
 
לחוק  053לרבות במסגרת הסדר לפי סעיף , הדין בהתאם להוראות, שוניםניירות ערך  החברה תוכל להנפיק סוגי ,זה תשקיף מדףמכח 

לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות )מרה אגרות חוב שאינן ניתנות לה, מניות רגילות של החברה - (9)9111-ט"התשנ, החברות
להמרה לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות )אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה , (חוב של החברה
כתבי , ילות של החברהרגפציה הניתנים למימוש לאגרות חוב כתבי או, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, (למניות החברה

בהם יושלמו כל , באמצעות דוחות הצעת מדף, אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים
ך ער לניירות ולהנחיות הבורסה לתקנון בהתאם להוראות כל דין ובהתאם, לרבות הרכב היחידות המוצעות, הפרטים המיוחדים לאותה הצעה

  .כפי שיהיו באותה עת, מ"בתל אביב בע
 .לתשקיף 1.1לפרטים ראו סעיף  (1)
 

עימותים  ;גלובליפיננסי משבר כלכלי  -לית כהאטה כל: סיכוני מקרו( א): הינם כדלקמן החברה בעלי ההשפעה הגדולה על עסקי גורמי הסיכון
שחיקת ; הגלם והמוצריםחומרי חשיפה לשינויים במחירי : ענפיים סיכונים( ב) ;לרבות רעידת אדמה, אסון טבע ;מזוינים ואירועי טרור

חשיפה בגין אירועים ותקלות ; תלות בחברות תשתית; בריאות ובטיחות, תקנות ותקנים בנושא איכות הסביבה; והפטרוכימיה מרווחי הזיקוק
בריאות , אי עמידה בחוקים ובתקנות בנושאי סביבה חבות בגין: סיכונים מיוחדים לחברה( ג); לרבות תאונות, בלתי צפויים במתקני הייצור

פירוט בדבר גורמי הסיכון העשויים להשפיע על עסקי החברה ל. עיכוב בהליכי תכנון ובניה וסיכון נזילות ;גז טבעי שיבוש באספקת; ובטיחות
המובא כאן , (2112-11-122420: מכתאמספר אס) 2112במרץ  11שפרסמה החברה ביום  2112ח התקופתי לשנת "לדו' פרק אב 1.22ף ראה סעי

  .על דרך ההפניה
 

הנכללים בתשקיף זה על דרך  ,2112לשנת  השניהחשבון המבקר של החברה לגבי הדוחות הכספיים של החברה לרבעון  השל רוא דוח הסקירהב
 ,את תשומת הלב של החברה הפנו יםרואי החשבון המבקר ,"(5395לשנת  השנילרבעון הדוחות הכספיים )" לתשקיף 0 כמפורט בפרק ההפניה

לרבות בדרך של הפניה לאמור ) 2112 לשנת השנילרבעון  לדוחות הכספיים 2לאמור בביאור  (1) :הם לנושאים הבאיםמסקנותי מבלי לסייג את
 0 כמפורט בפרק, פניהעל דרך הה, בתשקיף זהגם הם הכלולים  2112מאוחדים של החברה לשנת הכספיים ה לדוחות( 2)'ב21 -ו( 2)'ב21בביאור 
וחוקים  תלויות אחרות, פיקוח רשויות השלטון, בדבר הליכים משפטיים לרבות תביעות ייצוגיות( "הדוחות הכספיים השנתיים)" לתשקיף

לא ניתן , חוות דעת יועציהן המשפטיים המתבססות על, להערכת הנהלות החברה והחברות המאוחדות .ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה
לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות , ולפיכך, אם בכלל, והמצב הכספי ריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על תוצאות הפעילותלהע

בדוחות ' ג11-ו 21', ג1לרבות על דרך ההפניה לאמור בביאורים ) 2112 לרבעון השני לשנת לדוחות הכספיים' ג1לאמור בביאור ( 2); הכספיים
, מיליון דולר 112 -וכ מיליון דולר 112 -בסך של כ 2112 יוניב 11בר גרעון בהון חוזר של הקבוצה והחברה ליום בד( השנתייםהכספיים 
ח של החברה "בדבר סממנים העלולים להשפיע לרעה על דירוג אג; 2112בדצמבר  11בדבר מסגרות אשראי מובטחות עד ליום ; בהתאמה

בדבר הערכת ההנהלה בנוגע להתממשות תוכניות הקבוצה באופן שיניב לה מקורות ; יידיובדבר עילות בעטיין ניתן להעמידן לפירעון מ
מספקים לפירעון התחייבויותיה ולמימון פעילותה בהיקף ובעיתוי הנדרש בעתיד הנראה לעין וצעדים שנוקטת החברה לשיפור רמת הנזילות 

הנכללים  ,2112לשנת השלישי החשבון המבקר של החברה לגבי הדוחות הכספיים של החברה לרבעון  השל רואבדוח הסקירה  .והרווחיות
רואי החשבון המבקרים של החברה  ,"(5395לשנת  השלישילרבעון הדוחות הכספיים )" לתשקיף 0 כמפורט בפרק בתשקיף זה על דרך ההפניה

  .לעיל( 2)הסירו את הפניית תשומת הלב לנושא 
 

 
-ל"תש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ון החברה בחן את הקריטריונים בנוגע לסימני האזהרה בתאגיד כמפורט בתקנות ניירות ערך דירקטורי

וגרעון  ,בהתאמה, מליוני דולרים 210 -וכ 211 -בסך של כ 11.12.2112לקבוצה ולחברה גרעון בהון החוזר ליום . "(התקנות"בסעיף זה ) 1141
כמו . להוות את אחד מסימני האזהרה בהתאם לתקנות לולדבר הע ,מיליוני דולרים בהתאמה 112-ו 112בסך של  11.1.2112בהון החוזר ליום 

כוללת הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה הפיננסי של  2112לשנת  הדוחות הכספיים לרבעון השניחוות הדעת של רואה החשבון למועד , כן

 11לפרטים נוספים ראו סעיף  .אשר מחייב גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי, זהרה בהתאם לתקנותדבר המהווה את אחד מסימני הא, החברה
הכלולים בתשקיף זה על דרך  11.1.2112לדוח הדירקטוריון של החברה ליום  12וסעיף  11.12.2112לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 

 . לתשקיף 2 בפרקכמפורט , ההפניה
להוות את אחד מסימני האזהרה  לולדבר הע ,מיליוני דולרים בהתאמה 112-ו 11גרעון בהון החוזר בסך של ולחברה קבוצה ל 11.1.2112יום ל

ובתזרים המזומנים החזוי שנערך בהתאם למידע  המתקיימים בקבוצה ובחברהדירקטוריון החברה דן בסימנים המקלים  .בהתאם לתקנות
לרבות ההנחות וההערכות שבבסיסו וניתוחי רגישות לשינויים , 2112לרבעון השלישי לשנת ם שבידי החברה נכון למועד אישור הדוחות הכספיי

, לפיכך. דירקטוריון החברה סבור כי על אף קיומו של גירעון בהון החוזר אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה. סבירים בהנחות אלו
לדוח הדירקטוריון של  11לפרטים נוספים ראו סעיף . 2112לרבעון השלישי לשנת בדוחות הכספיים  החברה תזרים מזומנים חזויפרסמה לא 

 . לתשקיף 2 בפרקכמפורט , הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה 11.1.2112החברה ליום 

 
סולר דל  רתבגין מכי 1111-ו"התשנ, על מחירי מצרכים ושירותיםבעבירה על חוק הפיקוח , על פי הודאתה, הורשעה החברה 1.1.2110ביום 

 . ח"מליון ש 2ונפסק כנגדה קנס בסך של  החוק ל פיגופרית במחיר העולה על המחיר המירבי הקבוע ע
 

אשר עשויות להגביל חלוקת , לפרטים אודות תניות פיננסיות להן התחייבה החברה כלפי נותני אשראי ומחזיקי אגרות החוב של החברה
דוחות ל 1וביאור  2112לשנת  השנידוחות הכספיים לרבעון ל 1ביאור  ,השנתייםבדוחות הכספיים  12 -ו 'ג11ראה באורים , י החברה"דיבידנד ע

 .2112לשנת השלישי הכספיים לרבעון 

 

 לפרטים נוספים ראו . מ"מעלות בע S&Pעל ידי  עם תחזית יציבה +BBBניתן דירוג ( 'ו-ו' ה', ד', א סדרות)לחברה ולסדרות אגרות החוב שלה 
 .(בהתאמה, 2112-11-111111 -ו 2112-11-121401: אסמכתאות' מס) 1.1.2112 -ו 14.2.2112יידיים מהימים דיווחים מ

 ובאתר האינטרנט של www.magna.isa.gov.il: עותק מתשקיף מדף זה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו
  .www.maya.tase.co.il: מ שכתובתו"הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
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 1-א

 מבוא: 1פרק 

 הגדרות 1.1

למונחים המפורטים להלן תהיה בתשקיף זה המשמעות הרשומה לצידם אלא אם נאמר 

 :אחרת במפורש

 .מ"בתי זקוק לנפט בע -" החברה"

 .מ"גדיב תעשיות פטרוכימיה בע -" גדיב"

 .מ"כרמל אולפינים בע -" ל"כאו"

 .מ"שמנים בסיסיים חיפה בע – "ח"שב"

 .מ"מפעלים פטרוכימיים בישראל בע –" ב"מפ"

"PCH "–מ"פטרוליום קפיטל הולדינגס בע. 

 .מ"החברה לישראל בע -" החברה לישראל"

 .מ"הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע -" הבורסה"

 4112במרץ  11שפרסמה החברה ביום  4112ח התקופתי לשנת "דוה -" ח התקופתי"הדו"

 (.4112-11-122420אסמכתא ' מס)

 מה החברהשפרס, 4112 יוניב 01דוח רבעוני ליום  -" 5112לשנת  שניה רבעוןלח "דוה"

 .(4112-11-110121: אסמכתא) 4112 אוגוסטב 11ביום 

מה שפרס, 4112 ספטמברב 01דוח רבעוני ליום  -" 5112לישי לשנת שה רבעוןלח "דוה"

 .(4112-11-120222: אסמכתא) 4112 בנובמבר 11ביום  החברה

 .על תקנותיו, 1111 -ט"התשנ, חוק החברות -" החברותחוק "

 .על תקנותיו, 1190 -ח"התשכ, חוק ניירות ערך -" חוק ניירות ערך"

 .על תקנותיה, [נוסח חדש]פקודת מס הכנסה  - "פקודת מס הכנסה"

 .4112-ו"התשס, (הצעת מדף של ניירות ערך)תקנות ניירות ערך  –" מדף הצעת תקנות"

 כללי 1.5

 כחברה פרטית מוגבלת במניות 11.0.1121בישראל ביום ונרשמה נתאגדה  החברה 1.4.1

שינתה החברה את שמה לבתי זקוק  9.9.1144ביום . מ"בשם בתי זיקוק חיפה בע

 .מ"לנפט בע

במסגרת ביצוע החלטת . הייתה החברה חברה ממשלתית 41.4.4114עד ליום  1.4.4

 41.4.4114שלה ביום מכרה הממ, 49.14.4112י הממשלה ביום "ההפרטה שנתקבלה ע

חלקן על פי הצעת מכר פרטית וחלקן על פי הצעת מכר , את מלוא מניות החברה

החברה פסקה להיות חברה ממשלתית ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה , לציבור

  .לניירות ערך בתל אביב

 .כהגדרת מונח זה בחוק החברות, החברה הינה חברה ציבורית, למועד התשקיף 1.4.0



 4-א

-כ, לישראל החברהידי -על החברה ממניות 04.10%-כ מוחזקות התשקיף למועד 1.4.2

-וכ PCHובאמצעות  במישרין, ב"מפידי -ממניות החברה מוחזקות על 41.24%

 . י הציבור"ממניות החברה מוחזקות ע 24.2%

 

 היתרים ואישורים 1.1

, הדרושים על פי כל דין תוהרישיונוהאישורים , את כל ההיתרים הקיבלהחברה  1.0.1

הצעת ניירות הערך לציבור  .ףולפרסום התשקי, להצעת ניירות הערך לפי תשקיף זה

תעשה על פי דוח , לחוק ניירות ערך( ו)א40במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף 

שבו יושלמו , הצעת המדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף

 ."(דוח הצעת המדף": להלן)צעה הפרטים המיוחדים לאותה ה

ין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים א 1.0.4

ואין בו משום הבעת דעה על , שלמותםלמהימנותם או לאו אישור , המובאים בו

 .טיבם של ניירות הערך המוצעים

למסחר של מניות רגילות של  לרישומם מתייחסה עקרוני אישור נתנהבורסה ה

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות , שאינן ניתנות להמרה חוב אגרות, החברה

