תשקיף מדף של
נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
(בתשקיף זה" :החברה")
מכח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין :מניות יסוד של החברה ,אגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב של החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים,
בא מצעות דוחות הצעת מדף ,בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות הרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל
דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,כפי שיהיו באותה עת.
להערכת החברה גורמי הסיכון בעלי ההשפעה הגדולה על עסקיה של החברה הינם כדלקמן :א .סיכוני מקרו :תעריף ייצור החשמל ו/או
שינויים במדד המחירים לצרכן האמריקאי ( )U.S CPIו/או במקורות אנרגיה אחרים ו/או שינויים במחירי הדלקים בעולם; גיאופוליטיקה;
ב .סיכונים ענפיים :תלות בקבלנים ,ציוד ושירותים מקצועיים; סיכוני אקספלורציה והסתמכות על נתונים חלקיים ומשוערים; סיכון בפיתוח
והפקה במקרה של ממצא;; תחרות באספקת גז; מגבלות על ייצוא; כפיפות לרגולציה סביבתית; כדאיות כלכלית; ריכוז גיאוגרפי של נכסי
נפט וגז בארה"ב; אפשרות ביטול או פקיעת זכויות נפט; חוסן פיננסי של צדדים לעסקאות אקדמה והגנה על ריבית ג .סיכונים מיוחדים
לקבוצה  ;:תלות במפעיל; היעדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות ומעמדה של ישראמקו נגב  2כמונופולין באספקת גז
טבעי בישראל .לפרטים נוספים ראו סעיפים  1.7.17ו 1.8.18 -בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2015שפרסמה החברה
ביום  23במרס( 2016 ,אסמכתא"( )2016-01-013524 :הדוח התקופתי") ,אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
לפרטים אודות תניות פיננסיות להן התחייבה החברה כלפי נותני אשראי ומחזיקי אגרות החוב של החברה ,אשר עשויות להגביל חלוקת
דיבידנד על ידי החברה ,ראו סעיף  1.13.10לדוח התקופתי ,אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
עותק מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il :ובאתר האינטרנט של
הבורסה שכתובתו.www.tase.co.il :
תאריך התשקיף 6 :במאי2016 ,
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פרק  - 1מבוא
.1.1

הגדרות
"החברה"  -נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ;
"הקבוצה"  -נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ והחברות המאוחדות שלה ,אלא אם
נאמר במפורש אחרת;
"הבורסה" – הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
"הדוח התקופתי" – הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,1015שפרסמה החברה
ביום  12במרס( 1016 ,אסמכתא ,)1016-01-012510 :המובא כאן על דרך ההפניה;
"הדוח התקופתי לשנת  – "1010הדוח התקופתי של החברה לשנת ,1010
שפרסמה החברה ביום  11במרס( 1015 ,אסמכתא ,)1015-01-053215 :המובא
כאן על דרך ההפניה;
"דוח הצעת המדף" – דוח אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ,ותקנות ניירות ערך
(הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו 1005-ובו יפורטו הפרטים המיוחדים לאותה
הצעה.
"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1661-
"ישראמקו נגב  – "1ישראמקו נגב  ,1שותפות מוגבלת;
"תקנות הצעת מדף" – תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו-
.1005
תיאור פעילות החברה נעשה על בסיס מאוחד אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.

.1.1

כללי
החברה התאגדה בשנת  1656ונשלטה על ידי המדינה עד שנת  .1662ניירות הערך
של החברה נרשמו לראשונה למסחר בבורסה בחודש יוני  .1616מאז שנת 1666
חברת י.ו.א.ל .ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ היא בעלת השליטה בחברה ונכון
למועד התשקיף מחזיקה בכ 60.63%-מהון החברה וכ 61.01%-מזכויות ההצבעה
בה.

א1-
.1.2

היתרים ואישורים
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי דין לפרסום
תשקיף זה.
תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 12א לחוק ניירות ערך והצעת ניירות
הערך על פיו תיעשה על פי דוח הצעת המדף.
אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על
טיבם של ניירות הערך המוצעים.
החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני ,לרישומם למסחר של מניות יסוד של
החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות החברה ,אגרות חוב הניתנות
להמרה למניות החברה ,כתבי האופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי
האופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ,כתבי האופציה הניתנים למימוש לאגרות
החוב להמרה וניירות ערך מסחריים אשר יוצעו ,ככל שיוצעו ,על פי דוחות הצעת מדף
("ניירות הערך" ו" -האישור העקרוני").
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף
זה או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם
של ניירות הערך המוצעים בתשקיף מדף זה או שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.
מתן האישור העקרוני של הבורסה בקשר לניירות הערך אשר יוצעו (אם יוצעו) על פי
דוחות הצעת המדף אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך האמורים למסחר,
והרישום למסחר של ניירות הערך האמורים ,יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות
ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף.
אין במתן האישור העקרוני כאמור משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך
הנ"ל למסחר על פי דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על
פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף
בעת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.

