיימות הזכוי

 ביחס לחוב הקיים באגרות החוב )סדרה א'(.

הרכישה האמורה מהווה ניצול הזדמנות שוק תוך יצירת ערך מוסף לחברה  .4.12.3

ולבעלי מניותיה תוך גידול בהיקף פעילות החברה ומבלי לשנות את אופי גורמי 

 החברה. הסיכון הכרוכים בפעילות
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בשיעור משמעותי בחזקות, באופן שיביא רכישת זכויות למדובר בהזדמנות  .4.12.4

 להגדלת השפעת החברה בפרויקט תמר.

גדלות באופן יחסי לגידול הוצאות הנהלה וכלליות אינן  -ניצול יתרונות לגודל  .4.12.5

 בשווי נכסי החברה כתוצאה מרכישת הזכויות הנרכשות.

ותי בשווי נכסי החברה, מה שעשוי השלמת הסכם המכר תביא לגידול משמע .4.12.6

להביא לגידול בסחירות מניית החברה בטווח ארוך ולמשיכת משקיעים 

 פוטנציאליים למניות החברה.

מעמלות  50%נובל נושאת בכל העלויות הכרוכות בעסקה למעט בעלות של  .4.12.7

ההפצה שתהיינה בקשר עם הנפקת אגרות החוב המתוכננת למימון התמורה 

ן בסיכון להשגת תמורת מזומן נמוכה יותר )כפוף לזכותה במזומן בעסקה וכ

לבטל את ההנפקה ככל שהתמורה תהא נמוכה באופן מהותי מהערך הנקוב של 

 אגרות החוב(. 

אפשר ממה ששל החברה חלק מהתמורה משולמת בדרך של הקצאת מניות  .4.12.8

 נפקה של הון לציבור / נטילת חוב נוסף. הנרכשות מבלי לבצע הרכישת הזכויות 

 מועד הקצאת המניות המוצעת .4.13

עם השלמת לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין המניות המוצעות יוקצו לאחר ובכפוף 

 לעיל. 4.9, כמפורט בסעיף התנאים המתליםכל לאחר התקיימות הסכם המכר 

 

  החברה למנכ"ל הענקת כתבי אופציהאודות פרטים נוספים  – 'גחלק  .5

אישרה ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה, ובכפוף לאישור אסיפת  28.1.2018 ביום

ויסמן )להלן:  ליעמיפרטית מהותית למנכ"ל החברה, מר  הצעהבעלי המניות של החברה, 

 -ל הניתנים למימוש( ים)לא סחיר הציאופכתבי  112,770של  ,15"(החברה"ל מנכ" או" הניצע"

"(. כתבי האופציה המוענקים" :ע.נ. כל אחת )להלן ש"ח 0.1מניות רגילות בנות  112,770

 (.הצעהה בתקנות המונח)כהגדרת  הפרטית בהצעה מעוניין צד אינו הניצע

לפקודת מס הכנסה ]נוסח  102ההקצאה הפרטית לניצע תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

( במסלול רווח , בהתאמה"פקודת מס הכנסה"-" ו102 סעיף")להלן:  1961–שכ"אחדש[, הת

 הון באמצעות נאמן.

 עיקר תנאי ניירות הערך המוצעים  .5.1
 התגמול למדיניות בהתאם הינם כתבי האופציה המוענקים על החלים התנאים .5.1.1

 .החברה שאימצה אופציות לתכנית ובהתאם החברה של

 .כתבי אופציה 112,770: כתבי האופציה שיוענקו כמות .5.1.2

  :כדלקמן שוות מנות 3 -ב כתבי האופציה יבשילו: הבשלה מועדי .5.1.3

ממועד שתבשיל בתום שנתיים  כתבי האופציהשליש מכמות  - מנה ראשונה

 ."(מועד ההענקההקצאת האופציות לנאמן )להלן: "

                                                           
מעביד. בנוסף, יובהר כי גם אם ימומשו למניות כל -בין המנכ"ל לבין החברה מתקיימים יחסי עובד  15

כתבי האופציה המוענקים למנכ"ל כמפורט לעיל הוא לא יהפוך לבעל עניין בחברה מכח אחזקותיו 

ככל שימומשו כתבי האופציה תרשמנה המניות שתוקצינה על שם החברה לרישומים של בנק בלבד. 

 דיסקונט בע"מ.
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ממועד שנים  שלוששתבשיל בתום  כתבי האופציהשליש מכמות  - מנה שניה

 ההענקה.

שתבשיל בתום שלוש שנים ממועד  כתבי האופציהשליש מכמות  - שלישית מנה

 ההענקה.

, מנה שלישית ש"ח 24.21 -, מנה שניה ש"ח 23.06 -המימוש: מנה ראשונה  מחירי .5.1.4

 .ש"ח 25.42 -

תקופת האופציה: כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בכפוף למועדי ההבשלה,  .5.1.5

תום התקופה האמורה כתב אופציה שנים ממועד ההענקה. לאחר  4עד לתום 

  שלא מומש יפקע, יהיה בטל וחסר תוקף.

 אופציה כתבי מימוש .5.2
 תקופת במהלך, חלקם או כולם, האופציה כתבי את לממש רשאי יהיה הניצע .5.2.1

 תשלום כנגד יהיהכתבי האופציה  מימוש. לעיל 5.1.5 בסעיף כהגדרתה, האופציה

( לפי בחירת להלן כמפורט) נטו מימוש מנגנון פי על או המימוש מחיר של במזומן

 .הניצע

 מניות מספר, נטו מימוש במנגנון כתבי האופציה את לממש יבחר שהניצע ככל .5.2.2

  :הבאה הנוסחה לפי יחושב המימוש

 

 
 

A = והקבוע לממש הניצע מבקש אותו האופציה כתבי מספר 
 ;המימוש בהודעת

B = הסגירה בש"ח של מניית החברה בבורסה ביום  שער
 המסחר שקדם ליום המימוש; 

C = במכתב כמפורט אופציה כתב לכל"ח בש המימוש מחיר 
 ;ההענקה

 

, לעניין תשלום הערך הקצאת מניות מימוש במנגנון מימוש נטו תפעל החברה בכל .5.2.3

 –החברות, תשנ"ט  לחוק 304בהתאם ובכפוף להוראות סעיף  הנקוב של המניות,

)ב( לחוק החברות 304. ככל שיעלה הצורך לפנות לבית משפט בהתאם לסעיף 1999

 יידרש הניצע לשלם את מחיר ערכן הנקוב של מניות המימוש. 

 התאמות .5.3
 שכתוצאהפיצול או שינוי מבני אחר של החברה,  ,16בכל מקרה של עסקת מיזוג .5.3.1

 מניות החברה מניות לבעלי ענקוויו, בבורסה להיסחר החברה מניות יפסיקו ממנו

כל כתב אופציה שהוענק, יוחלף  אזי"(, החדשה החברה)להלן: " אחרת בחברה

החדשה בהתאם לכמות המניות מכח כתב האופציה שטרם  בחברהלכתב אופציה 

מומש, ויבוצעו ההתאמות המתאימות במחיר המימוש למניה אשר ישקפו את 

חדשה לבעלי המניות בחברה, וכל יתר יחס ההחלפה בו ניתנו המניות בחברה ה

תנאי הסכם האופציה יעמדו בעינם, הכל כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון. 

                                                           
( מכירה )לרבות החלפת מניות( של כל או רוב מניות 2( מכירה של כל או רוב נכסי החברה; )1": )עסקת מיזוג"  16

עסקה דומה של החברה עם או לתוך ( מיזוג החברה עם או לתוך חברה אחרת או 3ההון המונפק של החברה; או )
 חברה אחרת.

(A X B) - (A X C) 

B 
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 10החברה תודיע לניצע על העסקה באופן ובצורה שתיראה החברה לנכון לפחות 

ימים בטרם המועד הקובע של העסקה. אם בקרות עסקה כאמור לעיל, החברה 

של הרוכשת( לא מסכימה להמיר או להחליף את הרוכשת )או חברת אם או בת 

כתבי האופציה, יואצו מועדי ההקנייה של כל כתבי האופציה אשר טרם הגיע 

ימים לפני מועד  10מועד הבשלתן, והניצע יהא רשאי לממש אופציות אלה למניות 

העסקה האמורה. יובהר כי אם תמורת המימוש לא תהא כולה במניות,  השלמת

 בע על ידי הדירקטוריון.יחס ההחלפה ייק

, בתקופת האופציה, מניות שלההיה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות  .5.3.2

הטבה, תשמרנה זכויות הניצע באופן הבא: מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת 

"( יגדל מספר המניות הנובעות התאריך הקובע"ק זה: "ובס להלןמניות ההטבה )

ניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו המניות שה במספרממימוש כתבי אופציה 

 מחיר. ההטבה מניות לחלוקת הקובע התאריךמימש את כתבי האופציה לפני 

 המימוש מניות מספר מהגדלת כתוצאה ישתנה לא אופציה כתב כל של המימוש

. עוד מובהר, כי זכות הניצע להגדלת הטבה מניות חלוקת עקב להן זכאי שהניצע

מניות הטבה כאמור, תחול בפועל רק ביחס לכתבי מספר המניות בשל חלוקת 

תחלק החברה  אםאופציה שימומשו בפועל על ידי הניצע, על פי תנאי התוכנית. 

דיבידנד במזומן לכל בעלי מניותיה, והיום הקובע את הזכות לקבל דיבידנד זה 

יחול לאחר מועד הקצאת כתבי האופציה אך לפני מועד המימוש שלהן, יחושב 

"אקס הביום  חברהשל מניית ה הבסיסקס דיבידנד" היחס בין שער ה"א ביום

 יום לפני האחרון המסחר ביום חברהשל מניית ה הנעילה" לבין שער דיבידנד

חיר ומעל ידי הבורסה בגין חלוקת הדיבידנד,  הותאם", כפי שדיבידנד"אקס ה

המימוש יותאם בהתאם לתוצאת חלוקת מחיר המימוש, כפי שיהיה באותה עת 

 ביחס שנקבע.

תציע החברה לבעלי המניות שלה ניירות ערך בדרך של זכויות אזי מספר  אם .5.3.3

המניות הנובעות ממימוש כתבי אופציה יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי 

שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון 

 כויות".לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס ז

 את תבצע החברה, החברה של המניות הון איחוד או פיצול של מקרה בכל .5.3.4

 ניצע של זכויותיו הגדלת או דילול מניעת לשם הדרושים ההתאמות או השינויים

 מומשו שטרם אופציה כתבי בגין המימוש מניות למספר ביחס התוכנית במסגרת

 .אופציה כתב כל של המימוש למחיר ביחסאו /ו פקעו וטרם הניצע ידי על

מקרה בו כתוצאה מהתאמה המפורטת לעיל, תידרש החברה להקצות שברי  בכל .5.3.5

מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר הזכויות שיוקצו לניצע יעוגל 

 למספר השלם הקרוב )כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה(. 

 מניות לחלוקת הקובע ביום החברה למניות אופציה כתבי של המרה תבוצע לא .5.3.6

 או הון לפיצול, הון לאיחוד, זכויות של בדרך להצעה, דיבידנד לחלוקת, הטבה

 מקום כי, מובהר, כן כמו"(. חברה אירוע: "יקרא"ל מהנ אחד)כל  הון להפחתת

 תבוצע לא, חברה אירוע של הקובע היום לפני חל חברה אירוע של האקס שיום

 .כאמור" האקס"יום ב המרה
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כפוף להוראות הבורסה כפי  ,לעיל 5.3.6ועד  5.3.1 בסעיפים ורהאמ כי יובהר .5.3.7

 שתקבענה מעת לעת.

  ימוש כתבי אופציה במקרה של סיום העסקה:מ .5.4
שהעסקתו של הניצע בחברה תסתיים מכל סיבה, למעט כאמור בסעיפים  במקרה .5.4.1

, זכות הניצע לממש את כתבי האופציה שהוקצו לו תהיה רק להלן 5.4.3– ו 5.4.2

עד למועד סיום ההעסקה, והם יהיו ניתנים  שהובשלובגין כתבי האופציה 

ימים ממועד  90ד למועד המוקדם מבין: א( ע ,למימוש, אם לא פקעו קודם לכן

סיום יחסי העבודה; ב( מועד תום תקופת האופציה. זכות הניצע ליתר כתבי 

 האופציה שהוקצו לטובתו תפקע.

במקרה של סיום העסקה בשל מוות או נכות חו"ח של הניצע, תהיה לניצע או  .5.4.2

לממשם ליורשיו החוקיים זכות לממש את כתבי האופציה שהניצע היה זכאי 

חודשים ) 12בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך שנים עשר )

 ממועד סיום ההעסקה.

, אזי כתבי האופציה יפקעו לכל דבר 17במקרה בו סיום העסקה נגרם בשל "עילה" .5.4.3

ועניין )בין אם הניצע במועד סיום ההעסקה היה זכאי לממש חלק מן כתבי 

 .הא כל זכות בקשר עם כתבי האופציההאופציה ובין אם לאו(, ולניצע לא ת

זכות הניצע לכתבי אופציה שהוענקו לו או להבשלתם לא תסתיים או תפקע רק  .5.4.4

כתוצאה מהעובדה שהניצע עבר לעבוד כעובד או נושא משרה מהחברה לחברה 

 קשורה או להפך או בין חברה קשורה אחת לחברה קשורה אחרת.

 התמורה .5.5
  .מורהת ללא לניצע יוענקוכתבי האופציה 

 התמורה נקבעה בה הדרך .5.6
ידי ועדת התגמול ודירקטוריון -למניות נקבע על כתבי האופציהמחיר המימוש של 

שווה לגבוה מבין שער הנעילה  הינוהחברה, כך שמחיר המימוש של המנה הראשונה 

, לבין 10%בתוספת  כתבי האופציהביום המסחר האחרון לפני יום ההחלטה על הענקת 

ימי המסחר שקדמו ליום ההחלטה, ומחירי המימוש של  30 -מוצע במחיר המניה המ

 .5%והשלישית שווים למחיר המימוש של המנה הקודמת בתוספת  השניההמנה 

וכן הערכת שווי כלכלית של כתבי האופציה בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגה 

עלות ונמצא כי , על דוחותיה הכספיים של החברההענקת כתבי האופציה  השפעתהוצגה 

התגמול ההוני השנתית נמוכה מהתקרה שנקבעה במדיניות התגמול וכן נמצא כי כלל 

התגמול המשתנה השנתי אינו חורג מהיחס שבין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים 

 Deloitte Israelידי -על שנעשתה השוואה עבודתכן הוצגה  .שנקבעו במדיניות התגמול

"לים מנכאת מול תגמול של בחנה את התגמול המוצע למנכ"ל  אשר, 2018 ינואר מחודש

נימוקי ועדת התגמול בעלות מאפיינים דומים למאפייני החברה. ראו  חברותב

 להלן. 5.15סעיף  כמפורטוהדירקטוריון להקצאת כתבי האופציה למנכ"ל 

                                                           
פירושה כל אחד מאלה: )א( הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או כזו המשפיעה על החברה ו/או על חברות : "עילה"  17

קשורות; )ב( מעילה בכספי החברה ו/או בכספי חברות קשורות; )ג( הפרת חובת אמונים כלפי החברה ו/או חברות 
י מידע סודי בנוגע לחברה ו/או חברות קשורות; )ד( כל מעשה או מחדל )למעט התנהגות קשורות, לרבות גילו

בתום לב( אשר לדעתו של הדירקטוריון מזיקים באופן משמעותי לחברה ו/או לחברות קשורות; )ה( כל נסיבה 
בלת פי הסכם ההעסקה של הניצע את הזכות לסיים לאלתר את העסקת הניצע ללא ק-אחרת המקנה לחברה על

 פיצויי פיטורין.
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 בתמורה אישי עניין בעל .5.7
ן למי מבין בעלי המניות שלה או למי מבין נושאי המשרה בה ידיעת החברה, אי למיטב

 עניין אישי בתמורה בהצעה הפרטית, למעט הניצע עצמו. 

 הכלכלי של האופציה  הערך .5.8
נאמד  Black&Scholesמודל בהתבסס על  כתבי האופציה המוענקיםההוגן של  יםשווי

ההנחות  קחו בחשבוןהחישוב נל לצורך .ש"ח 504,015 -ב 2018בינואר  25נכון ליום 

ריבית חסרת סיכון בשיעור של  (2ש"ח; ) 20.96 -( מחיר מנייה )נכס הבסיס( 1הבאות: )

-ו 5.1.4מועד פקיעה ומחיר מימוש כמפורט בסעיפים  ;33%-סטיית תקן של כ( 3) ;0.5%

מחיר המניה בבורסה סמוך לפני החלטת הדירקטוריון ראו לפרטים בדבר  לעיל. 5.1.5

 4.7.3לעיל; לפרטים בדבר מחיר המניה סמוך לפני פרסום דוח זה ראו סעיף  4.7.2סעיף 

 לעיל.

 ברה הניצע ובעלי עניין בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בח החזקות .5.9
בהון  החזקות בעלי עניין בחברה והחזקות יתר בעלי המניות של החברהלפרטים בדבר 

ראו  31.12.2017נכון ליום המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה, 

, אשר הפרטים (2018-01-002160)מס' אסמכתא:  7.1.2018דוח מיידי של החברה מיום 

  .של הפניה המופיעים בו נכללים בזאת בדרך

 נכון למועד דוח זה הניצע אינו מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות החברה.

, בחברה עניין בעלי החזקות, הניצע החזקות בדבר, החברה ידיעת למיטב, נתונים להלן

של החברה  והנפרע המונפקהמניות  בהון, החברה של המניות בעלי יתר והחזקות

  :18)בהתעלם מהמניות המוצעות לנובל כאמור בחלק ב' לדוח זה( הב ההצבעה בזכויותו

 

ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע  כמות 
בחברה לאחר הקצאת  ההצבעהובזכויות 

 ימומשו כי ובהנחה לניצע האופציה כתבי
 במלואם

ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע  כמות
בחברה לאחר הקצאת  ההצבעהובזכויות 

 כתבי כל כי ובהנחה לניצע ההאופצי כתבי
 המשרה ולנושאי לניצע שהוענקו האופציה

 במלואם ימומשו בחברה

% -ב שיעור מניות כמות 
 בהון

% -ב שיעור
 בהצבעה

% -ב שיעור מניות כמות
 בהון

)בדילול  
 19מלא(

% -ב שיעור
 בהצבעה
)בדילול 

 (מלא

ליעמי /הניצע
 ויסמן

112,770 0.23 0.31 112,770  0.22 0.31 

 ניצעים שאינם בחברה עניין עליב

 דלק
 קידוחים

20,000,000  39.91  16.61 20,000,000  39.83 16.57 

 – הפניקס
 גמל ופנסיה

141,584 0.28 0.39 141,584  0.28 0.39 

 – אקסלנס
קרנות 
 נאמנות

44,049 0.09 0.12 44,049 0.09 0.12 

 2.62 1.89 949,663 2.63 1.9 949,663 – אקסלנס

                                                           
לפירוט ההחזקות במניות החברה בהנחה כי תבוצע ההקצאה של המניות המוצעות לנובל ראו סעיף   18

 לעיל. 4.4
ס' )מ 29.1.2018בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה שיונפקו לנושאי משרה בחברה כאמור בדוח מיידי מיום   19

 .(2018-01-008607אסמכתא 
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ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע  כמות 
בחברה לאחר הקצאת  ההצבעהובזכויות 

 ימומשו כי ובהנחה לניצע האופציה כתבי
 במלואם

ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע  כמות
בחברה לאחר הקצאת  ההצבעהובזכויות 

 כתבי כל כי ובהנחה לניצע ההאופצי כתבי
 המשרה ולנושאי לניצע שהוענקו האופציה

 במלואם ימומשו בחברה

% -ב שיעור מניות כמות 
 בהון

% -ב שיעור
 בהצבעה

% -ב שיעור מניות כמות
 בהון

)בדילול  
 19מלא(

% -ב שיעור
 בהצבעה
)בדילול 

 (מלא

 תעודות סל

 מנורה
 - מבטחים

 נוסטרו

52,700 0.11 0.15 52,700 0.1 0.15 

 מנורה
 –מבטחים 

 גמל ופנסיה

4,474,428 8.93 12.39 4,474,428 8.91 12.36 

 - הראל
 נוסטרו

827,586 1.65 2.29 827,586 1.65 2.29 

 – הראל
קרנות 
 נאמנות

1,559 0 0 1,559 0 0 

 גמל - הראל
 ופנסיה

2,807,705 5.6 7.77 2,807,705 5.59 7.75 

 – הראל
 תעודות סל

36,638 0.07 0.1 36,638 0.07 0.1 

 – עמיתים
קרנות 
 ותיקות

2,155,100 4.3 5.97 2,155,100 4.29 5.95 

 קרנות
 השתלמות

 מורים
 וגננות

2,733,500 5.45 7.57 2,733,500 5.44 7.55 

 קרנות
 –השתלמות 

מורי 
תיכונים, 

מורי 
סמינרים 
 ומפקחים

1,070,400 2.14 2.96 1,070,400 2.13 2.96 

 נושאי
 משרה
 בחברה

- - - 95,856 0.19 0.26 

 בעלי יתר
 המניות
 בחברה

14,705,088 29.34 40.72 14,705,088  29.29  40.61 

 100 100 50,208,626 100 100 50,112,770 "כסה
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 החברה של ערך בניירות לזכויות בנוגע הסכמים .5.10

רה, ולאחר בירור שערכה עם הניצע, נכון למועד דוח זה, לא קיימים ידיעת החב למיטב

כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצע לבין בעלי מניות אחרים בחברה או בין הניצע 

 ל החברה או בנוגע לזכויותלבין אחרים, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך ש

  .בחברה הההצבע

 במניות או נוספות למניות באופציהאו /ו במניות פעולות בביצוע הגבלה או מניעה פירוט .5.11
 מהאופציה שינבעו

. החברה תפנה לבורסה למסחר בבורסה ירשמולא  המוענקים האופציה כתבי .5.11.1

 מניות המימוש.  בבקשה לקבלת אישור לרשום למסחר את

ימים מיום הגשת הבקשה  30הקצאת כתבי האופציה תהיה רק לאחר חלוף  .5.11.2

 ציות לרשויות המס בישראל. לאישור תכנית האופ

חודשים ממועד הקצאת כתבי  24באמצעות נאמן לפחות תוחזקנה המניות  .5.11.3

האופציות לנאמן עבור הניצע, או במשך תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון 

-מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, התשס"גולכללי  102לסעיף 

. במהלך תקופת "(תקופת הנאמנות" להלן:)"( 102כללי סעיף )להלן: " 2003

הניצע לא יוכל לקבל  102ולכללי סעיף  102הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף 

מהנאמן כתבי אופציה או מניות מימוש שהוענקו ו/או מומשו, למכור כתבי 

אופציה או מניות מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא בכתבי אופציה או 

לאחר הבשלתן. אם הניצע יורה למכור או  במניות המימוש כאמור, לרבות

להעביר מידי הנאמן את כתבי האופציה או מניות המימוש כאמור לפני מועד תום 

"(, ישלם הניצע את כל המיסים הנדרשים הפרה)להלן: " תקופת הנאמנות

עד אשר כל המיסים ישולמו  .102לכללי סעיף  7לתשלום עקב ההפרה לפי סעיף 

, זכויות כאמור אינן ניתנות להעברה, המחאה, 102יף לכללי סע 7לפי סעיף 

שיעבוד או משכון, והניצע לא יוכל לתת כל ייפוי כוח או שטר העברה, בין אם 

צוואה או דיני הירושה כמפורט  מכחהעברה  למעטלשימוש מיידי או עתידי, 

 בתכנית האופציות.