הניתנים  האופציה כתבי, החברה למניותהאופציה הניתנים למימוש  כתבי, החברה

כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות , למימוש לאגרות חוב הרגילות של החברה

אשר יוצעו בדוחות ות החברה וניירות ערך מסחריים חוב הניתנות להמרה למני

 "(.המוצעים הערך ניירות: "יחדיולהלן )הצעת מדף 

האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף  העקרוניאין לראות באישור 

או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של 

 .ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים

אינו מהווה אישור לרישום ניירות האמור של הבורסה מתן האישור העקרוני  1.0.0

ישום למסחר של ניירות הערך המוצעים יהיה כפוף והר, למסחר המוצעים הערך

אשר יוגש  למסחר על פי דוח הצעת מדףלקבלת אישור לרישום ניירות הערך 

אין במתן האישור העקרוני משום  .ותקנות הצעת מדף, בהתאם לחוק ניירות ערך

על . התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת מדף

לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על פי דוח הצעת המדף  אישור בקשה

פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת -יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על

  .הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף
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 נתונים על החברה 1.1

 התשקיף לתאריך המניות הון 1.2.1

מונפק ונפרע למועד  רשום סוג המניות

 התשקיף

 0,114,024,090 2,111,111,111  א"כ. נ.ע ח"ש 1מניות רגילות בנות 

  5112.6.11 ליום ההון 1.2.4

   דולרבאלפי 

 הון מניות  012,404

 פרמיה על מניות  01,194

 קרנות  02,109

  הפסדיםיתרת   (01,249)

 המיוחס לבעלים של החברה כ הון עצמי"סה  001,012

 אגרות חוב במחזור 1.2

לפרטים אודות סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה ושעדיין במחזור למועד  1.2.1

 וסעיף 4112בדצמבר  01ליום  דירקטוריוןח ה"לדו' ב בפרק 14 סעיף ראו, התשקיף

, בתשקיף זה על דרך ההפניה הכלולים 4112ביוני  01ח הדירקטוריון ליום "לדו 14

סדרות חדשות של אגרות  קתלפרטים אודות הנפ, כמו כן. לתשקיף 2 בפרקכמפורט 

ראו , ח התקופתי"שביצעה החברה לאחר מועד הדו, של החברה( 'ו-ו 'ה ותסדר)חוב 

 4ודיווח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה מיום  4112 וניבי 1ח הצעת מדף מיום "דו

וכן  (בהתאמה, 4112-11-100941ו 4112-11-104219: מספרי אסמכתא) 4112 וניבי

ודיווח מיידי  4112באוגוסט  10דוח הצעת מדף להרחבת הסדרות האמורות מיום 

 4112-11-111211: מספרי אסמכתא) 4112באוגוסט  11בדבר תוצאות ההנפקה מיום 

חות האמורים מובא כאן על "אשר האמור בכל הדו, (בהתאמה, 4112-11-111241-ו

  .דרך ההפניה

על דרך שעבוד שלילי  החברה של( 'ו-ו' ה', ד תוסדר) החוב אגרות הבטחתלתיאור  1.2.4

ח הצעת מדף של החברה "שצורפו לדו( 'ו-ו' סדרות ה)לשטרי הנאמנות  2ראו סעיף 

ח הצעת מדף של "שצורף לדו( 'סדרה ד)לשטר הנאמנות  2וסעיף  4112ביוני  1מיום 

-4112-11 -ו 4112-11-104219: מספרי אסמכתא) 4112בספטמבר  11החברה מיום 

  .חות האמורים מובא כאן על דרך ההפניה"אשר האמור בכל הדו, (122149

 הערך ניירות הצעת 1.6

פרטי התשקיף וטיוטת )לתקנות ניירות ערך ( א)א42להוראות תקנה  בהתאם

הפרטים , "(התשקיף פרטי תקנות: "להלן) 1191-ט"התשכ, (מבנה וצורה -התשקיף 

לתקנות פרטי ' הקבועים בפרק ג, ירות ערךשיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת ני

 והכל, ערך לציבור נירותיובאו במסגרת דוח הצעת מדף על פיו יוצעו , התשקיף

 ,(1)לחוק החברות 021לרבות במסגרת הסדר לפי סעיף , בהתאם להוראות כל דין

מ ולעמדות סגל "ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
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ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי , כפי שיהיו באותה עת, ערך רשות ניירות

 .הדוח כאמור

פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר אישור דירקטוריון החברה  4112באוקטובר  41ביום  (1)   

 אגרות למחזיקי"( החדשות החוב אגרות( )"'זסדרה )להנפקה של סדרת אגרות חוב חדשות 

בבעלותה המלאה של החברה  פרטיתחברה , מ"בע אולפיניםכרמל  של( 'סדרה א) החוב

וזאת בכפוף לאישור , על פי תשקיף מדף של החברה, ((ל"כאוחוב  אגרות" -ו" ל"כאו)"

 44ל ביום "כאולחוק החברות שהוגשה על ידי  021בקשה בהתאם להוראות סעיף 

תבוצע החלפת לבית המשפט המחוזי בחיפה לצורך אישור הסדר במסגרתו  4112באוקטובר 

 של מיידיים דיווחים ראונוספים  לפרטים. ל באגרות החוב החדשות"כאואגרות חוב 

-4112-11-ו 4112-11-101914: מספרי אסמכתא) 4112באוקטובר  44 –ו 41 מימים החברה

  .ההפניה דרך על כאן המובאים, (בהתאמה, 121201



 1 -ב 

 הון המניות של החברה  - 2 פרק

 ההון הרשום והמונפק של החברה בתאריך התשקיף .2.2

מניות  ,0,1,,,0,,,40 -והוא מחולק ל ח"ש ,0,1,,,0,,,40 הון המניות הרשום של החברה הינו .2.2.2

  .א"כ. נ.ע ח"ש 1בנות  רגילות

 ח והוא מחולק "ש 301,7034703,3 הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו .2.2.2

 .א"כ. נ.ע ח"ש 1בנות  מניות רגילות 301,7034703,3-ל

 השינויים בהון המניות הרשום של החברה .2.2

 -ח המחולק ל"ש ,,,0,,,0,,,10-החברה ב הונה הרשום שלהוגדל  14.11.1,13ביום 

ההון הרשום של  0הגדלהבאופן שלאחר ה0 א"כ. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות  ,,,0,,,0,,,10

. נ.ח ע"ש 1ניות רגילות בנות מ ,0,1,,,0,,,40 -ח המחולק ל"ש ,0,1,,,0,,,40על  עומד החברה

 .א"כ

 של החברה מונפקהשינויים בהון המניות ה .2.2

לא היו כל שינויים בהון המניות המונפק והנפרע של 0 בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף זה

 :למעט כמפורט להלן0 החברה

 מניות. נ.ח ע"כ ש"סה
 

 מהות הפעולה .נ.ח ע"ש 2מניות רגילות  ח "ש-מונפק בכ הון "סה

 1.11.1,11ליום   4,,104310,1,0 4,,104310,1,0

301,7034703,3 7,,073,04,, 
הקצאת מניות בעקבות מימושי זכויות  

 (1)   11.1,13.,1עד  11.1,13.,בין הימים 

 במועד התשקיף 301,7034703,3 301,7034703,3

 דוח הצעת מדף מיוםועל פי  11.11.1,13ביום  כפי שתוקן0 11.11.1,11 החברה מיום פי תשקיף מדף שלעל   (1)

 .בדרך של זכויות לבעלי המניות בחברההוצעו המניות הרגילות של החברה  1.11.1,13

  ניירות ערך של החברההמחזיקים ב ןבעלי עניי .2.2

0 בניירות ערך של החברהבעלי העניין בחברה המחזיקים 0 למיטב ידיעת החברה והדירקטורים

 :הם כדלקמן0 1סמוך למועד התשקיף

 

בהון ובהצבעה בדילול  %
 (1) מלא

בהון ובהצבעה  %
 ללא דילול

כתבי אופציה 
 (2)לא סחירים

 הענייןבעל  שם מניות מספר אגרות חוב

3,.1, 37.,3 -- -- 1013,0,,30141 
החברה לישראל 

 (3)מ"בע

1,.33 1,.41 -- -- 
,,1033,041, 

 
 (4)ב"מפ

                                            

1
 .,1,1.,.,3בהתאם למצבת החזקות בעלי עניין ליום  
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בהון ובהצבעה בדילול  %
 (1) מלא

בהון ובהצבעה  %
 ללא דילול

כתבי אופציה 
 (2)לא סחירים

 הענייןבעל  שם מניות מספר אגרות חוב

, , -- 
 ;4,04,1.14–' סדרה א

 ,,1,01 –' סדרה ו
 (,)מרדכי פלד ,4.4,,310

,.37(,)  (7)עובדיה עלי -- -- ,,,0,,,110 , 

53.25 5..5 2201110111 

 ;230252.22–' סדרה א

 כ"סה 2022205150222.21
 250231 –' סדרה ו

 .לתשקיף ,.1 כתבי אופציה שהוקצו במסגרת תוכנית אופציות לעובדים ולנושאי משרה כמפורט בסעיף  (1)

לחברה . להלן ,ש "ראה גם ה. רה בחברהבהנחת מימוש כתבי אופציה לא סחירים שהוקצו לעובדים ולנושאי מש (1)

 .להלן ,.1 ראה סעיף  –כתבי אופציה שטרם הוקצו 

 יבעל0 יטב ידיעת החברהלמ. אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה0 החברה לישראל הינה חברה ציבורית (3)

מ "מילניום השקעות אלעד בעהינם ( כאמור בחוק ניירות ערך)ים יחד המחזיק0 השליטה בחברה לישראל

ומר עידן עופר מכהן כדירקטור 0 כל אחד מהם מחזיק במישרין במניות החברה)ומר עידן עופר  "(מילניום)"

-בכ מילניום מחזיקה (.במיליונים ובעל אינטרס עקיף בה בהיותו נהנה בנאמנות השולטת בעקיפין במילניום

 0ידיעת החברהלמיטב  .ההצבעה בהמזכויות  47.33%-וכ לישראל החברה מהזכויות בהון המניות של 4%,.,4

0 "(טי השקעות.אקס)"מ "טי השקעות בע.בידי אקסו"( משט)"מ "משט השקעות בע מוחזקת בידי מילניום

מוחזקת במלואה על ידי חברה הולנדית 0 שהינה חברה פרטית0 משט. בהתאמה0 %,1-ו %,3בשיעור החזקה של 

 Jelamy Corporation N.Vי "אנסוניה מוחזקת במלואה ע"(. אנסוניה)" Ansonia (Holdings) B.Vבשם 

קורט "(. קורט)" .Court Investments Ltdי חברה ליברית בשם "אשר מוחזקת במלואה ע0 (קורסאוהרשומה ב)

. הינו נהנה עיקרי בה 0כאמור0 אשר מר עידן עופר0 (Discretionary Trust)י נאמנות זרה "מוחזקת במלואה ע

 0מזכויות ההצבעה בה %,1.1-מהון מניות החברה לישראל וכ 1.14%-המחזיקה במישרין כ0 טי השקעות.אקס

0 חברה פרטית 0"(טי הולדינגס.אקס)"מ "טי הולדינגס בע.הינה חברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי אקס

הנמצאת בשליטתו בעקיפין של מר 0 מ"השקעות בע מניותיה הרגילות מוחזקות בחלקים שווים על ידי אורונהש

שמר 0 (Discretionary Trust)חברה בשליטתה של נאמנות זרה 0 "(לינב)"מ "ל ועל ידי לינב החזקות בע'אהוד אנג

בין 0 מניה מיוחדת המעניקה לו 0בין היתר0 ל קיימת'למר אהוד אנג. הינו נהנה עיקרי בה 0כאמור0 עידן עופר

 0Kirby בנוסף. טי הולדינגס.קול נוסף בדירקטוריון אקס0 סוימות ולעניינים מסוימיםבמגבלות מ0 השאר

Enterprises Inc. 0 0 כאמור0 שמר עידן עופר0 ידי הנאמנות הזרה המחזיקה במשט כאמורהמוחזקת בעקיפין על

זכויות מ %,7.,-מהון המניות המונפק של החברה לישראל וכ 74%.,-מחזיקה בכ0 הינו הנהנה העיקרי בה

-מהון המניות המונפק של החברה לישראל ובכ %,3.3-מר עידן עופר מחזיק במישרין בכ0 כמו כן. ההצבעה בה

לפרטים בדבר היתר שליטה שקיבלה החברה לישראל בקשר עם אחזקותיה  .מזכויות ההצבעה בה %,3.3