.1.0

הון מניות ,קרנות ועודפים

.1.0.1

הון המניות הרשום של החברה הינו  135,000,000ש"ח המחולק ל023,500,000-
מניות יסוד בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת וההון המונפק והנפרע הנו  160,666,156ש"ח
המחולק ל 63,010,611-מניות יסוד בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.

א2-
.1.0.1

הון החברה ליום  31בדצמבר( 1012 ,באלפי ש"ח):
הון מניות

520,222

פרמיה על מניות

111,330

רכיב הוני של אג"ח להמרה

15,012

קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה

()11,201

קרן הון מהפרשי תרגום

()0,052

קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

101,010

קרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה

()121,021

יתרת רווח

101,151

סך הכל ההון שמיוחס לבעלים של החברה

663,160

זכויות שאינן מקנות שליטה

1,601,130

סך הכל הון

2,610,020

.1.5

פרטים על אגרות החוב שבמחזור

.1.5.1

לפרטים אודות אגרות ה חוב של החברה אשר הונפקו לציבור ושעדיין במחזור
למועד תשקיף המדף ר או סעיף  6לדוח הדירקטוריון של החברה  -פרק ב' לדוח
התקופתי ,אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

.1.5.1

לפרטים בדבר הנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויות החברה על פי אגרות
החוב (סדרה א') ,ראו באור  11לדוחות הכספיים של החברה ליום  21בדצמבר
 ,1015כפי שנכללו בדוח התקופתי ,אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

.1.6

הצעת ניירות הערך
בהתאם להוראות תקנה 15א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
התשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט"( 1666-תקנות פרטי התשקיף") ,הפרטים שיש
לכלול בתשקיף בדבר הצעת ניירות ערך ,הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף,
יובאו במסגרת דוח הצעת מדף על פיו יוצעו נירות ערך לציבור ,והכל בהתאם
להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
ולעמדות סגל רשות ניירות ערך ,כפי שיהיו באותה עת ,ובהתאם לסוג ניירות הערך
שיוצעו על פי הדוח כאמור.

ב1-

פרק  - 2הון המניות של החברה והמחזיקים בו
.1.1

הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע
הון המניות הרשום של החברה לתאריך התשקיף הינו  000,888,888ש”ח ,מחולק
ל 000,088,888-מניות יסוד בנות  1ש”ח ע.נ .כל אחת (להלן" :מניות החברה" או
"המניות") .ההון המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף הינו 190,919,101
ש”ח ,מחולק ל 90,000,110-מניות.

.1.1

התפתחות ההון הרשום ,המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים האחרונות
שקדמו לתאריך התשקיף:

.1.1.1

שינויים בהון הרשום של החברה
במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך התשקיף לא חל שינוי בהון המניות
הרשום של החברה ,והון המניות הינו כמפורט בסעיף  1.1לעיל.

.1.1.1

שינויים בהון המונפק והנפרע של החברה
בימים  10בנובמבר  1810ו 1-בדצמבר  1810מימש מר ערן סער ,מנכ"ל החברה,
 188,888ו ,180,089-בהתאמה ,אופציות לא רשומות בהתאם לתנאיהן ל00,089-
ו 00,100-מניות החברה ,בהתאמה.
לאחר השינויים האמורים ,ההון המונפק והנפרע של החברה הנו כמפורט בסעיף 1.1
לעיל.

.1.0

המחזיקים בניירות הערך של החברה

.1.0.1

לפרטים ,למיטב ידיעתה של החברה והדירקטורים שלה ,בדבר ניירות ערך של
החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין בסמוך למועד התשקיף ,1ראו דיווח מיידי של
החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום  01במרס1811 ,
שפרסמה החברה ביום  0באפריל( 1811 ,אסמכתא ,)1811-81-800090 :אשר
האמור בה מובא בזאת על דרך ההפניה.

