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 גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת )"השותפות"(
 
 

 2017, ספטמברב 17
 

 לכבוד    לכבוד
  לניירות ערך בת"א בע"מ הבורסה    רשות ניירות ערך
  2וזת בית רחוב אח  22רחוב כנפי נשרים 

 65202אביב -תל   95464ירושלים 
 
 

 ג.א.נ.,
 

 ( של השותפות12פציה )סדרה הודעה בדבר מחיר המימוש של כתבי האוהנדון: 

 
 

( של 12"(, כתבי האופציה )סדרה דוח הצעת המדף)" 26.3.2017בדוח הצעת המדף של השותפות  1כאמור בסעיף 
ועד ליום  17.9.2017השותפות, אשר הונפקו על פי דוח הצעת המדף, ניתנים למימוש בכל יום מסחר החל מיום 

 1.)כולל( 2.20171.18
 

"(. מחיר המימוש צמוד לשער הדולר מחיר המימוש)" אג' 104.3( הינו 12ל כתב אופציה )סדרה מחיר המימוש של כ
 בהתאם לאמור בדוח הצעת המדף.   

 
שווה למחיר הנעילה הממוצע של יחידות חושב כך שהוא מימוש המחיר בדוח הצעת המדף,  1בהתאם לסעיף 

  .בבורסה לניירות ערך בתל אביב במהלך תקופת הבחינה )כהגדרתה להלן(של השותפות ההשתתפות 
 
 )כולל(. 14.9.2017ועד יום  20.8.2017, דהיינו מיום 17.9.2017ימי מסחר שקדמו ליום  20 –" תקופת הבחינה"
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      

הקובע להצעה בדרך של זכויות, חלוקת רווחים, איחוד  ( ביום12למרות האמור, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה )סדרה   1
"(. חל יום האקס של שותפות אירועהון השותפות, פיצול הון השותפות או הפחתת הון השותפות )כל אחד לחוד יקרא להלן: "

 אירוע שותפות לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

 בברכה,
 

 , השותף הכלליגלוב חפושי נפט בע"מ
 בגלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת

 על ידי
 משה טופרובסקי צבי דרין

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריוןסגן 
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