זכויות ההצבעה  ככל שמניות המימוש תוחזקנה בידי הנאמן עבור הניצע, תהיינה .5.11.4

-בגין מניות אלה בידי הנאמן. הנאמן לא יצביע בגין מניות המימוש המוחזקות על

ידיו עבור הניצע, והוא יעניק ייפוי כוח לניצע להצביע בגין מניות המימוש 

 באסיפת בעלי המניות, בכפוף לבקשת הניצע, אם וככל שתועבר בקשה כזו.

ן ובמועד הקובע לחלוקת הדיבידנד מקרה בו תחלק החברה דיבידנד במזומ בכל .5.11.5

החזיק הנאמן מניות מימוש בעבור הניצע, תשלם החברה את הדיבידנד לנאמן 

בגין המניות כאמור. הנאמן שיקבל את הדיבידנד בגין המניות כאמור בעד הניצע 

ינכה מס, אם וככל שחל וטרם נוכה, ויעביר את הדיבידנד שקיבל בעד כל מניה 

התגמול ומנהל התוכנית, בכפוף להוראת הדין,  תוכניתת לניצע, בהתאם להוראו

 ובהתאם להנחיות רשויות המס. 102ולכללי סעיף  102לתנאי סעיף 

ג' 15על כתבי האופציה והמניות אשר תנבענה ממימושן חלה חסימה על פי סעיף  .5.11.6

א' 15ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים  1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 . 2000 –' לחוק(, התש"ס ג15 -ו
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ויסמן, בהנחה כי הקצאת  ליעמישל מר השנתי פירוט אודות סכומי התגמול  להלן .5.12
ידי האסיפה הכללית )באלפי ש"ח, בהתייחס לתקופה -תאושר על המוקצותהאופציות 

 של שנה אחת(: 
 

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם

 שרהמ

 שיעור
 החזקה

 בהון
 התאגיד

 תשלום  מענק שכר
 מבוסס 

 20מניות

 דמי 
 ניהול

 דמי 
 יעוץ

 דמי  ריבית אחר עמלה
 שכירות

  אחר

 ליעמי
 ויסמן

 מנכ"ל
 החברה

100% - 1,278 - 188 - - - - - - - 1,466 

 

 למנכ"ל החברה הפרטית ההצעה לביצוע שנקבעו תנאים או אישורים  .5.13

 נכ"ל החברה מותנה באישורים המפורטים להלן:אישור ההצעה הפרטית למ

 .זה דוחפי -על המכונסת, החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור .5.13.1

 של הרשום ההון להגדלת, החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור .5.13.2

 .החברה

 .אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש .5.13.3

 כמו כן, .ולזהות הנאמן שמינתה החברהת תכנית האופציולאישור רשויות המס   .5.13.4

וכתב התחייבות לנאמן בנוסח  ,חתימת הניצע על הסכם הקצאהההצעה כפופה ל

ידי החברה ולהוראות כל דין. נכון למועד דוח זה, טרם נתקבלו -שייקבע על

 האישורים המפורטים בסעיף זה. 

פי ראות -לא תהא מחויבת להקצות את מניות המימוש, אם ההקצאה, על החברה .5.13.5

 החברה, עשויה לגרום לחברה להפר הוראות חוק. 

 האופציות הקצאת מועד .5.14

 5.13 בסעיף כאמור והאישורים התנאים כל התמלאותיוקצו מיד לאחר  כתבי האופציה

 לעיל.

  החברה"ל מנכל מהותית פרטית הקצאה לאישור והדירקטוריון התגמול ועדת נימוקי .5.15

כתבי האופציה נעשית על מנת  הקצאת, והדירקטוריון התגמול ועדת לדעת .5.15.1

 הארוך לטווח יהותוצאותהחברה  בביצועי לשיפור לפעול"ל המנכ את לתמרץ

והוא יוצר תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת החברה והמשרת את מטרותיה 

 .ותוכניותיה ארוכות הטווח

טוריון הוצגה הערכת שווי כלכלית של כתבי האופציה בפני ועדת התגמול והדירק .5.15.2

ועדת התגמול וניתן גילוי על השפעתם על דוחותיה הכספיים של החברה. 

והדירקטוריון סבורים שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה לתגמול עובדים ונושאי 

 משרה מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של החברה.

)הקבוע  התגמול מנגנוני את והדירקטוריון התגמול וועדת חברי בחנו, כן כמו .5.15.3

 יםדומו/או שווי חברה  פעילות היקף בעלות חברות של"לים מנכ בקרב והמשתנה(

. בתחום הנדל"ן והבינויו החברה פועלת בו בתחום הפועלות החברה של לזה

                                                           
התשלום מבוסס מניות המפורט בטבלה הינו הסכום שיירשם להערכת החברה בספרי החברה לשנת   20

, 2019 יםלהערכת החברה הסכום שירשם בספרי החברה בגין התשלום מבוסס המניות בשנ .2018
 . אלפי ש"ח, בהתאמה 3 -אלפי ש"ח ו 112אלפי ש"ח,  201הינו  2021 -ו 2020
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 השוואה עבודת הוצגה לחברי ועדת התגמול וחברי הדירקטוריון זה לצורך

 ההוני תגמולה כי ונמצא, 2018 ינואר מחודש Deloitte Israelידי -על שנעשתה

 שהוענקהמשתנה  התגמול של סביר-הנמוך בטווח נמצא"ל למנכ המוצע

וכן בהתחשב ביתר  האמורה העבודה התבססה עליהן חברות באותן"לים למנכ

 .תנאי כהונתו והעסקתו הנוכחיים של המנכ"ל

למדיניות התגמול של  הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הינם בהלימה תנאי .5.15.4

 החברה. 

 מיוחדתהכללית האסיפה פרטים נוספים אודות ה – ד'חלק  .6

 הקוורום הדרוש .6.1

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי וכל  .6.1.1

  תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. החלטה לא

ידי באי כחם, שני בעלי -ם, בעצמם או עלמנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחי .6.1.2

המחזיקים ביחד לפחות בשליש מזכויות ההצבעה בחברה תוך  מניות לפחות

 שנקבע לפתיחת האסיפה. מחצית השעה מן המועד

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה  .6.1.3

 2018במרץ  13קרי:  יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, האסיפה לאותו

שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או לכל יום אחר  מבלי ,15:00בשעה 

כפי שתקבע החברה בהודעה שתימסר לבעלי  או שעה אחרת או מקום אחר

 המניות.

אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע  .6.1.4

שתתפים שהוא. באסיפה הנדחית תתקיים האסיפה בכל מספר מ לאסיפה, אזי

 שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. יעמדו לדיון אך ורק נושאים

  הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום .6.2

הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות  ,לעיל 3-ו 1מס'  ותהחלטלצורך אישור הרוב הדרוש 

באמצעות ייפוי  צמם אווהרשאים להצביע באסיפה והמצביעים באסיפה, בעהנוכחים 

 כוח, מבלי לכלול את הקולות הנמנעים. 

לחוק  א267הוא רוב בהתאם לסעיף לעיל,  4-ו 2מס'  ותהחלטהרוב הדרוש לקבלת 

החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את ההחלטה ברוב רגיל, ובלבד שיתקיים 

 אחד מאלה: 

ב מכלל קולות בעלי המניות שאינם במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רו ( 1)

, המשתתפים מדיניות התגמולעניין אישי באישור השליטה בחברה או בעלי בעלי 

בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות 

 הנמנעים. 

( לא עלה על 1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה ) ( 2)

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%עור של שי

 המועד הקובע והוכחת בעלות  .6.3

לחוק החברות, ותקנה  182המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף  .6.3.1

 6הינו  2005-, התשס"ו(הצבעה בכתב והודעות עמדה)החברות  לתקנות 3

 "(. המועד הקובע)להלן: "המסחר בבורסה  בתום יום, 2018בפברואר 
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, (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית)לתקנות החברות  בהתאם .6.3.2

,בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות  2000-התש"ס

הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של בנק  נכללות בין המניות

מאת חבר , ימציא לחברה אישור ("מניות לא רשום בעללהלן: ")דיסקונט בע"מ 

בדבר בעלותו במניה במועד הקובע,  הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה,

 הנ"ל. בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה  .6.3.3

לחוק  2ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' באמצעות מערכת

 .("ההצבעה האלקטרונית מערכתלהלן: ")יירות ערך נ

 אופן ההצבעה .6.4

לעניין כל ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או  .6.4.1

 לחוק החברות וכפוף 87-89ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים  על

נון ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתק-להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על

באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה  החברה, וכן

 האלקטרונית.

ידי מיופה כח -ידי הממנה או על-כח יהיה בכתב וייחתם על-כל כתב מינוי לבא .6.4.2

הממנה הוא תאגיד, ייחתם יפוי הכח באותה הדרך בה חותם התאגיד על  ואם

ו"ד בדבר סמכות החותמים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור ע מסמכים

החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה  לחייב את התאגיד.

 הינם מוסמכים לחייב את התאגיד. באופן אחר כי החותמים

,הרצליה  11ברחוב גלגלי הפלדה במשרדי החברה כל כתב מינוי יש להפקיד  .6.4.3

בשעה  2018במרץ  5 קרי:)שעות לפני מועד האסיפה  24 -פחות מ לא, פיתוח

בה מתכוון מיופה  (15:00בשעה  2018במרץ  12קרי: ) או האסיפה הנדחית (15:00

 הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח.

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .6.4.4

בנוסף, יהיה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה 

על מניות אשר הצביע כנספח לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של ב המצורף

 ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.  באמצעות כתב

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות 

הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב  כתב

 אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה. הצבעה

במרשם בעלי  מיםהאחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשו המועד

עד  ,2018במרץ  6שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: ( 6)הינו עד שש  המניות

שעות לפני כינוס ( 4)הינו עד ארבע  מיםולבעלי מניות לא רשו ,09:00השעה 

 .11:00עד השעה , 2018במרץ  6האסיפה, קרי: 

ידי בעל מניות הינו עד עשרה -את הודעות עמדה לחברה עלהמועד האחרון להמצ

החברה תפרסם את  .2018בפברואר  24ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: ( 10)

כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה  הודעות העמדה
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( 5)דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה  שתכלול את תגובת

 .2018במרץ  1האסיפה, קרי:  לפני מועד כינוס ימים

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה 

 .(ככל שתינתנה)העמדה  והודעות

 חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה

יות המחזיק באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המנ

באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא  במניות

קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה  מעוניין לקבל

 משלוח בלבד. בדואר תמורת דמי

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות 

צעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או הבורסה שבאמ מחבר

מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה  בדואר אל

 לחשבון ניירות ערך מסוים. תינתן מראש

 החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב

 הצבעה ביום פרסום זימון זה.

 ערכת האלקטרוניתהצבעה במ .6.5

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר  .6.5.1

  הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית. תהליך

 שעות לפני מועד( 6)המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש  .6.5.2

 .09:00עד השעה , 2018במרץ  6האסיפה, קרי: 

של  ע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעההצבי .6.6

כתב  בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות

 הצבעה.

 הוספת נושא לסדר היום .6.7

באסיפה  לפחות מזכויות ההצבעה( 1%)בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד  .6.7.1

האסיפה  מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של הכללית, רשאי לבקש

לאחר זימון  ימים( 7)ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה -הכללית על

באסיפה  ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון ,2018בפברואר  6האסיפה, קרי: עד 

 הכללית.

 מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיום .6.7.2

 ון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרנד

 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה( 7)ההפצה לא יאוחר משבעה 

מובהר, כי אין  .2018בפברואר  13להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: 

יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על  בפרסום סדר

 ימון האסיפה.ז

 סמכות רשות ניירות ערך .7

ימים מיום פרסום דוח ההצעה רשאית הרשות להורות לחברה לתת, ( 21)בתוך עשרים ואחד 

ועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה נושא הדוח, וכן להורות מ בתוך

  תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע. לחברה על
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כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית  ניתנה הוראה לתיקון הדוח

( ימים 35( ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה )3למועד שיחול לא לפני עבור שלושה )

 . הצעהממועד פרסום התיקון לדוח ה

 חברהדחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע התיקון הדוח או בדבר ניתנה הוראה בדבר 

חלפו עשרים ואחד ימים מיום פרסום הדוח ולא ניתנה הוראה  י על ההוראה.בדוח מייד

כאמור, רשאית החברה להקצות את ניירות הערך על פי ההצעה ובלבד שנתמלאו שאר 

 התנאים הקבועים לעניין זה בתקנות ההצעה ובכל דין.

 לטיפול בדוח זהנציג החברה  .8

ויניב כהן, ממשרד אגמון ושות',  דארדאמיר גולטיפול בדוח זה הינם עוה"ד  חברהנציגי ה

-03; טלפון: 6789141, תל אביב, 98רוזנברג הכהן ושות', ממגדל אלקטרה, יגאל אלון 

 .03-6078666; פקסימיליה: 6078607

 עיון במסמכים .9

ניתן לעיין בדוח המיידי, בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה )ככל שיהיו( באתר האינטרנט של 

ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך  www.maya.tase.co.il אביב -הבורסה בתל

www.magna.isa.gov.il כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות .

, הרצליה פיתוח בתיאום 11גלי הפלדה רחוב גלב החברה משרדיהאמורות, עומדים לעיון ב

 . האסיפהוזאת עד למועד כינוס  074-7044779: טלפוןב, אזרד-חוזה אפרת"ד עומראש עם 

 

 

 

 בכבוד רב,

 תמר פטרוליום בע"מ

 ע"י ליעמי ויסמן, מנכ"ל

 ויובל רייקין, סמנכ"ל כספים

http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
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 תקנון החברה



 1999-חוק החברות, התשנ"ט
 חברה מוגבלת במניות

 

 תקנון

 של

 בע"מ תמר פטרוליום
 

 

 הקדמה

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות כפי שרשום בצידם, מלבד אם הקשר הדברים  .1
   מחייב אחרת:

 
 החברה הנ"ל. "החברה"

"החוק" או "חוק 

 החברות"

 לעת. , כפי שיתוקן מעת1999 -חוק החברות, התשנ"ט 
 

 תקנות שהותקנו ו/או תותקנה על פי חוק החברות. "התקנות"

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1968 - חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"
 

 .עת ההמשרד הרשום של החברה שבאות "המשרד"

 תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן ויהיה בתוקף מעת לעת. "התקנון"

 בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק. מרשם "מרשם בעלי המניות"

 לחוק. 138מרשם נוסף בהתאם לסעיף  נוסף"המרשם ה"

לרבות מניות, אגרות חוב, שטרי הון, תעודות, אופציות ומסמכים  "ניירות ערך"
 אחרים המקנים זכות לאחד מהנ"ל.

 
לרבות חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם  אחר, בין  "אדם"

 מאוגדים ובין שאינן מאוגדים.שהם 
 

 "הדירקטוריון" 
 

 שנבחר כדין על פי תקנון זה מזמן לזמן. החברה דירקטוריון

 באותו זמן. ןחבר הדירקטוריון שנבחר על פי תקנון זה ומכה "דירקטור" או "מנהל" 
 

כתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בדואר אלקטרוני,  "בכתב"
 או בכל אופן אחר הניתן לקריאה.במברק, בפקסימיליה 

 
-כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות תשכ"ב "פסול דין"

שנה, חולה רוח  18על תיקוניו, לרבות קטין שלא מלאו לו  1962
 ופושט רגל שלא ניתן לגביו צו שחרור.

 
 לחוק. 177בעל מניה בחברה ציבורית בהתאם לסעיף  "בעל מניה"

 
החלטה שנתקבלה ברוב קולות הנוכחים והמצביעים באותה  "החלטה רגילה"

 הצבעה.
 

( 75%החלטה שנתקבלה ברוב קולות של שלושה רבעים ) "החלטה מיוחדת"
 מהנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.
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 למנין הלוח הגרגוריאני. "שנה" או "חודש"

 

 שר המשפטים. "השר"
 

ברשיון או היתר מוקדם, ב החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין, "נכס נפט"

החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין,  –בחזקה; במדינה אחרת 

ידי הגוף המוסמך לכך. כן -בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה על

יראו כנכס נפט זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה, 

במישרין או בעקיפין, בנכס נפט או בזכות בעלת מהות דומה )לפי 

 .הענין(

 .שותפות מוגבלת –דלק קידוחים  "דלק קידוחים"

 קבוצת דלק בע"מ. "קבוצת דלק"

 ."תמר" I/12חזקת  "חזקת תמר"

 ."דלית" I/13חזקת  "חזקת דלית"

 .17.12.2021 "המועד הקובע לתמר"

 .Noble Energy Mediterranean Ltd "נובל"

 

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך וכל האמור במין זכר, אף 

במין נקבה במשמע; והוא כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף הענין, או 

 בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו. 

 
תהא למונחים ולביטויים בכפוף לאמור לעיל, ומלבד אם נוסח הכתב מצריך פירוש אחר 

 בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות.

 

 שם החברה
 

 בע"מ. תמר פטרוליום בעברית: .2
 .TAMAR PETROLEUM LTDבאנגלית:   

 
 

 1מטרות החברה
 

 חזקתוהולכה לשווקי היעד בקשר עם הפקה  ,החברה תבצע אך ורק פעולות חיפוש, פיתוח .3
 החברה מניות בעלי של הכללית האסיפה אישור טעוןיהא  זה סעיף תיקון .דליתחזקת תמר ו

עד לתום חמש שנים ממועד ההנפקה במהלך התקופה על אף האמור,  .מיוחדת בהחלטה
הראשונה לציבור של מניות החברה או עד למועד בו החזקותיה של דלק קידוחים במניות 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לפי המוקדם מביניהם,  5% -החברה תרדנה מ
 95%תיקון סעיף זה יהא טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב של 

תיקון הסעיף עניינו עיסוק בחיפושי נפט או גז, פיתוחם או אלא אם כן , בחברהבעלי המניות מ
הפקתם על פי זכות נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה לקבלת רשיון כמשמעותם בחוק 

התיקון טעון אישור יהא שיוגדר/תוגדר במפורש בסעיף זה, שאז  1952-הנפט, התשי"ב
 יות החברה בהחלטה מיוחדת.האסיפה הכללית של בעלי מנ

 

                                                           
 .החברות רשם אצל התקנון שינוי רישום עם לתוקף ייכנס זה סעיף  1
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 תרומות

 
החברה תהא רשאית לתרום מעת לעת סכום סביר למטרות ראויות אף אם התמורה אינה  .4

הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע, לפי  .להשאת רווחי החברהבמסגרת שיקולים עסקיים 
שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבלי התרומה 

 וכל תנאי אחר בקשר לכך.
 

 מניותהון ה
 

מניות  000,00020050, -"ח, מחולק לש 000,000205, הון המניות הרשום של החברה הינו  .5
 אחת.כל רך נקוב ש"ח ע 0.1רגילות בנות 

 
הון המניות של החברה, אלא אם יוחלט אחרת בהתאם להוראות תקנון זה, יחולק למניות  .6

 רגילות בלבד. 
 