 1בהתאם למידע שהועבר לחברה על ידי בעלי העניין בה ,נכון ליום  1במאי.1811 ,

ב1-

.1.0.1

השליטה בחברה
למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,בעלת השליטה בחברה הינה י.ו.א.ל
ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ ("יואל") .יואל הינה חברה ציבורית שמניותיה
נסחרות בבורסה ,ואשר למיטב ידיעת החברה ,בעלי העניין (מכוח החזקות) בה הם:1
אקויטל בע"מ ("אקויטל") (כ 37.21%-מההון וכ 39.36%-מזכויות ההצבעה ,כ-
 00.80%מההון וכ 09.10%-מזכויות ההצבעה בדילול מלא); החברה באמצעות
חברות בנות פרטיות (כ 10.19%-מההון וכ 18.00%-מזכויות ההצבעה ,כ10.11%-
מההון וכ 18.00%-מזכויות ההצבעה בדילול מלא); אקסלנס השקעות בע"מ (קופות
גמל ,קרנות נאמנות ,ותעודות סל ,להלן" :אקסלנס") (כ 1.00%-מההון ו1.10%-
מזכויות ההצבעה ,כ 1.01%-מההון ו 1.11%-מזכויות ההצבעה בדילול מלא);
הפניקס החזקות בע"מ (נוסטרו ,פנסיה ,גמל ושותפות ת"א  188ומשתתף ברווחים)
(כ 1.00%-מההון וכ 1.00%-מזכויות ההצבעה ,כ 1.01%-מההון וכ 1.01%-מזכויות
ההצבעה בדילול מלא) ואלטשולר שחם בע"מ (קרנות נאמנות ,קופות גמל ופנסיה,
משתתפות ברווחים ונוסטרו) (כ 1.00%-מההון ו 0.10%-מזכויות ההצבעה ,כ-
 1.00%מההון ו 0.11%-מזכויות ההצבעה בדילול מלא) .לאור האמור ,אקויטל הנה
בעלת שליטה ביואל.
אקויטל הנה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה ואשר למיטב ידיעת החברה,
בעלי העניין בה (מכוח החזקות) הם :2י.ח.ק .מנהלים כללים בע"מ כשותף הכללי
בי.ח.ק .להשקעות שותפות מוגבלת (כ 00.08%-מההון וכ 00.11%-מזכויות
ההצבעה) (להלן" :יחק להשקעות"); יואל (כ 0.01%-מההון ו 8%-מזכויות ההצבעה);
ופסגות בית השקעות בע"מ (קרנות נאמנות ,קופות גמל ותעודות סל) (כ1.09%-
מההון וכ 1.99%-מזכויות ההצבעה) .לאור האמור ,יחק להשקעות הינה בעלת
שליטה באקויטל.
למיטב ידיעת החברה ,השותפים המוגבלים ביחק להשקעות הםUnited Kingsway :
 - Ltd,חברה זרה הרשומה באיי הבהאמס ("יונייטד") (כ 00%-מההון ומזכויות
הצבעה ביחק להשקעות) וכרמן ניהול ונכסים ( )1990בע"מ ("כרמן ניהול") (כ11%-

 1בהתאם למצבת החזקות בגין  01במרס1811 ,
 2בהתאם למצבת החזקות בגין  01במרס .1811 ,נכון למועד תשקיף מדף זה ,אין בהונה של חברת אקויטל ניירות ערך
המירים למניות ,ולפיכך שיעור ההחזקה המתואר לעיל משקף גם את הדילול המלא.

ב0-
מההון ומזכויות הצבעה ביחק להשקעות) .1למיטב ידיעת החברה ,השותף הכללי
ביחק להשקעות הינו י.ח.ק .מנהלים כלליים בע"מ ("יחק מנהלים") ,חברה פרטית
המוחזקת על ידי יונייטד (כ 00%-מההון ומזכויות ההצבעה ביחק מנהלים) וכרמן
ניהול (כ 11%-מההון ומזכויות ההצבעה ביחק מנהלים) .הדירקטורים בשותף הכללי
האמור הנם ה"ה מר חיים צוף ,מר יוסף צוף (אביו של מר חיים צוף) ,יעקב ריינר וכן
מר בעז סימונס אשר מונה מטעמה של כרמן ניהול.
למיטב ידיעת החברה ,יונייטד הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר
חיים צוף .למיטב ידיעת החברה ,כרמן ניהול הינה חברה פרטית ,המוחזקת על ידי
בני משפחת לבנת (באמצעות חברות פרטיות בבעלותם) (כ 08%-מההון ומזכויות
ההצבעה בכרמן ניהול) ויורשיו של מר בני גאון ז"ל (באמצעות חברה פרטית בבעלות
מלאה)( 2כ 18%-מההון ומזכויות ההצבעה בכרמן ניהול).
לאור האמור ,מר חיים צוף הינו בעל השליטה בחברה.
.1.0

ניירות ערך המירים למניות החברה
כחלק מתנאי העסקתו ,בשנת  1811הוענקו למר ערן סער ,מנכ"ל החברה,
 1,110,009כתבי אופציה המירים ל 1,110,009-מניות החברה .למועד התשקיף
מומשו  080,089כתבי האופציה כמפורט בסעיף  1.1.1לעיל .לפרטים נוספים אודות
כתבי האופציה ראו תקנה  11בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ובאור  18לדוחות
הכספיים לשנת  ,1810אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה.

1

2

בהתאם להסכם בין קינגסווי לכרמן ניהול ,כל  18%מהון המניות הרגילות בשותף הכללי מקנות זכות למינוי דירקטור
בכל תאגיד הנשלט על ידי השותפות האמורה .כאשר לעניין זה "שליטה"  -היכולת לכוון את פעילותו של התאגיד ,למעט
יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת של התאגיד ,וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד
אם הוא מחזיק  00%או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד (כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח -
 .)1910נכון למועד התשקיף ,מכוח ההסכמה האמורה ,מכהן דירקטור אחד מטעם כרמן ניהול בחברות הבאות:
אקויטל ,יואל ונפטא.
למיטב ידיעת החברה ,בהתבסס על מידע פומבי ,הון המניות המונפק של החברה הפרטית האמורה הנו בבעלות
והחזקת ארבעת ילדיו של בני גאון ז"ל :מר משה גאון ,הגב' מיכל אביחי ,מר בעז גאון ומר יואב גאון ,בחלקים שווים
ביניהם ,ומר משה גאון מחזיק בכל זכויות הניהול והשליטה בחברה הפרטית האמורה.