ב "בין החברה לישראל לבין מפ. המובא כאן על דרך ההפניה0 ח התקופתי"לדו' בפרק א 1.,1.1בחברה ראה סעיף 

  .להלן ,.1 לפרטים נוספים ראה סעיף . נחתם הסכם לשליטה משותפת בחברה PCH-ו

ב "בעלי השליטה במפ0 למיטב ידיעת החברה. ב הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה"מפ (4)

באמצעות החזקותיהם בשרשור חברות פרטיות ) יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל0 עדי פדרמן0 הינם דיוויד פדרמן

מההון  1.11%, -קה בכמ שהנה חברה פרטית המחזי"המחזיקות במלוא ההון המונפק והנפרע של אלורסטון בע

יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל הינם בעלי שליטה 0 עדי פדרמן0 כי דיויד פדרמן0 עוד יצוין. ב"מפהמונפק והנפרע של 

עד למועד ביצוע הסדר החוב ולאחר ביצוע הסדר  ב"במפאשר היתה בעלת השליטה 0 מ"גם במודגל תעשיות בע

ממניותיה של  %,,.,. (ב"מפמההון המונפק והנפרע של  3.11% -ירדו לכ ב"של מפמניות ההחוב החזקותיה בהון 

חברה בבעלותה )  PCHב במישרין ובאמצעות"ידי מפ-מוחזקות עלמניות החברה . ב מוחזקות על ידי החברה"מפ

אחרים  מממניםו 1-ו' ד'0 ג'0 ב מסדרות ב"של מפ ח"לטובת בעלי אג 0כולן0 והן משועבדות( ב"המלאה של מפ

בקשר עם אחזקותיהן בחברה  PCH-ב ו"לפרטים בדבר היתר שליטה שקיבלו מפ(.וקרן בראשית בנק הפועלים)

 PCH-ב ו"בין החברה לישראל לבין מפ. המובא כאן על דרך ההפניה0 ח התקופתי"לדו' בפרק א 1.,1.1ראה סעיף 
  .ןלהל ,.1לפרטים נוספים ראה סעיף . נחתם הסכם לשליטה משותפת בחברה

 . בחברה חיצוני דירקטור (,)
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בעת מימוש כתבי האופציה פי תוכנית האופציות -שכן על0 חזקה תיאורטיההינו שיעור  האמורחזקות השיעור ה (,)

אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי 0 לא תוקצינה מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה

 (.להלן 3.4.,.1 ראה סעיף )הגלום בכתבי האופציה 

 (.לתשקיף ,.,.1ראה סעיף )ר דירקטוריון החברה "יו (7)

  2ב לחברה לישראל בנוגע לשליטה משותפת בחברה"הסכם בין מפ .2.5

ובהתאם ( להלן 1.7.4 ראה סעיף ) ,,,1.,.7ב ביום "לאחר קבלת היתר שליטה על ידי מפ .2.5.2

 0PCH ב"נכנס לתוקפו הסכם בין מפ0 ב"להתחייבות קודמת של החברה לישראל כלפי מפ

הצדדים להסכם : "להלן)והחברה לישראל ( ב"הנמצאת כאמור בבעלות ושליטה מלאים של מפ)

נחתמה 0 ,,,1.11.1ביום "(. הסכם השליטה: "להלן)שעניינו שליטה משותפת בחברה "( השליטה

 . ,,,11.1.,3בין הצדדים להסכם השליטה תוספת להסכם השליטה אשר נכנסה לתוקף ביום 

 עיקרי הסכם השליטה .2.3

והתוספת להסכם מסדירים את  תיקוניו מעת לעת על הסכם השליטה0 מיטב ידיעת החברהל

"( ב"קבוצת מפ: "להלן) PCH-ב ו"יחסי השליטה המשותפת בחברה בין החברה לישראל לבין מפ

מהון המניות  %,4 תהווממניות גרעין השליטה  - בחברההגדרת מניות גרעין השליטה  :ובכלל זה

ב "ממניות גרעין השליטה ומפ %,1,.,,החברה לישראל מחזיקה )חברה ההמונפק והנפרע של 

ב או החברה לישראל "שאר מניות החברה המוחזקות על ידי קבוצת מפ(. מחזיקה את היתרה

למעט חובתו של המחזיק בהן 0 נחשבות מניות חופשיות שאינן כפופות להוראות הסכם השליטה

 ;קול אחד עם מניות גרעין השליטה של אותו צדלהצביע מכוחן באסיפות הכלליות של החברה ב

זכות הצטרפות למכירה של מניות גרעין ; לרכישת מניות גרעין השליטה ןזכות סירוב ראשו

השתתפות ברכישת ניירות ערך של החברה על ידי אחד  זכות; על ידי צד כלשהוהשליטה 

 (Buy Me Buy You)י "במבמנגנון ; בהתאם לחלקו של הצד השני בגרעין השליטה0 הצדדים

מינוי  0מינוי דירקטוריםאופן ההצבעה בדבר ; לרכישת מניות גרעין השליטה על ידי אחד הצדדים

אופן ההצבעה ; בחברה ובחברות הבנות של החברה חשבון מבקרים ועורכי דין רואי0 ל"מנכ

 .דיבידנדוקביעת מדיניות  ; שנקבעו בהסכם השליטהבנושאים מסויימים 

ב או בחברה לישראל "כי מכירת השליטה הישירה או העקיפה במפ0 כן נקבע בהסכם השליטה

תקנה לצד האחר להסכם השליטה זכות לרכוש מהצד הנמכר את מניות "( הצד הנמכר: "להלן)

במידה שהן מהוות את עיקר 0 גרעין השליטה בחברה שיוחזקו באותו מועד בידי הצד הנמכר

0 לא כולל מזומנים ושווי מזומנים0 אין לצד הנמכר נכסים אחרים0 קרי)נכסיו של הצד הנמכר 

חות הכספיים האחרונים של הצד הנמכר "זולת מניות גרעין השליטה בחברה שערכם לפי הדו

וזאת בתמורה לתשלום שייקבע על פי נוסחה המבוססת על ( ב"מיליון דולר ארה ,,1עולה על סך 

 .כפרמיה %,1מחירי השוק של מניית החברה בתוספת 

מאותו מועד שבו צד חדל ( ב)או ; בהתאם להוראותיו( א: )יסתיים במוקדם מביןהסכם השליטה 

 .החברהשל  המונפק מהון המניות 3%להחזיק לפחות 

-אי0 תרופות0 לרבות סעיפי סודיות0 ההסכם כולל הוראות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה

 . וכדומהסמכות שיפוט 0 בוררות0 ויתור על זכויות
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0 כי במקרה בו החברה לישראל תבקש למכור את כל מניות גרעין השליטה שבידה0 כן נקבע

0 ב לא תעשה שימוש בזכות הסירוב הראשונה או בזכות ההצטרפות המוקנות לה"וקבוצת מפ

כי אין לה התנגדות לכך שהיתר השליטה שלה ישונה כך שבמקום 0 ב תודיע לשרים"קבוצת מפ

יופיע בו הצד השלישי לו מכרה החברה לישראל את מניות גרעין השליטה 0 החברה לישראל

ב או "במידה ולא יתקבל אישור השרים כאמור מטעמים כלשהם הנעוצים בקבוצת מפ. כאמור

ב לא תפעל לכך שהתנגדות השרים תוסר במועד "וקבוצת מפ0 ב"בהיתר השליטה של קבוצת מפ

ודיע על ביטול הסכם השליטה המשותפת החל תהא החברה לישראל רשאית לה0 הקבוע בהסכם

ובלבד 0 ממועד ההעברה לצד השלישי של כל מניות גרעין השליטה בחברה של החברה לישראל

ב תהיה רשאית לשוב לממש את זכות הסירוב הראשונה שלה או את "קבוצת מפ0 שקודם לכן

 .זכות ההצטרפות המוקנית לה

 השליטה בהסכם הקיימת ההגבלה: העיקריש השליטה להסכם תוספת נחתמה 11.1,13.,1 ביום

 ידיו על שיוחזקו או המוחזקות השליטה גרעין מניות את למשכן או/ו לשעבד רשאי צד לפיה

 או/ו השעבוד שמימוש( זה לעניין השליטה בהסכם הקיימים נוספים לתנאים נוסףה (בתנאי

 בסיס על(חברה  של והנפרע המונפק המניות מהון %,1 שלפחות באופן יעשו כאמור המשכון

 שהתקיימו לרוכש אחת כחבילה השעבודים מימוש הליכי במסגרת ויועברו ימכרו )מלא דילול

 הדרישה0 התוספת שלאחר באופן תשונה"( זכאי רוכש)" השליטה בהסכם הנקובים התנאים בו

 למכירה תהיה 0זכאי לרוכש כאמור המשכון או/ו השעבוד מימוש הליכי במסגרת למכירה

 דילול בסיס על)חברה  של והנפרע המונפק המניות מהון 3% לפחות של אחד כגוש והעברה

 (.מלא

הצדדים להסכם השליטה הסכימו כי התיקונים דלעיל על פי התוספת יחולו גם ביחס 

לרבות ההסכמים שנחתמו 0 להתחייבויות הכלולות בשעבודים קיימים במועד חתימת התוספת

' וקרן מנוף ב שותפות מוגבלת' ב לבין קרן מנוף א"ובין מפ0 מ"ם בעב לבין בנק הפועלי"בין מפ

 .שותפות מוגבלת

 3להחזקת אמצעי שליטה בחברהשליטה ההיתר  ...2

. בחברהאישור השרים לשליטה ואחזקת אמצעי שליטה לישראל התקבל בחברה  7,,1.,.17ביום  .2...2

התנאים וההתחייבויות הקבועים בו על ידי החברה 0 היתר השליטה כפוף לקיום הדרישות

: להלן( )ל'מר איל עופר ומר אהוד אנג0 מר עידן עופר)כפי שפורטו בהיתר 0 ובעלי ההיתרלישראל 

ואיסור על לישראל ובחברה בחברה לרבות שמירת מבנה האחזקות הקיים 0 "(בעל ההיתר"

רה או על שינוי בהחזקות באמצעי שליטה והרכב השליטה בחברה לישראל בחבהעברת השליטה 

 . 4שריםללא קבלת אישור ה

או יותר  14%ולהחזיק בחברה בהתאם להיתר השליטה רשאי בעל ההיתר להיות בעל שליטה  .2...2

תהיה בחברה כל עוד המחזיקה הישירה בשליטה ובאמצעי השליטה 0 זאת. מאמצעי השליטה בה
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 תופעל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברהבחברה בלבד והשליטה לישראל החברה 

  .לישראל

ולבנק 0 א"זפופז היא בעלת שליטה ב0 בחברההיא בעלת שליטה לישראל כל עוד החברה 0 בנוסף .2...2

להמליץ או למנוע מינוי דירקטור 0 זכות או יכולת למנות "(ל"בל: "להלן) מ"לאומי לישראל בע

ל "ביחס למינוי דירקטורים מטעם בל0 בין היתר0 נקבעו מגבלות מסוימות 0ובפזלישראל בחברה 

בחברה במינוי דירקטורים 0 או מי מטעמו0 ל"למעורבות בל0 ובפזבחברה 0 לישראל בחברה

וביחס להעברת מידע מהחברה 0 א"זפוללחברה בקשר לישראל ובדיונים והחלטות החברה 

 .לחברהל ביחס "לבללישראל 

כפי ) בחברהאישור השרים לשליטה ואחזקת אמצעי שליטה ב "אצל מפהתקבל  ,,,1.,.7ביום  .2...2

 בינואר ,1 ביום0 1,11 במאי 31 ביום0 ,1,1 באוקטובר 14 ביום0 ,,,1 בדצמבר 17 ביוםשתוקן 

התנאים וההתחייבויות 0 היתר השליטה כפוף לקיום הדרישות. (,1,1במאי  13וביום  1,14

מר 0 מר דיויד פדרמן)בהיתר  יםפורטמכפי ש0 בעלי ההיתריתר ו 0PCH ב"מפהקבועים בו על ידי 

לרבות שמירת מבנה 0 "(בעל ההיתר: "להלן( )מר אלכס פסל0 מר יעקב גוטנשטיין0 עדי פדרמן

באופן בו שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה היחידים  PCH-ב וב"במפהאחזקות הקיים 

כן מותנה ההיתר בתוקפו של היתר  .%,3יעלה על 0 מ"בעאלורסטון באמצעות חברת 0 ב"במפ

 . השליטה שניתן לחברה לישראל

הודעה מאת רשות החברות הממשלתיות בה הודיעה רשות  החברהקיבלה  ,,,1.,.7ביום  .5...2

רשאית  לפיו0 כי נחתם היתר שליטה מתוקן לחברה לישראל לחברההחברות הממשלתיות 

0 לבד0 בחברהל יותר מאמצעי שליטה או שיעור גדו 14%ולהחזיק  בחברההחברה לישראל לשלוט 

 .5בחברההסכם לשליטה משותפת הבהתאם להוראות PCH 0-ו ב"מפאו ביחד עם 

 ניםבעקבות תיקו0 ב"לחברה נודע כי השרים תיקנו את היתר השליטה לחברה לישראל ולמפ .3...2