 החברה מניותל הזכויות הצמודות
 

 
לקבל הודעות על אסיפות כלליות של החברה, נה לבעליהן את הזכות יהמניות הרגילות תקנ .7

דיבידנדים, מניות להשתתף בחלוקת להשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהצביע בהן, 
הכל באופן יחסי לסכום  -הטבה או רכוש אחר, ולהשתתף בחלוקת רכוש בעת פירוק החברה 

 בלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן.מהנקוב הנפרע של המניות 
 

מהון המניות המונפק של החברה טעונה קבלת  25%החזקה במניות החברה בשיעור של מעל  .8
"(. ככל הממונהעל ענייני  הנפט במשרד התשתיות, האנרגיה והמים )להלן: "אישור הממונה 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ללא קבלת אישור  25%שבעל מניות יחזיק מעל 
ה למחזיק בהן כל ינלא תקנ 25%ידו בשיעור העולה על -הממונה, אזי המניות המוחזקות על

למנות אסיפה כללית או למנות דירקטורים או זכות להצביע ב זכות כלפי החברה לרבות
 כגון הזכות לקבלת רווחים. זכות כלכליתכל נושאי משרה אחרים או 

 
מהון  12%מעל  יחזיק/תחזיק ידי קבוצת דלק-או תאגיד אחר הנשלט על ככל שדלק קידוחים .9

 12%בשיעור העולה על  ו/היד-המניות המונפק והנפרע של החברה, אזי המניות המוחזקות על
כל עוד הן מוחזקות על  זכויות הצבעה כלשהן לה/לוה ינלא תקנ"( העודפות המניות)להלן: "

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות כאמור  .ידה/ו
עוד יובהר כי עם העברתן או מכירתן של המניות העודפות מאת דלק  תישארנה בתוקפן.

, את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן. סעיף לנעבר, תקנינה הן או תאגיד כאמור קידוחים
מבעלי המניות  95%זה יהא ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי מניות החברה ברוב של 

המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או 
קולות המצביעים מניותיה של דלק  להקטין את הרוב הדרוש לשינויו לא יובאו במניין

 .או תאגיד כאמור קידוחים
 
מניות ב יקיחז/תחזיקאו תאגיד אחר הנשלט על ידה או על ידי בעלת השליטה בה שנובל ככל  א.9 .9

 נובל מניות)להלן בסעיף זה: "זכויות הצבעה כלשהן ה ינלא תקנאלה , אזי מניות של החברה
נובל הרדומות . למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות "(הרדומות

תקנינה לנעבר את הן , הרדומות נובלכי עם העברתן או מכירתן של מניות , ותישארנה בתוקפן
מניות נובל הרדומות לא תובאנה בחשבון לעניין חישוב  מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן.

סעיף זה יהא ניתן לשינוי באסיפה כללית  .לתקנון 9ע של החברה לצורך סעיף ההון המונפק והנפר
 .מבעלי זכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה 95%של בעלי מניות החברה ברוב של 

 
 הגבלת האחריות

 
הערך הנקוב של המניות שבבעלותו, אלא אם כן אחריות בעל מניות בחברה מוגבלת לפרעון  .10

 .בפחות מערכן הנקוב בהתאם להוראות חוק החברותהוקצו לו המניות 
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 שינוי זכויות
 

אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, רשאית החברה, מלבד אם  .11
 ,תנאי ההנפקה של אותו סוג מניות קובעים אחרת, על פי החלטה של האסיפה הכללית לפחות

, לתקן, המניות שהונפקו מאותו הסוגבעלי מ 50%ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של 
לשנות, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, ההגבלות 

   והכל בכפוף להוראות כל דין. וההוראות הקשורות באותו סוג,
 

ה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, באותם השינויים שהענין יחייב, על כל ז ןההוראות שבתקנו .12
 ת של בעלי סוג כלשהו ממניות החברה.אסיפה כללי

 
 הנפקת ניירות ערך

 
הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות,  .13

עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או 
קה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפ

יוכל הדירקטוריון להקצותן או להעניק זכויות ברירה לרכישתן או להקנותן בדרך אחרת 
 מועדים, המחירים והתנאים כפי שימצא לנכון.הלאותם האנשים ובאותם 

 
החברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין ותקנון זה ומבלי לפגוע בזכויות מיוחדות המוקנות  .14

עלי מניות קיימים, להנפיק מניות מההון הרשום של החברה בזכות קדימה או בזכות לב
נדחית, בזכות פדיון או בכל זכות מיוחדת אחרת בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות 

 הצבעה, זכויות בפירוק או בקשר עם עניינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה מפעם לפעם.
 

ת של החברה מחולק לסוגים שונים של מניות אזי בכל אם בכל עת שהיא יהיה הון המניו .15
מקרה של הצעת זכויות לבעלי המניות, יהא הדירקטוריון רשאי להחליט אם המניות 
המוצעות תהיינה מסוג אחד לכל בעלי המניות או שלכל בעל מניות תוצענה מניות מאותו 

 הסוג שבגינו הוא זכאי להשתתף בהצעת הזכויות.
זכויות לבעלי המניות יהא הדירקטוריון רשאי להחליט כראות עיניו בכל בכל מקרה של הצעת 

 הבעיות והקשיים העלולים להתעורר בקשר לשברי זכויות. 
 

אם על פי תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה בשעורים, אזי  .16
האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות  ידי-עלישולם כל שעור כזה לחברה בזמן פירעונו 

 אפוטרופסיו. ידי-עלבאותה עת, או 
 

 הגדלת ההון ושינויו
 

החברה רשאית מזמן לזמן, בכפוף להוראות כל דין, על פי החלטה של האסיפה הכללית,  .17
יצירת ניירות ערך חדשים, לרבות מניות חדשות, בין  ידי-עללהגדיל את הון מניותיה הרשום 

אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות 
שהוצאו עד לאותו זמן נדרש תשלומן, ובין שטרם נדרש תשלומן. הגדלת ההון תהיה בסכום 

תם הסייגים והתנאים ובאותן כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותונפקנה באו
הזכויות וההגבלות, ככל אשר תורה ההחלטה באסיפה כללית כאמור על יצירת המניות, 

 2 הדירקטוריון. ידי-עלכפי שייקבע  -ובמקרה בו לא נקבעו הזכויות בהחלטה כאמור 
 

ה ולהוראות חוק החברות, תוכל החברה ליצור מניות חדשות עם ז ןבכפיפות להוראות תקנו .18
ות בכורה או זכות מסויגת בכל הנוגע לדיבידנד או השתתפות בחלוקת נכסים בפירוק, או זכ

 עם זכות מיוחדת להצבעה או ללא זכות הצבעה.
 

מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, תהיינה המניות החדשות  .19
ת, סילוק דרישות ה בדבר הוצאה, הקצאה, שינוי זכויוז ןנתונות לאותן ההוראות שבתקנו

התשלום, זכות השעבוד, חילוט, העברה, מסירה והוראות אחרות החלות על המניות מאותו 
 סוג בהון המניות המקורי.
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 בכפוף להוראות חוק החברות, על פי החלטה שתתקבל באסיפה הכללית רשאית החברה: .20
 
נקוב גדול יותר מערכן לאחד את הון מניותיה, כולו או חלקו, ולחלקו למניות בנות ערך  )א(

 הנקוב של המניות הקיימות;
 

פיצול הון מניותיה הקיים, את הון מניותיה, כולו או חלקו, למניות בנות  ידי-עללחלק,  )ב(
ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב של המניות הקיימות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

זכות בכורה או נדחית או כל לעיל תוכל להינתן לאחת או ליותר מהמניות שיווצרו כל 
זכות מיוחדת ביחס לדיבידנד, השתתפות בחלוקת נכסים בפירוק, הצבעה וכיוצ"ב, הכל 

 ה;ז ןבכפוף להוראות כל דין ותקנו
 

לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות  )ג(
 התחייבות מותנית, להקצות את המניות. 

 
 הון מניותיה באותו אופן ובכפיפות לאותם סייגים ותנאים שהחוק קובע. להפחית את )ד(

 
לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי 

 שהתעורר בקשר לכך.
 

 תעודות מניה
 

תעודת מניה  , ללא תשלום,רשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברההכל בעל מניה  .21
שישלם את  אחרלאם הדירקטוריון יאשר זאת )שמו, או על אחת בגין כל המניות הרשומות 

על מספר תעודות מניה בגין המניות הרשומות הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן( 
  .שמו

 
ופרטים אחרים שיידרשו על פי חוק תציין את מספר המניות שבגינן היא הוצאה  התעודת מני .22

ברות. כל עוד לא נקבע אחרת בחוק או בתקנות, נוסח תעודת המניה, צורתה, אופן הח
תוצא בחותמת החברה ובחתימתם הדירקטוריון, והיא  ידי-עלעריכתה והדפוס שלה ייקבעו 

 הדירקטוריון. ידי-עלשל שני דירקטורים, או של מי שהוסמך לכך 
 

דיני היושר או ביחסי נאמנות או החברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי  .23
בזכות ראויה, עתידה או חלקית במניה, או בטובת הנאה של שבר מניה, או בכל זכות אחרת 
לגבי מניה אלא בזכות המוחלטת על המניה בשלמותה וכשהיא נתונה לבעל המניה הרשום 

 אחרת. הה מורז ןבמרשם בעלי המניות, אלא אם כן תקנו
 

אדם או -הרשומה בשמותיהם של שני בניבעלות משותפת או המצויה במניה במקרה של  .24
לידי תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים במשותף של המניה ותמסור אותה יותר, 

מסירה  אותו אדם ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים.
ד מניות החברה רשומות כל עו כאמור תיחשב כמסירה לכל הבעלים במשותף של המניה.

 למסחר בבורסה סעיף זה לא יחול.
 

והדבר הוכח להנחת דעתו של או תושחת, , תושמד אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד .25
-עלשייקבע רשאית החברה להוציא תעודה אחרת במקומה, תמורת תשלום, הדירקטוריון, 

תראה לדירקטוריון שערבות לנזקים, הדירקטוריון על פי שיקול דעתו ולאחר שניתנה  ידי
 כמספקת.

 
 3דרישות תשלום

 
להגיש דרישות תשלום לבעלי המניות  לפי שיקול דעתו רשאי מזמן לזמןיהא הדירקטוריון  .26

, ואשר כל הסכומים שטרם נפרעו עבור המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניותביחס ל
לשלם לחברה את חייב . כל בעל מניה בתנאי ההקצאה שלהן לא נקבעו מועדים לתשלומם

הדירקטוריון. דרישת  ידי-עלסכום הדרישה שהוגשה לו באופן, בזמן ובמקום כפי שנקבעו 
 חלוקת התשלום לשעורים. ידי-עלתשלום יכולה להיות 
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יום לפחות, שבה יצוין שיעור התשלום,  14מוקדמת של תיעשה בהודעה כל דרישת תשלום  .27
 ידי-עלהתשלום ומקומו. לפני זמן הפרעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון מועד 

 הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או לדחות את זמן פרעונה.
 

בעלים משותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שעורי התשלום ודרישות  .28
 התשלום המגיעים בגין מניה כזו.

 
י ההנפקה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או אם על פי תנא .29

שעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה או בצורת 
 ידי-עלפרמיה, אזי ישולם כל סכום כזה או שעור כזה כאילו היה נדרש תשלומו כדין 

הודעה כדין, וכל ההוראות בתקנון זה בדבר  הדירקטוריון על פי דרישת תשלום עליה ניתנה
 דרישות תשלום תחולנה על סכום או שעור תשלום כזה.

 
להלן, אם לא סולק סכום או שעור המגיע על פי  4444 עד 3333סעיפים מבלי לפגוע באמור ב .30

דרישת תשלום או המגיע על חשבון מניה עד ליום פרעונו, יהיה על האדם, שהינו באותה עת 
ם ריבית בעל המניה שלגביה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שעור התשלום, לשל

 לגבי בישראל הבנקאית במערכת עת אותה המקובל המירבי השיעור לפיעל הסכום הנ"ל 
היום למן , לזמן מזמן הדירקטוריון שיקבע כפי יותר נמוך שיעור לפי או חריגות יתר משיכות

. אולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, בפועל לתשלומושנקבע לתשלום ועד 
 .האו מקצת הכול

 
אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניה הרוצה לשלם מראש כספים  .31

המגיעים בגין המניות המוחזקות על ידו ואשר תשלומם טרם נדרש או שזמן פרעונם טרם 
הגיע, במלואם או בחלקם, ורשאי הדירקטוריון לשלם לו על הכספים ששולמו מראש כאמור 

המועד בו היו הכספים צריכים להיפרע בשעור שיוסכם עליו  לעיל, או על חלק מהם, רבית עד
בין הדירקטוריון ובעל המניה. הדירקטוריון רשאי בכל עת, כל עוד לא הגיע זמן פרעונו, 

 להחזיר את הסכום ששולם מראש כאמור, כולו או חלקו.
 

 כל את פרע כן אם אלא, מניה כבעל אחרות זכויות לכל או לדיבידנד זכאי יהיה לא מניה עלב .32
 (.כאלה יהיו)אם  והוצאות ריבית בצרוף, להן שנדרש התשלום דרישות

 
 4חילוט ושעבוד

 
אם לא שילם בעל מניה איזו דרישת תשלום או איזה שעור תשלום עד ליום שנקבע לתשלומו,  .33

, כל עוד נשארים דרישת התשלום או שעור לאחר המועד לתשלוםרשאי הדירקטוריון בכל עת 
ממנו לשלמם בצרוף הדורשת התשלום בלתי מסולקים, למסור הודעה לאותו בעל המניה 

 הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.
 

אחר תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר ליום  14ההודעה תנקוב ביום, שיהיה לפחות  .34
. כאמור לעיללשלם את דרישת התשלום או השעור הנ"ל, בצרוף הריבית וההוצאות  בהם יש

כי במקרה של אי תשלום עד לתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה  ,כמו כן תציין ההודעה
 הודעה, יחולטו המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שעור התשלום.

 
על פי החלטה , רשאי הדירקטוריון כאמור לעילאם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה  .35

לעיל. חילוט כזה יכלול גם  3333ודעה כאמור בסעיף הלחלט את המניות שבגינן ניתנה בנדון 
חרות שהוכרזו ביחס למניות המחולטות את כל הדיבידנדים, מניות הטבה וטובות הנאה א

ואשר לא שולמו או לא חולקו בפועל לפני החילוט. הדירקטוריון רשאי לקבל ויתור ממחזיק 
 מניות על מניות העלולות להיות מחולטות.

 
כל מניה שחולטה או שויתרו עליה כאמור לעיל תחשב לקנינה של החברה, והדירקטוריון  .36

למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר על  זה ןתקנויהיה רשאי בכפוף להוראות 
, ה באופן אחרתתה מחדש או העבראה, הקצתרילמכבכל עת, מהחילוט ועד פי שיקול דעתו. 

 לחוק. 308כאמור בסעיף זה, תיחשב המניה למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 
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באופן אחר של כל הדירקטוריון יהא רשאי בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה  .37
 מניה שחולטה כנ"ל, לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

 
כל בעל מניה שמניותיו חולטו כאמור יחדל להיות בעל מניה של המניות המחולטות, אולם  .38

למרות זאת יהא חייב לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שעורי התשלום, הריבית 
מגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף ריבית על אותם וההוצאות ה

המירבי המקובל אותה עת , בשעור בפועל הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום
במערכת הבנקאית בישראל לגבי משיכות יתר חריגות או לפי שעור נמוך יותר כפי שיקבע 

ל בעל המניה תחדל לאחר שהחברה תקבל את כל . אולם אחריותו שהדירקטוריון מזמן לזמן
 הסכומים שהיה חייב לשלם לחברה בגין המניות.

 
תשלום כל סכום שלפי -הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי .39

תנאי הוצאת המניות או לפי תנאי הקצאת המניות מגיע זמן פירעונו במועד הקבוע, בין אם 
ערכן הנקוב של המניות ובין אם היה זה על חשבון פרמיה, כאילו היה סכום היה זה על חשבון 

 זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כחוק.
 

על כל המניות שלא נפרעו בדרגה ועכבון ראשון ועליון לחברה תהא זכות שעבוד ראשון  .40
ין במשותף עם אחרים( וכן על התמורה במלואן הרשומות בשמו של כל בעל מניה )בין לבדו וב

ממכירתן להבטחת חובותיו, התחייבויותיו וחיוביו, מכל מין וסוג שהוא, של אותו בעל מניה 
כלפי החברה, בין לבדו או במשותף עם אנשים אחרים, בין שהגיע המועד לתשלומם, 

וטובות הנאה   לסילוקם או לקיומם  ובין שטרם הגיע. שעבוד זה יחול גם על כל הדיבידנדים
 אחרות אשר יוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלו.

 
הכפופות לאותו שעבוד לצורך מימוש השעבוד יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות  .41

מועד  הגיעאלא אם  ,באופן שייראה לו לפי שיקול דעתו. אולם אין למכור כל מניהו/או עכבון 
ההתחייבויות והחיובים כאמור לעיל, ואלא אם כן פרעונם של החובות, או מועד מילוין של 

נמסרה הודעה בכתב לבעל המניה, לנאמנו, לכונס נכסיו, ליורשיו, למבצעי צוואתו או למנהלי 
עזבונו בדבר כוונת החברה למכרן, אם הוא או הם לא ישלמו את החובות, ההתחייבויות 

 .פה תקופה זוכאמור, וחלהודעה לאחר מתן ימים  7והחיובים האמורים תוך 
 

, לאחר ניכוי כל הוצאות המכירה, תשמש כאמור לעילהתמורה הנקיה מכל מכירת מניות  .42
התחייבויותיו וחיוביו של בעל מניה כזה )לרבות ומילוי אחר כל לסילוקם של כל חובותיו, 

אלה שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע(. עלתה התמורה הנקיה שנתקבלה בשל מכירת 
על התמורה שלה התחייב בעל המניות, יהיה זכאי בעל המניות להשבת  המניות שחולטו

התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם היתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא 
תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת הריבית וההוצאות שנלוו 

 למכירה.
 

תוך שימוש בסמכויות ו/או עכבון עבוד במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם מימוש ש .43
מניה שנמכרה ה תשטר העברעל שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום 

 לא הקונהוכבעל המניה שנמכרה,  ששמו של הקונה יירשם במרשם בעלי המניותולגרום לכך 
 הקונה של ששמו ולאחר, הרכישה בכספי לשימוש או ההליכים לתקינות לדאוג חייב יהא

למניות אלה, לא יהא אדם כלשהו רשאי לערער על תקפו של המכר,  ביחס רשםמב יירשם
 המכר תהא בדמי נזק ונגד החברה בלבד. ידי-עלותרופתו של כל אדם שנפגע 

 
החברה לשם  ידי-עלדירקטור שמניה חולטה, ויתרו עליה או נמכרה  ידי-עלהצהרה חתומה  .44

מימוש שעבוד, תהווה ראיה חלוטה בדבר העובדות שצויינו בהצהרה כנגד כל אדם הטוען 
 לזכויות כלשהן בגין המניה.

 
 5העברת מניות ומסירתן

 
 ., בכפוף להוראות כל דין והוראות תקנון זהמניות משולמות במלואן תהיינה ניתנות להעברה .45

 

                                                           
של החברה וכל המניות שתונפקנה תירשמנה למסחר ציבורית אזי כל הון המניות המונפק  כל עוד החברה הינה חברה  5

 במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים בהתאם להוראות הבורסה.
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בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, לא תירשם העברת מניות במרשם בעלי  .46
המניות, אלא אם נמסר שטר העברה נאות לחברה למשרד או לכל מקום אחר שייקבע 

צירוף תעודת או תעודות המניות אליהן מתייחסת ההעברה ב, הדירקטוריון ידי-עללמטרה זו 
אם הוצא מכתב ) אה של המניות שעומדים להעבירןמכתב ההקצ)אם הוצאו( או בצירוף 

, וכן כל הוכחות אחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו (כזה
המעביר והנעבר, והמעביר  ידי-עללהעביר את המניות. כתב העברת מניה בחברה ייחתם 

מניות ביחס למניות ייחשב כבעל המניות המועברות עד לרישום שם הנעבר במרשם בעלי ה
 המועברות.

 
העברה לגבי מניה כלשהי יערך בכתב, בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב לנוסח זה,  שטר .47

 הדירקטוריון. וזה הנוסח: ידי-עלאו בנוסח רגיל ומקובל או בכל צורה אחרת שתאושר 
 

"( תמורת הסך של המעביר" -_______________ )להלן -אני/אנו החתום מטה, מ 
_________________ -ידי ________________ מ-________ ש"ח, ששולם לי על__

"( מעביר בזה לנעבר ______ מניות בנות ___ ש"ח ערך נקוב כל אחת הנעבר" -)הנקרא להלן 
של חברת  _______________  (__________ עד _________ )ועד בכלל(-הממוספרות מ)

בע"מ, להיות בידי הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל 
 התנאים לפיהם החזקתי אני באותן מניות בסמוך לפני חתימת כתב זה.

 
 ואני/אנו, הנעבר מסכים בזה לקבל את המניות האמורות, על פי התנאים האמורים לעיל.

