
 שותפות מוגבלת -גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( 
 

 המציע )השותף הכללי(:
 גלוב חפושי נפט בע"מ

 המנפיק )הנאמן והשותף המוגבל(:
 גלוב נאמנויות לחפושי נפט בע"מ

 המפקח:
 פאהן קנה ושות', רואי חשבון

 ביחד עם מיכה בלומנטל, רו"ח
 

, על 1969-ניתנת בזאת הודעה על פי תקנות ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף(, התש"ל
"( ועל פי ת המדףדוח הצע)" 26.2.2017תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף שפירסמה השותפות ביום 

 "(:התשקיף)" 19.8.2015תשקיף מדף שפרסמה השותפות ביום 

 

₪  1יחידות השתתפות רשומות על שם בנות  5,000,000, הוצעו לציבורודוח הצעת המדף על פי התשקיף 

 "(.ניירות הערך)"ע.נ. כ"א 

 

מכרז על מחיר האגד, כשהרכב כל אגד  - אגדים, בדרך של הצעה אחידה 25,000 -בהוצעו ניירות הערך 
 ומחירו המזערי:

 
 ₪ 220  ליחידה₪  1.10יחידות השתתפות במחיר של  002

  
 סה"כ מחיר מזערי לאגד אחד 

 ₪ 220     "(המחיר המזערי)להלן: "
       ==== 

 

כמפורט לעיל נפתחה ביום במסגרת ההצעה רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור 

 .27.2.2017 יוםבונסגרה  26.2.2017

 

 :ההצעהתוצאות 

הזמנות לרכישת  20במסגרת ההצעה על פי התשקיף ודוח הצעת המדף התקבלו, בסך הכל,  .1

 אגדים.  14,715

 

 "(.המחיר לאגד שנקבע במכרז)" ₪ 220קבע במכרז הוא נהמחיר לאגד ש .2

 

 אגדים במחיר לאגד שנקבע במכרז, לפי הפירוט כדלקמן: 14,715בסך הכל יוקצו  .3

 

אגדים הנוקבות במחיר לאגד הגבוה מהמחיר לאגד שנקבע במכרז  470הזמנות לרכישת  4 3.1 

 נענו במלואן. -
 

 .במלואןנענו  -אגדים הנוקבות במחיר לאגד שנקבע במכרז  14,245הזמנות לרכישת  16 3.2 
 

 .₪ 3,237,300 -מסתכמת בסך של כ ההצעה לציבורהתמורה המיידית ברוטו שתתקבל בגין  .4

 
  היענותו להצעההמציע מודה לציבור על 

 
    


	על פי התשקיף ודוח הצעת המדף הוצעו לציבור, 5,000,000 יחידות השתתפות רשומות על שם בנות 1 ₪ ע.נ. כ"א ("ניירות הערך").
	רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור במסגרת ההצעה כמפורט לעיל נפתחה ביום 26.2.2017 ונסגרה ביום 27.2.2017.
	תוצאות ההצעה:
	1. במסגרת ההצעה על פי התשקיף ודוח הצעת המדף התקבלו, בסך הכל, 20 הזמנות לרכישת 14,715 אגדים.
	2. המחיר לאגד שנקבע במכרז הוא 220 ₪ ("המחיר לאגד שנקבע במכרז").
	3. בסך הכל יוקצו 14,715 אגדים במחיר לאגד שנקבע במכרז, לפי הפירוט כדלקמן:
	3.1 4 הזמנות לרכישת 470 אגדים הנוקבות במחיר לאגד הגבוה מהמחיר לאגד שנקבע במכרז - נענו במלואן.
	3.2 16 הזמנות לרכישת 14,245 אגדים הנוקבות במחיר לאגד שנקבע במכרז - נענו במלואן.
	4. התמורה המיידית ברוטו שתתקבל בגין ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ- 3,237,300 ₪.
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