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 יום בע"מלתמר פטרו

 )"החברה"(

 8201 ,במרץ 6 1 

 

 לכבוד
 רשות ניירות ערך
 22רח' כנפי נשרים 

 ירושלים 

  לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 2אחוזת בית רח' 
 אביב -תל

 א.ג.נ.,

 

כינוס אסיפה ובדבר  , הצעה פרטית מהותיתבדבר הצעה פרטית חריגהמתוקן דוח מיידי  הנדון:

 מיוחדת של בעלי המניות של החברה כללית

 
 1999-להוראות חוק החברות, תשנ"טבהתאם ו 30.1.2018 בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום

-תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, תש"ס"(, חוק החברות)להלן: "

 1970 –ם ומיידים(, התש"ל קופתייתקנות ניירות ערך )דוחות ת, "(ההצעהתקנות )להלן: " 2000

ותקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה  "(הדוחותתקנות )להלן: "

הודעה על ומתוקן דוח מיידי בזאת  יםניתנ, 2000 -ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס

 קמן:כדל (,"האסיפה")להלן:  מניות החברהכינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי 

 

 :יומהנושאים שעל סדר הזימון האסיפה ו –חלק א' 

 מקום האסיפה ומועדה .1

רח' גלגלי משרדי החברה בב, 15:00, בשעה 2018 מרץב 8 6, 'ה'גתתקיים ביום האסיפה 

 , הרצליה פיתוח.11הפלדה 

 

 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  ענייןברה אישור תיקון מדיניות התגמול של החב .2.2

(POSI.) 

 אישור הגדלת ההון הרשום של החברה. .2.3

  למנכ"ל החברה. כתבי אופציהאישור הקצאת  .2.4

וכן כי  ניההאחת בש ותמותנ 2.2 -ו 2.1 פיםבסעי תוהמתואר ותחלטהה כי יובהר

 .לעיל 2.3לעיל מותנית בהחלטה המתוארת בסעיף  2.1ההחלטה המתוארת בסעיף 

 

 היום ותמצית ההחלטות המוצעותסדר הנושאים שעל פירוט  .3

  חריגה פרטית הצעה אישור .3.1

 רקע .3.1.1
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נובל תמכור לחברה זכויות  ועם נובל, לפי הסכםבהתקשרה החברה  29.1.2018ביום 

 "דלית" I/13 -"תמר" ו I/12( בחזקות 100%וך )מת 7.5%השתתפות בשיעור של 

 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  יתמותנהסכם המכר 

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 המכר מיום משלים לדוח המיידי  ודוח "(אודות הסכם המכר

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

 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 

הסר ספק, מובהר כי "(. למען מניות נובל הרדומותכלשהן )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 9ורך סעיף לעניין חישוב ההון המונפק והנפרע של החברה לצ

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

ה להצעה הפרטית לנובל, יהווה אישור האסיפהכללית 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: "

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

הווה גם אישור של מהצעה הפרטית ה אישורעבור הזכויות הנרכשות. פי הסכם המכר -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' 

  (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
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 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 והצעת מדף  פי דוח-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 תלמדיניו 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 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בכפוף , 28.1.2018 ביום .3.2.2

פי דוח -עללאישור האסיפה הכללית המזומנת מכר ולהשלמתו וכן בכפוף הסכם ה

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

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

רה של נושאי המשרה בחב 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 לנוסח התגמול למדיניות( ד) 12.1.1-ו

( גבול האחריות במסגרת פוליסות לביטוח אחריות בגין התשקיף . )ב12.1.1"

(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 

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

 משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות. הגנה 

)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 )

 ."שנים

: "לתקן את מדיניות התגמול של "(2החלטה מס' )להלן: "נוסח ההחלטה המוצעת 

 זה". לדוח  3.2החברה כמפורט בסעיף 

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

 ההחלטות האמורות כפוף להשלמת הסכם המכר.

 הגדלת ההון הרשום של החברה .3.3

                                                           
דת התגמול של החברה בהתאם להוראות תקנות החברות )הקלות יצוין כי באותו מועד, אישרה וע  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' אסמכתא: )מס 30.1.2018מיידי של החברה מיום 
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, 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 

ברה : "להגדיל את ההון הרשום של הח"(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 למנכ 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 

 ודירקטוריון החברה הענקת למימוש למניות רגילות של החברה. כן אישרו ועדת התגמול

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 החברה 

 

 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 ר הסכם המכר, במסגרת אישו, דירקטוריון החברהאישר  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 מניות ה

 .והשלמתול

 לעיל. 3.1לפרטים נוספים אודות העסקה, ראו סעיף 

 , והיותה צד מעונייןהניצעת .4.2

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

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.יותיה נסחרות בחברה ציבורית שמנ- NYSE המחזיקה ,

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

 .שליטה בעל , .Noble Inc -ל

                                                           
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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 תנאי המניות המוצעות .4.3

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

סכם המכר התחייבה נובל כלפי החברה, , במסגרת היצוין כי. 3והנפרע של החברה

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

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

נדים, מניות הטבה, זכויות, והזכות לקבלת עודף נכסים הזכות לקבלת דיביד

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

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

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

במסגרת הנפקת מניות הטבה  נובללברה. יובהר לעניין זה כי מניות שתוקצנה הח

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

  לעיל. 3.1.2 סעיף והחברה המעגן את האמור לעיל רא

ניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: המניות המוצעות תירשמנה למסחר בבורסה ל .4.3.2

