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החברה מתכבדת להודיע כי במסגרת מהלכים שבחנה לצורך עמידה בהוראות החוק לקידום 

״), החליט דירקטוריון חוק הריכוזיות״להלן: ( 2013-התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע״ד

לפנות לדירקטוריון י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ  5.12.2017החברה בישיבתו מיום 

מהון המניות  37.07%-, חברה ציבורית בשליטת החברה (החברה מחזיקה בכ")יואל"להלן: (

מזכויות ההצבעה ביואל), בהצעה לניהול משא ומתן בקשר לעסקת  43.72%-המונפק והנפרע ובכ

מיזוג (לרבות מיזוג משולש הופכי), במסגרתו יקבלו כל בעלי מניות יואל (למעט החברה), בתמורה 

  רה במניות החברה ו/או במזומן.להחזקתם במניות יואל, תמו

  

דירקטוריון החברה, לאחר שנועץ גם עם יועצים חיצוניים (כלכלי ומשפטי), בדעה, כי התקשרות 

בעסקת מיזוג עם יואל הינה החלופה העדיפה מבחינת החברה לצורך עמידה בהוראות חוק 

בדרך של גיוס חוב ו/או הריכוזיות, וכי יש לחברה את היכולת לגייס את מקורות המימון הנדרשים (

   1הנפקת זכויות ו/או בכל דרך אחרת) ובהתאם הנחה את ההנהלה לקדם מהלך זה.

  

לא "), הודיעה לחברה כי יחק"להלן: בעלת השליטה בחברה, י.ח.ק להשקעות, שותפות מוגבלת (

  .45.01%מיזוג שיביא לכך שזכויות ההצבעה שלה בחברה לאחר המיזוג יפחתו משיעור של תתמוך ב

  

ככל שעסקת המיזוג האמורה תושלם, כל מניותיה של יואל ימחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך 

  2אביב בע״מ ויואל תתחסל או תהפוך לחברה פרטית בשליטת החברה (לפי העניין).-בתל

  

יודגש כי אין כל וודאות כי העסקה האמורה אכן תתגבש, שכן הדבר תלוי בהצלחת המשא ומתן בין 

ם; וכן אין וודאות שאם תתגבש העסקה היא תצא אל הפועל, שכן ביצועה כרוך, בין השאר, הצדדי

באישור של האורגנים המוסמכים של החברה ושל יואל ולקבלת כלל האישורים הדרושים להשלמת 

   העסקה בהתאם להוראות הדין.

  

  

  

                                                 
 17.1.2017בקשר עם חלופה קודמת שנבחנה על ידי החברה (חלופת רישום למסחר בבורסה זרה) ראו דוח מיידי מיום  1

) במסגרתו 2017-01-055941(מס' אסמכתא:  1.6.2017) וכן ראו דוח מידי מיום 2017-01-007431(מס' אסמכתא: 
  הודיעה החברה כי האסיפה שכונסה לאישור חלופה זו בוטלה לאור דיונים עם משקיעים.

  
(סדרה ככל שיבחר בידי החברה הליך מיזוג משולש הופכי, יואל תישאר תאגיד מדווח לאור כך שהנפיקה לציבור אג"ח  2
, על כן, במועד האחרון שנקבע ליישום הוראות חוק הריכוזיות 2019"ח אלו הנו אפריל שעודן במחזור. מועד פירעון אג) 4

  ) יואל כבר לא תהיה "חברת שכבה" כהגדרתה בחוק הריכוזיות.2019(דצמבר 



י היא בוחנת את כ 5.12.2017עוד יצוין כי יחק, בעלת השליטה בחברה, הודיעה לחברה ביום 

 -מניות החברה, המהוות  כ 4,094,016האפשרות לפרסם בשבועות הקרובים הצעת רכש לרכישת עד 

אגורות לכל מניה, כפוף להוראות  9,770 -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בתמורה ל 25%

שתתפרסם,  כל דין. יודגש שבהתאם להודעת יחק, אין וודאות כי אכן תתפרסם הצעת רכש, וככל

 48.66%-מהון המניות המונפק והנפרע ובכ 44.5%-לא ידוע מה יהיו תוצאותיה. יחק מחזיקה בכ

מזכויות ההצבעה בחברה. השותף הכללי ביחק נשלט בעקיפין ע"י מר חיים צוף, בעל השליטה 

  בחברה. 

  

   

  בכבוד רב,
  
  בע"מ אקויטל
  
  

  , מנכ"לערן סערע"י 
 ומזכירת חברה יועצת משפטית ,נועה לנדנרועו"ד 
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