 .הסכם לשליטה משותפתב

 .ב הינם בעלי השליטה בחברה"החברה לישראל ומפ0 לעיל ..2 עד  2.3 לאור האמור בסעיפים 

 החברה בבורסה ניירות הערך שלתחום שערי  .2.2

ועד סמוך לפני  1.1.1,13להלן נתונים על השער הגבוה והנמוך של מניות החברה החל מיום  .2.2.2

  :(1) (הנתונים הינם באגורות)פרסום תשקיף זה 

2125(2)  2122 2122  

 השער התאריך השער התאריך השער התאריך

השער הגבוה  1,4 13.3.1,13 3.,13 1,14.,1., 1,4.1 ,3.1,1.,1

 ביותר
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שניתן ביטול או פקיעה של ההיתר  לש במקרה. כאמור לעיל ב"למפבתוקפו של היתר השליטה שניתן  מותנההאמור של התיקון  תוקפו 

 .היתר השליטה שניתן לחברה לישראל ולבעלי ההיתר היחידים לנוסחו המקורייחזור  ב"למפ
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השער הנמוך  ,.1, 1,13.,1.,1 3.,, 14.3.1,14 1,3.7 ,1.1,1.,

 ביותר

 .צוין התאריך המאוחר מביניהם0 הנמוך היה זהה במשך מספר ימים/אם שער המניות הגבוה (1)

 ,11.1,1.,1עד ליום  (1)

  .אגורות 1,4.3שער של מנית החברה בבורסה ההיה  ,11.1,1.,1בתאריך 

החל    החברה של( 'ו-ו' ה'0 ד0 'סדרות א)אגרות החוב להלן נתונים על השער הגבוה והנמוך של  .2.2.2

   :(1) (הנתונים הינם באגורות)ועד סמוך לפני פרסום תשקיף זה  1.1.1,13מיום 

2125(2) 
 

  השער הגבוה ביותר השער הנמוך ביותר

  השער התאריך השער התאריך

 'ח סדרה א"אג ,117.1 ,1,1.,.1 ,,.113 ,1.1,1.,1

 'דח סדרה "אג ,.,11 ,11.1,1.,1 34.,, ,1.1,1.,1

 'הח סדרה "אג ,,.,,1 ,11.1,1.,1 ,, ,1,1.,.,1

 'וח סדרה "אג 1,3.31 ,11.1,1.,1 3.37, ,1,1.,.7

צוין 0 הנמוך היה זהה במשך מספר ימים/הגבוה ('ו-ו 'ה'0 ד0 'סדרות א) רות החובאגאם שער  (1)

 .המאוחר מביניהםהתאריך 

 .,11.1,1.,1עד ליום  (1)

2122  

  השער הגבוה ביותר השער הנמוך ביותר

  השער התאריך השער התאריך

 'ח סדרה א"אג ,7.,11 11.1,14., ,11 17.3.1,14

 'דח סדרה "אג 1,1.37 1,14.,13.1 4,.1, 11.1,14.,1

צוין 0 במשך מספר ימים הנמוך היה זהה/הגבוה ('ד-ו' סדרות א) רות החובאגאם שער  (1)

 .התאריך המאוחר מביניהם

 

2122 
 

  השער הגבוה ביותר השער הנמוך ביותר

  השער התאריך השער התאריך

 'ח סדרה א"אג 1,13.,., 1.,11 1,13.,3.1 13.,,1

צוין התאריך 0 הנמוך היה זהה במשך מספר ימים/הגבוה ('א הסדר) רות החובאגאם שער  (1)

 .המאוחר מביניהם
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החברה בבורסה  של  ('ו-ו' ה0 'ד 0'א ותסדר) רות החובאגשער של ההיה  ,11.1,1.,1בתאריך 

  .בהתאמה0 אגורות 1,3.77-ו אגורות ,,.,,01 אגורות ,.,11 0אגורות ,,.,11

 

  ניירות ערך המירים בלתי סחירים .2.1

: להלן)אופציות  ,,,0,,,3,0בהיקף של אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות  7,,1.,.,ביום  .2.1.2

אישר דירקטוריון החברה את הגדלת היקף תוכנית  1,11.,1.,3ביום . "(האופציותתכנית "

 .כתבי אופציה נוספים ,,,0,,,1,0-האופציות ב

 ולעובדים משרה לנושאי 7-1,11,,1שנים במכוח תכנית האופציות  הקצתה החברהאופציות ש .2.1.2

 .ושמומש מבלי פקעו 0בכירים

0 ל החברה"מנכלשעבר 0 יערי( אריק) הקצתה החברה למר אהרון 1,13בחודש אוגוסט  .2.1.2

0 .נ.ח ע"ש 1מניות של החברה בנות  ,,,1,03,70-הניתנות למימוש ל0 אופציות ,,,1,03,70

לפרטים . ח לכל אופציה"ש 1במחיר מימוש של ( בדילול מלא)מהון החברה  1%,.,-והמהוות כ

0 הכלולים בתשקיף זה בדרך ההפניה 31.11.1,14ליום  לדוחות הכספיים 'ג11ביאור  ונוספים רא

  .לתשקיף 3כמפורט בפרק 

לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול מיום )החליט דירקטוריון החברה 0 ,1,1.,.,1ביום  .2.1.2

על הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה 0 (ביחס לניצעים שהינם נושאי משרה בכירה ,17.4.1,1

אישר דירקטוריון החברה 0 במועד אישור ההקצאה כאמור .תנאי תכנית האופציותועובדים על פי 

 ,,,0,,,0,,1היקף תכנית כך שלאחר ההגדלה יכלול מאגר תכנית האופציות ל ה נוספתהגדל

באופן שכל אופציה שתוקצה לאחר מועד ההחלטה על הגדלת מאגר תכנית 0 כתבי אופציה

למאגר תכנית האופציות והחברה תהיה רשאית האופציות ואשר תפקע ללא מימוש תחזור 

 .וחוזר חלילה0 להקצות אופציה חדשה תחתה

אשר אושרה 0 (לאחר אישורה של ועדת התגמול) ,1,1על פי החלטת הדירקטוריון מחודש מאי  .2.1.5

ר דירקטוריון "יו0 הקצתה החברה למר עובדיה עלי0 ,1,1.,.,באסיפה הכללית של החברה ביום 

מהון  37%.,-והמהוות כ0 לאותו מספר של מניותהניתנות למימוש 0 אופציות ,,,0,,,0110 החברה

לפרטים נוספים ראו דיווח . בשלוש מנות0 ח"ש 3,,.1במחיר מימוש של ( בדילול מלא)החברה 

 (.14444,-1,-,1,1:אסמכתא' מס) ,1,1.,.,1מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 

הניתנים למימוש 0 כתבי אופציה ,,,0,,01,, תאר להקצאתמה החברה מספר ,1,1ביוני  11ביום  .2.1.3

מהון  1.33%-והמהוות כ עובדים של החברה ,4-ו נושאי משרה ,-ללאותו מספר של מניות 

 מתאר לפרטים נוספים ראו .בשלוש מנות0 ח"ש 3,,.1מימוש של  במחיר( בדילול מלא)החברה 

 .(,,4,7,-1,-,1,1: אסמכתא' מס) ,1,1.,.11דיווח מיידי מיום שצורף ל

נמצאים  0לעיל ,.,.1-ו ,.,.01 3.,.1 פיםבסעי כאמור כתבי האופציה שהוקצו0 נכון למועד התשקיף ...2.1

  .מחוץ לכסף

נכון למועד 0 היותם0 לעיל ,.1לפרטים אודות הערך הכלכלי של כתבי האופציה האמורים בסעיף 

0 תיאורטי –ופרטים בדבר היות שיעור ההחזקה של מקבלי האופציות " מחוץ לכסף"0 התשקיף

הכלולים בתשקיף זה בדרך  31.11.1,14של החברה ליום  לדוחות הכספיים 11ראה ביאור 
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' מס) ,1,1.,.11מיום דיווח מיידי של החברה מתאר שצורף לו לתשקיף 3בפרק כמפורט 0 ההפניה

  .(,,4,7,-1,-,1,1: אסמכתא

 :להלן תיאור תנאי תוכנית האופציות .2.1.2

 0(שאינם בעלי שליטה)ולדירקטורים  הענקת אופציות לעובדים0 האופציות על פי האמור בתכנית .2.1.2.2

על פי החלטת דירקטוריון החברה . לפקודת מס הכנסה 1,1תהא בהתאם להוראות סעיף 

תהא במסלול ההוני 0 כאמור 1,1ציות בהתאם לסעיף כי כל הענקת אופ 0האמורה לעיל הוחלט

 . בידי נאמןתופקדנה והן 

 תוקצינהאשר  0לקבוע את התנאים והמחירים של האופציות ךהחברה הוסמ דירקטוריון .2.1.2.2

מחיר המימוש של כל . אופן הענקת האופציותלרבות 0 כל ניצעהאופציות לבמסגרת תכנית 

 . עם כל ניצעספציפי האופציה ייקבע בהסכם 

שיקבעו  0תנת למימוש במשך תקופה או תקופות זמןיתהא נ0 האופציותאופציה לפי תכנית  .2.1.2.2

לא 0 מחיר מימוש של כתבי אופציה על פי התוכנית .בין החברה לבין כל ניצע יבהסכם ספציפ

 .יפחת מערכה הנקוב של מניית המימוש

ש כתבי האופציה לא תוקצינה לניצע באופן שבעת מימו0 כתבי האופציה יוקצו לניצע ללא תמורה .2.1.2.2

אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה 0 מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה

מחיר המימוש ישמש רק לשם קביעת סכום ההטבה הכספי . הכספי הגלום בכתבי האופציה

 .וכמות המניות שתוקצה לניצעים בפועל

ולא הנאמן ולא 0 קו מניות המימוש בידי הנאמןבמשך כל תקופת העסקתו של הניצע בחברה יוחז

 .הניצע יהיו רשאים להצביע מכוחן בכל צורה או דרך

זכות הניצע למימוש כתבי האופציה תהיה רק 0 ניצעהשל או עבודתו במקרה של סיום כהונתו  .2.1.2.5

והם יהיו ניתנים למימוש 0 הכהונה או ההעסקהמועד סיום שהבשילו עד לבגין כתבי האופציה 

אם במועד תום הכהונה או ההעסקה טרם . יום מיום סיום הכהונה ,13קופה של במשך ת

בחלוף תקופת המימוש תסתיים אזי 0 הסתיימה תקופת החסימה או טרם הגיע מועד המימוש

יתר כתבי האופציה שהוקצו לטובת הניצע יפקעו במועד סיום . ימים מתום תקופת החסימה ,13

פי -על0 ניצע בגין פיטוריו בנסיבות אשר לדעת החברה נתכהו/במקרה של סיום העסקת .הכהונה

יפקעו מיידית במועד 0 דין הן מקנות לחברה את הזכות לפטרו ללא תשלום פיצויי פיטורים

לרבות אלה אשר נתגבשה 0 האופציותפי תוכנית -לניצע עלשהוצעו הפיטורין כל כתבי האופציה 

 .בפועל םמימשוהוא טרם  לממשםעד לאותו מועד זכותו של הניצע 

אם 0 או וועדת התגמול של הדירקטוריון0 תישקל על ידי דירקטוריון החברה0 בנוסף לאמור לעיל .2.1.2.3

הרחבה של זכאות הניצע בקשר עם מימוש כתבי האופציה באופן שהניצע יהיה זכאי 0 תוסמך לכך

לממש את כל או חלק מכתבי האופציה הכלולים במנה אשר הזכות לקבלם הייתה מתגבשת 

ובלבד שממועד סיום העסקת 0 "(הכמות הנוספת)"שונה לאחר סיום ההעסקה או הכהונה לרא

 .נותרה פחות מחצי שנה0 הניצע ועד למועד בו יהיה הניצע זכאי לקבל את הכמות הנוספת

0 בתקופת קיום כתבי האופציה0 .נ.ח ע"ש 1היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות בנות  ...2.1.2

מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות : ת הניצע באופן הבאתשמרנה זכויו0 מניות הטבה

יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר הניצע זכאי "( התאריך הקובע)"ההטבה 
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0 כמניות הטבה0 וזאת על ידי הוספת מספר וסוג מניות שהניצע היה זכאי להם0 עם מימושן לקבל