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

 להלן.  4.9ים כמפורט בסעיף ובכפוף לאישור 5המניות המוצעות

חברה ההמניות המוצעות תרשמנה במרשם ניירות הערך של החברה על שם  .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, 

 .בו נכללים בזאת בדרך של הפניה, אשר הפרטים המופיעים (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

ובהנחה כי לא ישתנו  בהתחשב בהקצאה נשוא דוח זהובזכויות ההצבעה בחברה, 

 :תר בעלי המניות בחברההחזקותיהם של י

                                                           
דלק שותפות מוגבלת )להלן: " –ידי דלק קידוחים -ניתן עללפרטים בדבר כתב ויתור בלתי חוזר ש  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. 3.6שקיף, ראו סעיף פי הת-של החברה לאחר השלמת ההנפקה על
הוויתור האמור מתייחס גם למניות הטבה או זכויות, או מניות הנובעות מזכויות כאמור, שתוקצינה   4

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

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

 מחיר המניה בהקצאה הפרטית לא יפחת ממחיר זה.. אגורות 30 -יפחת מ
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 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

 /צעתהני
 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 

 אמנותנ

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 
תיכונים, 

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

ולנושאי משרה בחברה כאמור בדוח מיידי לית( ידי האסיפה הכל-הענקת כתבי האופציה למנכ"ל על
)מס'  1.3.2018מיידי משלים מיום ובדוח  (2018-01-008607)מס' אסמכתא  29.1.2018מיום 

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

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

 

 
 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 הנפקתה באמצעות יד

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 החברה 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 םהסכמיפי -זכויות והתחייבויות עלוב 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 הנרכשותבהתאם לאמור, לתיאור ה

כפי  ,המפורטים להלןמהתשקיף  ראו סעיפים ,השלמת רכישת הזכויות הנרכשות

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

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

 נכלליםהפרטים המובאים בהם כל  אשרד למועד דוח זה )וע 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(, (2018-01-016854)מס' אסמכתא  1.3.2018אודות הסכם המכר מיום 

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

עט נתונים הנוגעים לתמלוגים לצדדים )למ 7.5%כמותאמים לזכויות בשיעור של 

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 פייםכס דוחות ב' נספחכ מצורפים, בנוסף

 .החברה של מהזכויות בחזקות תמר ודלית

 ותראו דוחהנרכשות הזכויות  תבאשר להון החוזר של החברה לאחר רכיש

 . לדוח זה ב' נספחכהמצורף  30.9.2017פרופורמה ליום  יםכספי

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

 להלן. 4.9.6כם המכר ראו סעיף הס

לפרטים אודות עתודות ותזרים מהוון בחזקת תמר ראו דוח מיידי מיום 

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

 בזאת על דרך ההפניה.

ת דלית ראו נספח א' לפרטים אודות משאבים מותנים ומשאבים מנובאים בחזק

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

 .הדרך ההפני

 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 דלקמוגבלת )להלן: "שותפות  –דלק קידוחים 

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

 שהזכויותהנרכשות )לרבות העובדה  מהזכויותהצפוי  התזרים את; "(קידוחים

שלישיים(  לצדדיםלחברה התחייבות לתשלום תמלוגי על  מותהנרכשות אינן מקי

 של הקיימים המינוף יחסי את; הקיימותצפוי מהזכויות ה התזריםמול  אל

 חובלגבי היכולת לגייס  הצדדיםהערכות  אתוהעסקה עליהם;  והשפעת החברה

  מהציבור לצורך מימון הרכישה.

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

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

 והעברת 2.7.2017דלק קידוחים נחתמה ביום  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 מכירות גז שבוצעו מהמאגרלרבות  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 מורהבתתמר  בפרויקט

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

                                                           
 )א( לתשקיף.6.7.2שותפות מוגבלת בסעיף  –ם אודות אוורסט תשתיות לפרטי  7
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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 אוורסט בעסקת 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 רותים פיננסים בע"מהראל השקעות בביטוח ושיידי -שפורסם על 2016לשנת 

לא ידועים  לחברהיובהר, כי  עוד .(2017-01-023716 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

 שינויים, 9עתודותהערכת הב שינויים, 8בוצעו מהמאגרגז ש מכירותדוח זה לרבות 

 בתקופההכלכלית, העסקית והרגולטורית  בסביבה שחלווהתפתחויות  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 שלוב( ואגרות ח

יתרות מסוימות בניכוי ( נספח ב'למועד אישור דוחות הפרופורמה המצ"ב כ

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

                                                           
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 ,(2Pוצפויות ) בקטגוריית עתודות מוכחות (100%במאגרי תמר )הגז הטבעי עתודות כמות    

 BCM -כעמדה על  NSAIפי דוח שנתנה -על 31.12.2017נכון 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 י גז טבעהפקה 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  כמות העתודות

  .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 ואשר יכולה להיות להם השפעה על שווי הזכ 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 ןאחזקותיהמאגר לוויתן; מכירת תוכנית הפיתוח ל

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  יובהר נגד 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 (ההנפקה ביצוע במועד בשוק"ח האג ואותמתש , בין היתר,יושפעאשר ) חוב )סדרה ב'(

 . או בסמוך אליו מניית החברה שתהא במועד השלמת העסקה
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עסקת דלק  עסקת אוורסט 
 קידוחים

של  שווי השוק
ערך של ניירות ה

 החברה

 העסקה הנוכחית

 1% -למחיר ה
 מהזכויות

115  106 101 100 

שיעור תמלוגים 
לצדדים 

קשורים/שלישיי
 ם על הזכויות

- %9.92 12 9.92% - 

 

 

 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 . יצוין בנוסף, כי בעסקה 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  .אמורות בזמן הקרובככל שדלק קידוחים תמכור את אחזקותיה ה

 הוא חשש לקיומו של ענין אישי של דלק קידוחים.