 
 על החתום היום הזה ____ בחודש __________ שנת _____ ולראיה באנו

 
 

___________                   ___________ 
 נעבר         מעביר     

 
 

___________                   ___________ 
 עד לחתימה        עד לחתימה   

 
 

המהותיים למשך החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות ואת מרשם בעלי המניות  .48
ולא יהיה  ( יום בשנה30אותו זמן שייראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים )

 ידי-עלהימים הקודמים למועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה הכללית שנקבע  14-ב
. על סגירת המרשמים האמורים תיתן לחוק החברות 182הדירקטוריון בהתאם לסעיף 

 ( ימים מראש. 7בעה )החברה הודעה של ש
 

העברה אשר שטר , אך כל היישארו בידיהחברה  ידי-עלשירשמו שטרי העברת מניות  .49
 )אם נמסרה( הדירקטוריון יסרב לרשמו, יוחזר לפי דרישה, למי שמסרם יחד עם תעודת מניה

 ההעברה. שטרשאליהן מתייחס  או מכתב הקצאה
 

ן או מניות שיש לחברה שעבוד או עכבון לא יהיה תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלוא .50
פי שיקול דעתו המוחלט -ידי הדירקטוריון הרשאי, על-עליהן, אלא אם כן אושרה ההעברה על

סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, ומבלי לתת נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו. 
 6ההעברה.שטר מתאריך קבלת מחודש יודיע על כך למעביר לא יאוחר 

 
 7 כל כתב העברה יתייחס לסוג אחד של מניות, אלא אם כן הדירקטוריון יסכים אחרת. .51

 
החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שייקבע מידי פעם בפעם  .52

 הדירקטוריון. ידי-על
 

במקרה של מות בעל מניה, הנותר או הנותרים בחיים )במקרה שהמנוח היה מחזיק  .53
במשותף(, או היורשים מבצעי הצוואה או מנהלי עזבונו של המנוח )כאשר היה מחזיק יחיד(, 

                                                           
 החברה רשומות למסחר בבורסה הוראות סעיף זה לא יחולו.כל עוד מניות   6
 כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הוראות סעיף זה לא יחולו.  7
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החברה כבעלי זכות כלשהי במניה. אין באמור לעיל כדי  ידי-עליהיו האנשים היחידים שיוכרו 
החזיק במשותף מכל התחייבות בקשר למניה כלשהי שהוחזקה על לשחרר את עזבון המנוח ש

 ידו במשותף עם אחרים.
 

כל אדם שנעשה זכאי למניה כתוצאה ממות בעל מניה או פשיטת רגל של בעל מניה, ובמקרה  .54
פירוקו, יהא רשאי להירשם כמחזיק במניה ולהעבירה לאחר,  -שבעל המניה היה תאגיד 

הדירקטוריון ובכפוף להוראות  ידי-עלידרשו מזמן לזמן בכפוף להמצאת אותן הוכחות שי
 ה בדבר העברת מניות.ז ןתקנו

 
אדם הנעשה זכאי למניה כתוצאה ממות בעל מניה או פשיטת רגל של בעל מניה, יהא זכאי  .55

 לאותם דיבידנדים וזכויות אחרות להן היה זכאי בעל המניה אלמלא המוות או פשיטת הרגל.
 

 8שטרי מניה
 

אית ביחס למניה ששולמה במלואה, להוציא שטר מניה או להמיר תעודת מניה החברה רש .56
 בשטר מניה.

 
שטר מניה מעניק למחזיק בו את הזכות למניות הכלולות בשטר המניה, ואותן מניות ניתנות  .57

ה בנוגע להעברת מניות לא ז ןהעברת שטר המניה מיד ליד, והוראות תקנו ידי-עללהעברה 
 ולות בשטר מניה.תחולנה על המניות הכל

 
מחזיק בשטר מניה אשר ימסור את השטר לחברה לשם ביטולו ואשר ישלם את הסכום  .58

במרשם בעלי המניות לגבי ירשם ששמו יהא זכאי שיקבע הדירקטוריון מדי פעם בפעם, 
 המניות הכלולות בשטר המניה.

 
בע לשם במשרד או בכל מקום אחר שיקשטר המניה המחזיק בשטר מניה רשאי להפקיד את  .59

שטר המניה ימים מיום ההפקדה ואילך, וכל עוד שבעה הדירקטוריון, וכעבור  ידי-עלכך 
בהתאם  כינוס אסיפה כללית של החברהלדרוש שאר מופקד כנ"ל, תהיה למפקיד הזכות י

, להשתתף באסיפה כללית של החברה, להצביע בה ובכפוף להוראות החוק ותקנון זה
ת לבעל מניות בכל אסיפה כללית המתכנסת כאילו היה שמו ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנו

 המופקד.המניה רשום במרשם בעלי המניות כבעלים הרשום של המניות הכלולות בשטר 
בכתב שבעה ימים רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד של שטר מניה מסוים. על פי הודעה של 

 שהפקיד.המניה ומראש מאת המפקיד, תחזיר לו החברה את שטר 
כל עוד לא הופקד שטר מניה כאמור, ה בהם הותנה במפורש אחרת, ז ןחוץ מהמקרים בתקנו

, , אולם תהיינה לו מכל יתר הבחינותו הזכויות המפורטות בסעיף זהמחזיק בתהיינה ללא 
הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות בתור יתר , כל כפוף להוראות תקנון זה

 .בשטר המניהת במניות הכלולוהמחזיק 
 שינוי תקנון

 
, למעט רגילההחלטה אסיפה הכללית של החברה בב ןתקנוההחברה רשאית לשנות את  .60

. החלטה שנתקבלה כל דיןבכפוף להוראות , והכל צוין במפורש אחרת םבה בסעיפי התקנון
באסיפה הכללית ברוב הדרוש לשינוי תקנון החברה, המשנה הוראה מהוראות התקנון, 

 כהחלטה לשינוי תקנון החברה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.תיחשב 
 

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם  .61
 נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

 
, יהא מעת קבלת ההחלטה על בכפוף להוראות חוק החברות, תוקף השינויים בתקנון החברה .62

 השינוי או ממועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.
 
 

 האסיפה הכללית
 

 סמכויות האסיפה הכללית

                                                           
 לא יחולו. 5656-5959 סעיפיםכל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה יצוין כי   8
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 נים האלה יתקבלו באסיפה הכללית:יהחלטות החברה בעני .63

 
 .החברות לחוק 20שינויים בתקנון כאמור בסעיף  )א(

 
 .החברות )א( לחוק52הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף  )ב(

 
 מינוי רואה חשבון מבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם )ג(

 .החברות לחוק 167עד  154להוראות סעיפים 
 

 להלן. 83-87מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם בכפוף לאמור בתקנות  )ד(
 

 .החברות לחוק 239מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיף  )ה( 
 
-ו 255אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  (ו)

 .החברות לחוק 275עד  268
 

 לחוק 287 - ו 286הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  )ו(
 לעיל.  2020-1717, וכן שינויים בהון המניות של החברה כאמור בסעיפים החברות

 
 )א( לחוק.320מיזוג כאמור בסעיף  )ז(
 
 ית.ה, באסיפה הכללז ןכל החלטה שיש לקבלה, על פי תקנו (ח)

 
 אסיפות כלליות

 
חודש לאחר  15 -אסיפות כלליות תתקיימנה לפחות אחת לכל שנה קלנדרית, לא יאוחר מ .64

האסיפה השנתית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע. אסיפות 
כלליות כאלה תקראנה בשם "אסיפות שנתיות" וכל אסיפות אחרות של החברה תקראנה 

 מיוחדות".בשם "אסיפות 
 

סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדוחות הכספיים של החברה ויכול שיכלול מינוי  .65
דירקטורים, מינוי רואה חשבון מבקר וכן נושא שנקבע בתקנון שיידון באסיפה שנתית, או כל 

 לחוק החברות. 66נושא אחר שנקבע על סדר היום בהתאם לסעיף 
 

ימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, ויהא מחויב לעשות ש ל אימתהדירקטוריון יהיה רשאי, כ .66
לחוק החברות. אם לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת  63דרישה בהתאם לסעיף  ל פיכן ע

גם חלק מהם שיש לו יותר  רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות -למרות שנדרש לעשות כן 
לחוק  64, בהתאם לסעיף ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו

 החברות.
 

החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות,  .67
יהיה בהתאם להוראות כל דין )א( לחוק. תוכן ההודעה ואופן פרסומה 69אלא כקבוע בסעיף 

 החל על החברה אותה שעה.
 

ה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהי .68
תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מלבד במקרים שבהם מותנה 

באי  ידי-עלאחרת, בתקנון זה, או בחוק, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או 
בחברה תוך מזכויות ההצבעה שליש בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות ב שניכחם, 

  .מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה
 

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה לאותו  .69
יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה 

מנין חוקי כעבור חצי שעה  לא ימצא לאסיפה או בהודעה על האסיפה. אם באסיפה הנדחית
שהוא. באסיפה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים 

למרות הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. 
 לחוק 64 - ו 63האמור לעיל, כונסה האסיפה הכללית עפ"י דרישת בעלי מניות לפי סעיפים 
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, תתקיים האסיפה הנדחית אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך תהחברו
 לחוק החברות. 63כינוס אסיפה כאמור בסעיף 

 
ל אסיפה כללית. אם אין יו"ר או אם יו"ר הדירקטוריון לא בראש כיו"ר הדירקטוריון ישב  .70

האסיפה, דקות ממועד האסיפה או אם יסרב לשבת בראש  15הופיע לאסיפה וזאת תוך 
 יבחרו בעלי המניות הנוכחיים באחד מהדירקטורים ליו"ר האסיפה.

 יו"ר האסיפה לא יהא זכאי לקול נוסף או מכריע.  
 

החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנין קולות. ההצבעה לפי מנין קולות תיערך  .71
 באותו אופן, באותו הזמן ובאותו המקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה.

 
החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה, אלא אם כן  .72

 נקבע רוב אחר בדין או בתקנון זה.
 

 מההון 25% מ למעלה קידוחים דלק תחזיק לציבור החברה מניות הנפקת שלאחר ככל .73
מהון המניות  25% -למעלה מ תחזיקכל עוד דלק קידוחים ו, החברה של והנפרע המונפק

המונפק והנפרע של החברה, עסקה חריגה בין החברה לקבוצת דלק או תאגיד בשליטתה 
תהיה כפופה לאישור ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית של בעלי המניות בחברה 
ברוב רגיל. במניין קולות בעלי המניות באסיפה הכללית לא יובאו בחשבון מניותיה של דלק 

 קידוחים. 
עם  החריג ה, ולמעט אלו: א. עסקכמשמעות המונח בחוק החברות–לענין זה "עסקה חריגה" 

השותפים בחזקת תמר או עם קבוצת דלק או תאגיד בשליטתה, שהחברה צד לה ביחד עם כל 
כל השותפים בחזקת דלית, לפי העניין, באופן שתנאיה של החברה דומים לתנאי יתר 

קה היחסי.  ב. עסקה מסוג העסקאות הכלולות בתקנות החברות השותפים בשים לב לחל
 .2000-)הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס

מבעלי המניות  75%לי המניות בחברה ברוב של עזה ניתן לשינוי באסיפה כללית של ב סעיף
המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או 

ין את הרוב הדרוש לשינויו, לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק להקט
 קידוחים.

 
בתום כל הצבעה יכריז יו"ר האסיפה האם ההחלטה העומדת על סדר היום נתקבלה או  .74

נדחתה. במקרה של מחלוקת האם החלטה נתקבלה או נדחתה יהא יו"ר האסיפה רשאי 
עד לקבלת חוות דעת מקצועית בענין הנתון  לדחות את ההכרזה למועד מאוחר יותר

 למחלוקת.
 

הכרזת יושב ראש האסיפה, כי החלטה נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים,  .75
יושב ראש האסיפה תהיה ראיה לכאורה  ידי-עלוהערה שנרשמה בענין זה בפרטיכל שנחתם 

 לאמור בה.
 

 הצבעת בעלי מניות
 

, אלא אם שבבעלותובאסיפות כלליות יהא לכל בעל מניה הזכאי להצביע קול אחד לכל מניה  .76
 כן נקבע אחרת בזכויות ובתנאים הנלווים למניות החברה על סוגיהן.

 
מניה תתקבל דעתו של הרשום ראשון במרשם בעלי המניות, בבמקרה של בעלים משותפים  .77

 ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.
 

, רשאי להצביע באמצעות מכל סיבה שהיא או שהינו קטין פסול דין וכרזשה בעל מניות .78
בית משפט,  ידי-עלאפוטרופסיו או כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה 

 בא כח, או ככל שיורה בית המשפט. ידי-עלוכל אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע 
 

להסמיך על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו,  תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי .79
את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית של החברה או 
של סוג מניות בחברה, שבה אותו תאגיד זכאי להשתתף ולהצביע. אדם המוסמך כאמור לעיל 

שהתאגיד בעצמו היה יכול יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות 
להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם של החברה. אדם המחזיק יפוי כח כאמור, 
 רשאי למנות כל אדם אחר להיות שלוחו, בין אם השלוח הינו בעל מניות בחברה ובין אם לאו.
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 ייד-לולהצביע בהן, בעצמו או עבאסיפות כלליות של החברה זכאי להשתתף יהא בעל מניה  .80

, וכפוף להוראותיו לחוק החברות 87-89בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 
 אדם שהורשה לכך כאמור לעיל. ידי-לובמקרה של תאגיד ע

 
מיופה כח ואם הממנה  ידי-עלהממנה או  ידי-עלכח יהיה בכתב וייחתם -כל כתב מינוי לבא .81

יד על מסמכים המחייבים אותו, הוא תאגיד, ייחתם יפוי הכח באותה הדרך בה חותם התאג
ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר 
על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את 

 התאגיד.
 ידי-עלכל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר שיקבע 

שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון  24 -הדירקטוריון לא פחות מ
 מיופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח.

 
שום בעל מניה לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אלא אם שילם את דרישות התשלום  .82

 .שבבעלותו מניותהואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד 
 

כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה -כתב מינוי לבאכל  .83
שהנסיבות תרשינה, בצורה דלקמן, או בכל צורה מקובלת אחרת שתבוא עליה הסכמת 

 הדירקטוריון:
 

____ כבעל מניות המחזיק __________ מניות _______________ מ____________  אני
, ממנה בזה את מר ____________ ת _________ בע"מרבחבע.נ. כ"א  ש"חבנות __ 

למעני במקומי, להצביע  ובהעדרו את מר ____________ מ__________ מ__________
ובשמי באסיפה הכללית של החברה שתיערך ביום ___ לחודש _______ שנת ______ ובכל 

 אסיפה נדחית של אסיפה זו.
 
  ______ שנת _____.לראיה באתי על החתום ביום ___ לחודש ו
 
בא כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, כתב מינוי להצבעה בהתאם להוראות  .84

או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כתב המינוי פסול דין, או ביטול כ תוהכרז
יושב  ידי-עלנתקבלה במשרד או לפי הענין, כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, 

 .באסיפה הכללית ש האסיפה לפני ההצבעהרא
 

 אסיפות סוג
 

יחולו, בשינויים המחויבים, גם על אסיפות סוג,  8484 – 6767ההוראות המפורטות בסעיפים  .85
 אם לחברה יהיו מניות מסוגים שונים.

 
 הדירקטוריון

 
 חברי הדירקטוריון

 
 .מונהשולא יעלה על  ישהמשלא יפחת  בחברה הדירקטוריםמספר  .86

 
מהון המניות  25% -קידוחים למעלה מ דלקהנפקת המניות לציבור תחזיק  שלאחר כלכ .87

 המונפק מההון 25%מ למעלה תחזיק קידוחים דלק עוד וכלהמונפק והנפרע של החברה, 
 לדלק זיקה ללא דירקטורים יהיו לאחד פרט בחברה הדירקטורים כל, החברה של והנפרע

 75%זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ברוב של  סעיף. קידוחים
מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל 

יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה את הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש לשינויו, לא 
 של דלק קידוחים.

 

 לאור "מתווה הגז" נושאי משרה בחברהמגבלות על כהונת 
 

 תמר לא יכהן בחברה נציג אסור. חזקת במועד הקובע לתמר, ככל שהחברה תחזיק בזכויות ב .88
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נושא משרה באדם קשור )א(  נושא משרה בחברה שהנו אחד מאלה: –אסור"  נציג" לעניין זה
 Noble Energy -נובלשותפות מוגבלת ו –( 1992דלק קידוחים, רציו חיפושי נפט )ל

.Mediterranean Ltd  " :נושא )ג(  לצדדים; אדם קשור )ב( ;"(הצדדים)שייקראו להלן יחדיו
להעביר לו את  הותיכול הןאינאו נובל משרה בתאגיד, לרבות אדם קשור לו, שדלק קידוחים 

 476לנספח א' להחלטת הממשלה  מס'  11בתמר לפי התנאים הקבועים בסעיף  ןזכויותיה
( בנושא "מתווה להגדלת כמות 22.5.2016ידה בשינוים מסוימים ביום -)אשר אומצה שוב על

הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", 
 ים"."כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספ

"אדם קשור" הינו כל אחד מהבאים: )א( אדם המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד; )ב( לעניין זה 
אדם שהתאגיד מחזיק אמצעי שליטה בו; )ג( אדם המחזיק עמו באמצעי שליטה בתאגיד לפי 

כל לבד או ביחד עם אחרים, הסכם; )ד( תאגיד בו מי מאלה מחזיקים בו אמצעי שליטה; ה
 ן, בעצמו או באמצעות קרוב שלו. או בעקיפי במישרין

או  5%או יותר ממניות של תאגיד; )ב(  5%"אמצעי שליטה" כל אחד מאלה: )א( לעניין זה 
או יותר מזכות לרווחים  5%יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של תאגיד; )ג( 

מאלה: בתאגיד; )ד( הזכות למנות דירקטורים בתאגיד. "במישרין או בעקיפין" לרבות אחד 
)א( באמצעות שלוח או נאמן; )ב( יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם; )ג( באמצעות 
זכויות המוקנות לפי הסכם; )ד( באמצעות החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או 

 חברת רישומים; )ה( באמצעות חברות בנות או אחיות.
מכלל זכויות ההצבעה  95%וב של הוראות סעיף זה לא ישונו אלא באסיפה כללית שקיבלה ר

 בחברה.
 

שני דירקטורים חיצוניים. מינוי הדירקטורים החיצוניים, תקופת  לפחותבדירקטוריון יכהנו  .89
"ב יהיו בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו על וכיוצ, שכרם וסיומהכהונתם 

 פיו.
 

 בהתאם רגילהחלטה האסיפה הכללית באסיפה שנתית בה ידי-עלהדירקטורים ייבחרו  .90
 .זה ותקנון דין כל להוראות

 
הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם למנות בהחלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי  .91

ה, חבר נוסף לדירקטוריון. תקפם ז ןהדירקטוריון, בכפוף למספר הדירקטורים שנקבע בתקנו
 של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד תום האסיפה השנתית הבאה. 

 

 המונפק מההון 25% מ למעלה תחזיק קידוחים דלק, לציבור המניות הנפקת שלאחר ככל .92
מהון המניות המונפק  25% -עוד דלק קידוחים תחזיק למעלה מ כלו החברה של והנפרע
מועמדים לכהונת  של שמות המניות בעלי לאסיפתשל החברה, וככל שהחברה תציע  והנפרע

וועדת דירקטוריון שכל חבריה  בידי המועמדים כאמור תיעשה הצעתדירקטורים, 
 וועדת "(.מינויים וועדת"צים )"דחחבריה  ורוב קידוחים לדלק זיקה ללאדירקטורים 

ניתן לשינוי  זה סעיף. ולתקנון לדין בהתאם הדירקטורים של כשירותם את תבחן המינויים
מבעלי המניות המשתתפים  75%באסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ברוב של 

 את להקטין או הסעיף את לבטל עניינה זה סעיףוהמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות 
 .קידוחים דלק של מניותיה המצביעים קולות במניין יובאו לא, לשינויו הדרוש הרוב

 
 

 קבעה כן אם אלאהאסיפה הכללית תחל במועד מינויו,  ידי-על שמונהכהונתו של דירקטור  .93
תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה ו, כהונתו לתחילת יותר מאוחר מועד האסיפה

שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, אלא אם כן קבעה האסיפה תקופת כהונה ארוכה 
 להלן. 9696 סעיףיותר, ובלבד שלא תפקע כהונתו קודם לכן בהתאם ל

 
בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל  .94

 להתמנות מחדש.
 

 . א את מקומושימל כל דירקטור בחברה רשאי למנות דירקטור חליף )א( .95
עפ"י הוראות חליף לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר לכהן כדירקטור   

 .חוק החברות
 

 תהיינה כל הזכויות והסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש כחליפו. דירקטור חליף ל )ב( 
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הממנה. מינוי וביטול מינוי של  ידי-עלניתן לביטול בכל זמן של דירקטור חליף כל מינוי  )ג( 
הממנה, אשר העתק ממנה ימסר  ידי-עלהחתומה דירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב 

לחברה במשרד קודם למועד הישיבה, או הישיבה הראשונה, לפי הענין, בה אמור 
. מינויו של דירקטור חליף יפקע אם חדל הדירקטור החליף למלא את מקום הדירקטור

 הו לכהן במשרתו מכל סיבה שהיא.הדירקטור שמינ
 

של הדירקטוריון או של ישיבה דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל  )ד( 
אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו. כל דירקטור וכל  וןועדת דירקטורי

של ישיבה שליח בכל  ידי-עלדירקטור חליף רשאים להיות נוכחים ולהצביע 
שבה הם עצמם רשאים להצביע, בתנאי ששליח  וןועדת דירקטורישל או  וןהדירקטורי

ישיבה כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של ממנהו. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך 
אחדות. שליח שיתמנה באופן כזה לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו ישיבות אחת או 

אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח  וןרישל הדירקטוריון או של ועדת דירקטוישיבה בכל 
הדירקטור החליף שמינה בעצמו או )במקרה של  ידי-עלבה בעצמו, או שהינו מיוצג בה 

דירקטור חליף( אשר בה נוכח הדירקטור החליף שעל ידו נתמנה,  ידי-עלשליח שנתמנה 
 או אשר הדירקטור שעל ידו נתמנה אותו דירקטור חליף נוכח בה.