ב0-
שערי מניות החברה בבורסה

.1.0

להלן נתונים על השער הגבוה והנמוך של מניות החברה החל מיום  1.1.1810ועד
סמוך לפני פרסום תשקיף זה (הנתונים הינם באגורות)(:)1
()1

2026

2025

השער

התאריך

השער הגבוה 1,811

0.1.11

השער
1,011

2024
התאריך

השער

1,098 10.0.10

התאריך
0.0.10

ביותר
השער הנמוך 1,000

11.1.11

1,000

1,900 11.1.10

01.11.10

ביותר
( )1אם שער המניות הגבוה/הנמוך היה זהה במשך מספר ימים ,צוין התאריך המאוחר מביניהם.
( )1עד ליום  1במאי 1811 ,בו עמד שער הסגירה של מניית החברה על  1,009אגורות.

.1.1

זכויות נלוות למניות החברה
הזכויות הנלוות למניות החברה ,מובאות בסעיף זה להלן בדרך של הפניה לתקנון
ההתאגדות של החברה כפי שפרסמה החברה בדוח מיידי מיום  18באוגוסט1810 ,
(אסמכתא"( )1810-81-890100 :התקנון") .המידע בסעיף  1.1זה מובא על דרך
ההפניה.

.1.1.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר הגדרת "בעל מניה" ראו תקנות  11עד  10לתקנון.

.1.1.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר שטר מניה למוכ"ז ראו תקנה  110לתקנון.

.1.1.0

לפירוט הוראות התקנון בדבר שינוי בזכויות הצמודות למניות החברה ראו תקנות 01
עד  00לתקנון.

.1.1.0

לפירוט הוראות התקנון בדבר זכות לקבלת הודעות על אסיפות בעלי מניות ראו תקנה
 00לתקנון.

.1.1.0

לפירוט הוראות התקנון בדבר הצבעה וקבלת החלטות באסיפה הכללית ראו תקנות
 01עד  01לתקנון.

.1.1.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר הזכויות לדיבידנד ומניות הטבה הצמודות למניות
החברה ראו תקנות  100עד  100לתקנון.

.1.1.0

לפירוט הוראות התקנון בדבר זכויות בפירוק הצמודות למניות החברה ראו תקנות 11
ו 110-לתקנון.

ב0-
.1.1.0

לפירוט הוראות התקנון בדבר הזכות למינוי דירקטורים ראו תקנות  00 ,00.0ו08--
 01לתקנון.

.1.1.9

לפירוט הוראות התקנון בדבר ניירות ערך בני פדיון ראו תקנה  00לתקנון.

.1.1.18

לפירוט הוראות התקנון בדבר העברת מניות ראו תקנות  11עד  01לתקנון.

.1.1.11

לפירוט הוראות התקנון בדבר שינוי הון החברה ראו תקנות  01עד  00לתקנון.

.1.0

הוראות נוספות מתקנון החברה

.1.0.1

תקנה  91.1לתקנון קובעת כי הדירקטוריון רשאי להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל
הכללי יועברו לסמכותו ,והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

.1.0.1

תקנה  08לתקנון ,קובעת כי נוסף על סמכות האסיפה הכללית השנתית למנות את
הדירקטורים ,הדירקטוריון רשאי ,מפעם לפעם ,למנות דירקטור או דירקטורים נוספים
לחברה.

.1.0.0

בתקנה  01לתקנון קובעת כי שני בעלי מניות לפחות הנוכחים בעצמם או על-ידי שליח
והמחזיקים או מייצגים  08%מקולות ההצבעה של החברה יהוו מנין חוקי לקיום
אסיפות בעלי מניות של החברה.

.1.0.0

תקנה  00לתקנון קובעת כי באסיפה נדחית בעל מניות או בעלי המניות ,אשר לו או
להם  10%מקולות ההצבעה של החברה ,יהוו מנין חוקי.

.1.0.0

תקנה  09לתקנון קובעת כי יושב ראש הדירקטוריון או ,בהיעדרו ,כל דירקטור שמונה
לכך ע"י הדירקטוריון ישב בראש אסיפה כללית .אם אין יושב ראש או אם יושב הראש
נעדר מהאסיפה תוך  10דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש
האסיפה ,יבחרו החברים הנוכחים באחד מהדירקטורים ,או אם לא יהיה דירקטור
נוכח או אם כל הדירקטורים הנוכחים יסרבו לשבת בראש  -יבחרו באחד החברים
הנוכחים לשבת בראש האסיפה.

.1.0.1

תקנה  118.1לתקנון קובעת כי ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

.1.0.0

תקנה  108לתקנון קובעת הוראה בעניין פטור מאחריות כאמור בסעיף  109לחוק
החברות.

.1.0.0

תקנה  111לתקנון קובעת כי אישור מיזוג טעון רוב רגיל באסיפה הכללית או באסיפת
סוג ,לפי העניין ,והכל בכפוף להוראות כל דין.