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 יללהח ,הזהירות למעןהמכר, החליטה החברה 

השתתף  לאאבו  מרולפיכך  ,אישי עניין משרה 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

 "ח.ש 20.58 הינו( זכויות הנפקת או פיצול, חלוקה בכל)בהתחשב  זה דוח פרסום

 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

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

 "ח. ש 20.85 נוה( 2018, בפברואר 28 קרי)

 הנרכש הנכס לגבי החברה תכנית .4.8

ולפעול בהתאם למטרותיה  הנרכשות זכויותב החזיקלו המשיךל, החברה בכוונת

הקבועות בתקנון החברה ובהתאם ליעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה 

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

  ההפניה.

 המוצעות המניות להקצאת נדרשים אישורים .4.9

                                                           
 .השקעה החזר אחרי  12
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 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, הקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה לביצוע ההקצאה הפרטית של  .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 המכר( בקשר עם העסקה נשוא הסכם POSIאחריות בגין תשקיף )

 .החברה

להעברת הזכויות בחזקות, באישור בלת אישור הממונה על ענייני הנפט ק .4.9.2

ובאישורי היצוא, ולשעבוד הזכויות לטובת הפלטפורמה של תמר,  שלההפעלה 

 שניתנו דומים בתנאים שהינו, נאמן לאגרות החוב שיונפקו במסגרת הנפקת החוב

 הצד ידי על המוסכמים בתנאים או רבעב לחברה הנפט ענייני על הממונה ידי על

  .תנאים 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

 –הזכויות כאמור לעיל, העברה של  טובת הנאה  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 יהיה תנאי להעברת הזכויות בחזקות  (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 לתקב או, וענפית משקית כלל ריכוזיות של בהיבטים

 לאלו. בקשר הנפט 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 וההמתו בהוראות לעמוד

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

מעמידה בהוראות הממשלה, ובקשה להעברת זכויות שתוגש בהתאם 

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

 העסקיים.

ל יקנו זכויות הוניות בלבד ולא יקנו המניות בחברה שיוקצו לנוב (4)

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

 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 לאו, המתווה להוראות

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

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, נובל זכויות בחברה 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

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

לידי נאמן בהתאם  נובל בחברה זכויות תועברנה כזה האמור, במקרה

 .למתווה הגז 34-44להליך המפורט בסעיפים 

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

 תו אדם.בחברה וזכויות דלק קידוחים בחברה הינו או

, ככל )כהגדרתו במתווה(כמו 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

לים ערב הנפקת מניות החברה לציבור )לפרטים אודות המכתב רשות ההגב

 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 קתחז פיתוח לעניין טענה שוםב נהתישמע לאהחברה ונובל  (6)

 .אליה בקשר או הזכויות העברת בשל

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

 .זכויות להעברת הממונה

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

 .במועצה חוזר לדיון הנושא יובא, מהותי שינוי

טיות תנאי האישורים המפורטים יהיו בהתאם לדרישות המשפ (9)

 והמקצועיות.
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 .מסירתו מיום 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 ל אישור יובהר כי נכון למועד דוח זה התקב

 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 

 ,ר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר לשותפי ים תטיסלמזכומהצדדים 

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%המייצגים  וקונדנסט מחזקת תמר )צרכנים

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

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

לטובת הנאמן לאגרות החוב שיונפקו במסגרת הנפקת החוב. האישורים 

ותנים בתנאים שאינם מכבידים על האמורים יהיו בלתי מותנים או שיהיו מ

 הצדדים.

רשויות המס בישראל ביחס לעסקה האמורה, מ יםורולינגקבלת אישורים  .4.9.6

 . 13בתנאים המקובלים על הצדדים

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

בכפוף תנאים אחרים המקובלים על נובל, ובהחוב )סדרה א'( של החברה או 

( ההנפקה של אג"ח )סדרה ב'( לא תוריד את הדירוג של אג"ח 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

יבית שנתית הזהה לשיעור הריבית הדולר הידוע במועד המכרז המוסדי ובשיעור ר

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'( ף במכרז הציבורי של הנפקת אג"ח נובל שוקלת להשתתשנמסר 

 .בהנפקה המינימום שייקבע

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

 ההקצאה הפרטית. 