 .לפני התאריך הקובעסמוך ( שטרם מימש)אילו מימש את האופציות 

( כגון עסקת מיזוג או ארגון מחדש)במידה והחברה תהיה צד להסכם או הסדר של חילוף מניות  .2.1.2.2

להחליף מניות אלו  שבו יוצע לבעלי המניות הרגילות של החברה"( עסקת החילוף: "להלן)

בגין כל כתבי 0 החברה תהיה רשאית לחייב את הניצע0 בניירות ערך של תאגיד אחר כלשהו

למימוש למניות  כתבי אופציה הניתניםלקבל 0 האופציה המוחזקים על ידו או עבורו וטרם מומשו

ין וזאת בהתאם ליחס החליפ0 על ידו יםשל החברה המוחזק כתבי האופציהחלף 0 התאגיד האחר

כתבי כ מחיר המימוש בגין כל "של החברה ובלבד שסה שיקבע לכל בעלי המניות הרגילות

כתבי האופציה  םכ מחיר המימוש בגין כל אות"יהיה שווה לסה יוקצואשר  האופציה החליפיים

 .י הניצע או עבורו ואשר טרם מומשו"ע המוחזקים

מחיר " אקס זכויות"יופחת ביום ה0 במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות .2.1.2.1

" מרכיב ההטבה"0 לעניין זה. המימוש של כל כתב אופציה בגובה סכום השווה למרכיב ההטבה

ההפרש בין מחיר המניה בבורסה אשר על פי האמור בתשקיף הנפקת הזכויות שימש : משמע

אקס "לבין מחיר המניה 0 אשר ננקב בתשקיף" אקס זכויות"יה כבסיס לחישוב מחיר המנ

 .ל"על פי התשקיף הנ" זכויות

מחיר יופחת 0 שלהי החברה לבעלי המניות הרגילות "בכל מקרה של תשלום דיבידנד במזומן ע .2.1.2.21

בגובה סכום הדיבידנד  0"אקס דיבידנד"ביום ה המימוש של כתבי האופציה שלא מומשו עד אז

כי ההתאמה כאמור תחול על כל כתבי האופציה 0 מובהר. ניה של החברהששולם בגין כל מ

  .(הדיבידנד לרבות לגבי כתבי אופציה אשר טרם הבשילו בתאריך הקובע לתשלום)

יחולו 0 אם החברה תבצע איחוד או חלוקה של מניותיה הרגילות למניות בנות ערך נקוב שונה .2.1.2.22

 .ההתאמות הנדרשות על מניות המימוש

להבטחת ביצוע 0 בהונה הרשום. נ.ח ע"ש 1ר כמות מספקת של מניות רגילות בנות החברה תשמו

זכות המימוש של כתבי האופציה המוצעים על ידה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום 

        .שלה
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 הזכויות הנלוות למניות החברה  - 3 פרק

 הוראות תקנון החברה .3.3

הפניה הבדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך  תקנון החברההוראות 

כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום , 1שהוא בתוקף ביום פרסום התשקיף, לתקנון החברה

 . "(התקנון)"( 01.10.-1.-5.11: אסמכתא' מס) 11.2.5.11

הכרזה על )הוראות תקנון ההתאגדות של החברה יחולו בכפוף להוראות צו החברות הממשלתיות 

צו האינטרסים : "להלן) 2..5-ז"התשס, מ"אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי הזקוק לנפט בע

ל ולהוראות הקוגנטיות של חוק החברות כ 2לחוק החברות הממשלתיות 5'מכח פרק ח"( החיוניים

או לצו האינטרסים /לחוק החברות הממשלתיות ו 5'עוד הללו אינן עומדות בסתירה להוראות פרק ח

 . החיוניים

 החברהפירוט כללי של הוראות התקנון בקשר עם הזכויות הנלוות למניות  .3.3

, לפירוט הוראות התקנון בדבר התנאים והשיעורים להשתתפות בחלוקת דיבידנד ומניות הטבה .3.3.3

 .לתקנון .18-ו .5 ,9 תקנותראו 

ראו  ,הוראות התקנון בדבר הזכויות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוקהלפירוט  .3.3.3

 .לתקנון 5.5-5.1תקנות 

 .לתקנון 55-10 תקנותראו , של מניות הניתנות לפדיון חילוטלפירוט הוראות התקנון בדבר  .3.3.3

 .99-11תקנות ראו , לפירוט הוראות התקנון בדבר הזכות למינוי דירקטורים ואופן מינוים .3.3.3

 .לתקנון

זכויות לקבלת הודעות על , אופן כינוסן, לפירוט הוראות התקנון בדבר כינוס אסיפות כלליות .3.3.3

המניין החוקי הדרוש בהן , לרבות זכות השתתפות והצבעה בהן, אסיפות בעלי מניות בחברה

 .לתקנון 02-91תקנות  ראו, ויושב ראש האסיפה, הנדרש להחלטה בהןוהרוב 

 .לתקנון 12-10תקנות ראו , לפירוט הוראות התקנון בדבר הגבלה להעברת מניות .3.3.3

 21-22תקנות ראו , לפירוט הוראות התקנון בדבר התנאים לשינוי הזכויות הנלוות אל המניות .3.3.3

 .לתקנון

 .לתקנון 11-11ניה ראו תקנות בנוגע לתעודות מלפירוט הוראות התקנון  .3.3.3

 

 

 

                                            

1
כל המניות המונפקות של החברה תהיינה נפרעות במלואן וכל שינוי בהון המניות יהיה , כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה 

 .לחוק ניירות ערך( ב)10בכפוף להוראות סעיף 
2

המובא , ח התקופתי"לדו 'בפרק א 1.19.12ראה סעיף , להוראות צו האינטרסים החיוניים הרלוונטיות להוראות המתוארות בפרק זה 
 .כאן על דרך ההפניה
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 הוראות נוספות מתקנון החברה .3.3

 -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף)לתקנות ניירות ערך ( א)50להלן יפורטו הסדרים כמפורט בתקנה 

 .  החברה לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון, 1909-ט"תשכ, (מבנה וצורה

 (לחוק החברות .2סעיף )נטילת סמכות הנתונה למנהל הכללי  .3.3.3

 יועברו הכללי למנהל הנתונות סמכויות כי להחליט רשאי הדירקטוריון כי נקבע, לתקנון 92 בתקנה

 .מסוים זמן לפרק או מסוים לעניין והכל, לסמכותו

 (לחוק החברות 29סעיף )מינוי דירקטורים  .3.3.3

, נקבע כי נוסף על סמכות האסיפה הכללית השנתית למנות את הדירקטורים, לתקנון 1.5בתקנה 

על מנת למלא את , למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, מפעם לפעם, הדירקטוריון רשאי

גם אם לא , וכן למנות דירקטורים נוספים, משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא

ובלבד שלא יעלה מספר חברי הדירקטוריון על המספר המירבי , התפנתה משרתו של דירקטור

 .תקנוןל .1הנקוב בתקנה 

 (לחוק החברות 81סעיף )ר אסיפה כללית "מנין חוקי ויו .3.3.3

שלו , ג לתקנון נקבע כי בעל מניה אחד או יותר22בתקנה , לחוק החברות 29חלף האמור בסעיף 

או בעל מניה , לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה

 .  יהוו מנין חוקי, זכויות ההצבעה בחברהאחד או יותר שלו לפחות עשרה אחוזים מ

, לתקנון נקבע כי יושב ראש הדירקטוריון או 21בתקנה , לחוק החברות .8חלף האמור בסעיף 

באין . ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה( אם מונה כזה)סגן יושב ראש הדירקטוריון , בהעדרו

אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח  או, יושב ראש דירקטוריון או סגן יושב ראש דירקטוריון

אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש 

יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שליח באחד מבעלי המניות או בשלוחו של , האסיפה

 .לשבת בראש האסיפה, בעל מניות כאמור

 (לחוק החברות 1.2סעיף )קבלת החלטות בדירקטוריון  .3.3.3

 הר הדירקטוריון לא יהי"לתקנון נקבע כי ליו 158בתקנה , לחוק החברות 1.2חלף האמור בסעיף 

 .קול נוסף או מכריע

 (לחוק החברות 529סעיף )פטור מאחריות  .3.3.3

 .לחוק החברות 529לתקנון החברה נקבעה הוראה בעניין פטור מאחריות כאמור בסעיף  122בתקנה 

 (לחוק החברות 151 סעיף)מיזוג  .3.3.3

ית באשר למיזוג תתקבל בכפוף להוראות כל דין החלטת האסיפה הכלללתקנון נקבע כי  181בתקנה 

 .מקרב הנוכחים המצביעים באסיפה כללית של החברהברוב רגיל 
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 תיאור עסקי החברה  - 4 פרק

 

, (מבנה וצורה – פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף)ת ערך ב לתקנות ניירו6ותקנה ( 1א)44בהתאם לתקנה  .4.4

שפרסמה  4114ח התקופתי של החברה לשנת "החברה מפנה לפרק תיאור עסקי החברה בדו, 1161-ט"תשכ

 01וכן לדוח הרבעוני של החברה ליום ( 4115-11-154440: מספר אסמכתא) 4115במרץ  11החברה ביום 

ולדוח הרבעוני  (4115-11-110151: מספר אסמכתא) 4115באוגוסט  11שפרסמה החברה ביום  4115ביוני 

-4115-11: מספר אסמכתא) 4115בנובמבר  11שפרסמה החברה ביום  4115בספטמבר  01של החברה ליום 

 .חות האמורים מובא כאן על דרך ההפניה"המידע הכלול בדו .(150445

 

 5..0..4.43 ביום, 4.43.....5 ביום ושנסתיימ ותלתקופ חברההדירקטוריון באשר למצב ענייני ההסברי  .4.4

 :4.44.54.44וביום 

בספטמבר  01וליום  4115ביוני  01ליום  ,4114בדצמבר  01הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה ליום 

לדוח החברה לרבעון  ,מובאים בזאת בדרך של הפניה לדוחות הדירקטוריון שצורפו לדוח התקופתי 4115

 .בהתאמה, 4115ולדוח החברה לרבעון השלישי לשנת  4115השני לשנת 

 :ועד למועד התשקיף 4115באוגוסט  11עוד מפנה החברה לדיווחים המיידיים הבאים שפרסמה החל מיום 

 אסמכתא הדיווח תאריך

של ' ו-ו' סדרות ה)דוח הצעת מדף להרחבת אגרות החוב  10.0.4115

 (החברה

4115-11-111411 

ל החברה החל "יערי כמנכ( אריק)סיום כהונתו של מר אהרון  1.1.4115

 16.1.4115מיום 

4115-11-111140 

ל החברה החל "תחילת כהונתו של מר אבנר מימון כמנכ 1.1.4115

 16.1.4115 מיום

4115-11-111141 

להקצאת אגרות חוב לצורך החברה אישור דירקטוריון  41.11.4115

 מ"החלפת אגרות החוב של כרמל אולפינים בע

4115-11-101614 

, לחוק החברות 051לפי סעיף  ש"הגשת בקשה לבימ 44.11.4115

 מ"על ידי כרמל אולפינים בע, 1111 -ט"התשנ

4115-11-141401 

דוח משלים לתיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של  44.11.4115

 01.14.4114החברה ליום 

4115-11-161164 
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 חברות בנות וקשורות  - 5 פרק

 (:באלפי דולר) וקשורות בנות חברות אודות נתונים ריכוז .5.5

 דווח תקניי "עפ דולרי מאזני ערך
 (5) (IFRS) בינלאומי כספי

שיעור  (1) הלוואות (1) ערבויות
זכויות 

החברה 
בהון 

 ובהצבעה

מקום 
 התאגדות

 שם החברה המוחזקת

11 
בדצמבר 

3111 

11 
בדצמבר 

3112 

11  
ביוני 
3115 

11 
בדצמבר 

3111 

11 
בדצמבר 

3112 

ביוני  11
3115 

11 
בדצמבר 

3111 

11 
בדצמבר 

3112 

ביוני  11
3115 

 151,511  128,611  
151,385 

 מ"גדיב תעשיות פטרוכימיה בע ישראל 111% (52,661) (82,231) (23,866)  --   --   -- 

 מ "שמנים בסיסיים חיפה בע ישראל 111% (311,,)  -- 23,  --   --   --  23,111  51,,21  16,116 

 3,1,211  318,522  
122,5,1 

ערבות 
להבטחת 
פרעונות 

-ח ו"אג
הלוואות 

 (3) ל"כאו

ערבות 
להבטחת 
פרעונות 

-ח ו"אג
 תהלוואו

  (3) ל"כאו

 מ"כרמל אולפינים בע ישראל 111%  --   --  (6,2)  -- 

 מ"בע טריידינגאל .אר.או ישראל 111%  --  (2) ,11,13   (1)11,113   (1)31,851   (1)31,231  (883) (5,611) (1,853)