 
על דירקטור, יחולו בשינויים המחויבים על דירקטור חליף,  יםשחל עיפיםסהוראות ה )ה( 

 ובכל מקום שכתוב חבר דירקטוריון, יחשב גם דירקטור חליף.
 

ד או יותר כהונתו של דירקטור תפקע מאליה לפני תום התקופה לה התמנה בקרות אח .96
 :מהמקרים הבאים

 
 לחוק החברות. 228בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף  )א(

לגביו  החליט על פירוקו מרצון או ניתן -במותו, או אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  ( ב)
 צו פירוק.

 הוכרז כפסול דין.נעשה בלתי שפוי או  (ג)
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה הכללית תהיה רשאית  .97
 לפטר דירקטור שמונה על ידה. 

 
התפנתה משרת חבר דירקטוריון, יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל אם  .98

ה. פחת מספרם מתחת למינימום ז ןענין, כל עוד לא פחת מספרם מהמינימום שנקבע בתקנו
-למילוי מקומם של הדירקטורים, בין היתר, גם עהאמור, לא יהיו רשאים לפעול אלא לשם 

 מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת. כינוס אסיפה כללית למטרת ידי
 

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, יחולו על חברי הדירקטוריון ההוראות  .99
 הבאות:

 
כחברי מילוי תפקידם בעד והחזר הוצאות חברי הדירקטוריון יהיו רשאים לקבל שכר  )א(

 .האסיפה הכללית ידי-על, כפי שייקבע מדי פעם בפעם דירקטוריוןה
 
אם חבר דירקטוריון, לאחר שיסכים, ייקרא למילוי תפקידים או שירותים מיוחדים  (ב)

למטרות החברה, תהיה רשאית החברה לשלם לו שכר. השיעור, האופן והתנאים שבהם 
הדירקטוריון ובכפוף למילוי  ידי-עלישולמו תשלומים כאמור לחברי הדירקטוריון יקבעו 

 כך בחוק החברות ושאין להתנות עליהם.תנאים שנקבעו ל
 

 סמכויות הדירקטוריון
 

נהלת עניני החברה תהא מסורה לדירקטוריון הרשאי להפעיל את כל הכוחות ה .100
או על פי דין, מוסמכת  קנון זהתולבצע את כל הפעולות והדברים אשר החברה, על פי 

או הוראת חוק אינם מורים או מחייבים כי יופעלו או  הז קנוןתלהפעילם ולבצעם, ואשר 
וק חהחברה באסיפה כללית; אך כוחו זה של הדירקטוריון כפוף להוראות  ידי-עליבוצעו 

ולכל הוראה או החלטה שהחברה קבעה או קיבלה באסיפה כללית, כל  תקנון זה, להחברות
לטה כאמור לא תפסולנה את ואולם, הוראה או הח. קנון זהתעוד שאינן בלתי מתיישבות עם 
הדירקטוריון או בעקבות הוראותיו, ואשר היה תקף  ידי-עלתקפו של מעשה קודם שנעשה 

 אלמלא נקבעה אותה הוראה או נתקבלה אותה החלטה.
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הדירקטוריון יהא מוסמך מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, ללוות כל סכום כסף או  .101
 סכומי כסף לצרכי החברה ולהבטיח את פרעונם.

דירקטוריון יהא רשאי להשיג כל סכום או סכומים כאמור או להבטיח את החזרתם באותו ה
 ידי-עלאופן ובאותם מועדים, קביעות ותנאים כפי שימצא לנכון מכל הבחינות, ובמיוחד 

או ניתנות לפדיון, סטוק של אגרות חוב, או כל  מודותצהוצאת שטרי התחייבות, אגרות חוב 
ו בטוחות אחרות על רכוש החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין משכנתאות, שעבודים א

 בעתיד, לרבות הון מניות שטרם נדרש אותה עת והון מניות שנדרש אך טרם נפרע.
 

 יושב ראש הדירקטוריון
 

 משך את ויקבע חבריו מבין הדירקטוריון"ר יו את קולות ברוב יבחר הדירקטוריון .102
 (.כדירקטור כהונתו תקופת על תעלה לא)אשר  במשרתו ישמש בו הזמן

 
יו"ר הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון וישב בראש בכל ישיבה של  .103

את מקומו הדירקטור שמונה למלא  ימלאמהישיבה,  הדירקטוריוןהדירקטוריון. נעדר יו"ר 
 את מקומו של יו"ר הדירקטוריון, ובהעדרו של זה יבחרו חברי הדירקטוריון אחד מביניהם

 לשמש כיו"ר הישיבה.
 

היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה ליושב  –קול מכריע  העדר .104
 ראש הדירקטוריון או למי שנבחר לנהל את הישיבה קול נוסף.

  
 כינוס ישיבות הדירקטוריון וניהולן

 
הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ויסדיר פעולותיו ודיוניו כפי שימצא  .105

 , ובלבד שיתכנס לפחות אחת לשלושה חדשים. לנכון
 

יו"ר הדירקטוריון רשאי בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון, ויהא חייב לכנסה  .106
 לחוק החברות בהתאם להוראות אותו סעיף. 98במקרים האמורים בסעיף 

 
סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול   .107

 98נושאים שקבע יו"ר הדירקטוריון, נושאים שבעטיים כונסה ישיבת הדירקטוריון לפי סעיף 
לחוק החברות וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון לכלול 

 בישיבת הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון.
 

 ולכלתימסר לכל חברי הדירקטוריון ו בכתב תינתןהודעה על ישיבת דירקטוריון  .108
שעות לפני מועד הישיבה לפי מענו של הדירקטור שנמסר  12דירקטור חליף )אם יש( לפחות 

מראש לחברה, אלא אם כן הסכימו אחרת כל חברי הדירקטוריון. ההודעה תכלול את מועד 
שייעדר הישיבה, מקום כינוסה ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום. דירקטור 

מהארץ בכל עת שהיא לא יהיה זכאי לקבל במשך ימי העדרו הודעה על כינוס אסיפות 
 דירקטוריון.

 
המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים  .109

 אותה עת, הנוכחים בין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף. 
 

חוקי תהיינה לה כל הסמכויות והכוחות כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין  .110
 הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון.

 
כל החלטה תתקבל בדירקטוריון אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים של החברה  .111

 . אחד קול דירקטור לכל כאשרהנוכחים והמצביעים באותה עת, 
 

 דירקטור הוא אם ובין הדירקטוריון"ר יו הוא אם בין, הדירקטוריון של ישיבה"ר ליו .112
 .ומכריע נוסף קול יהיה לא, אחר

 
הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד  .113

 שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
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 הדירקטורים שכל ובלבד, בפועל התכנסות לא אף החלטות לקבל רשאי הדירקטוריון .114

 כאמור במקרה. לכך הסכימו, להחלטה שהובא בענין ולהצביע בדיון להשתתף הזכאים
, הדירקטוריון"ר יו בידי ייחתם אשר בכתב בפרוטוקול תשתקפנה שתתקבלנה ההחלטות

 .הדירקטורים כל חתימות אליו יצורפו ואשר
 

 ועדות דירקטוריון
 

להקים ועדות  בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, רשאי הדירקטוריון .115
להאציל ו פי שימצא לנכון"( כדירקטוריון ועדתהמורכבות מדירקטור או דירקטורים )להלן: "

הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם להרחיב, לצמצם או  סמכויותיו, כולן או מקצתן.להן מ
לבטל אצילת סמכויות זו. ועדת הדירקטוריון בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל 

הדירקטוריון, בתנאי שצמצום או  ידי-עלאחר כל ההוראות והתנאים כפי שיקבעו לה תמלא 
הדירקטוריון לא יבטלו את תקפו של מעשה שנעשה קודם לכן על ידי  ידי-עלביטול סמכויות 

ועדת הדירקטוריון או בהתאם להוראותיה ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או בוטלו 
 ידי הדירקטוריון. סמכויות ועדת הדירקטוריון על 

 
על עבודת ועדת דירקטוריון יחולו, בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים  .116

 החברה.הוראות דירקטוריון וה ז ןהוראות תקנוהמחויבים, 
 

כל פעולה בתום לב של הדירקטוריון, או של ועדת הדירקטוריון, או של כל אדם  .117
כלשהו במינוי דירקטורים אלה, או  הפועל כדירקטור, גם אם יתגלה לאחר מכן כי היה פגם

חברי ועדת הדירקטוריון או אדם הפועל כאמור, כולם או מקצתם, או שכולם או אחדים 
תהיינה תקפות כאילו נתמנה כל אדם כזה כדין והיה  -מהם היו פסולים מלכהן בתפקידם 

 .כשיר לכהן כדירקטור או כחבר ועדת הדירקטוריון
 

בכל ועדת דירקטוריון הרשאית להפעיל סמכות מסמכויותיו של הדירקטוריון, יכהן  .118
 לפחות דירקטור חיצוני אחד. 

 
 ועדת ביקורת

 
בהתאם לאמור בחוק החברות, ויהיו ועדת ביקורת הדירקטוריון ימנה מבין חבריו  .119

 לה הסמכויות והתפקידים הקבועים בחוק החברות.
 

 מבקר פנימי
 

הממונה  מבקר פנימי לחברה בהתאם להוראות חוק החברות. הדירקטוריון ימנה .120
 ידי-עלאו כל גורם אחר שייקבע  הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון

 .הדירקטוריון
 

או המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית  .121
הדירקטוריון רשאי להסמיך את  והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.תקופתית, 

 ועדת הביקורת לדון בתוכנית ולאשרה.
 
 
 
 
 

 ונושאי משרה המנהל הכללי
 

. למנהל/ים הכללי/ים תהיינה חברהיותר לאו אחד הדירקטוריון ימנה מנהל כללי  .122
 .בכפוף להוראות חוק החברותהסמכויות בהתאם לתנאי התקשרותו/ם עם החברה, 

ולמנות אחר או אחרים במקומו או את המנהל/ים הכללי/ים  לפטריהא רשאי הדירקטוריון 
 ., בכפוף לתנאי התקשרותו/ם עם החברהבכל עת כפי שימצא לנכון ,במקומם

 
 מנהל כללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניה בחברה. .123
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המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה אשר תחתיו בחברה, וכן יהא רשאי לפטרם  .124
 הדירקטוריון. ידי-עלולמנות אחר תחתיהם, אלא אם יקבע אחרת 

 
 רואה חשבון מבקר

 
האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר באסיפה שנתית. האסיפה הכללית  .125

על שלוש שנים. רואה  שלא תעלהלתקופה על מינוי כאמור למנותו רשאית בהחלטתה 
האסיפה בה מונה, אלא  שמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחרהחשבון המבקר י

 אם כן מונה לתקופה ארוכה יותר כאמור לעיל. 
 

האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום  .126
 התקופה שנקבעה לכהונתו, בהתאם להוראות חוק החברות.

 
של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים  שכרו .127

 . הדירקטוריוןשאינם פעולת ביקורת ייקבעו בידי 
 

, הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה רואה חשבון מבקרמינויו של  .128
 חריותואו חובותיו, סמכויותיובכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר 

 חוק החברות.יהיו בהתאם להוראות 
 

 ספרי חשבונות
 

החברה תנהל ספרי חשבונות ותערוך דוחות כספיים בהתאם להוראות חוק החברות,  .129
 חוק ניירות ערך והוראות כל דין אחר החל עליה.

 
 בעלי המניות מימרש

 
החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים, ולפי החלטת  .130

 נוסף בהתאם להוראות חוק החברות.המרשם תנהל את ההדירקטוריון 
 

 9דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים
 

החברה תחלק רווחים פעמיים בשנה בהסתמך על דוחות כספיים חצי שנתיים  .131
ובהסתמך על דוחות כספיים שנתיים לתקופה שהסתיימה  ביוני 30לתקופה שהסתיימה ביום 

מהרווחים הראויים לחלוקה  100% -בדצמבר. סכום הרווחים שיחולק יהא שווה ל 31ביום 
"( בהסתמך על חוק החברות)להלן: " 1999-כמשמעות המונח בחוק החברות, התשנ"ט

בחוק החברות, הדוחות הכספיים האמורים, בכפוף לעמידה במבחני החלוקה, כמשמעותם 
 ובניכוי סכומים הדרושים לחברה לפי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה לשם כל אלו:

עמידתה של החברה במגבלות החלות עליה מכוח הסכמי מימון שהיא צד להם במועד  .א
 ההכרזה.

 ידה באותה עת.-עמידתה של החברה בהתחייבויותיה בקשר עם נכסי הנפט המוחזקים על .ב

שוטפת של החברה לרבות תכניות ההשקעה שלה בנכסי הנפט המוחזקים מימון פעילותה ה .ג
 ידה.-על

סכומים הדרושים לדעת הדירקטוריון לשם עמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש ושסכומם  .ד
 אלפי דולר ארה"ב. 5,000לא יעלה על סך של 

 
, להפריש מתוך רווחי כלשהודיבידנד שיחליט על חלוקת הדירקטוריון רשאי, לפני  .132

החברה סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים כלשהם, או להשוואת 
דיבידנדים או לדיבידנדים מיוחדים או לתיקון, השבחת, החזקת או החלפת רכוש החברה, או 

 לכל מטרה אחרת לפי שיקול דעת הדירקטוריון.
 

                                                           
 שיהיו מעת לעת.חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופים להוראות תקנון הבורסה כפי   9
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לעיל  132132 הדירקטוריון רשאי להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור בסעיף .133
בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או 
לעשות בהן שימוש אחר כראות עיניו, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, 

מצא לנכון, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב כפי שי
 להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה.

 
דיבידנד בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על חלוקת  .134

הקשורים בכך לרבות שיעורו, המועד הקובע  םאו על חלוקת מניות הטבה, ועל כל הענייני
 לזכאות לדיבידנד מועד תשלומו, אופן תשלומו וכיוצ"ב.

 
החברה לא תשלם דיבידנד במזומן אלא מתוך רווחי החברה. כמו כן, לא תשלם  .135

בית או הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא על דיבידנד או כל זכות הנאה אחרת בגין יהחברה ר
 מניותיה.

 
לערך דיבידנד ומניות הטבה ישולמו או יחולקו, לפי הענין, לבעלי המניות באופן יחסי  .136

 .בלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהןממניותיהם של , הנקוב
 

כל עוד לא יקבע אחרת בתנאי הנפקתן של מניות או של ניירות ערך הניתנים להמרה  .137
או שזוכו כנפרעות במועד כלשהו  במניות, או המקנים זכות לרכישת מניות, מניות שנפרעו

תזכינה את מחזיקיהן להשתתף במלוא הדיבידנדים ובכל חלוקה אחרת אשר המועד הקובע 
את הזכות לקבלתם הינו התאריך שבו המניות האמורות נפרעות במלואן או זוכו כנפרעות 

 במלואן, לפי הענין או לאחר תאריך זה.
 

דיבידנד או מניות הטבה, יוכל לשם מתן תוקף לכל החלטה, לעניין חלוקת  .138
הדירקטוריון לסדר כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון, ובמיוחד יוכל 
להוציא תעודות חלקיות ויוכל לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של כל נכס מסוים ויוכל 

ים אשר להחליט שתשלום במזומן ייעשה לבעלי מניות על יסוד הערך שיקבע כנ"ל, או שחלק
ש"ח לא יילקחו בחשבון, כדי לתאם את הזכויות של כל הצדדים, והוא יכול  1 -ערכם פחות מ

להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים נגד בטחונות כאלה, עבור אנשים 
הזכאים לדיבידנד או למניות הטבה, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. במקום שיהיה דרוש 

למנות לחוק החברות, והדירקטוריון יוכל  291דר מסמך כראוי בהתאם לסעיף הדבר, יסו
אדם שיחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או למניות הטבה ומינוי זה יהיה 

 בעל תוקף. 
 

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או זכויות הנאה אחרות, את כל  .139
נה משתלם הדיבידנד או שבגינה ניתנות זכויות ההנאה אותם סכומים שבעל מניה, שבגי

 10האחרות, חייב לחברה, בגין אותה מניה, בין שהגיע זמן תשלומם ובין שטרם הגיע.
 

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות, בגין  .140
שתתקבל ממכירת  מניה שלגביה לחברה יש שעבוד ולהשתמש בכל סכום כאמור או בתמורה

כל מניות הטבה או זכות הנאה אחרת לסילוק החובות או ההתחייבויות שבגינן יש לחברה 
 11שעבוד.

 
הדירקטוריון רשאי להחליט בכל עת, כי כל חלק מהסכומים העומדים אותה  )א( .141

שעה לזכות החברה של קרן הון כלשהי, או הנמצאים בידי החברה כרווחים הניתנים 
ה בין בעלי המניות הזכאים לכך ז ןוישוחררו לחלוקה בכפוף ובהתאם לתקנולחלוקה, יהוונו 

ולפי היחס לו הם זכאים לפי תקנון זה, בתנאי שאלה לא ישולמו במזומן אלא ישמשו לפרעון 
המלא, אם לפי ערכן הנקוב ואם בתוספת פרמיה, של מניות החברה או של ניירות ערך אחרים 

יחס האמור בתור מניות או ניירות ערך אחרים שנפרעו שיחולקו בין אותם בעלי מניות ב
 במלואן.

 
הדירקטוריון רשאי להחליט כי מניות הטבה תהיינה מאותו סוג המקנה למחזיקים  )ב( 

במניות או לזכאים להן את הזכות להשתתף בחלוקת מניות ההטבה, או להחליט כי 
ו לזכאים למניות מניות ההטבה תהיינה מסוג אחד שיחולק לכל מחזיקי המניות א

                                                           
 .לא יחולסעיף זה כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה יצוין כי   10
 .לא יחולסעיף זה כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה יצוין כי   11
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כאמור בלי להתחשב בסוג המניה המקנה למחזיק בה או לזכאי לה כאמור את הזכות 
 12 להשתתף בחלוקה.

 
בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של היוון רווחים או קרנות במועד בו  .142

יהיו במחזור ניירות ערך של החברה והמקנים למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות של 
החברה או אופציות לרכוש מניות של החברה )זכויות ההמרה או אופציה כאמור יקראו 

"( והמחזיקים בזכויות זכאים על פי תנאי הנפקת הזכויות להתאמה בגין הזכויותלהלן: "
חלוקת מניות הטבה בדרך של קבלת מניות הטבה במועד ניצול הזכויות אזי יחולו ההוראות 

 הבאות:
 
הקרן יעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד )להלן: "הדירקטוריון  (1)

"( סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל הזכויות המיוחדת
או לחלקן היו מקבלים עקב הנפקת מניות ההטבה אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני 

ה של חלוקה נוספת של מניות התאריך הקובע את הזכות לקבל מניות הטבה ובמקר
, כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של הז סעיףהטבה שלגביה נוהגת החברה לפי 

 מניות הטבה.
 
בעליהן באותם  ידי-עלהחברה עקב ניצול הזכאות  ידי-עלבמקרה של הקצאת מניות  (2)

עיף קטן המקרים בהם ביצע הדירקטוריון העברה לקרן מיוחדת בגין זכויות אלו עפ"י ס
( לעיל, יקצה הדירקטוריון לבעל מניות כאמור, בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב 1)

ניצול זכויותיו, מספר כזה של מניות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה 
היוון סכום מתאים מתוך  ידי-עללסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיהם, וזאת 

 הקרן המיוחדת.
 
אחר ביצוע כל העברה לקרן המיוחדת יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה אם ל (3)

לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלה נוצלו, אזי ישוחרר 
מהקרן המיוחדת כל סכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי מנוצלות 

כל דרך שהיתה זכאית לטפל בו האמורות, והחברה תוכל לטפל בסכום ששוחרר כאמור ב
 אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.

 
לשם ביצוע כל החלטה בדבר חלוקת מניות או אגרות חוב בדרך של היוון רווחים  .143

כאמור לעיל רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקה 
 הכל בכפוף להוראות כל דין.ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על אותו קושי, ו

 
הדירקטוריון רשאי, כפי שיראה מועיל ונכון בעיניו, למנות נאמנים או קרואי שם  .144

עבור מחזיקי שטרי מניה אשר משך תקופה, כפי שיקבע הדירקטוריון, לא פנו לחברה לשם 
ל קבלת דיבידנדים, מניות או זכויות הנאה אחרות, וכן עבור אותם מחזיקי מניות רשומות ע

שם אשר לא הודיעו לחברה על שינוי כתובתם ואשר לא פנו לחברה לשם קבלת דיבידנדים, 
מניות או זכויות הנאה אחרות משך תקופה כאמור לעיל. קרואי שם או נאמנים אלה ימונו 
לשם מימוש, גבייה או קבלה של דיבידנדים, מניות  וזכויות כאמור, לחתום על מניות שטרם 

י המניות, אך לא יהיו רשאים להעביר או להמחות את המניות בגינן הם הוצאו המוצעות לבעל
מונו או להצביע מכחן או להעביר או להמחות זכויות שהם מחזיקים כאמור. בכל תנאי 

החברה שלפי דרישה ראשונה מאת מחזיק מניה  ידי-עלנאמנות או מנוי קרואי שם יותנה 
ייבים הנאמנים או קרואי השם להחזיר שבגינה מכהנים הנאמנים או קרואי השם, יהיו ח

לאותו מחזיק מניה או למי שהחברה תורה את המניה הנדונה ואת כל אותן הזכויות 
קרואי שם או  ידי-עלהמוחזקות בידיהם עבורו )הכל לפי הענין(. כל פעולה וסידור שיעשו 

וקף ויחייבו נאמנים אלה וכל הסכם בין הדירקטוריון וקרואי שם או נאמנים אלה יהיו בני ת
 את כל הנוגעים בדבר.