                                                           
אופן הפחתת עלות רכישת הזכויות לצרכי מס. כמו כן,  ורשויות המס שעניינידי -עלרולינג ניתן  8.2.2018ביום   13

שור כי העברת הזכויות מנובל לחברה אינה חייבת בדיווח למע"מ. נכון הצדדים פנו לרשויות המיסים בבקשה לאי
בנוסף, נובל הגישה  .ת הצדדים לעניין נושא המע"מלמועד זה טרם התקבל אישור רשויות המסים לבקש

  בקשת רולינג לרשויות המס שעניינה הטיפול המיסויי בעסקה.
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לרעה )כהגדרתו בהסכם( ביחס לעסקה או ביחס לממכר  מהותילא התרחש שינוי  .4.9.9

ועד החתימה על ההסכם או למצבה של החברה במהלך התקופה המתחילה במ

 החוב.אגרות ומסתיימת במועד בו תתבצע הנפקת 

 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 תן , ועם מכירזכויות הצבעה כלשהןלה תקנינה 

עוד התחייבה ההצבעה הצמודות להן. זכויות תקנינה לנעבר את מלוא הן או חלקן, 

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

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

  .הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך התחייבות זו

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

 .הויתור על זכויות ההצבעה כאמור לעיל

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 –כ"ח כמשמעה בחוק ניירות ערך, התש

 מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות המוצעות  .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"ס(ג לחוק15א עד 15ערך )פרטים לעניין סעיפים 

 מגבלת דין נוספת, אשר תחול באותה עת.

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 יות ההצבעה הנלוות על כל זכו 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 

אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי ברה, של הח

 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

אישרו את התקשרות החברה בהסכם המכר  ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

 מהנימוקים הבאים:

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 
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משיעור התזרים שינבע מהזכויות הנרכשות )אשר כאמור אינו כפוף להתחייבות 

 ( ביחס לתזרים שינבע מהזכויות הקיימות.לתמלוג על

העסקה האמורה תביא לשיפור בעמידת החברה באמות המידה הפיננסיות  .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 

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

הזכויות הנרכשות, הינו גבוה מהיחס בין התזרים שינבע מהזכויות הקיימות 

 ביחס לחוב הקיים באגרות החוב )סדרה א'(.

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

מבלי לשנות את אופי גורמי ולבעלי מניותיה תוך גידול בהיקף פעילות החברה ו

 הסיכון הכרוכים בפעילות החברה.

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

 כויות הנרכשות.בשווי נכסי החברה כתוצאה מרכישת הז

השלמת הסכם המכר תביא לגידול משמעותי בשווי נכסי החברה, מה שעשוי  .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

רות החוב המתוכננת למימון התמורה ההפצה שתהיינה בקשר עם הנפקת אג

במזומן בעסקה וכן בסיכון להשגת תמורת מזומן נמוכה יותר )כפוף לזכותה 

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

 הנרכשות מבלי לבצע הנפקה של הון לציבור / נטילת חוב נוסף. רכישת 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 האופציכתבי  112,770של , 14"(החברה"ל מנכ" או" הניצע"

                                                           
בנוסף, יובהר כי גם אם ימומשו למניות כל  מעביד.-בין המנכ"ל לבין החברה מתקיימים יחסי עובד  14

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

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

 דיסקונט בע"מ.
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"(. 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

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

( במסלול רווח , בהתאמה"פקודת מס הכנסה"-" ו102 סעיף")להלן:  1961–חדש[, התשכ"א

 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: האופציה שיוענקוכתבי  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: "

ממועד ם שני שלוששתבשיל בתום  כתבי האופציהשליש מכמות  - מנה שניה

 ההענקה.

שתבשיל בתום שלוש שנים ממועד  כתבי האופציהשליש מכמות  - מנה שלישית

 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

ממועד ההענקה. לאחר תום התקופה האמורה כתב אופציה שנים  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 נגדכ 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 = הקבועו 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

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

(A X B) - (A X C) 

B 
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)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,  ,15בכל מקרה של עסקת מיזוג .5.3.1

 מניות החברה מניות לבעלי ויוענקו, 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 

יתנו המניות בחברה החדשה לבעלי המניות בחברה, וכל יתר יחס ההחלפה בו נ

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

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

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

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

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

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

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

 יחס ההחלפה ייקבע על ידי הדירקטוריון.

, 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 )

המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו  במספרציה ממימוש כתבי אופ

 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

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

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

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

להן, יחושב יחול לאחר מועד הקצאת כתבי האופציה אך לפני מועד המימוש ש

"אקס הביום  חברהשל מניית ה הבסיסה"אקס דיבידנד" היחס בין שער  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

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

 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 

                                                           
( מכירה )לרבות החלפת מניות( של כל או רוב מניות 2רוב נכסי החברה; )( מכירה של כל או 1": )עסקת מיזוג"  15

( מיזוג החברה עם או לתוך חברה אחרת או עסקה דומה של החברה עם או לתוך 3ההון המונפק של החברה; או )
 חברה אחרת.
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שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון 

 סיס של המניה "אקס זכויות".לפני יום ה"אקס" לבין שער הב

 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 חסביאו /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 ותלמני 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

כפוף להוראות הבורסה כפי  ,לעיל 5.3.6ועד  5.3.1 בסעיפים האמור כי יובהר .5.3.7

 שתקבענה מעת לעת.

  ימוש כתבי אופציה במקרה של סיום העסקה:מ .5.4
מעט כאמור בסעיפים שהעסקתו של הניצע בחברה תסתיים מכל סיבה, ל 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  90עד למועד המוקדם מבין: א(  ,לא פקעו קודם לכןלמימוש, אם 

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

יה שהניצע היה זכאי לממשם ליורשיו החוקיים זכות לממש את כתבי האופצ

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

 ממועד סיום ההעסקה.