 מ"בע( ישראל)מרקורי תעופה  ישראל 11.35%  --   --   --  21,  31,  616  11,,1  3,111  1,818

 מ"בעהחברה המאוחדת ליצוא נפט  ישראל 35%  --   --   --   --   --   --  ,3,,15  61,,18  18,655 

ערבות  (3,811) (3,585) (3,213)
בלתי 

 (2)מוגבלת

ערבות 
בלתי 

 (2)מוגבלת

ערבות 
בלתי 

 (2)מוגבלת

 מ"בע שיפינג. אל.אר.או ישראל 111%  --   --  1,521 

 מ"שרותי טנקרים בע ישראל 35%  --   --   --   --   --   --  -- 111 ,1,12

 

 .מוחזקות( מחברות)בזן לחברות ( שקיבלה)סכומים שהעמידה   (1)
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 ל היה"כאושעל והלוואות מתאגידים בנקאיים ערבות מוגבלת בזמן ובסכום להבטחת פרעון כל סכומי קרן אגרות החוב ל "של כאובזן העמידה למחזיקי אגרות החוב ולתאגידים בנקאיים  (3)
 .1.2.3115 – 1.3.3111: במהלך התקופה שבין עלפרו

 .אל טריידינג לטובת פעילות רכש חומרי גלם של חברה קשורה ומכירתם לחברה הקשורה.אר.אולמליון אירו  ,1בזן נתנה ערבות בסך  (1)
 .שיפינג.אל. אר. אוערבות בלתי מוגבלת להבטחת התחייבות  בזןנתנה , שיפינג.אל.אר.אוי "לצורך החכרת אוניה והפעלתה ע בזןשיפינג עם . אל.אר.כחלק ממערך הסכם ההתקשרות של או (2)
 לא ביטול רווחים בינחברתייםלת וללא עודפי עלו (5)
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 : (באלפי דולר) תמצית נתונים של חברות בנות וקשורות .5.5

 לתקופה* מסלפני ( הפסד)רווח  נקי לתקופה( הפסד)רווח 

 

 שם החברה הכנסות לתקופה

3505 4505 5505.6-5 3505 4505 5505.6-5  3505 4505 5505.6-5  

גדיב תעשיות  313,815  ,5,,852  631,121  11,,,  (1,122) 31,265  8,183  (1,118) 6,2,1 
פטרוכימיה 

 מ"בע

כרמל אולפינים  253,611  1,111,136  1,1,1,118  66,,81  65,,83  (111,,1) 121,,2  21,182  (11,511)
 מ"בע

שמנים בסיסיים  35,181  63,121  86,513  1,121  5,1,1  (311,,) 1,1,2  ,1,23  (8,121)
 מ"חיפה בע

החברה  38,255  51,315  61,153  618 (1) 3,126  13, (2,) ,1,51 
המאוחדת ליצוא 

 מ"נפט בע

מרקורי תעופה  2,561  1,316  11,,6  588 1,351  1,111  231 665 1,115 
 מ"בע( ישראל)

אל .אר.או 16,518  55,115  81,311  5,331  81,,1  (1,332) 5,331  81,,1  (1,332)
 מ"בע טריידינג

 שיפינג. אל.אר.או -- -- -- (85) (151) (211) (85) (151) (211)
 מ"בע

 שרותי טנקרים -- 533 812 -- (118) 26  -- (131) 26 
 מ"בע

ללא התייחסות לשיעורי , 11.18.3115או  11.13.3112, 11.13.3111 ליום המוחזקת החברה של הכספיים הדוחותפי -על המוחזקת החברה של הפעילות תוצאות*  
 .האחזקה
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  :(דולרבאלפי )מחברות בנות וחברות קשורות  החברה( הוצאות)הכנסות  .5.3

 (נומינלי)ריבית והצמדה  לתקופה דמי ניהולמ הכנסות

 לתקופה (הוצאה) הכנסה

 שם החברה המשלמת דיבידנד לתקופה

3505 4505 5505.6-5 3505 4505 5505.6-5 3505 4505 5505.6-5  

 מ"תעשיות פטרוכימיה בע גדיב --  --  --  (1,151) (3,381) (,1,21) --  --  -- 

 מ"בע אולפינים כרמל --  --  --  1,611  12,521  3,135  --  --  -- 

 מ"בע חיפה בסיסים שמנים --  --  --  (382) (18) (118) --  --  -- 

החברה המאוחדת ליצוא נפט  221  --  --  --  --  --  --  --  -- 
 מ"בע

 מ"בע( ישראל)מרקורי תעופה  111  1,6  115  -- -- -- --  11 11 

 מ"בע טריידינגאל .אר.או --  --  --  621  (6,351) (3,111) --  --  -- 

 מ"שרותי טנקרים בע -- 331  --  --  --  --  --  --  -- 

 מ"שיפינג בע.אל.אר.או --  --  --  52  51  61  --  --  -- 
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 :להלן פרטים אודות פעילותן של החברות הבנות והקשורות של החברה .5.4

, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה, מ"לפרטים אודות פעילות גדיב תעשיות פטרוכימיה בע .5.4.5

 .המובא כאן על דרך ההפניה, לדוח התקופתי' בפרק א 1.1ראה סעיף 

ראה , חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה, מ"לפרטים אודות פעילות כרמל אולפינים בע .5.4.5

 .אן על דרך ההפניההמובא כ, לדוח התקופתי' בפרק א 1.6סעיף 

חברה פרטית בבעלות מלאה של , מ"לפרטים אודות פעילות חברת שמנים בסיסים חיפה בע .5.4.3

 .המובא כאן על דרך ההפניה, לדוח התקופתי' בפרק א 1.11ראה סעיף , החברה

 "(יונקס: "להלן) מ"החברה המאוחדת ליצוא נפט בע .5.4.4

פעילות יונקס . זקת בידי דלקמוח( 5%,)והיתרה ( 35%)חברה בבעלות משותפת של החברה 

המזוט והסולר לתדלוק . מתמקדת בתדלוק אוניות ובניפוק מזוט לתעשייה ולחקלאות בארץ

ונמכרים על ידי יונקס לבעלי , "(א"בז)"מ "אוניות נרכשים מהחברה ומבית זיקוק אשדוד בע

 .האניות

קת יונקס מזוט באמצעותו מנפ, ליונקס מתקן באשדוד הקשור בצנרת לבית הזיקוק באשדוד

המזוט הינו בבעלות חברות . א ללקוחותיה בדרום הארץ באמצעות מיכליות כביש"המיוצר בבז

הדלק השונות ויונקס זכאית להכנסות עבור ניפוק המזוט על פי תעריפי תשתית הנקבעים על ידי 

 .מינהל הדלק

 "(מרקורי: "להלן)מ "בע( ישראל)מרקורי תעופה  .5.4.5

הינו ( 5%.,1)וצדדים שלישיים שהגדול בהם ( 11.35%)חברה חברה בבעלות משותפת של ה

Mercury Air Group  ,ב ועוסקת בתדלוק מטוסים בנמלי תעופה רבים"חברה הרשומה בארה .

מכוח הסכם זיכיון , מרקורי עוסקת באספקת שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון

שדות  לרשות, עם אופציית הארכה) ,311שהינו בתוקף עד תום שנת , עם רשות שדות התעופה

  .ג"כ שירותי התדלוק בנתב"מסה 51%-ופעילותה מהווה כ(לחמש שנים נוספות, התעופה

 מ "אל טריידינג בע.אר.או .5.4.6

  .את החברה לצורך פעילות הסחר שלה משמשתאשר , חברה בבעלות מלאה של החברה

 .3113בשנת  ל"ל שיווק ומניותיה נרכשו מכאו"החברה נקראה בעבר כאו

 "(טנקרים: "להלן)מ "שרותי טנקרים בע .5.4.5

עוסקת  טנקרים. מוחזקת בידי דלק( 5%,)והיתרה ( 35%)חברה בבעלות משותפת של החברה 

לתוך חברת קמור  נכון למועד התשקיף מוזגה טנקרים. במתן שירותי סוכנויות לבעלי אוניות

 .ממניות החברה הממוזגת 5%-והחברה מחזיקה ב, מ"שרותי ספנות בע

 מ "אל שיפינג בע.אר.או .5.4.5

י צוות "אותה לצורך חכירת מיכלית שהופעלה ע שימשהאשר , חברה בבעלות מלאה של החברה

  .ישראלי
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 ניהול החברה: 6פרק 

  דירקטוריון החברה 6.6

נכללים כאן בדרך , פרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה נכון למועד התשקיף

 .לדוח התקופתי' בחלק ד 62של הפניה לתקנה 

פרטים 2 לכהן כדירקטור חיצוני בחברה מונה מר מרדכי זאב ליפשיץ 52226619ביום 

שצורף לזימון אסיפה כללית בה מונה ' נספח אאודותיו נכללים כאן על דרך ההפניה ל

 (6619-61-66000002: אסמכתא' מס) 662926619מיום 

 נושאי משרה בכירה בחברה 6.6

נכון  ,שאינם מכהנים כדירקטורים, פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה 

 2לדוח התקופתי' בפרק ד' א62תקנה ל נכללים כאן בדרך של הפניה ,למועד התשקיף

מר  122526619ביום , לדוח התקופתי' לפרק ד' א62כי בהמשך לאמור בתקנה  יצוין

ל "ל החברה ומר אבנר מימון החל לכהן כמנכ"יערי חדל לכהן כמנכ( אריק)אהרון 

' מס) 12526619לפרטים אודות מר מימון ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2 חדש

 2המובא כאן על דרך ההפניה, (6619-61-116505:אסמכתא

 

 :הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון 6.6

דרכי מינויים , הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים

שכרם ומינוי ועדות של , סיום כהונתם, מילוי מקומם, משך כהונתם, או בחירתם

יף זה בדרך של הפניה מובאות בתשק, הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן

: אסמכתא' מס) 112926610כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום , לתקנון החברה

6610-61-621612 2) 

 החברהשל חשבון הרואי  6.6

 2חיפה, 7נחום חת ' רח, KPMG -סומך חייקין 

 עורכי הדין להנפקה זו 6.6

 2ת גןרמ, 12אבא הלל סילבר דרך , עורכי דין, טל מיתר ליקוורניק גבע לשם

 משרד רשום 6.6

   11666612 חיפה 20 ד2ת
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 ניין בחברהבעלי ע - 7פרק 

 בעלי עניין בחברהנושאי משרה בכירה ולשכר וטובות הנאה ל   7.7

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים  5312 יוניב 03חודשים שנסתיימה ביום  ישהפירוט התגמולים שניתנו בתקופה של ש להלן 7.7.7

כפי , וכן פרטים בדבר תגמולים אשר ניתנו לבעלי עניין בחברה ,(החברה או תאגיד שבשליטתה)ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בקבוצה 

  :(ח"באלפי ש) 5312 יוניב 03שהוכרו בדוחות הכספיים ליום 

 פרטי מקבל התגמולים תגמולים עבור שירותים כ"סה

כ כולל תגמול "סה

 מבוסס מניות

ללא  כ"סה

תגמול מבוסס 

 מניות

 תשלום

 מבוסס מניות
(7)מענק

 שכר 
 החזקה שיעור

 התאגיד הוןב
 שם תפקיד משרה היקף

1,915 1,2,1 
013 - 1,2,1 

- 133% 
(1) יערי( אריק) אהרון (לשעבר)ל "מנכ

 

1,131 1,1,1 53 
093 

771  -  (5) ישראל לדרברג ל כספים"סמנכ 133%

1,1,2 910 555   - 910   -  (0) עובדיה עלי ר דירקטוריון החברה"יו 133%

1,1,5 1,115 53 013 335  
- 133% 

מנהל  -–ל "משנה למנכ

 דלקים -יחידה עסקית 
 (1)לירן  רלי'צ

7,7 7,7  -  - 7,7 

 - 133% 

ל "דירקטוריון כאור "יו

ר "ומשנה ליו

 דירקטוריון החברה

 (2) פדרמן דיויד

1,0,5 

 

1,0,5 

 
- - 1,0,5 

(,) דירקטורים - - -
 

ל "מר יערי חדל לכהן כמנכ 2"(דוחות כספיים: "להלן) 0121525311בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  2'ב57-ו 0'ג51באורים ' ר, יערי( אריק) אהרוןלפרטים אודות תנאי העסקתו של מר  (1)
 1,29253122החברה ביום 

  2לדוח התקופתי 51בתקנה  (5)דסעיף ' מר ישראל לדרברג ר לפרטים אודות תנאי העסקתו של (5)