 
הדירקטוריון רשאי לקבוע מדי פעם בפעם את אופן תשלום הדיבידנדים או חלוקת  .145

מניות ההטבה  וכל זכויות אחרות והסדורים הקשורים בקשר לכך הן למחזיקי מניות 
רשומות על שם והן לגבי מחזיקי שטרי מניות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי 

דואר  ידי-עלמשלוח שיק  ידי-עלרקטוריון לשלם כל דיבידנדים או כספים בגין מניות הדי
לכתובתו של מחזיק המניות כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות של החברה. כל משלוח 

 של שיק כאמור ייעשה על סיכונו של בעל המניות.

                                                           
 לעיל. 11ראו הערת שוליים   12
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או מתן כל זכויות  באותם מקרים בהם יקבע הדירקטוריון תשלום דיבידנד, חלוקת מניות

הנאה אחרות או מתן זכות לחתימה על מניות שטרם הוצאו והמוצעות למחזיקי מניות, כנגד 
מסירת תלוש מתאים המחובר לתעודת מניה כל שהיא, יהווה אותו תשלום, חלוקה או מתן 
זכות החתימה נגד תלוש מתאים למחזיק אותו התלוש, הפטר חוב לחברה בכל הנוגע לאותה 

כלפי כל אדם הטוען זכות לאותם התשלום, החלוקה או מתן זכות החתימה, כפי  הפעולה
 המקרה.

 
אם כמה אנשים רשומים כבעלים שותפים למניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף  .א145

 בעד כל דיבידנד, מניה או כספים אחרים או זכויות הנאה שניתנו בגין המניה.
 

 13פדיוןבני  ניירות ערך
 

החברה רשאית, כפי שתחליט מעת לעת, ובכפוף להוראות חוק החברות, להנפיק  .146
 ."(פדיון בני ערך ניירות)להלן: "ניירות ערך הניתנים לפדיון 

 
הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של  .147

ו/או זכות לדיבידנד של החברה  זכות השתתפות ברווחיםאו /מניות, לרבות זכויות הצבעה ו
 .או מניות הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה

 
החברה רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך  .148

המקורות שיקבעו בהחלטת הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון, והכל בכפוף 
 להוראות כל דין.

 
 וסמכות החתימההחותמת 

 
ידאג שכל חותמת כזו תשמר במשמרת ו, של החברהחותמת את הקבע י הדירקטוריון .149

 בטוחה.
 

הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם, בין לבדו ובין יחד עם אדם אחר, אף אם אינו  .150
דירקטור בחברה, לפעול ולחתום בשם החברה. פעולותיו וחתימתו של כל אדם כזה תחייבנה 

 עוד הוא פעל וחתם בגדר סמכותו, והכל בכפוף להוראות כל דין.את החברה, כל 
 

 זכויות בפירוק
 

יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בפירוק החברה  .151
, יחסית )אם יש כאלו( בין בעלי המניות, בכפיפות לזכויות מיוחדות של מחזיקי מניות

ל חשבון הערך הנקוב של המניות ביום תחילת לסכומים שנפרעו או שנחשבים כנפרעים ע
 הפירוק.

 
 פטור, שיפוי וביטוח

 
בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור, מראש, נושא משרה בה  .152

 מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
נושא משרה לשפות בדיעבד , החברה תהיה רשאית כל דיןבכפוף להוראות  )א( .153

עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא או שהוציא בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו 
 מאלה: דמשרה בכל אח

לרבות פסק דין שניתן  ,פי פסק דין-חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על (1)
 בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב  (2)
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 
הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה 

בהטלת חבות כספית  להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך

                                                           
י פדיון אלא באישור הבורסה מובהר כי כל עוד החברה הינה חברה ציבורית החברה לא תוכל להנפיק ניירות ערך בנ  13

 להנפקת ניירות הערך האמורים.
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כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר 
 -לעיצום כספי; בפסקה זו

"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות 
 א( לחוק החברות.1)א()260כספית כחלופה להליך פלילי" כמשמעם בסעיף 

שהוציא נושא משרה או  ,סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין הוצאות התדיינות (3)
שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם 

בו הורשע בעבירה שאינה שאו באישום פלילי  ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,אחר
 דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 

()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות 1נד)א()52ף תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעי (4)
לחוק ניירות ערך,  1או ט' 4, ח'3שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק 
 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. ,החברות

-ח"תשמ, העסקיים ההגבלים חוק לפי הליךל בקשר משרה נושא שהוציא הוצאות (5)
 טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות הוצאות לרבות, בעניינו שהתנהל 1988
 .דין עורך

 
לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, רשאית החברה בכפוף להוראות כל דין,  )ב( 

 "(:לשיפוי התחייבותבכל אחד מאלה )להלן: "
( לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים 1כמפורט בסעיף קטן )א() (1)

שלדעת הדירקטורים צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות 
לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות 

האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו 
פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר 

 הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.
 ( לעיל.4)א()153153( עד 2)א()153153כמפורט בסעיפים  (2)

 
. בכל מקרה, סכום השיפוי המצטבר שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת א153

הביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה( לכל נושאי המשרה בחברה על פי כתבי 
מההון העצמי  25%-סכום השווה ל ליון דולר ארה"ב אוימ 3השיפוי שיוצאו להם, לא יעלה על 

כתוצאה  30.9.2017שתוכר בדוחות הכספיים של החברה ליום בנטרול קרן הון של החברה 
פי -על לחברה והנפקת מניות ואגרות חוב לציבור,בחזקת תמר ובחזקת דלית מהעברת הזכויות 

 . הגבוה מביניהם, הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל
 

בחוזה לביטוח אחריותו של נושא  , רשאית החברה להתקשרכל דיןבכפוף להוראות  .154
משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד 

 מאלה:
 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; (1) 

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד  (2)
 לה לא תפגע בטובת החברה;סביר להניח שהפעו

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר. (3)
()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  (4)

כפי לחוק ניירות ערך,  1או ט' 4, ח'3שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'
 ,לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברותשיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' 

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
 1988-ח"תשמ, העסקיים ההגבלים חוק לפי הליךל בקשר משרה נושא שהוציא הוצאות (5)

 .דין עורך טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות הוצאות לרבות, בעניינו שהתנהל
 הודעות

 
 ידי-עלמסירה אישית או  ידי-עלהחברה רשאית למסור הודעה לכל בעל מניה בחברה  .155

משלוח ההודעה בדואר מבויל כדין הממוען לבעל המניה לפי מענו הרשום במרשם בעלי 
המניות, או אם אין מען רשום כזה, לפי המען שנמסר על ידו לחברה לשם משלוח הודעות 

 אליו.
 

צא מחוץ לישראל רשאי, מזמן לזמן, להודיע בכתב בעל מניה אשר מענו הרשום נמ .156
לחברה על מען בישראל, ואותה כתובת תחשב כמענו הרשום במרשם בעלי המניות. לא יהיה 

 בעל מניה זכאי לקבל הודעה במענו הרשום הנמצא מחוץ לישראל.
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אם אין לבעל מניה מען רשום בישראל ולא המציא לחברה מען למתן הודעות  .157
 הרי הודעה המופנית אליו שתופקד במשרד תחשב כאילו ניתנה לו כראוי. בתחומי ישראל,

 
הודעה שתפורסם בעיתון יומי  ידי-עלהחברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות  .158

אחד לפחות המתפרסם בישראל והנפוץ בשפה העברית. תאריך הפרסום ייחשב לתאריך בו 
 ן בתקנון זה במפורש אחרת.בעלי המניות, אלא אם כן צוי ידי-עלנתקבלה ההודעה 

 
כל ההודעות לגבי מניות, בהן מחזיקים אנשים במשותף, תימסרנה לאותו אדם  .159

ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותן מניות והודעה שניתנה כאמור תשמש 
 הודעה מספקת לכל בעלי המניות האלה.

 
ן בו היה מכתב כל הודעה אשר נשלחה באמצעות הדואר תחשב כאילו נמסרה בזמ .160

הדואר. כדי להוכיח מסירה כזו די להוכיח שהמכתב,  ידי-עלרגיל  נמסר בדרך הרגילה 
המעטפה או העטיפה שהכילה את ההודעה נשא כראוי את הכתובת של הנמען ונמסר למשרד 

המזכיר או מנהל או פקיד אחר של החברה שהמכתב  ידי-עלדואר. תעודה בכתב חתומה 
 המכיל את ההודעה נשא את הכתובת ונמסר לדואר כאמור, תשמש חזקה חלוטה למסירה.

 
נעשה אדם זכאי למניה כל שהיא מכח החוק, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה  .161

המניות, קשור בכל הודעה בגין מניה כזו, שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם במרשם בעלי 
 לאדם ממנו נובעת זכותו למניה.

 
כל הודעה או מסמך שנשלחו בדואר אל בעל מניה או הושארו בכתובתו הרשומה  .162

ואין נפקא מינה אם ידעה החברה על  -בהתאם לתקנון זה, הרי למרות שאותו בעל מניה נפטר 
יראום כאילו נמסרו לתעודתם כהלכה ביחס לכל המניות הרשומות על שמו  -פטירתו או לא 

בעל מניה בנפרד או במשותף עם אנשים אחרים, עד אשר  אותו ידי-עלבין אם היו מוחזקות 
אדם אחר ירשם במקומו בתורת בעל או הבעל המשותף בהן, ומסירה כאמור תיחשב, 
כמסירה מספיקה של ההודעה או המסמך לנציגו האישי, ולכל האנשים, אם יהיו, המעונינים 

 במשותף אתו באותן המניות.
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דוחות כספיים פרופורמה 
  7.5%לעסקת רכישת 

 מהזכויות בחזקות תמר ודלית



 

         

 2018בינואר  28תאריך:             לכבוד

 )להלן: "החברה"( תמר פטרוליום בע"מ

 , הרצליה11רחוב גלגלי הפלדה 

 

 ג.א.נ,

 החברה של הצעה פרטית חריגהדוח הנדון: 

  1820ינואר המיועד להתפרסם בחודש 

 טים להלן:שבנדון של הדוחות שלנו המפורבדוח הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 

על הדוחות הכספיים פרופורמה לכל אחת משלוש  2018 בינואר 28 דוח רואה החשבון המבקר מיום .1

 .2016בדצמבר  31השנים שהסתיימו ביום 

תמציתיים ביניים על הדוחות הכספיים  2018בינואר  28 מיוםשל רואה החשבון המבקר  סקירהדוח  .2

ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו  2017בספטמבר  30 ליוםשל החברה  פרופורמה

 .2016-ו 2017בספטמבר  30בתאריכים 

 

   

 קוסט פורר גבאי את קסירר                זיו האפט  

      רואי חשבון         רואי חשבון
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 בלתי מבוקרים

 באלפי דולר של ארה"ב

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תמר פטרוליום בע"מ
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 מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%לעסקת רכישת 
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 תמר פטרוליום בע"משל בעלי המניות דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים ל

 
 מבוא 

, הכולל את הדוח "(חברה)להלן: "ה תמר פטרוליום בע"ממידע הכספי פרופורמה המצורף של סקרנו את ה
את הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל ו 2017בספטמבר  30התמציתי על המצב הכספי פרופורמה ליום 

. הדירקטוריון וההנהלה אחראים אותו תאריךב וחודשים שהסתיימושלושה של תשעה  ותתקופלפרופורמה 
מדיניות החשבונאית המפורטת בבאור ל ו בהתאםאלת ביניים ולעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופ

פרופורמה וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי פרופורמה  למידע הכספי 3אור יולהנחות המפורטות בב 1
. 1970-ב' לתקנות ניירות ערך, )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38לתקנה  ו בהתאםאלת ביניים ולתקופ

 ו בהתבסס על סקירתנו.אלת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופ
 

 היקף הסקירה
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
י סקירה אנליטיים מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהל

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים 

 ביקורת.   להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של 
 

 מסקנה 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ערוך, 
 3אור יולהנחות המפורטות בב 1מדיניות החשבונאית המפורטת בביאור לבהתאם מכל הבחינות המהותיות, 

 למידע הכספי פרופורמה.
 

תבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בה

ב' לתקנות ניירות ערך 38הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה 
 .1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 זיו האפט  קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון  רואי חשבון

 
 

 
 2018 בינואר 28אביב,  -תל
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 תמר פטרוליום בע"מ

 (דולר)באלפי  2017בספטמבר  30ליום  המצב הכספי עלפרופורמה  ביניים תמציתי דוח
 
 

 

 
 

 נתונים בפועל
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

 מבוקר בלתי 
    נכסים:

    
    נכסים שוטפים:

 42,298 36,906 5,392 מזומנים ושווי מזומנים
 15,897 - 15,897 לקוחות

 2,843 424 2,419 חובה ויתרות חייבים

 23,708 37,330 61,038 
    נכסים לא שוטפים:

 1,147,137 763,532 383,605 השקעות בנכסי נפט וגז
 133,389 - 133,389 מסים נדחים
 9,940 - 9,940 בשימושפקדון מוגבל 

 3,987 1,695 2,292 ארוך לזמן אחרים נכסים

 529,226 765,227 1,294,453 

 552,934 802,557 1,355,491 

    :)גירעון בהון( התחייבויות והון
    התחייבויות שוטפות:

 22,048 10,702 11,346 חלויות שוטפות של אגרות חוב
 26,388 5,246 21,142 זכאים ויתרות זכות

 32,488 15,948 48,436 
    התחייבויות לא שוטפות:

 1,172,644 543,250 629,394 אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות
 17,047 7,633 9,414 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 638,808 550,883 1,189,691 

    
 671,296 566,831 1,238,127 

    
    )גירעון בהון(: הון
 2,529 1,130 1,399 מניות רגילות הון

 805,258 234,596 570,662 פרמיה על מניות
 18,394   -  18,394 יתרת עודפים

 590,455 235,726 826,181 
 (708,817)   -  (708,817) קרן הון

 (118,362) 235,726  117,364  

    

 552,934 802,557 1,355,491 

 
 .ים תמציתיים ביניים פרופורמהכספיה ותדוחמההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

 
 

    2018בינואר  28
 ותתאריך אישור הדוח

 ים פרופורמההכספי
 אבו יוסי

 הדירקטוריון ראש יושב
 ויסמן  ליעמי

 "למנכ
 רייקין יובל
 כספים"ל סמנכ
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 תמר פטרוליום בע"מ

 :(דולר)באלפי  הכולל הרווח על פרופורמהביניים  תמציתיים דוחות
 

 
 
 ב'.1ראה גם ביאור    *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .פרופורמהתמציתיים ביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הביאורים
 

 

 
 בספטמבר 30 חודשים שהסתיימה ביום תשעהלתקופה של 

 2017 2016 

 

לפני נתונים 
 התאמות
 *פרופורמה

התאמות 
 הפרופורמה

 נתוני 
 הפרופורמה

נתונים לפני 
 התאמות
 *פרופורמה

התאמות 
 הפרופורמה

 נתוני 
 הפרופורמה

 בלתי מבוקר 

       הכנסות:
 224,943 100,721 124,222 239,882 107,410 132,472 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 30,776 11,317 19,459 32,673 11,986 20,687 בניכוי תמלוגים

 111,785 95,424 207,209 104,763 89,404 194,167 

       הוצאות ועלויות: 
 15,428 6,908 8,520 15,959 7,146 8,813 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז

 34,034 21,271 12,763 34,552 21,452 13,100 הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 938 38 900 1,070 38 1,032 הוצאות הנהלה וכלליות

 50,400 28,217 22,183 51,581 28,636 22,945 סך הכל הוצאות ועלויות

 143,767 61,187 82,580 155,628 66,788 88,840 מפעולות רגילותרווח 

 (42,856) (19,800) (23,056) (43,349) (19,759) (23,590) הוצאות מימון

 27 12 15 246 110 136 הכנסות מימון

 (42,829) (19,788) (23,041) (43,103) (19,649) (23,454) מימון, נטו הוצאות

 100,938 41,399 59,539 112,525 47,139 65,386 לפני מסים על ההכנסהרווח 

 25,235 10,350 14,885 26,862 11,313 15,549 מסים על ההכנסה

 75,703 31,049 44,654 85,663 35,826 49,837 הכל רווח כולל לתקופה-רווח נקי וסך

 0.86  0.89 0.97  1.00 )בדולר( למניה בסיסי ומדולל רווח

לצורך החישוב  המשוקלל המניותמספר 
 88,496 38,496 50,000 88,496 38,496 50,000 הנ"ל )באלפים(
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 תמר פטרוליום בע"מ

 )המשך(: (דולר)באלפי  הכולל הרווח עלפרופורמה  ביניים תמציתיים דוחות
 

 
 
 .ב'1ראה גם ביאור    *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .פרופורמהתמציתיים ביניים  מהדוחות הכספייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
 
 

 

 
 בספטמבר 30 חודשים שהסתיימה ביום שלושהלתקופה של 

 2017 2016 

 

 נתונים 
לפני 

התאמות 
 *פרופורמה

התאמות 
 הפרופורמה

 נתוני 
 הפרופורמה

לפני נתונים 
התאמות 
 *פרופורמה

התאמות 
 הפרופורמה

 נתוני 
 הפרופורמה

 בלתי מבוקר 

       הכנסות:
 81,722 36,592 45,130 83,462 37,371 46,091 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 11,215 4,124 7,091 11,473 4,190 7,283 בניכוי תמלוגים

 38,808 33,181 71,989 38,039 32,468 70,507 
       הוצאות ועלויות: 

 4,259 1,907 2,352 5,298 2,372 2,926 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז
 11,843 7,090 4,753 12,109 8,071 4,038 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 313 13 300 445 13 432 הוצאות הנהלה וכלליות

 16,415 9,010 7,405 17,852 10,456 7,396 סך הכל הוצאות ועלויות

 54,092 23,458 30,634 54,137 22,725 31,412 מפעולות רגילותרווח 

 (14,279) (6,593) (7,686) (14,813) (6,614) (8,199) הוצאות מימון

 9 4 5 87 39 48 מימוןהכנסות 

 (14,270) (6,589) (7,681) (14,726) (6,575) (8,151) מימון, נטו הוצאות

 39,822 16,869 22,953 39,411 16,150 23,261 לפני מסים על ההכנסהרווח 
 9,955 4,217 5,738 9,315 3,876 5,439 מסים על ההכנסה

 29,867 12,652 17,215 30,096 12,274 17,822 הכל רווח כולל לתקופה-רווח נקי וסך

 0.34  0.34 0.34  0.36 )בדולר( למניה בסיסי ומדולל רווח

לצורך החישוב  המשוקלל המניותמספר 
 88,496 38,496 50,000 88,496 38,496 50,000 הנ"ל )באלפים(
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 תמר פטרוליום בע"מ

 )המשך(: (דולר)באלפי  הכולל הרווח עלפרופורמה תמציתיים ביניים  דוחות
 

 

 ב'.1*   ראה גם ביאור   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .פרופורמה תמציתיים ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 

 

 
 

 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 *פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

 מבוקר 

    הכנסות:
 300,013 134,334 165,679 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 40,724 14,975 25,749 בניכוי תמלוגים

 139,930 119,359 259,289 
    הוצאות ועלויות: 

 21,074 9,436 11,638 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז
 44,518 28,362 16,156 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,250 50 1,200 הוצאות הנהלה וכלליות

 66,842 37,848 28,994 סך הכל הוצאות ועלויות
    

 192,447 81,511 110,936 מפעולות רגילותרווח 

 (57,368) (26,541) (30,827) הוצאות מימון

 237 106 131 הכנסות מימון

 (57,131) (26,435) (30,696) מימון, נטו הוצאות

 135,316 55,076 80,240 לפני מסים על ההכנסהרווח 
 33,829 13,769 20,060 מסים על ההכנסה

 101,487 41,307 60,180 הכל רווח כולל לשנה-רווח נקי וסך

 1.15  1.20 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 לצורך החישוב הנ"ל )באלפים( המשוקלל המניותמספר 
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםלדוחות הכספיים ה ביאורים
 
 

 כללי: - 1 ביאור

( נערכו בהתאם "דוחות הביניים פרופורמה" :דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה ביניים אלו )להלן .א

ומתייחסים  1970 –ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38להוראות תקנה 

 :"דלית" )להלן I/13 -"תמר" ו I/12(, בחזקות 100%)מתוך  7.5%לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של 

אושר וזאת על פי תנאי הסכם המכר ש ,"(נובל)להלן: " .Noble Energy Mediterranean Ltdמחברת ( "החזקות"

 (."אירוע הפרופורמה" :)להלן להלן 2ביאור , כמתואר ב2018 ינוארב 28 ביום על ידי דירקטוריון החברה

 לן:הדוחות הביניים פרופורמה נועדו לשקף למפרע את ארוע הפרופורמה, כל .ב

 ;2017בספטמבר  30ביום  בהנחה שהושלם - על המצב הכספיתמציתי ביניים פרופורמה בדוח  

, תחת ההנחות 2014בינואר  1בהנחה שהושלם ביום  -הכולל  הרווח תמציתיים ביניים פרופורמה על בדוחות 

" כמוצג בדוחות תמציתיים ביניים פרופורמה על לפני התאמות פרופורמה"נתונים להלן.  3המפורטת בביאור 

 15, שפורסמו ביום 2017בספטמבר  30הדוחות הכספיים ביניים של החברה ליום מבוססים על הרווח הכולל 

 לאותם דוחות כספיים ביניים. 8צוע התאמות הפרופורמה כמתואר בביאור ילאחר ב, 2017בנובמבר 

ולהתאמות שנכללו בהם  העיקריות  עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמו בדוחות הפרופורמה, בכפוף להנחות .ג

ות ח, הינם עיקביים לאלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים, עליהם מתבססים דולהלן 3 יאורכמתואר בב

הפרופורמה כלעיל. בהתאם לכך, יש לעיין בדוחות הפרופורמה ביחד עם הדוחות הכספיים של החברה 

 לתקופות הרלוונטיות כלעיל.