, אזי כתבי האופציה יפקעו לכל דבר 16במקרה בו סיום העסקה נגרם בשל "עילה" .5.4.3

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

 .ם לאו(, ולניצע לא תהא כל זכות בקשר עם כתבי האופציההאופציה ובין א

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
  .תמורה ללא לניצע יוענקו כתבי האופציה

                                                           
ו/או על חברות פירושה כל אחד מאלה: )א( הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או כזו המשפיעה על החברה : "עילה"  16

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

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

 פיצויי פיטורין.
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 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 -מחיר המניה הממוצע ב

 .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 הכספיים של החברה על דוחותיההענקת 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 אשר בחנה את התגמול המוצע למנכ"ל , 2018 ינואר ודשמח

נימוקי ועדת התגמול בעלות מאפיינים דומים למאפייני החברה. ראו  חברותב

 להלן. 5.15סעיף  כמפורטוהדירקטוריון להקצאת כתבי האופציה למנכ"ל 

 בתמורה אישי עניין בעל .5.7
ידיעת החברה, אין למי מבין בעלי המניות שלה או למי מבין נושאי המשרה בה  יטבלמ

 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  החישוב נלקחו בחשבון לצורך ."חש 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%

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

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

 לעיל.

 ובזכויות ההצבעה בחברה  הניצע ובעלי עניין בהון המונפק והנפרע 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 

  .בו נכללים בזאת בדרך של הפניההמופיעים 

 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

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

 

                                                           
לפירוט ההחזקות במניות החברה בהנחה כי תבוצע ההקצאה של המניות המוצעות לנובל ראו סעיף   17

 לעיל. 4.4
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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
הקצאת  בחברה לאחר ההצבעהובזכויות 

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

 במלואם ימומשו בחברה

% -ב שיעור מניות כמות 
 בהון

% -ב שיעור
 בהצבעה

% -ב שיעור מניות כמות
 בהון

)בדילול  
 18מלא(

% -ב שיעור
 בהצבעה
)בדילול 

 (מלא

ליעמי /הניצע
 ויסמן

112,770 0.23 0.31 112,770  0.22 0.31 

 ניצעים שאינם בחברה עניין בעלי

 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 

 – אקסלנס
 תעודות סל

949,663 1.9 2.63 949,663 1.89 2.62 

 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
 יהופנס

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, 

י מור
סמינרים 

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

                                                           
)מס'  29.1.2018בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה שיונפקו לנושאי משרה בחברה כאמור בדוח מיידי מיום   18

 .(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
הקצאת  בחברה לאחר ההצבעהובזכויות 

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

 במלואם ימומשו בחברה

% -ב שיעור מניות כמות 
 בהון

% -ב שיעור
 בהצבעה

% -ב שיעור מניות כמות
 בהון

)בדילול  
 18מלא(

% -ב שיעור
 בהצבעה
)בדילול 

 (מלא

 ומפקחים

 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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 רההחב של ערך בניירות לזכויות בנוגע הסכמים .5.10

ידיעת החברה, ולאחר בירור שערכה עם הניצע, נכון למועד דוח זה, לא קיימים  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 המניע 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

 לאישור תכנית האופציות לרשויות המס בישראל. 

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: )"( 102סעיף  כללי)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 

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

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, 102לכללי סעיף  7פי סעיף ל

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.

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

חברה דיבידנד במזומן ובמועד הקובע לחלוקת הדיבידנד מקרה בו תחלק ה 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,  תוכניתניצע, בהתאם להוראות ל

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

 . 2000 –ג' לחוק(, התש"ס 15 -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

 משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
 התאגיד

 תשלום  מענק שכר
 מבוסס 

 19מניות

 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

 ר ההצעה הפרטית למנכ"ל החברה מותנה באישורים המפורטים להלן:אישו

 .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 החברהתכנית האופציות למס אישור רשויות ה  .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 -וש, אם ההקצאה, עללא תהא מחויבת להקצות את מניות המימ 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 למנכ מהותית פרטית אההקצ 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

עדת התגמול והדירקטוריון הוצגה הערכת שווי כלכלית של כתבי האופציה בפני ו .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

 השוואה עבודת הוצגה לחברי ועדת התגמול וחברי הדירקטוריון זה לצורך

                                                           
התשלום מבוסס מניות המפורט בטבלה הינו הסכום שיירשם להערכת החברה בספרי החברה לשנת   19

, 2019 יםרה הסכום שירשם בספרי החברה בגין התשלום מבוסס המניות בשנלהערכת החב .2018
 . אלפי ש"ח, בהתאמה 3 -אלפי ש"ח ו 112אלפי ש"ח,  201הינו  2021 -ו 2020
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 ההוני תגמולה כי ונמצא, 2018 ינואר מחודש Deloitte Israelידי -על נעשתהש

 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

מנכ"ל הינם בהלימה למדיניות התגמול של הכהונה וההעסקה של ה 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 -בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על מנין חוקי יתהווה .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

במרץ  15 13קרי:  שעה ובאותו מקום,יום בשבוע הבא באותה  האסיפה לאותו

שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או לכל יום  מבלי ,15:00בשעה  2018

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

 המניות.