ג1-

פרק  - 3תיאור עסקי החברה
.1.1

כללי
בהתאם לתקנה (44א )1ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1161-לתיאור עסקי התאגיד מפנה החברה לפרק
א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  1015כפי שפורסם ביום  11במרס ( 1016מס'
אסמכתא"( )1016-01-011514 :הדוח התקופתי").

.1.1

הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה
הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה ליום  11בדצמבר 1015 ,מובאים בזאת
בדרך של הפניה לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי.

.1.1

לחוות דעת מעריך הרזרבות בחזקת תמר המובאת בתשקיף מדף זה על דרך
ההפניה ,ראו נספח א' לפרק תאור עסקי תאגיד בדוח התקופתי.

.1.4

לחוות דעת מעריך הרזרבות בנכסי קבוצת נפטא בארה"ב המובאת בתשקיף מדף זה
על דרך ההפניה ,ראו נספח ב' לפרק תאור עסקי תאגיד בדוח התקופתי.

.1.5

לחוות דעת מעריך הרזרבות בחזקת דלית המובאת בתשקיף מדף זה על דרך של
הפניה לדוח משאבים מותנים ומנובאים המצורף כנספח ב' לדוח התקופתי של
ישראמקו נגב  1לשנת  1011שפורסם ביום  15במרס( 1011 ,מס' אסמכתא1011- :
.)01-006111

.1.6

לחוות דעת מעריך הרזרבות בחזקת שמשון המובאת בתשקיף מדף זה על דרך
הפניה ,ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  11במרס( 1015 ,מס' אסמכתא:
.)1015-01-041155

.1.3

לחוות דעת מעריך הרזרבות ברישיון דניאל מערב המובאת בתשקיף מדף זה על דרך
הפניה ,ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  13בינואר( 1016 ,מס' אסמכתא:
.)1016-01-011450

.1.0

לחוות דעת מעריך הרזרבות ברישיון דניאל מזרח המובאת בתשקיף מדף זה על דרך
הפניה ,ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  13בינואר( 1016 ,מס' אסמכתא:
.)1016-01-011464

ד1-

פרק  - 4חברות בנות וחברות קשורות
ריכוז נתונים אודות חברות בנות וקשורות
4.1

לפרטים בדבר כמות המניות המוחזקות ושיעורי ההחזקה בחברות בנות וקשורות  -ראו תקנה
 11בפרק ד' ("פרטים נוספים") בדוח התקופתי וכן ביאורים  36ו 39-לדוחות הכספיים ליום
 31בדצמבר ,2015 ,אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.

4 .2

נתונים אודות השקעות ויתרת הלוואות /ערבויות לחברות בנות וקשורות פעילות ,ליום 31
בדצמבר2015 ,

שם חברת הבת/
חברה קשורה

מקום
התאגדות

חנ"ל – חברת
הנפט לישראל
בע"מ ("חנ"ל")
נפטא אחזקות
בע"מ ("נפטא
אחזקות")

באלפי ש"ח
יתרת ערבויות
ליום
31.12.2015

יתרת
הלוואות ליום
31.12.2015

היקף ההשקעה
בחברה המוחזקת
(נטו)

שווי
ההחזקות
בבורסה

ישראל

591,689

-

1,300,558

() 1

-

ישראל

81,077

-

()147,202

()2

-

( )1היקף ההשקעה נובע בעיקר מהשקעה של חנ"ל בשותפות המוגבלת ישראמקו נגב .2
( )2היקף ההשקעה נובע בעיקר מהשקעה של חנ"ל בישראמקו אינק.

4.3

בחברות הבנות האמורות אין מחזיקים נוספים המחזיקים למעלה מ 25%-מהון המניות
המונפק או מכח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים.

4 .4

תיאור פעילות חברות בנות וקשורות

4.4.1

חנ"ל
חנ"ל ,לרבות באמצעות חברות מאוחדות פועלת בשני תחומי פעילות :תחום הנפט והגז
ותחום הנדל"ן המניב בישראל ובאירופה .בנוסף ,לחנ"ל פעילות בתחום המלונאות.

4.4.2

נפטא אחזקות
נפטא אחזקות הינה חברת אחזקות והיא מחזיקה במניות ישראמקו אינק..

4.4.3

ישראמקו אינק.
ישראמקו אינק .הינה חברה אמריקאית שמניותיה נסחרות בנאסד"ק ,הפועלת בתחום
הנפט והגז ,ומחזיקה בזכויות בנכסי נפט וגז הכוללים בארות נפט וגז מפיקות וזכויות
חיפוש ,במדינות שונות בארה"ב.