 2(5312-31-351111: אסמכתא' מס) 532225312לאישור תנאי העסקתו מיום  זימון אסיפה כללית' ר אופציות אשר הוקצו לו נאילרבות ת, עובדיה עלילפרטים אודות תנאי העסקתו של מר  (0)
לפיכך הנהג 2 ב"ור בביצוע תפקידו בחברה בדומה לשירותי מזכירות וכי"ר שירותים לצורך סיוע ליו"היא להעניק ליור כמפורט בזימון אסיפה כללית לעיל "ליוכי מטרת העמדת נהג , יובהר

 2ר ואיננו משפיע על עלות העסקתו"איננו חלק מתנאי הגמול או השכר של היו

 2לדוח התקופתי 51בתקנה ( 1)דסעיף ' רלי לירן ר'לפרטים אודות תנאי העסקתו של מר צ (1)

 2הכספיים בדוחות 1'ב57לדוח התקופתי ובאור  55בתקנה ' אסעיף ' ויד פדרמן ררטים אודות תנאי העסקתו של מר דילפ (2)



 

 5-ז

 

 2לדוח התקופתי 51בתקנה  סעיף ג' לתיאור תגמול הדירקטורים בחברה ר (,)

-5311-31: אסמכתא' מס)לפרטים נוספים ראו זימון האסיפה 2 532225312ועל פי אישור הדירקטוריון מיום  121525311 יוםממכוח החלטת האסיפה הכללית  5311מענק ששולם בגין שנת  (7)
 2 לתשקיף 1כמפורט בפרק , אשר נכלל בתשקיף זה בדרך ההפניה 0121525311ליום  דירקטוריוןלדוח ה 1321סעיף ו (,51171



 0-ז

 

מחמשת בעלי  כל אחדל 5311-ו 5310 גין השניםהתגמולים שניתנו בפרטים אודות ל 72125

או תאגיד  החברה)קבוצה התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה ב

בפרק  51תקנה ' ר, ם אשר ניתנו לבעלי עניין בחברהוכן פרטים בדבר תגמולי, (השבשליטת

-5311-31: מספר אסמכתא) 5311במרץ  51שפורסם ביום , 5310לדוח התקופתי לשנת ' ד

, 5311לדוח התקופתי לשנת ' בפרק ד 51ותקנה "( 3172הדוח התקופתי לשנת )"( 351,15

 (5312-31-3217132: )מספר אסמכתא) 5312במרץ  19שפורסם ביום 

 השליטה בחברהם בעל קאות עעס 7.3

עסקאות עם בעל השליטה או בדבר , לפי מיטב ידיעתם של החברה והדירקטורים שלה, פרטיםל

או שהינן  או שהיה לו תוך שנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן

ראו , הן צד לה, להאו חברה בת שלה או חברה קשורה ש ,בעסקה שהחברה, בתוקף לתאריך התשקיף

ולדוח  5311לשנת  לדוח התקופתי' בפרק ד( בנושא פטור שיפוי וביטוח( )ג)59ותקנה  55תקנה 

דוח משלים לתיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה ליום וב 5310התקופתי לשנת 

המובאים כאן על  ,(5312-31-1,31,1: אסמכתא) 5312בנובמבר  55שפרסמה החברה ביום  0121525311

 2דרך ההפניה

 בחברהונושאי משרה בכירה עלי עניין החזקות ב 7.2

הענין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך של החברה בתאריך הסמוך לפרסום  בעליהחזקות 

  :חודשים קודם לכן הן כדלקמן 15 -התשקיף ו



 

 1-ז

 

 2לתשקיף 521 בסעיף( 1)ש "ראו ה (1)

 2לתשקיף 521בסעיף ( 5)ש "ראו ה  (5)

 2 לתשקיף 521בסעיף ( 0)ש "ראו ה (0)

  2לתשקיף 521בסעיף ( 1)ש "ראו ה (1)

 2 חברהבחיצוני דירקטור  (2)

 2א חל שינוי בשיעור ההחזקותל 2(לתשקיף 52920ראו סעיף )ל החברה "לשעבר מנכ (,)

  2לתשקיף 521בסעיף ( ,)ש "ראו ה (7)

 2 קיףלתש 521בסעיף ( 7)ש "ראו ה (3)

מר , למיטב ידיעת החברה2 ל'מר אנגחברה בבעלותו המלאה של , מ"באמצעות חברת אודיאן השקעות בעהייתה ההחזקה  (9)
 טי2אקסהמחזיקה במחצית ממניותיה הרגילות של , מ"באורונה השקעות בע, בעקיפין, הוא בעל השליטהל 'אנג

 2לעיל 0ש "ה' פרטים נוספים רל2 הולדינגס

 2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) להל כספים וכלכ"סמנכ (13)

 2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) מנהל יחידה עסקית דלקים -ל "ל וסמנכ"משנה למנכ (11)

 2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) איכות סביבה ובטחון, בטיחות, ל משאבי אנוש"סמנכ (15)

  2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) פוליאולפיניםמנהל יחידה עסקית  -ל "סמנכ (10)

 2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) קית ארומטים שמנים ושעוותמנהל יחידה עס -ל "סמנכ (11)

 2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) ל תכנון משולב וסחר"סמנכ (12)

 2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) יועצת משפטית (,1)

 2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) ל טכנולוגיה ופרויקטים"סמנכ (17)

 2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) ל שיווק ומכירות"סמנכ (13)

 2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) חשבת ראשית (19)

   2(לתשקיף ,5292ראה סעיף ) מזכיר חברה (53)

 שם המחזיק (21.2.3173נכון ליום ) תשקיףסמוך למועד ה (21.2.3173נכון ליום ) לפני מועד התשקיףחודשים  73-כ

שיעור החזקה  

 (3)בהון ובהצבעה

אגרות 

 חוב

כתבי 

אופציה לא 

 (7)סחירים

שיעור  מספר מניות

החזקה בהון 

 (3)ובהצבעה

כתבי  אגרות חוב

אופציה לא 

 (7)סחירים

 מספר מניות

 בעלי עניין מכוח החזקות

0,2,7  --  (0)מ"החברה לישראל בע 1,132,290,115 -- -- 0,213 1,132,290,115 --

59221  --  (1)ב"מפ 25,333,112, -- -- 19233 919,331,291 --

-- 

סדרה 

–' א

22,715

223 

-- -- -- 

–' סדרה א
1,,125211; 

 
  –' סדרה ו
52,1,92 

 

-- 

 (2))מרדכי פלד 01,2,1219

3(7)  --  (,) אהרון יערי -- -- -- -- -- 12,097,233

 --  --  --  -- 3207 (7) -- 15,333,333  --  (3))עובדיה עלי

 --

סדרה 

–' ב

01,,31

,22 
 

 --  --  --   --  --

 (9)ל'אהוד אנג

 עובדים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי עניין מכוח אחזקותיהם

-- -- --  -- 3211 (7) -- 1,191,133  --  (13)לדרברגישראל 

-- -- --  -- 3211 (7) -- 1,191,133  --  (11)צרלס לירן

-- -- --  -- 3211 (7) -- 0,711,133  --  (15)שלמה בסון

3  --  (10)אסף אלמגור 02,759 0,711,133 -- (7) 3211 02,759 --

-- -- --  -- 3211 (7) -- 0,711,133  --  (11)יצחק בן משה

-- -- --  -- 3211 (7) -- 0,711,133  --  (12)לימור פשר כהן

-- -- --  -- 3213 (7) -- 0,021,133  --  (,1)מיכל מינצר

-- -- --  -- 3213 (7) -- 0,021,133  --  (17)ירון נמרוד

-- -- --  -- 3213 (7) -- 0,021,133  --  (13)מארק חנא

-- -- --  -- 3235 (7) -- 333,333  --  (19)אורנה קושילביץ בן יוסף

-- -- --  -- 3230 (7) -- 939,333  --  (53)אליהו מורדוך



 1-ח

                                                        

 

וליום  4.2221.13ם ולי ,4121121.13ליום  דוחות כספיים -8פרק 
 ודוח אירועים 4.2221.13

  

מבנה  -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )ב לתקנות ניירות ערך 0ותקנה  ב06בהתאם לתקנה   .1.1

, של החברה 4612בדצמבר  11לדוחות הכספיים ליום החברה מפנה , 1101-ט"תשכ, (וצורה

לרבות הדוחות הכספיים הנפרדים של  ,4612פתי של החברה לשנת בדוח התקו כפי שנכללו

ח "בדו כפי שנכללו, של החברה 4612ביוני  16לדוחות הכספיים ליום  ,החברה לאותו מועד

וכן לרבות הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה לאותו מועד  ,4612לרבעון השני לשנת 

 לישיח לרבעון הש"בדו כפי שנכללו ,של החברה 4612 בספטמבר 16לדוחות הכספיים ליום 

הדוחות : "ביחד)לרבות הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה לאותו מועד  ,4612לשנת 

 . מובא כאן על דרך ההפניה, המידע הכלול בדוחות האמורים"(. הכספיים

, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )לתקנות ניירות ערך  ה06בהתאם לתקנה  .1.4

הדוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי , 1101-ט"תשכ

, 1196-ל"תש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ג לתקנות ניירות ערך 11-ב ו1בהתאם לתקנות 

 4612ח לרבעון השני לשנת "במסגרת הדו ,4612כפי שצורפו במסגרת הדוח התקופתי לשנת 

 . מובאים בזאת כאן על דרך ההפניה, 4612לשנת  ח לרבעון השלישי"ובמסגרת הדו

שבו נכללת הסכמתו של רואה , החברה מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של .1.1

את דוחות רואה החשבון , בדרך של הפניה לרבות, המדף החשבון המבקר לכלול בתשקיף

בקרה  בידוח רואה החשבון המבקר על ביקורת של רכיואת  את דוחות הסקירה, המבקר

כהגדרתם , הכספייםלכל אחד מהדוחות , העניין לפי, כספי של החברהה דיווחה פנימית על

 . לעיל 1.4בסעיף המנויים והדוחות , לעיל

, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )לתקנות ניירות ערך ( ב)ב06בהתאם לתקנה  .1.2

לתקנות ניירות א 20קנה כהגדרתו בת, מצורף לתשקיף המדף דוח אירועים, 1101-ט"תשכ

בדבר אירועים , 1101-ט"תשכ, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )ערך 

, 4612באוגוסט  1קרי מיום , 4612לשנת  השניח לרבעון "דושהתרחשו לאחר מועד חתימת 

 .ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף

     



של פירמות  KPMGשותפות ישראלית וחברה ברשת , סומך חייקין
"KPMG "(KPMG International ) -עצמאיות המאוגדות ב

International Cooperative  ישות שוויצרית 

 דלכבו
 "(החברה)" מ"בתי זיקוק לנפט בע של דירקטוריוןה
 4 .ד.ת

 00333חיפה 
 
 
 ,נ.א.ג
 
  

 מדף  תשקיףהסכמה להכללת דוחות רואי החשבון המבקרים ודוחות סקירה ב : הנדון
 1305 נובמבר חודשבתפרסם המ מ"בתי זיקוק לנפט בעשל  
 

 
שבנדון של הדוחות המדף  ףבתשקי( לרבות בדרך של הפניה) להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 :שלנו המפורטים להלן
 
 של המאוחדים הכספיים הדוחות על 5112במרס  11 מיום יםהמבקר החשבון ירוא דוח (1)

 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 5111-ו 5114 בדצמבר 11 לימים החברה
 .5114 בדצמבר 11

 

 על הפנימית הבקרה רכיבי של ביקורת על 5112במרס  11מיום  יםהמבקר החשבון ירוא דוח (5)
 .5114 בדצמבר 11 ליום החברה של כספי דיווח

 

הנפרד של  הכספי על המידע 5112במרס  11מיום  דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים (1)
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  5111 -ו 5114בדצמבר  11החברה לימים 

 -ל "התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' ג9לפי תקנה  5114בדצמבר  11
1991 . 