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

ים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית תתקי 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  והמצביעים באסיפה, בעצמם אווהרשאים להצביע באסיפה הנוכחים 

 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: 

סיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם במניין קולות הרוב בא ( 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 1שנה )סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת מ ( 2)

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%שיעור של 

 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

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

, ימציא לחברה אישור מאת חבר ("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  2ן ב' לפרק ז'ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימ באמצעות מערכת

 .("ההצבעה האלקטרונית מערכתלהלן: ")ניירות ערך 

 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

שהורשה לכך כאמור בתקנון ידי אדם -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

ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים  המחייבים אותו, 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  7 5 קרי:)מועד האסיפה  שעות לפני 24 -פחות מ לא, פיתוח

בה מתכוון  (15:00בשעה  2018במרץ  14 12קרי: ) או האסיפה הנדחית (15:00

 מיופה 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 

ניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע כנספח לדוח זה. לע 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

 השני של כתב ההצבעה.אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו  הצבעה

במרשם בעלי  מיםהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשו

עד  ,2018במרץ  8 6שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: ( 6)הינו עד שש  המניות

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

 .11:00השעה עד , 2018במרץ  8 6האסיפה, קרי: 

ידי בעל מניות הינו עד עשרה -המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על

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)תוגש לא יאוחר מחמישה דירקטוריון החברה אפשר ו שתכלול את תגובת

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

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

ות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות המחזיק באתר ההפצה, לכל בעל מני

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

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

הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או  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

 ביום פרסום זימון זה.הצבעה 

 הצבעה במערכת האלקטרונית .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  8 6האסיפה, קרי: 

של  הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה .6.6

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

 הצבעה.

 הוספת נושא לסדר היום .6.7

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

האסיפה  הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של

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.

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

 נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר

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

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

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

 זימון האסיפה.

 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

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

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

 . הצעהממועד פרסום התיקון לדוח ה

 חברהה הכללית, תודיע הדחיית מועד כינוס האסיפתיקון הדוח או בדבר ניתנה הוראה בדבר 

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

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',  אמיר גודארדיפול בדוח זה הינם עוה"ד לט חברהנציגי ה

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

 .03-6078666; פקסימיליה: 6078607

 עיון במסמכים .9

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

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 11רחוב גלגלי הפלדה ב החברה משרדידים לעיון בהאמורות, עומ

 . 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/


 בע"מ  תמר פטרוליום

  2005-כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

 חלק ראשון

 "(.החברהבע"מ )" תמר פטרוליום שם החברה: .1

 אסיפה כללית מיוחדת.: סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

במשרדי  "(האסיפה"להלן: ) 015:0, בשעה 8201 במרץ 8 6', הגאסיפה כללית מיוחדת תיערך ביום 

 , הרצליה פיתוח.11רח' גלגלי הפלדה בהחברה 

 :פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה .3

"(, לפיה נובל)להלן: " .Noble Energy Mediterranean Ltd -פרטית חריגה ל צעההלאשר  מוצע .א

ההקצאה . ש"ח ע.נ. כ"א של החברה 0.1ת בנות מניות רגילו 38,495,576תקצה החברה לנובל 

דוח המיידי בדבר ל 3.1.1כמתואר בסעיף , מהסכם מכר שנחתם בין החברה לבין נובלנעשית כחלק 

 כך החברה של ההתאגדות תקנון את לתקןכן מוצע . "(הסכם המכרכינוס האסיפה )להלן: "

 :כדלקמן' א9 סעיף לתקנון שיתווסף

ר הנשלט על ידה או על ידי בעלת השליטה בה, תחזיק/יחזיק במניות של ככל שנובל או תאגיד אח"

החברה, אזי מניות אלה לא תקנינה זכויות הצבעה כלשהן )להלן בסעיף זה "מניות נובל 

הרדומות"(. למען הסר ספק, מובהר כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות נובל הרדומות 

תן של מניות נובל הרדומות, הן תקנינה לנעבר את מלוא תישארנה בתוקפן וכי עם העברתן או מכיר

זכויות ההצבעה הצמודות להן. מניות נובל הרדומות לא תובאנה בחשבון לעניין חישוב ההון 

 ."לתקנון 9המונפק והנפרע של החברה לצורך סעיף 

חברה כמו כן, בוצעו תיקונים טכניים בתקנון הנובעים מכך שנובל צפויה להפוך לבעלת מניות ב 

המיידי לדוח נספח א' והכל כמפורט בתקנון החברה )בו מסומנים התיקונים המוצעים( המצורף כ

 .בדבר כינוס האסיפה

אישור האסיפה להצעה הפרטית לנובל יהווה גם את אישורה לתיקון תקנון החברה כמפורט 

  .של החברה בדבר כינוס האסיפהמיידי הלדוח  3.1.2בסעיף 

 לדוח 3.1סעיף לנובל, ראו החריגה הפרטית  צעהבקשר עם אישור הה לרקע ולפרטים נוספים

  .של החברה בדבר כינוס האסיפהמיידי ה

 38,495,576לאשר הצעה פרטית לנובל, של : ""(1החלטה מס' "להלן: נוסח ההחלטה המוצעת )

פי הסכם המכר -ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, המהווה חלק מהתמורה על 0.1מניות רגילות בנות 

ההחלטה הנלווית כמפורט הווה גם אישור של מהצעה הפרטית ה אישורעבור הזכויות הנרכשות. 

  לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס האסיפה." 3.1.2 בסעיף

כן יצוין כי ביצוע ההחלטות  .היבשנלהלן מותנות האחת  2והחלטה מס'  1יצוין, כי החלטה מס' 

 .3מותנית גם באישור החלטה מס'  1ן, החלטה מס' כמו כ האמורות כפוף להשלמת הסכם המכר.



 

)ד( 12.1.1-)ב( ו12.1.1מוצע לתקן את מדיניות התגמול של החברה באופן בו יוחלפו סעיפים  .ב

 למדיניות התגמול לנוסח להלן: 

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

( מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח 300עלה על שלוש מאות )שתיערכנה מעת לעת לא י

דוח הצעת תשקיף ו/או שבע שנים מיום השלמת גיוס על פי ותוקפה עד  15.6.2017שתחילתה מיום 

 ." מדף בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות

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

( אלפי דולרים לפוליסה המכסה אחריות בגין 800( אלפי דולר ארה"ב וסך של שמונה מאות )250)

 ."שנים 7( לתקופת ביטוח של POSIתשקיף )

המיידי של החברה לדוח  3.2לרקע ולפרטים נוספים בקשר עם תיקון מדיניות התגמול, ראו סעיף 

 .בדבר כינוס האסיפה

: "לתקן את מדיניות התגמול של החברה "(2החלטה מס' וסח ההחלטה המוצעת )להלן: "נ

  ."המיידי של החברה בדבר כינוס האסיפהלדוח  3.2כמפורט בסעיף 

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

 .האמורות כפוף להשלמת הסכם המכר

ש"ח, כך שלאחר ההגדלה, הון  15,000,000 -גדיל את הון המניות הרשום של החברה במוצע לה .ג

 0.1מניות רגילות בנות  200,000,000 -ש"ח, מחולק ל 20,000,000המניות הרשום של החברה יהא 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

 -: "להגדיל את ההון הרשום של החברה ב"(3החלטה מס' " נוסח ההחלטה המוצעת )להלן:

ש"ח,  20,000,000ש"ח כך שלאחר ההגדלה, הון המניות הרשום של החברה יהא  15,000,000

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

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

 ,)לא סחירים( הופציאכתבי  112,770של  הצעה פרטית מהותית למנכ"ל החברהמוצע לאשר  .ד

של החברה. לרקע ולפרטים  ש"ח ע.נ. כל אחת 0.1מניות רגילות בנות  112,770 -מימוש לל יםהניתנ

המיידי של  לדוח 5 ףלמנכ"ל החברה, ראו סעי כתבי האופציהנוספים בקשר עם אישור הקצאת 

 .החברה בדבר כינוס האסיפה

החברה  למנכ"לכתבי אופציה נקת שר הע: "לא"(4החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )להלן: "

 ."המיידי של החברה בדבר כינוס האסיפהלדוח  5 כמפורט בסעיף

 :המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות .4

 רשות ניירות ערךניתן לעיין בדוח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של 

וכן  www.maya.tase.co.ilובאתר הבורסה בכתובת  www.magna.isa.gov.ilבכתובת האינטרנט: 

בשעות העבודה המקובלות ובתאום  , הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה במסמכים הנוגעים להחלטה ב



וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל  ,074-7044779בטלפון:  טלפוני מראש

 סדר היום. 

  :ש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היוםהרוב הדרו .5

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

והרשאים להצביע באסיפה והמצביעים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, מבלי לכלול את 

 הקולות הנמנעים. 

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

 האסיפה הכללית רשאית לאשר את ההחלטה ברוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

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

, המשתתפים בהצבעה; למדיניות התגמועניין אישי באישור השליטה בחברה או בעלי 

 .במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

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

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%של 

 :ציון זיקה של בעל מניה .6

פי הוראות -לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש עלבחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום 

יובהר, כי מי "(, ולתיאור העניין האישי הנ"ל, אם קיים. חוק החברות)" 1999-חוק החברות, התשנ"ט

 .שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא תובא הצבעתו במניין

ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של בנוסף, לעניין אופן 

 כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה. 

 :תוקף כתב ההצבעה .7

 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת  1313אישור בעלות כאמור בסעיף  - 1בעל מניות לא רשום

מערכת )" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(. ההצבעה האלקטרונית

 צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.  – 2בעל מניות רשום

 שעות לפני מועד האסיפה.  6ת רשום הינו עד המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניו

 שעות לפני מועד האסיפה.  4המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 

 .כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף

  :הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת 

 .המיידי של החברה בדבר כינוס האסיפה לדוח 6.5 סעיףהמערכת כאמור. לפרטים נוספים ראו 

                                                 
  שם -על המניות בעלי במרשם הרשומות המניות בין נכללות מניות ואותן בורסה חבר אצל מניות רשומות שלזכותו מי    1

 . לרישומים חברה
 .החברה בספרי הרשום מניות בעל  2



 ., הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה : מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה .9

 : צאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניותהמועד האחרון להמ .10

 .2018בפברואר  24( ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 10עד עשרה )

  :המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .11

 .2018במרץ  1( ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 5עד חמישה )

 : הם כתבי ההצבעה והודעות העמדהכתובת אתרי האינטרנט שמצויים ב .12

; אתר האינטרנט http://www.magna.isa.gov.il"(: אתר ההפצהאתר ההפצה של רשות ניירות ערך )"