ועל כן אין לראות בנתוני הפרופורמה דוחות פרופורמה מעצם טיבעם, מבוססים על הנחות, הערכות ואומדנים  

רכישת הם בהכרח משקפים את תוצאות הפעילות, המייצגות ו/או העתידיות של החברה לאחר  לויאכ

 .  הזכויות
   

 
 :אירוע הפרופורמה - 2ביאור  

)להלן:  מותנה מכר הסכםאת התקשרות החברה עם נובל ב אישר דירקטוריון החברה 2018בינואר  28 ביום

 :כדלקמן שעיקריו"(, ההסכם" או "המכר הסכם"

לחברה את  עבירתו מכורנובל ת, המפורטים בהסכם ולהשלמת העסקה מתליםה תנאיםה להתקיימות בכפוף .א

מערכת ההפקה של גז טבעי מחזקת תמר,  של ההפעלה אישור( ב7.5%וכן את החלק היחסי ) ת,וזכויות בחזקה

-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10בעלת רישיון ההולכה לפי סעיף  - "מבע אינטש 10 צינור תמר חברת מניותב

 השימוש הסכם, שנחתם בקשר עם החזקות המשותף התפעול הסכםפי -התחייבויות עלבזכויות וב ,2002

הסכמי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת תמר, הסכמים לייצוא גז טבעי )לרבות ההסכמים , תטיס ים במתקני

צוא וכן אישורי הייצוא לירדן ולמצרים( וכן מזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר הקשורים להסכמי הי

המועד )להלן: " 1.1.2018הכל בתוקף מיום  "(הממכר: "לעיל ייקרא להלן יחדיו רכל האמו)לשותפי ים תטיס 

 . "(הקובע

 הזכויות הנרכשות אינן כפופות לתמלוגים לצדדים שלישיים.  .ב

: הממכר לא יכלול את הזכויות וההתחייבויות ביחס לנושאים המוחרגים המפורטים להלןבהסכם נקבע כי  .ג

הערעור בעניין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר  ,בגין תעריף רכיב היצורוהמחלוקת הבוררות 

 נגד החשמל חברת של צרכןידי -על שהוגשהה ייצוגית נעובים תטיס; הבקשה לאישור תלקוחות פרויקט ל

בתקופה שלפני המועד הקובע; עבור גז טבעי שסופק  נובלידי -, זאת ביחס לסכומים שנתקבלו עלתמר שותפי

, הכנסה כל רווחמיסים ותמלוגים בקשר עם מיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע, או 

 ם שומת המס כאמור)לרבות אביחס לתקופה שלפני המועד הקובע בקשר עם הממכר  נובלאו תקבול של 
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםלדוחות הכספיים ה ביאורים
 

 אירוע הפרופורמה )המשך(: - 2ביאור 

; מיסים 2011-חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"אל בהתאםהתבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסים 

בגין הממכר או נגדם  של נובללקוחות ידי -תביעות שנעשו עלהממכר לחברה;  מכירתבקשר עם  נובלהחלים על 

בקשר עם הפרה של  או מועד הקובעהלסכומים ששולמו או שהיו צריכים להיות משולמים לפני המתייחסות 

הנושאים )להלן: " ובין אם לאומהמועד הקובע ואילך  והוגשהסכם מכר גז שארעה לפני המועד הקובע, בין אם 

  ."(המוחרגים

 לרכישת הממכר תשלם החברה לנובל את המפורט להלן:  בתמורה .ד

 לניירות בבורסהידי החברה -שתבוצע על "(החוב אגרות)להלן: " חוב אגרות הנפקת תמורת: במזומן תמורה (1)

 הוצאות)בניכוי  להלן (7ה) בסעיף המפורטים לתנאים בכפוף"( הבורסה"מ )להלן: "בע אביב בתל ערך

 התמורה)להלן: " כדלקמן נוספות להתאמות ובכפוף( מועד לאותו עד נובלידי -על שולמו טרם אשר הנפקה

 ולא בזכויות)כמחזיקה  נובל אצל שיתקבלו סכומים בגובה תופחתבמזומן  התמורה"(: )א( במזומן

למעט "( הביניים תקופת)להלן: " ההשלמה מועד לבין הקובע המועד בין בתקופה ממכרה בגין( כמפעילה

גז שנמכר לפני תקופת הביניים, תקבולים בגין מע"מ ובלו ותקבולים שנכללו בהגדרת תקבולים בגין 

 המצוייםופיקדונות  מזומנים ושווי מזומנים בגובה תופחתבמזומן  התמורה; )ב( הנושאים המוחרגים

 החוב אגרות בגין צבורה ריבית בניכוי (תמלוגים)בניכוי  נטו לקוחות יתרות, החברה של בנק בחשבונות

 כמפורט המניות הקצאת)לאחר  בחברה נובל של אחזקתה שיעור כפול , והכלהקובע למועד נכון'( א)סדרה 

, ההשלמה למועד עד החברהידי -על שיחולקו דיבידנדים בגובה תוגדלבמזומן  התמורה(; )ג( להלן (2) בסעיף

 שהמועד ובלבד, להלן( 2בסעיף )  כמפורט החברה במניות נובל של החזקתה שיעור כפול, שיחולקו ככל

 בגין תשלומים בגובה תוגדלבמזומן  התמורה )ד( ;ההשלמה למועד קדם הדיבידנד לחלוקת הקובע

 JOA -ה לפי תשלום דרישות בגין וכן הביניים תקופת במהלך שהופק גז בגין בהם מחויבת שנובל תמלוגים

(Cash Calls )ממכרחויבה נובל בתקופת הביניים בגין ה בהם . 

ממניות החברה לאחר  43.5%לנובל תוקצינה בהקצאה פרטית מניות של החברה שתהוונה  :במניות תמורה (2)

לחברה כתב ויתור בלתי חוזר חתום על  נובלעובר למועד ההקצאה תמציא "(. המניותההקצאה )להלן: "

ובהר כי כל הזכויות ההוניות מ. למען הסר ספק, למניות הנלוות ההצבעה זכויות כל על תוותר ידה, לפיו היא

הצמודות למניות תישארנה בתוקפן המלא, ובכלל זה: הזכות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות, 

לצד  מנובל, חלקן או כולן, המניותוהזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החברה. עם מכירתן או העברתן של 

כי כל  תתחייב נובלהצמודות למניות רגילות בחברה. שלישי כאמור לעיל, הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות 

היא לא תרכוש מניות נוספות של החברה. יובהר לעניין זה כי מניות שתוקצנה  המניותעוד לא מכרה את 

 במסגרת הנפקת מניות הטבה ו/או הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך התחייבות זו. לנובל

 התנאים)להלן: " להלן המפורטים המתלים התנאים כל בהתקיימות מותנה המכר הסכם נשוא העסקה ביצוע .ה

  "(:המתלים

קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה לביצוע ההקצאה הפרטית של המניות, לתיקון תקנון החברה  (1)

, בנוסח שנקבע בהסכם, או בהתאמות הדרושות לצורך השלמת העסקה בנוסח שיוסכם על ידי הצדדים

 ידי על( בקשר עם העסקה נשוא הסכם המכר, POSIאחריות בגין תשקיף ) פוליסת ביטוח רכישתלו

 .החברה

בחזקות, באישור ההפעלה  זכויותה להעברתבמשרד האנרגיה  הנפט ענייני על הממונה אישור קבלת (2)

)ראה סעיף  ובאישורי היצוא, ולשעבוד הזכויות לטובת נאמן לאגרות החוב שיונפקו במסגרת הנפקת החוב

לחברה בעבר או בתנאים המוסכמים  על ענייני הנפט שהינו בתנאים דומים שניתנו על ידי הממונה, לעיל( 'ד

  .על ידי הצד הכפוף לאותם תנאים
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםלדוחות הכספיים ה ביאורים

 
 אירוע הפרופורמה )המשך(: - 2ביאור 

להגבלים עסקיים, ככל שיידרש. ככל שהאישור יותנה בתנאים קבלת אישור סופי ובלתי מותנה של הרשות  (3)

 ידי הצד הכפוף לאותם תנאים.-אזי בתנאים המוסכמים על

פרויקט ים  במתקני השימוש להסכם מהצדדים, התפעול המשותף להסכם מהצדדים אישורים קבלת (4)

 7.5%ת להמחא ים תטיסומהצדדים למזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר לשותפי  תטיס

נאמן לאגרות חוב שיונפקו , ולשעבודם לטובת בהסכמים האמורים על פי הסכם המכר והחובות מהזכויות

 במסגרת הנפקת החוב.

)צרכנים מחזקת תמר  וקונדנסטההסכמים למכירת גז טבעי  תחת הצרכניםמרבית  מאת אישורים קבלת (5)

מהזכויות  7.5%להמחאת ( 2017מהכמות שנמכרה תחת כל ההסכמים במהלך שנת  75%המייצגים 

 ולשעבודם פי הסכם המכר )ככל שנדרשים האישורים מאת הצרכנים הנ"ל(-בהסכמים האמורים על

האישורים האמורים יהיו בלתי מותנים או שיונפקו במסגרת הנפקת החוב.  לטובת הנאמן לאגרות החוב

 שיהיו מותנים בתנאים שאינם מכבידים על הצדדים.

  .ביחס לעסקה האמורה, בתנאים המקובלים על הצדדים בישראלאישורים של רשויות המס קבלת  (6)

)סדרה ב'( בתנאים דומים באופן מהותי לתנאי אגרות החוב )סדרה א'( של  חובאגרות  הנפקת השלמת (7)

( ההנפקה של אג"ח 1הבאים: ) תנאיםובלבד שיתקיימו ההחברה או תנאים אחרים המקובלים על נובל, 

ב'( לא תוריד את הדירוג של אג"ח )סדרה א'( מתחת לדירוג הקיים ערב הנפקת אג"ח )סדרה ב'(; )סדרה 

דולר לפי השער היציג של הדולר הידוע  560,000,000-ההנפקה תהיה בערך נקוב בשקלים השווה ל( 2)

( 3; )(4.69%במועד המכרז המוסדי ובשיעור ריבית שנתית הזהה לשיעור הריבית של אג"ח )סדרה א'( )

, לפי שיקול דעתה של נובל, מהערך הנקוב של נמוך באופן מהותיתמורת ההנפקה תהיה בסכום שאינו 

 הפצה והתחייבות מוקדמת. או אגרות החוב )סדרה ב'( לפני הפחתת עמלות חיתום

 . קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות במסגרת ההקצאה הפרטית (8)

 ממכר או למצבה של החברהללעסקה או ביחס  ביחס גדרתו בהסכם()כה לרעה מהותיהתרחש שינוי לא  (9)

 החוב.אגרות הנפקת  תתבצעבמועד בו  מסתיימתו על ההסכם במהלך התקופה המתחילה במועד החתימה
 

ימים ממועד החתימה על ההסכם )תקופה  60ככל שהתנאים המתלים )כולם או חלקם( לא יתמלאו בתוך  .ו

ידי כל אחד מהצדדים בתנאים מסוימים(, אזי יהיה כל צד רשאי לבטל -נוספים עלימים  45-הניתנת להארכה ב

דירוג אג"ח )סדרה  בנוסף, במקרה שעד להנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( את ההסכם בהודעה בכתב לצד האחר.

ירד מתחת לדירוג הקיים בעת חתימת ההסכם, תהא לכל צד זכות לבטל את ההסכם בהודעה בכתב שתינתן  א'(

 ימים מראש. 7

וההוצאות שיש לשלם לצדדים שלישיים בקשר עם ביצוע והשלמת העסקה נשוא  תישא בכל התשלומים נובל .ז

הסכם המכר, בכפוף לתקרה שתיקבע בהסכמת הצדדים, וכן בהוצאות ההנפקה הקשורות באגרות ותשלומים 

צים )ללא תלות בקיום מעמלות החתמים/המפי 50%-לרשות ני"ע ולבורסה, בעמלת התחייבות מוקדמת וב

 התנאים המתלים להשלמת העסקה(.

נובל בקשר עם הממכר. ע"י על מנת להחליף את הערבויות שהועמדו  הדרושות הערבויותהחברה תמציא את  .ח

עד המצאת ערבויות כאמור תישארנה הערבויות של נובל בתוקף מלא והחברה לא תהא רשאית לחלק 

ערבויות ה. ככל ש2018אפריל ידי החברה במהלך -דיבידנדים למעט חלוקת דיבידנד ראשון אשר יכול ויתבצע על

ישאו סכומי הערבויות ריבית נומינלית  ועד, אזי החל מאותו מיום ממועד ההשלמה 90כאמור לא תוחלפנה תוך 

 לשנה.  3%של 
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםלדוחות הכספיים ה ביאורים
 

 :פרופורמהביניים ששימשו לעריכת דוחות העיקריות הנחות  - 3ביאור 

 

, תחת 2017בספטמבר  30המצב הכספי של החברה ליום פרופורמה נערכו על מנת לשקף את ביניים דוחות ה

אותו יום, ואת תוצאות הושלם ב (הממכר העברת הפעילות המתייחסת לרכישת)שארוע הפרופורמה ההנחה 

שארוע , תחת ההנחה 2016 -ו 2017בספטמבר  30-החודשים שהסתיימו ב 3-ו 9הפעולות לתקופות של 

 .2014בינואר  1יום הושלם בהממכר  ישתהפרופורמה והעברת הפעילות המתייחסת לרכ

"צירופי עסקים". תמורת העברת הזכויות  IFRS 3טופלה בהתאם להוראות הפעילות הרכישה והעברת 

מיליון דולר, חושבה על בסיס העברת התמורה מהנפקת אגרות חוב בערך  753 -כ של הנרכשות והפעילות בסך

החברה יצוין כי הערכת ) לעיל (1ד')2ביאור מליון דולר, בהתאמות הנדרשות כמצויין ב 560נקוב כולל של 

הנובע מפרויקט תמר המיוחס  ,נעשתה על בסיס התזרים המהווןלעיל ()א( 1ד')2ה האמורה בביאור להתאמ

האמורות אלה התאמות עוד יצוין, כי ההידוע במועד אישור דוחות הביניים פרופורמה.  ,בפרויקטהחברה לחלק 

מנים ושווי המזומנים בדוח על המצב וזולסעיף המהפרופורמה קיבלו את ביטויין בהתאמות ( לעיל 1ד')2בביאור 

המניה בבורסה ושער החליפין של ( לפי מחיר 43.5%, וקביעת שווי של המניות שיוקצו על ידי החברה )הכספי(

(. בחישוב ההתאמות הנדרשות נכללה 2018בינואר  24 הדולר בסמוך למועד אישור דוחות הפרופורמה )מיום

, ולא יתבצעו או יעמדו לתשלום 2018 מחצית הראשונה של חודש מרץהנחה כי השלמת העסקה תתבצע ב

 דיבידנדים עד לאותו מועד.

מליון דולר, להתחייבות לסילוק  3.1התחייבויות על נכסים פיננסיים, נטו, בסך עלות הרכישה יוחסה לעודף 

מיליון דולר יוחסה באופן ארעי לנכסי נפט וגז והזכויות  764-מיליון דולר והיתרה בסך כ 7.6 -נכסים בסך של כ

הכוללים את ) פיקיםמליון דולר, נכסי נפט וגז שעדיין אינם מ 846 -כ -בהם, באופן הבא: נכסי נפט וגז מפיקים 

 . מיליון דולר 80 -כ – (מליון דולר, בהתאמה 4 -מליון דולר וכ 76 -כ - ואת חזקת "דלית" SWתמר 

 בהתאם לכך, כוללות התאמות הפרופורמה לתוצאות הפעולות את העניינים הבאים: 

ממכירת גז טבעי וקונדנסט, תמלוגים למדינה ועלות הפקת  בהכנסות - 7.5% -חלקה הנוסף של החברה  .א

 .לתקופות המדווחות ברהחשל הגז טבעי וקונדנסט 

שיוחס לנכסי הנפט והגז המפיקים, הופחת לצורך דוחות הפרופורמה לפי שיטת  סכום התמורה .ב

 8.1 -ו מיליון דולר 21.5האזילה, ובהתאם לכך נזקפו בדוחות אלה הוצאות הפחתה נוספות בסך של 

מיליון  21.3 -, בהתאמה ו2017בספטמבר  30-החודשים שהסתיימו ב 3-ו 9לתקופות של מיליון דולר 

 , בהתאמה.2016בספטמבר  30-החודשים שהסתיימו ב 3-ו 9מיליון דולר לתקופות של  7.1 -ודולר, 

ת בשיעור המדווחות, הביאה החברה בחשבון רבית שנתיתקופות הביניים בקביעת הוצאות המימון ל .ג

וכן לעיל,  2ביאור על אגרות החוב שיונפקו לצורך מימון הרכישה כמתחייב בהסכם ב 4.69%של  

 . כסיםשינויים בערך הזמן של ההתחייבויות לסילוק נ

 25%-, ו2017בשנת  24%המסים המתייחסים חושבו לפי שיעורי המס הסטטוטוריים לאותן שנים ) .ד

הונח כי עלות הרכישה תוכר כולה לצרכי מס הכנסה ולא יעלה צורך בייחוס מסים נדחים  .(2016בשנת 

 בגינה.

הובאו ממניות החברה לאחר ההקצאה,  43.5%שתהוונה  ,המניות המוקצות לנובל במסגרת העסקה .ה

   בחשבון בתוקף למפרע לצרכי חישוב הרווח למניה, לכל התקופות המדווחות.