 

יוני ב 11על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  5112 אוגוסטב 9דוח סקירה מיום  (4)
 . ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך שישהולתקופות של  5112

 

 הכספי על תמצית המידע 5112 אוגוסטב 9דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  (2)
ושלושה חודשים  שישהולתקופות של  5112 יוניב 11הביניים הנפרד של החברה ליום 

, (מיידייםדוחות תקופתיים ו)לתקנות ניירות ערך ' ד11שהסתיימו באותו תאריך לפי תקנה 
 .1991 -ל "התש

 

 11 ליום החברה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 5112 נובמברב 11 מיום סקירה דוח (6)
 .תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של ולתקופות 5112 ספטמברב

 הכספי על תמצית המידע 5112 נובמברב 11מיום  דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים (9)
ושלושה חודשים  תשעהולתקופות של  5112 ספטמברב 11החברה ליום  הביניים הנפרד של

, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' ד11שהסתיימו באותו תאריך לפי תקנה 
 .1991 -ל "התש

 
 ,בכבוד רב

 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 5112 נובמברב 55, חיפה



 

 

 

 מ"בע בתי זקוק לנפט

 

 תשקיף וטיוטת התשקיף פרטי)ע "תקנות ניל, א60 ולתקנה( ב)ב06תקנה בהתאם ל דוח אירועים

  9101 -ט"התשכ ,(וצורה מבנה- 

ועד סמוך  .9.1.132קרי מיום , .03.6.132מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום החל מ
כהגדרתם בכללי החשבונאות המחייבים גילוי אירועים  אירעולא , המדף תשקיףלמועד פרסום 

 :למעט כמפורט להלן , המקובלים

 חוב אגרות. נ.ע ח"ש 292,696,333 של הרחבה באמצעות הנפקה בוצעה .29.1.132 ביום .2
 תמורת. 'ו סדרה דולר צמודות חוב אגרות. נ.ע ח"ש 163,333,333 -ו' ה סדרה שיקליות
 .דולר מליון 210 -כ של בסך הסתכמה, גיוס עלויות בניכוי, ההנפקה

 .BBB+ הינו' ו -ו' ה לסדרות S&P)) מעלות ידי על החוב אגרות דרוג

 אבנר מר נכנס .26.9.132 ביום, .03.6.132לדוחות הכספיים ליום  'יא 1המשך לאמור בבאור ב .1
, למועד דוח האירועים. יערי( אריק) אהרון מר במקום, החברה ל"כמנכ לתפקידו, מימון

 .ח"ושב גדיב, ל"כאו הבנות החברות ל"כמנכ מכהן החברה ל"מנכ

 סעיף לפי, הסדר לאישור בקשה בחיפה המחוזי המשפט לבית ל"כאו הגישה .11.23.132 ביום .0
 הסחירות החוב אגרות החלפת הינה ההסדר של תכליתו. 2999 -ט"התשנ, החברות לחוק 0.3

 ידי על שיונפקו( 'ז סדרה) חדשות חוב אגרות של ייעודית בסדרה ל"כאו ידי על שהונפקו
 ההצמדה, הפירעון תנאי, הנקוב ושערכן, ל"כאו של בערבות מגובות תהיינה אשר, החברה

 החדשות החוב אגרות של הנפקת כנגד. ל"כאו חוב אגרות של לאלו זהים יהיו שלהן והריבית
 בין הלוואה מכוח החברה כלפי ל"כאו תחוב, ל"כאו של החוב אגרות חלף החברה ידי על

 של תנאים באותם יהיו שלה וההצמדה הריבית ותנאי שלה הסילוקין לוח אשר, חברתית
 . החדשות החוב אגרות

 ההסדר לאישור ל"כאו חוב אגרות מחזיקי אסיפת כינוס המשפט בית אישר .22.132.. ביום
 החלפת את תאשר ל"כאו חוב אגרות מחזיקי שאסיפת ככל. .26.21.132 ליום זומנה והיא

, ח"אג חברת מלהיות ל"כאו תחדל, יושלם החלפתן שמהלך וככל לעיל כמתואר החוב אגרות
 . אחרת שכבה וחברת מדווח תאגיד

 טכני לתיקון שלה המממנים הבנקים עם להסכמות ל"כאו הגיעה .132ברבעון הרביעי של  .4
 בבאור המפורטות המידה אמות הגדרות חלף יחול אשר, המידה אמות הגדרות של במהותו

 מהלך השלמת לאחר שישרור, למצב להתאימן מנת על, .03.6.132לדוחות הכספיים ליום ' ב6
 .שיושלם ככל, החברה ח"באג ל"כאו ח"אג החלפת

 ל"כמנכ מימון אבנר מר של העסקתו תנאי את החברה דירקטוריון אישר .21.22.132 ביום ..
 עיקרי. .4.22.132 מיום בישיבתה התגמול בוועדת ההעסקה תנאי ואישור דיון לאחר, החברה

 :הכללית האסיפה אישור טעונים והם להלן כמפורט הינם ההעסקה תנאי

 213 של בסך חודשי לשכר זכאי מימון מר יהא הבנות ובחברות בחברה תפקידיו בגין 
 חוק פי עלתנאים נלווים ל זכאי מימון מר יהיה כן(. במדד לעליהצמוד )ח "ש אלפי

 , כמקובל למנהליה הבכירים של החברהו

 ימי חופשה 213-הניתנים לצבירה עד ל, ימי חופשה בשנה 11-מימון יהא זכאי ל מר ,
 . ימי מחלה בשנה 03-ימי הבראה ול  26-וכן ל

 רכב ההולם את תפקידו בחברה ותישא  מימון מר של והחברה תעמיד לרשות
 .בהוצאות הרכב

 והיא ניתנת לביטול , בין החברה ומר מימון הנה לתקופה בלתי קצובה ההתקשרות
תקופת ההודעה )"ידי כל אחד מהצדדים בהודעה של שישה חודשים מראש -על

בשלושת החודשים האחרונים של תקופת ההודעה המוקדמת לא יהיה "(. המוקדמת
אולם יהיה זכאי בגינה לכל התשלומים והתנאים , מחויב לעבוד בחברה מר מימון

 . כאילו המשיך להיות מועסק בחברה בתקופה זו



 

 

 

 מהשכר 2.3%-ל השווה בסכום לתגמול זכאי מימון מר יהא העסקתו סיום בעת 
, יחסי באופן שנה וחלקי בחברה עבודתו שנות כפול, לו ששולם האחרון הבסיסי

 פיצויי חשבון על בפועל החברה הפרישה אותם הסכומים כל זה מסכום יופחתו כאשר
 .העסקתו בסיום מימון מר לפקודת יועברו ואשר, פיטורים

 מימון יהא זכאי למענק שנתי משתנה בהתאם לנוסחה הקבועה במדיניות התגמול  מר
 . ל"של החברה ביחס למענק למנכ

 מיליון אופציות של החברה הניתנות למימוש לאותו  20.10-כ מימוןלמר  יוקצו, בנוסף
 . מספר של מניות

 יעתיק את מגוריו , המתגורר בדרום הארץ, לדרישת החברה כי מר מימון בהתאם
יהיה מר מימון זכאי להחזר דמי שכירות אשר עלותם השנתית , בקרבה לבית הזיקוק

 . ח"ש 006,333 -לחברה 

י "ע תזומן אשר, המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור םטעוני אלה תנאים כי מובהר
 .החברה

בידי  .132של החברה לרבעון השלישי של דוחותיה הכספיים  אושרו .21.22.132ביום  .6
,  .'א., 0'א., 1'א.לעניין התפתחויות בהתחייבויות תלויות ראה באור . דירקטוריון החברה

 .לדוחות האמורים 23'א.-ו 9'א., 1'א., 7'א.

 

 7 בסך ערבותניתנה  .132ברבעון השלישי של , השנתיים בדוחות' א13 בבאור לאמור בהמשך .7
 .קבוע רכוש לספק דולר מליון

 
 

   

 אבנר מימון  עובדיה עלי
 ל"כמנ  ר הדירקטוריון"יו

 
 
 

 

 

 .11.22.132: רועיםיהא דוח אישור תאריך



 

 1-ט

 פרטים נוספים: 9פרק 

 משפטית דעת וותח 9.9

 :ות הדעת המשפטית הבאהוחברה קיבלה את חה

 

 

 

 5112באוגוסט __    
 
 
 

 5112 בנובמבר 52
 

כבודל   

 מ"בתי זקוק לנפט בע
 4. ד.ת

 21111חיפה 
 ,נ.א.ג

 

 

 

 

 

 

 "(החברה)"מ "של בתי זקוק לנפט בע מדף של ניירות ערךתשקיף : הנדון

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם  כי דעתנוהננו לחוות , שבנדון המדף שקיףתלהתייחס ב
  . תשקיף המדףבנכללים 

 

 

 .תשקיף המדףבדעת זו תיכלל  תנו מסכימים שחווא

 

 

 

 ,                                 בכבוד רב          
     

        ד"עו, אסתר דדיאשוילי             ד"עו, יואב נהיר                                    

                          

 דין-עורכי, טלמיתר ליקוורניק גבע לשם   

 

 



 5-ט  
 

 י התשקיף"עפ לניירות הערךדמי עמילות בקשר  9.9

האחרונות לא שילמה החברה ולא התחייבה לשלם עמלה כלשהי עבור חתימה בשנתיים 

ח בגין "מיליוני ש 6-שלה או הפצתם למעט סך כולל של כ או החתמה על ניירות ערך

חות הצעת המדף שפרסמה החברה על פי תשקיף מדף של "הנפקות לציבור על פי דו

  .5112 נובמברב 51ואשר תוקן על פי תיקון מיום  5115 נובמברב 55החברה שפורסם ביום 

 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים 9.9

החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך , התשקיף למועד שקדמו בשנתיים

 .לתשקיף 5.9בסעיף למעט כמפורט , שלא בתמורה מלאה למזומנים

 דעת חוות 9.9

דוח לנספח ה ראו סכום בר ההשבה של נכסי מגזר הדלקים בקבוצ מעריך דעת לחוות

 תדע חוותיצוין כי תאריך התוקף של , לתקנות( ג)א65להוראות תקנה  בהתאם. התקופתי

   .יום ממועד תשקיף זה 91-כאמור קודם ביותר מ

 עיון במסמכים 9.9

התאגדות של חוות דעת או אישור הנזכרים בו וכן מתקנון ה, ח"עותק מתשקיף זה ומכל דו

בשעות , בשדרות ההסתדרות חיפה ניתנים לעיון במשרדה הרשום של החברה, החברה

ניתן לעיין בתשקיף זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך , כמו כן .העבודה המקובלות

: ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתוwww.magna.isa.gov.il : שכתובתו

www.maya.tase.co.il .   



 
 

 
 

 2015 בנובמבר 23

 לכבוד 

 ("החברה" או" בז"ן)" בתי זיקוק לנפט בע"מ

 חיפה

 
 א.ג.נ.,

 

בדצמבר  31של בתי זיקוק לנפט בע"מ ליום  ר הדלקיםבחינת ירידת ערך נכסי מגזצירוף  הנדון:

ולכל דוחות הצעת המדף  2015 נובמברלתשקיף מדף של החברה העתיד להתפרסם בחודש  2014

 שיפורסמו מכוח תשקיף המדף

 

, לכלול בדרך של הפניה בתשקיף המדף לבז"ן לבקשתכם, אנו הח"מ, נותנים בזה את הסכמתנו

, ובכל דוחות הצעת המדף שיפורסמו מכוחו 2015 ובמברנשל החברה אשר עתיד להתפרסם בחודש 

", בהתאמה( את בחינת ירידת ערך נכסי מגזר הדלקים דוחות הצעת המדף"-" ותשקיף המדף)"

 "(.חוות הדעת)" 2015במרס  18, ונחתמה על ידנו ביום 2014בדצמבר  31שבנדון, שנערכה ליום 

 
במרס  19ביום פורסמו , ש2014בדצמבר  31צורפה לדוחות הכספיים של החברה ליום  חוות הדעת

 .כללו בדרך של הפניה בתשקיף המדףנ, ואשר (2015-01-054748)אסמתכתא:  2015

 
, וכן 2015 נובמברהננו נותנים את הסכמתנו להכללת מכתב זה בתשקיף המדף של החברה מחודש 

 בציבור. חוות הדעתלפרסם את 

 
 כאמור לעיל לגרוע מתנאי ההתקשרות שסוכמו ביננו בקשר עם חוות הדעת. אין בהסכמתי

 

 

 בברכה,

 

 ____________ 

 אורי כהן*

 קוגנום ייעוץ כלכלי בע"מ



 

 1-י  

 חתימות: 01פרק 
 
 
 

 
 מ"בתי זקוק לנפט בע          :החברה

 
_____________________ 

 
 
 
 

 הדירקטורים
 

 _____________________      עובדיה עלי

 

 _____________________      דיויד פדרמן

 

 _____________________      קפלן-מאיה אלשיך

 

 _____________________       ניר גלעד

 

 _____________________      עקב גוטנשטייןי

 

 _____________________      יכין כהן' פרופ

 

 _____________________     פשיץיל( מוטי)ר מרדכי "ד

 

 _____________________      אריה עובדיה' פרופ

 

 _____________________       אבישר פז

 

 _____________________      פלד( מודי)מרדכי 

 

 _____________________      אלכס פסל

 

 _____________________       ערן שריג
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