4.4.4

ישראמקו נגב 2
ישראמקו נגב  2הינה שותפות מוגבלת בה מחזיקה החברה (בשרשור) כ17.75%-
מזכויות ההשתתפות ,בין היתר באמצעותה עוסקת החברה בפעילויות חיפוש ,הפקה
ומכירה של נפט וגז בישראל .ישראמקו הינה בעלת זכויות במאגרי הגז הטבעי "תמר",

ד2-
"דלית" ו" -שמשון".
להלן תוצאות פעילותן של חברות בנות וקשורות בשתי שנות הכספים שהסתיימו לפני

4 .5

מועד תשקיף המדף (במיליוני ש"ח) והכנסות החברה מהן:
לפני

רווח לאחר
הפרשה למס

שם
החברה

שיעור
ההחזקה
(במישרין
ובעקיפין)

התקופה
הרלבנטית

רווח
הפרשה
למס

חנ"ל

99.99%

נפטא
אחזקות

99%

2014
2015
2014
2015

676,497
711,954
1,016,502 1,070,818
11,482
18,129
()64,741
()89,954

דיבידנד

הכנסות
ריבית

דמי ניהול

-

21,034
10,677
-

-

ה1-

פרק  - 5דירקטורים ונושאי משרה
.1.1

חברי הדירקטוריון
לתאריך התשקיף מכהנים בדירקטוריון החברה חמישה דירקטורים ,ביניהם שני
דירקטורים חיצוניים.
לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ,ראו תקנה  62בפרק ד'
לדוח התקופתי ,המובאת כאן על דרך ההפניה.

.1.6

נושאי משרה בכירה בחברה

.1.6.1

לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה ,שאינם מכהנים כדירקטורים ,ראו
תקנה 62א' בפרק ד' לדוח התקופתי ,המובאת כאן על דרך ההפניה.

.1.5

פרטים נוספים
רואי חשבון המבקרים של החברה  -סומך חייקין  -רואי חשבון ,הארבעה  ,11תל
אביב

.1.5.1

המשרד הרשום – רח' גרניט  ,8פתח-תקווה

.1.5

הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בנושא דירקטורים
הוראות תקנון החברה בנושא דירקטורים ,קבועות בהוראות תקנון החברה כפי
שפורסם בדוח מיידי בדבר שינוי תקנון החברה ,שפרסמה החברה בדוח מיידי של
החברה מיום  11באוגוסט( 6111 ,אסמכתא ,)6111-11-155618 :אשר המידע
האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

.1.5.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר מספר הדירקטורים ,דרך בחירתם וסיום כהונתם ראו
תקנות  11עד  85לתקנון.

.1.5.6

לפירוט הוראות התקנון בדבר שכר הדירקטורים ראו תקנה  81לתקנון.

.1.5.5

לפירוט הוראות התקנון בדבר דירקטורים חליפים ראו תקנה  82לתקנון.

.1.5.5

לפירוט הוראות התקנון בדבר דירקטורים חיצוניים ראו תקנה  81לתקנון.

.1.5.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו ראו תקנות  88עד 55
לתקנון.

.1.5.2

לפירוט הוראות התקנון בדבר פעולות הדירקטוריון ראו תקנות  55עד  116לתקנון.

.1.5.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר ועדות הדירקטוריון ראו תקנות  51עד  58לתקנון.

ה6-
.1.5.8

לפירוט הוראות התקנון בדבר ביטוח והתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה ראו
תקנות  151עד  155לתקנון.

.1.1

הוראות נוספות מתקנון החברה

.1.1.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר נטילת סמכות המנכ"ל על ידי דירקטוריון החברה ראו
סעיף  6.1.1לתשקיף.

.1.1.6

לפירוט הוראות התקנון בדבר סמכות הדירקטוריון למנות דירקטורים ראו סעיף 6.1.6
לתשקיף.

.1.1.5

לפירוט הוראות התקנון בדבר היעדר קול נוסף ומכריע ליו"ר הדירקטוריון ראו סעיף
 6.1.2לתשקיף.

ו1-

פרק  - 6בעלי עניין בחברה
.1.1

שכר וטובות הנאה
לפרטים אודות התגמולים שניתנו בגין השנים  1014ו 1015-לכל אחד מחמשת בעלי

.1.6.6

התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בקבוצה (החברה או תאגיד
שבשליטתה) ,וכן פרטים בדבר תגמולים אשר ניתנו לבעלי עניין בחברה ,ראו תקנה 11
בפרק ד' לדוח התקופתי ולדוח התקופתי לשנת  ,1014המובאים כאן על דרך ההפניה.
.1.1

עסקאות עם בעלי השליטה בחברה

1.1.1

לפרטים ,לפי מיטב ידיעתם של החברה והדירקטורים שלה ,בדבר עסקאות עם בעל
השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן ,או שהיה לו תוך שנתיים שקדמו
לתאריך תשקיף מדף זה או שהינן בתוקף לתאריך תשקיף מדף זה ,בעסקה שהחברה
צד לה ,ראו תקנה  11בפרק ד' לדוח התקופתי ולדוח התקופתי לשנת  ,1014המובאים
כאן על דרך ההפניה.

.1.6

ביטוח ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה
לפרטים בדבר ביטוח ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,ראו תקנה  11בפרק ד' לדוח
התקופתי ,המובאים כאן על דרך ההפניה.

.1.4

החזקות בעלי עניין בחברה
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,בדבר ניירות ערך של החברה
המוחזקים על ידי בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בסמוך למועד התשקיף ,1ובמועד
שקדם לו בשנים עשר חודשים ,ראו דוחות מיידים של החברה בדבר מצבת החזקות
בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום  61במרס 1011 ,שפרסמה החברה ביום  7באפריל
 1011וליום  60באפריל 1015 ,שפרסמה החברה ביום  7במאי( 1015 ,אסמכתאות:
 1011-01-044640ו ,1015-01-015011 -בהתאמה) ,אשר האמור בהם מובא כאן על
דרך ההפניה.