 .http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -של הבורסה לניירות ערך בתל

 :אישורי בעלות .13

אי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל בעל מניות לא רשום זכ

"( את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. חבר הבורסהמניות )"

בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות 

 ת שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.שאישור הבעלו

 :עיון בכתבי הצבעה .14

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות 

העמדה )אם תהיינה( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא 

ל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת אינו מעוניין לקב

 בעל מניות לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

 
בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות 

מור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כא

"(, זכאי בעצמו או באמצעות בעל שליטהלחוק החברות )" 268בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

לעיל(, בשעות  999מצוין בסעיף  וס האסיפה במשרדה של החברה )שמענהשלוח מטעמו, לאחר כינ

העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

 .2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 10שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 

מניות  1,800,000-ה בחברה הינה: כ( מסך כל זכויות ההצבע5%כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )

 "(.מניות רגילותע.נ. כל אחת )" ש"ח 0.1רגילות בנות 

 :שינויים בסדר היום של האסיפה .15

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, 

או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/

 לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

רסם באתר ההפצה בד וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפ

ב לתקנות 5רטים בתקנה בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפו

החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, 

 .2000-התש"ס

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

http://www.magna.isa.gov.il/


 בע"מ תמר פטרוליום

 )"התקנות"( 2005 –תב והודעות עמדה(, התשס"ו כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכ

 חלק שני

 בע"מ תמר פטרוליום: שם החברה

  , הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה (: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה

 515334662: מס' החברה

 15:00, בשעה 2018במרץ  8 6, ה'ג'יום : מועד האסיפה

 : אסיפה כללית מיוחדתסוג האסיפה

 8201, בפברואר 6 :עד הקובעהמו

 

     בעל המניות פרטי

 ____________________ - שם בעל המניות .1

 ________________________ - מס' זהות .2

  -אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית  .3

 _______________________ - מס' דרכון 

 _________________ - המדינה שבה הוצא 

 _______________________ - בתוקף עד 

  -אם בעל המניות הוא תאגיד  .4

 ______________________ - מס' תאגיד 

 _________________ - מדינת ההתאגדות 

 סיווג משתתף באסיפה .5

 נא ציין האם הינך:

          "1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1" כהגדרתו בסעיף בעל עניין. 

  "נות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( לתק 1" כהגדרתו בתקנה משקיע מוסדי

, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות 2009-)השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"ט

 .1994-בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

  "1968-)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח37" כהגדרתו בסעיף נושא משרה בכירה. 

    אחד מהנ"ל.אינני 



 אופן ההצבעה

האם  -א 267לעניין אישור עסקה לפי סעיף  3אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום

אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי 

 4בהחלטה שעל סדר היום?

 לא 5כן נמנע נגד בעד 

לאשר הצעה  - 1החלטה מס' 

 38,495,576פרטית לנובל, של 

ש"ח  0.1מניות רגילות בנות 

כ"א של החברה, המהווה ע.נ. 

פי הסכם -חלק מהתמורה על

המכר עבור הזכויות 

הצעה ה אישורהנרכשות. 

הווה גם אישור של מהפרטית 

 ההחלטה הנלווית כמפורט

לדוח המיידי של  3.1.2בסעיף 

 .החברה בדבר כינוס האסיפה

 1יצוין, כי החלטה מס' 

מותנות  2והחלטה מס' 

כמו כן,  .האחת בשניה

מותנית גם  1החלטה מס' 

 .3באישור החלטה מס' 

     

לתקן את  - 2החלטה מס' 

מדיניות התגמול של החברה 

לדוח  3.2כמפורט בסעיף 

המיידי של החברה בדבר 

 .כינוס האסיפה

 1יצוין, כי החלטה מס' 

מותנות  2והחלטה מס' 

 .האחת בשניה

     

להגדיל את  - 3החלטה מס' 

 -ההון הרשום של החברה ב

     

                                                 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  3
 כתב באמצעות להצביע ניתן ושלגבימניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה  בעל  4
 .במניין תבוא לא הצבעתו, יפרט ולא"כן"  שיסמן או, ההצבעה   
 .לכך המיועד במקום לפרט נא  5



האם  -א 267לעניין אישור עסקה לפי סעיף  3אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום

אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי 

 4בהחלטה שעל סדר היום?

 לא 5כן נמנע נגד בעד 

ש"ח כך שלאחר  15,000,000

ההגדלה, הון המניות הרשום 

 20,000,000של החברה יהא 

 200,000,000 -ש"ח, מחולק ל

ש"ח  0.1מניות רגילות בנות 

  .ערך נקוב כל אחת

מובהר, כי אישור החלטה 

מותנה באישור  1מס' 

 .3החלטה מס' 

לאשר  - 4החלטה מס' 

הענקת כתבי אופציה למנכ"ל 

 5החברה כמפורט בסעיף 

לדוח המיידי של החברה 

 .בדבר כינוס האסיפה

     

 

    לא  א משרה בכירה או משקיע מוסדי? כןהאם אתה בעל עניין, נוש

------------------------------------------------------------------------------------------ 

כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות,  -( לחוק החברות(1)177 לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף

 למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.

 כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה

 :חלטות שעל סדר היום )ככל שרלוונטי(פרטים אודות עניין אישי בה

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה: ________________                                       תאריך: ____________
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