אמורה לשאת במרבית ההוצאות המתייחסות לעסקה, הונח כי הוצאות בהתחשב בעובדה שנובל  .ו

 מהותיות. ןהרכישה המיוחסות לחברה אינ
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____________________ 

______________ 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  - 1 - 

 

 

 
 

 
 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של תמר פטרוליום בע"מ

 
 ותאת המידע הכספי פרופורמה המצורף של תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "החברה"(, הכולל את הדוח ביקרנו

. דוחות כספיים 2016בדצמבר  31 -כל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה בעל הרווח הכולל פרופורמה ל
ה על דוחות כספיים חוות דיעאחריותנו היא לשל החברה. הדירקטוריון וההנהלה פרופורמה אלה הינם באחריות 

 ביקורתנו.בהתבסס על פרופורמה אלה 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים פרופורמה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה להשיג מידה סביר
מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים פרופורמה. ביקורת כוללת גם בחינה של 

רה וכן כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החב
הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים פרופורמה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות 

 לחוות דעתנו.
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות 
בהתאם  2016בדצמבר  31יימה ביום פרופורמה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסת של החברה פעולותיה

וזאת על בסיס ההנחות  1970 –א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9להוראות תקנה 
  .3המפורטות בביאור 

 

 זיו האפט  קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון  רואי חשבון

 
 

 
 2018בינואר  28,  אביב-תל
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 תמר פטרוליום בע"מ

 (דולר)באלפי  הכולל הרווח על פרופורמה דוחות

 

 ב'.1*   ראה גם ביאור   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ים פרופורמהכספיה ותדוחמההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

 

 
 

    2018בינואר  28
 ותתאריך אישור הדוח

 ים פרופורמההכספי
 אבו יוסי

 הדירקטוריון ראש יושב
 ויסמן  ליעמי

 "למנכ
 רייקין יובל
 כספים"ל סמנכ

 

 

 

 
 

 2016בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 *פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

    הכנסות:
 300,013 134,334 165,679 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 40,724 14,975 25,749 בניכוי תמלוגים

 139,930 119,359 259,289 
    הוצאות ועלויות: 

 21,074 9,436 11,638 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז
 44,518 28,362 16,156 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,250 50 1,200 הוצאות הנהלה וכלליות

 66,842 37,848 28,994 סך הכל הוצאות ועלויות
    

 192,447 81,511 110,936 מפעולות רגילותרווח 

 (57,368) (26,541) (30,827) הוצאות מימון

 237 106 131 הכנסות מימון

 (57,131) (26,435) (30,696) מימון, נטו הוצאות

 135,316 55,076 80,240 מסים על ההכנסה לפנירווח 
 33,829 13,769 20,060 מסים על ההכנסה

 101,487 41,307 60,180 הכל רווח כולל לשנה-וסך רווח נקי

 1.15  1.20 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 לצורך החישוב הנ"ל )באלפים( המשוקלל המניותמספר 
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 תמר פטרוליום בע"מ

 )המשך( (דולר)באלפי  הכולל הרווח על פרופורמה דוחות

 

 ב'.1*  ראה גם ביאור   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ים פרופורמהכספיה ותדוחמההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

 

 

  

 

 
 

 2015בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 *פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

    הכנסות:
 275,502 123,359 152,143 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 37,764 13,887 23,877 בניכוי תמלוגים

 128,266 109,472 237,738 

    הוצאות ועלויות: 
 22,181 9,932 12,249 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז

 41,821 27,631 14,190 הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 1,250 50 1,200 הוצאות הנהלה וכלליות

 65,252 37,613 27,639 סך הכל הוצאות ועלויות
    

 172,486 71,859 100,627 מפעולות רגילותרווח 

 (57,799) (26,734) (31,065) הוצאות מימון

 18 8 10 הכנסות מימון

 (57,781) (26,726) (31,055) מימון, נטו הוצאות

 114,705 45,133 69,572 מסים על ההכנסה לפנירווח 
 30,396 11,960 18,436 מסים על ההכנסה

 84,309 33,173 51,136 הכל רווח כולל לשנה-וסך רווח נקי

 0.95  1.02 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 הנ"ל )באלפים(לצורך החישוב  המשוקלל המניותמספר 



 

  
- 4 - 

 תמר פטרוליום בע"מ

 )המשך((דולר)באלפי  הכולל הרווח על פרופורמה דוחות

 
 ב'.1* ראה גם ביאור  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .פרופורמה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

 

 
 

 2014בדצמבר,  31 לשנה שהסתיימה ביום

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 *פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

    
    הכנסות:

 277,338 124,181 153,157 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 37,913 13,942 23,971 בניכוי תמלוגים

 129,186 110,239 239,425 

    הוצאות ועלויות: 
 25,706 11,510 14,196 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז

 39,305 25,987 13,318 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,250 50 1,200 הוצאות הנהלה וכלליות

 66,261 37,547 28,714 סך הכל הוצאות ועלויות
    

 173,164 72,692 100,472 מפעולות רגילותרווח 

 (59,147) (27,338) (31,809) הוצאות מימון

 17 8 9 הכנסות מימון

 (59,130) (27,330) (31,800) נטומימון,  הוצאות

 114,034 45,362 68,672 מסים על ההכנסה לפנירווח 

 30,218 12,021 18,197 מסים על ההכנסה

    

 83,816 33,341 50,475 הכל רווח כולל לשנה-וסך רווח נקי

 0.95  1.01 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 הנ"ל )באלפים(לצורך החישוב  המשוקלל המניותמספר 



 פטרוליום בע"מתמר  
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 כללי: - 1 ביאור 

א לתקנות ניירות 9נערכו בהתאם להוראות תקנה ( "דוחות הפרופורמה" :)להלןדוחות כספיים פרופורמה אלו  .א

זכויות השתתפות בשיעור של רכישת ומתייחסים ל 1970 –ערך )דוחות כספיים תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 Noble Energy מחברת ("החזקות" :"דלית" )להלן I/13 -"תמר" ו I/12(, בחזקות 100%)מתוך  7.5%

Mediterranean Ltd. " :28ביום אושר על ידי דירקטוריון החברה וזאת על פי תנאי הסכם המכר ש ,"(נובל)להלן 

 .("אירוע הפרופורמה" –)להלן  להלן 2ביאור , כמתואר ב2018 בינואר

תוצאות ב, 2014בינואר  1בהנחה שהושלם ביום , למפרע את ארוע הפרופורמה פרופורמה נועדו לשקףהדוחות  .ב

תחת ההנחות , 2016בדצמבר  31-ב השהסתיימבתקופה  שלוש השניםכל אחת משל החברה להפעולות 

 להלן.  3 ת בביאורוהמפורט

דוחות הכספיים פרופורמה של המבוססים על דוחות הפרופורמה כמוצג ב "נתונים לפני התאמות פרופורמה"

ופורסמו לציבור במסגרת תשקיף החברה להנפקה  2017ביולי  2שאושרו ביום  2016בדצמבר  31החברה ליום 

דוחות הכספיים ביניים ליום ל 8בביאור צוע התאמות הפרופורמה כמתואר י, לאחר ב2017ביולי  4לציבור מיום 

  .2017בנובמבר  15 , שפורסמו ביום2017בספטמבר  30

ולהתאמות שנכללו בהם ות העיקרישיושמו בדוחות הפרופורמה, בכפוף להנחות יקרי המדיניות החשבונאית ע .ג

ות ח, הינם עיקביים לאלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים, עליהם מתבססים דולהלן 3 כמתואר בביאור

הפרופורמה כלעיל. בהתאם לכך, יש לעיין בדוחות הפרופורמה ביחד עם הדוחות הכספיים של החברה לתקופות 

 הרלוונטיות כלעיל.

סים על הנחות, הערכות ואומדנים ועל כן אין לראות בנתוני הפרופורמה דוחות פרופורמה מעצם טיבעם, מבוס

 .  רכישת הזכויותהם בהכרח משקפים את תוצאות הפעילות, המייצגות ו/או העתידיות של החברה לאחר  לויאכ

   
 :אירוע הפרופורמה - 2ביאור  

)להלן:  מותנה מכר הסכםב את התקשרות החברה עם נובל אישר דירקטוריון החברה 2018בינואר  28 ביום

 :כדלקמן שעיקריו"(, ההסכם" או "המכר הסכם"

לחברה את  עבירתו מכורנובל ת, המפורטים בהסכם ולהשלמת העסקה מתליםה תנאיםה להתקיימות בכפוף .א

מערכת ההפקה של גז טבעי מחזקת תמר,  של ההפעלה אישור( ב7.5%וכן את החלק היחסי ) ת,וזכויות בחזקה

-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10בעלת רישיון ההולכה לפי סעיף  - "מבע אינטש 10 צינור תמר חברת מניותב

 השימוש הסכם, שנחתם בקשר עם החזקות המשותף התפעול הסכםפי -התחייבויות עלבזכויות וב ,2002

סכמים הסכמי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת תמר, הסכמים לייצוא גז טבעי )לרבות הה, תטיס ים במתקני

הקשורים להסכמי היצוא וכן אישורי הייצוא לירדן ולמצרים( וכן מזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר 

המועד )להלן: " 1.1.2018הכל בתוקף מיום  "(הממכר: "כל האמור לעיל ייקרא להלן יחדיו)לשותפי ים תטיס 

 . "(הקובע

 ים. הזכויות הנרכשות אינן כפופות לתמלוגים לצדדים שלישי .ב

: הממכר לא יכלול את הזכויות וההתחייבויות ביחס לנושאים המוחרגים המפורטים להלןבהסכם נקבע כי  .ג

הערעור בעניין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר  ,בגין תעריף רכיב היצורוהמחלוקת הבוררות 

 נגד החשמל חברת של צרכןידי -על שהוגשהה ייצוגית נעובים תטיס; הבקשה לאישור תלקוחות פרויקט ל

בתקופה שלפני המועד הקובע; עבור גז טבעי שסופק  נובלידי -, זאת ביחס לסכומים שנתקבלו עלתמר שותפי

, הכנסה כל רווחמיסים ותמלוגים בקשר עם מיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע, או 

)לרבות אם שומת המס כאמור מועד הקובע ביחס לתקופה שלפני הבקשר עם הממכר  נובלאו תקבול של 

; מיסים 2011-חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"אל בהתאםהתבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסים 

 בגין הממכר או נגדם של נובללקוחות ידי -תביעות שנעשו עלהממכר לחברה;  מכירתבקשר עם  נובלהחלים על 



 פטרוליום בע"מתמר  

 )באלפי דולר( 6201 בדצמבר 31פרופורמה ליום  לדוחות הכספייםביאורים  
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 )המשך(:אירוע הפרופורמה  - 2ביאור  

בקשר עם הפרה של  או מועד הקובעהלסכומים ששולמו או שהיו צריכים להיות משולמים לפני המתייחסות 

הנושאים )להלן: " ובין אם לאומהמועד הקובע ואילך  והוגשהסכם מכר גז שארעה לפני המועד הקובע, בין אם 

  ."(המוחרגים

 לרכישת הממכר תשלם החברה לנובל את המפורט להלן:  בתמורה .ד

 לניירות בבורסהידי החברה -שתבוצע על "(החוב אגרות)להלן: " חוב אגרות הנפקת תמורת: במזומן תמורה (1)

 הוצאות)בניכוי  להלן (7ה) בסעיף המפורטים לתנאים בכפוף"( הבורסה"מ )להלן: "בע אביב בתל ערך

 התמורה)להלן: " כדלקמן נוספות להתאמות ובכפוף( מועד לאותו עד נובלידי -על שולמו טרם אשר הנפקה

 ולא בזכויות)כמחזיקה  נובל אצל שיתקבלו סכומים בגובה תופחתבמזומן  התמורה"(: )א( במזומן

למעט "( הביניים תקופת)להלן: " ההשלמה מועד לבין הקובע המועד בין בתקופה ממכרה בגין( כמפעילה

שנמכר לפני תקופת הביניים, תקבולים בגין מע"מ ובלו ותקבולים שנכללו בהגדרת תקבולים בגין גז 

 המצוייםופיקדונות  מזומנים ושווי מזומנים בגובה תופחתבמזומן  התמורה; )ב( הנושאים המוחרגים

 החוב אגרות בגין צבורה ריבית בניכוי (תמלוגים)בניכוי  נטו לקוחות יתרות, החברה של בנק בחשבונות

 כמפורט המניות הקצאת)לאחר  בחברה נובל של אחזקתה שיעור כפול , והכלהקובע למועד נכון'( א)סדרה 

, ההשלמה למועד עד החברהידי -על שיחולקו דיבידנדים בגובה תוגדלבמזומן  התמורה(; )ג( להלן (2) בסעיף

 שהמועד ובלבד, להלן( 2בסעיף )  כמפורט החברה במניות נובל של החזקתה שיעור כפול, שיחולקו ככל

 בגין תשלומים בגובה תוגדלבמזומן  התמורה )ד( ;ההשלמה למועד קדם הדיבידנד לחלוקת הקובע

 JOA -ה לפי תשלום דרישות בגין וכן הביניים תקופת במהלך שהופק גז בגין בהם מחויבת שנובל תמלוגים

(Cash Calls )ממכרחויבה נובל בתקופת הביניים בגין ה בהם . 

ממניות החברה לאחר  43.5%לנובל תוקצינה בהקצאה פרטית מניות של החברה שתהוונה  :במניות תמורה (2)

לחברה כתב ויתור בלתי חוזר חתום על  נובלעובר למועד ההקצאה תמציא "(. המניותההקצאה )להלן: "

ובהר כי כל הזכויות ההוניות מ. למען הסר ספק, למניות הנלוות ההצבעה זכויות כל על תוותר ידה, לפיו היא

הצמודות למניות תישארנה בתוקפן המלא, ובכלל זה: הזכות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות, 

לצד  מנובל, חלקן או כולן, המניותוהזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החברה. עם מכירתן או העברתן של 

כי כל  תתחייב נובלהצמודות למניות רגילות בחברה. שלישי כאמור לעיל, הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות 

היא לא תרכוש מניות נוספות של החברה. יובהר לעניין זה כי מניות שתוקצנה  המניותעוד לא מכרה את 

 במסגרת הנפקת מניות הטבה ו/או הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך התחייבות זו. לנובל

 התנאים)להלן: " להלן המפורטים המתלים התנאים כל בהתקיימות מותנה המכר הסכם נשוא העסקה ביצוע .ה

  "(:המתלים

קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה לביצוע ההקצאה הפרטית של המניות, לתיקון תקנון החברה  (1)

, בנוסח שנקבע בהסכם, או בהתאמות הדרושות לצורך השלמת העסקה בנוסח שיוסכם על ידי הצדדים

 ידי על( בקשר עם העסקה נשוא הסכם המכר, POSIפוליסת ביטוח אחריות בגין תשקיף ) רכישתלו

 .החברה

בחזקות, באישור ההפעלה  זכויותה להעברתבמשרד האנרגיה  הנפט ענייני על הממונה אישור קבלת (2)

ובאישורי היצוא, ולשעבוד הזכויות לטובת נאמן לאגרות החוב שיונפקו במסגרת הנפקת החוב )ראה סעיף 

לחברה בעבר או בתנאים המוסכמים  על ענייני הנפט שהינו בתנאים דומים שניתנו על ידי הממונה, ד' לעיל(

  .על ידי הצד הכפוף לאותם תנאים

ובלתי מותנה של הרשות להגבלים עסקיים, ככל שיידרש. ככל שהאישור יותנה בתנאים קבלת אישור סופי  (3)

 ידי הצד הכפוף לאותם תנאים.-אזי בתנאים המוסכמים על
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 אירוע הפרופורמה )המשך(: - 2ביאור 

פרויקט ים  במתקני השימוש להסכם מהצדדים, התפעול המשותף להסכם מהצדדים אישורים קבלת (4)

 7.5%להמחאת  ים תטיסומהצדדים למזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר לשותפי  תטיס

נאמן לאגרות חוב שיונפקו , ולשעבודם לטובת בהסכמים האמורים על פי הסכם המכר והחובות מהזכויות

 במסגרת הנפקת החוב.

)צרכנים תמר מחזקת  וקונדנסטההסכמים למכירת גז טבעי  תחת הצרכניםמרבית  מאת אישורים קבלת (5)

מהזכויות  7.5%להמחאת ( 2017מהכמות שנמכרה תחת כל ההסכמים במהלך שנת  75%המייצגים 

ולשעבודם  פי הסכם המכר )ככל שנדרשים האישורים מאת הצרכנים הנ"ל(-בהסכמים האמורים על

או  האישורים האמורים יהיו בלתי מותניםשיונפקו במסגרת הנפקת החוב.  לטובת הנאמן לאגרות החוב

 שיהיו מותנים בתנאים שאינם מכבידים על הצדדים.

  .ביחס לעסקה האמורה, בתנאים המקובלים על הצדדים בישראלאישורים של רשויות המס קבלת  (6)

)סדרה ב'( בתנאים דומים באופן מהותי לתנאי אגרות החוב )סדרה א'( של  חובאגרות  הנפקת השלמת (7)

( ההנפקה של אג"ח 1הבאים: ) תנאיםובלבד שיתקיימו ההחברה או תנאים אחרים המקובלים על נובל, 

)סדרה ב'( לא תוריד את הדירוג של אג"ח )סדרה א'( מתחת לדירוג הקיים ערב הנפקת אג"ח )סדרה ב'(; 

דולר לפי השער היציג של הדולר הידוע  560,000,000-ההנפקה תהיה בערך נקוב בשקלים השווה ל( 2)

( 3(; )4.69%ריבית שנתית הזהה לשיעור הריבית של אג"ח )סדרה א'( )במועד המכרז המוסדי ובשיעור 

, לפי שיקול דעתה של נובל, מהערך הנקוב של נמוך באופן מהותיתמורת ההנפקה תהיה בסכום שאינו 

 הפצה והתחייבות מוקדמת. או אגרות החוב )סדרה ב'( לפני הפחתת עמלות חיתום

 . יות במסגרת ההקצאה הפרטיתקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המנ (8)

 ממכר או למצבה של החברהללעסקה או ביחס  ביחס )כהגדרתו בהסכם( לרעה מהותיהתרחש שינוי לא  (9)

 החוב.אגרות הנפקת  תתבצעבמועד בו  מסתיימתו על ההסכם במהלך התקופה המתחילה במועד החתימה
 

ממועד החתימה על ההסכם )תקופה ימים  60ככל שהתנאים המתלים )כולם או חלקם( לא יתמלאו בתוך  .ו

ידי כל אחד מהצדדים בתנאים מסוימים(, אזי יהיה כל צד רשאי לבטל -ימים נוספים על 45-הניתנת להארכה ב

דירוג אג"ח )סדרה  בנוסף, במקרה שעד להנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( את ההסכם בהודעה בכתב לצד האחר.

כם, תהא לכל צד זכות לבטל את ההסכם בהודעה בכתב שתינתן ירד מתחת לדירוג הקיים בעת חתימת ההס א'(

 ימים מראש. 7

וההוצאות שיש לשלם לצדדים שלישיים בקשר עם ביצוע והשלמת העסקה נשוא  תישא בכל התשלומים נובל .ז

הסכם המכר, בכפוף לתקרה שתיקבע בהסכמת הצדדים, וכן בהוצאות ההנפקה הקשורות באגרות ותשלומים 

מעמלות החתמים/המפיצים )ללא תלות בקיום  50%-ורסה, בעמלת התחייבות מוקדמת  ובלרשות ני"ע ולב

 התנאים המתלים להשלמת העסקה(.

נובל בקשר עם הממכר. ע"י על מנת להחליף את הערבויות שהועמדו  הדרושות הערבויותהחברה תמציא את  .ח

עד המצאת ערבויות כאמור תישארנה הערבויות של נובל בתוקף מלא והחברה לא תהא רשאית לחלק 

ערבויות ה. ככל ש2018אפריל ידי החברה במהלך -דיבידנדים למעט חלוקת דיבידנד ראשון אשר יכול ויתבצע על

נומינלית ריבית ישאו סכומי הערבויות  ועד, אזי החל מאותו מיום ממועד ההשלמה 90כאמור לא תוחלפנה תוך 

 לשנה.  3%של 
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 :פרופורמהששימשו לעריכת דוחות ה עיקריות הנחות - 3ביאור 

בתקופה שלוש השנים כל אחת מדוחות הפרופורמה נערכו על מנת לשקף את תוצאות הפעולות של החברה ל

 הפעילות המתייחסת לרכישת העברת), תחת ההנחה שארוע הפרופורמה 2016בדצמבר  31-ב השהסתיימ

 .2014בינואר  1הושלם ביום  (הממכר

זכויות צירופי עסקים". תמורת העברת ה" IFRS 3ת טופלה בהתאם להוראו הפעילותהרכישה והעברת 

ערך נקוב מיליון דולר, חושבה על בסיס העברת התמורה מהנפקת אגרות חוב ב 753 -בסך כפעילות הנרכשות וה

 להתאמה החברה הערכת כי)יצוין  ( לעיל1)ד'2ביאור דולר, בהתאמות הנדרשות כמצויין במליון  560כולל של 

מפרויקט תמר המיוחס לחלק החברה  הנובע ,המהוון התזרים בסיס על נעשתה לעיל()א( 1ד')2 בביאור האמורה

( 43.5%החברה ), וקביעת שווי של המניות שיוקצו על ידי (הפרופורמה דוחות אישור במועד הידוע ,בפרויקט

בינואר  24מיום  לפי מחיר המניה בבורסה ושער החליפין של הדולר בסמוך למועד אישור דוחות הפרופורמה )

 מחצית הראשונה של חודש מרץנכללה הנחה כי השלמת העסקה תתבצע בהנדרשות (. בחישוב ההתאמות 2018

 , ולא יתבצעו או יעמדו לתשלום דיבידנדים עד לאותו מועד.2018

מליון דולר, להתחייבות לסילוק  3.1בסך  ,פיננסיים, נטועל נכסים חייבויות התיוחסה לעודף לות הרכישה ע

סי נפט וגז והזכויות דולר יוחסה באופן ארעי לנכ מיליון 764-מיליון דולר והיתרה בסך כ 7.6 -נכסים בסך של כ

הכוללים את )מליון דולר, נכסי נפט וגז שעדיין אינם מפיקים  846 -כ –: נכסי נפט וגז מפיקים , באופן הבאבהם

 . מיליון דולר 80 -כבהתאמה, דולר מליון 4 -וכ דולר מליון 76 -כ – (ואת חזקת "דלית" SWתמר 

 בהתאם לכך, כוללות התאמות הפרופורמה לתוצאות הפעולות את העניינים הבאים:

ממכירת גז טבעי וקונדנסט, תמלוגים למדינה ועלות הפקת בהכנסות  - 7.5% -חלקה הנוסף של החברה  .א

 גז טבעי וקונדנסט של החברה לתקופות המדווחות.

שיוחס לנכסי הנפט והגז המפיקים, הופחת לצורך דוחות הפרופורמה לפי שיטת  סכום התמורה .ב

 -כמיליון דולר,  28.4 -כ האזילה, ובהתאם לכך נזקפו בדוחות אלה הוצאות הפחתה נוספות בסך של

 , בהתאמה.2014 -ו 2015, 2016מיליון דולר, לכל אחת מהשנים  26 -כמיליון דולר ו 27.6

 4.69%בשיעור של   שנתית רבית, הביאה החברה בחשבון המדווחות לשנים המימון הוצאות בקביעת .ג

שינויים בערך וכן , לעיל 2ביאור לצורך מימון הרכישה כמתחייב בהסכם בעל אגרות החוב שיונפקו 

  .הזמן של ההתחייבויות לסילוק נכסים

 26.5%-ו 2016בשנת  25%המסים המתייחסים חושבו לפי שיעורי המס הסטטוטוריים לאותן שנים ) .ד

. הונח כי עלות הרכישה תוכר כולה לצרכי מס הכנסה ולא יעלה צורך בייחוס (2014-ו 2015בשנים 

 מסים נדחים בגינה.

הובאו חברה לאחר ההקצאה, הממניות  43.5%שתהוונה  ,במסגרת העסקההמניות המוקצות לנובל  .ה

  בחשבון בתוקף למפרע לצרכי חישוב הרווח למניה, לכל התקופות המדווחות.

הוצאות הונח כי בהתחשב בעובדה שנובל אמורה לשאת במרבית ההוצאות המתייחסות לעסקה,  .ו

 מהותיות. ןהרכישה המיוחסות לחברה אינ
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