 1בהתאם למידע שהועבר לחברה על ידי בעלי העניין בה ,נכון ליום  1במאי .1011

ו1-

.1.5

החזקות בעלי עניין בחברות בנות
להלן פירוט ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,של החזקות בעלי עניין ונושאי
המשרה הבכירה בחברה ,שאינם חברי קבוצת דיווח מוסדית ,בחברות מוחזקות של
החברה בסמוך למועד התשקיף:2

שם המחזיק

שם וסוג נייר ערך

אקויטל בע"מ

ישראמקו נגב 1

במועד

במועד התשקיף

שקדם

בשנה

למועד

התשקיף
כמות

שיעור

מההון

כמות

וזכויות ההצבעה
646,411,745

6.04%

שיעור

וזכויות ההצבעה
646,411,745

6.04%

יחידות השתתפות
נפטא  -חיפושים,

1,014,115

1.56%

1,014,115

1.56%

שותפות מוגבלת
חנ"ל  -ים המלח,

1,501,167

4.71%

1,501,167

4.71%

שותפות מוגבלת
חיים צוף

ישראמקו נגב 1

51,056,140

0.46%

51,056,140

0.46%

יחידות השתתפות
חיים צוף

ישראמקו אינק.

11,174

1.17%

 2בהתאם למידע שהועבר לחברה על ידי בעלי העניין בה ,נכון ליום  1במאי .1011

מההון

11,174

1.17%

ז1-

פרק  - 7דוחות כספיים ודוח אירועים
.1.1

בהתאם לתקנה 06ב ותקנה 0ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף -
מבנה וצורה) ,תשכ"ט"( 1101-תקנות פרטי התשקיף") ,החברה מפנה לדוחות
הכספיים ליום  11בדצמבר  ,1615כפי שנכללו בדוח התקופתי (כהגדרתו בפרק 1
לתשקיף מדף זה) ,לרבות הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה לאותו מועד (להלן
יחדיו" :הדוחות הכספיים") .המידע הכלול בדוחות האמורים ,מובא כאן על דרך
ההפניה.

.1.1

בהתאם לתקנה 06ה לתקנות פרטי התשקיף ,הדוחות בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בהתאם לתקנה 1ב לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל ,1116-כפי שצורפו במסגרת הדוח התקופתי ,מובאים כאן
על דרך ההפניה.

.1.1

מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה ,בו נכללת הסכמתו
לכלול בתשקיף המדף ,לרבות בדרך של הפניה ,את דוחות רואה החשבון המבקר
לדוחות הכספיים ואת דוח רואה החשבון המבקר על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית
על הדיווח הכספי של החברה ,לפי העניין ,לכל אחד מהדוחות הכספיים ,כהגדרתם
לעיל והדוחות המנויים בסעיף  1.1לעיל.

.1.7

בהתאם לתקנה 06ב(ב) לתקנות התשקיף ,מצורף לתשקיף המדף דוח אירועים,
כהגדרתו בתקנה 50א לתקנות התשקיף ,בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד
חתימת הדוח השנתי ,קרי מיום  11במרס  ,1610ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף
המדף.

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,71תא דואר 486
תל אביב 47884

טלפון
פקסימיליה
אינטרנט

80 406 0888
80 406 0666
www.kpmg.co.il

לכבוד
הדירקטוריון של "נפטא" חברה ישראלית לנפט בע"מ
ג.א.נ,
הנדון :תשקיף מדף של "נפטא" חברה ישראלית לנפט בע"מ (להלן "החברה") שיתפרסם בחודש מאי 6102
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו
המפורטים להלן:
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  32במרס  3112על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31
בדצמבר  3112ו  3112 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  21בדצמבר .3112
 .3דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  32במרס  3112על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1991-לימים  31בדצמבר  3112ו 3112-ולכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .3112
 .2דוח רואה החשבון המבקר מיום  32במרס  3112על ביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
החברה ליום  31בדצמבר .3112

בכבוד רב,
סומך חייקין
רואי חשבון
 2במאי3112 ,

סומך חייקין  ,שותפות ישראלית וחברה ברשת של KPMG
של פירמות עצמאיות המאוגדות בKPMG International -
 )"KPMG International"( ,Cooperativeישות שוויצרית

נפטא

חברה ישראלית לנפט בע"מ

naphtha ISRAEL PETROLEUM CORP. LTD.

 5במאי2016 ,
דוח אירועים
בהתאם לתקנה 60ב(ב) ולתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף –
מבנה וצורה) ,התשכ"ט 1969
לא חלו אירועים לאחר תקופת הדיווח ,כהגדרתם בכללי החשבונאות המקובלים ,לאחר מועד
חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2015קרי מיום  23במרס 2016 ,ועד
למועד פרסום התשקיף.

_________________

_________________

חיים צוף
יו"ר דירקטוריון

ערן סער
מנהל כללי

ח1-

פרק  - 8פרטים נוספים
.1.1

חוות דעת משפטית
להלן חוות דעת משפטית שניתנה לחברה על ידי משרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק
גבע לשם טל ,עורכי דין ,המשמשים כעורכי הדין להנפקה זו:

 5במאי0215 ,
לכבוד
נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
רח' גרניט 1
פתח תקווה

הנדון :תשקיף מדף של נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ ("החברה")

בהתייחס לתשקיף המדף שבנדון ,הרינו לחוות דעתנו כי הדירקטורים של החברה
נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

נועם שרון ,עו"ד

נועה אורי בורלא ,עו"ד

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ,עורכי דין

ח0-
.1.0

דמי עמילות והקצאת ניירות ערך
בשנתיים שקדמו למועד תשקיף זה לא שילמה החברה ולא התחייבה לשלם עמלה
כלשהי עבור חתימה או החתמה בקשר עם הנפקה של ניירות ערך על ידי החברה.

.1.8

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה במזומנים בשנתיים האחרונות
בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות
ערך שלא בתמורה למזומנים.

.1.8

חוות דעת

.1.8.1

לחוות דעת מעריך הרזרבות בחזקת תמר המובאת בתשקיף מדף זה על דרך
ההפניה ,ראו נספח א' לפרק תיאור עסקי תאגיד בדוח התקופתי .בהתאם להוראות
תקנה 20א(ג) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה),
תשכ"ט( 1121-להלן בסעיף  1.8זה" :התקנות") ,יצוין כי תאריך התוקף של חוות
דעת כאמור קודם ביותר מ 12-יום ממועד תשקיף זה .במהלך התקופה שמיום 81
בדצמבר 0215 ,ועד למועד תשקיף זה לא חלו שינויים מהותיים אשר יש בהם כדי
לשנות את חוות הדעת.

.1.8.0

לחוות דעת מעריך הרזרבות בנכסי קבוצת נפטא בארה"ב המובאת בתשקיף מדף זה
על דרך ההפניה ,ראו נספח ב' לפרק תיאור עסקי תאגיד בדוח התקופתי .בהתאם
לתקנות ,יצוין כי תאריך התוקף של חוות דעת כאמור קודם ביותר מ 12-יום ממועד
תשקיף זה .במהלך התקופה שמיום  81בדצמבר 0215 ,ועד למועד תשקיף זה לא
חלו שינויים מהותיים אשר יש בהם כדי לשנות את חוות הדעת.

.1.8.8

לחוות דעת מעריך הרזרבות בחזקת דלית המובאת בתשקיף מדף זה על דרך של
הפניה לדוח משאבים מותנים ומנובאים המצורף כנספח ב' לדוח התקופתי של
ישראמקו נגב  0לשנת  0210שפורסם ביום  15במרס( 0218 ,מס' אסמכתא0218- :
 .)21-222811בהתאם לתקנות ,יצוין כי תאריך התוקף של חוות דעת כאמור קודם
ביותר מ 12-יום ממועד תשקיף זה .במהלך התקופה שמיום  81בדצמבר 0210 ,ועד
למועד תשקיף זה לא חלו שינויים מהותיים אשר יש בהם כדי לשנות את חוות הדעת.

.1.8.8

לחוות דעת מעריך הרזרבות בחזקת שמשון המובאת בתשקיף מדף זה על דרך
הפניה ,ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  11במרס( 0215 ,מס' אסמכתא:
 )0215-21-281055בהתאם לתקנות ,יצוין כי תאריך התוקף של חוות דעת כאמור
קודם ביותר מ 12-יום ממועד תשקיף זה .במהלך התקופה שמיום  81בדצמבר,
 0218ועד למועד טיוטה זו לא חלו שינויים מהותיים אשר יש בהם כדי לשנות את
חוות הדעת.

ח8-
.1.8.5

לחוות דעת מעריך הרזרבות ברישיון דניאל מערב המובאת בתשקיף מדף זה על דרך
הפניה ,ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  11בינואר( 0212 ,מס' אסמכתא:
 .)0212-21-211851בהתאם לתקנות ,יצוין כי תאריך התוקף של חוות דעת כאמור
קודם ביותר מ 12-יום ממועד תשקיף זה .במהלך התקופה שמיום  81בדצמבר,
 0215ועד למועד תשקיף זה לא חלו שינויים מהותיים אשר יש בהם כדי לשנות את
חוות הדעת.

.1.8.2

לחוות דעת מעריך הרזרבות ברישיון דניאל מזרח המובאת בתשקיף מדף זה על דרך
הפניה ,ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  11בינואר( 0212 ,מס' אסמכתא:
 .)0212-21-211828בהתאם לתקנות ,יצוין כי תאריך התוקף של חוות דעת כאמור
קודם ביותר מ 12-יום ממועד תשקיף זה .במהלך התקופה שמיום  81בדצמבר,
 0215ועד למועד תשקיף זה לא חלו שינויים מהותיים אשר יש בהם כדי לשנות את
חוות הדעת.

.1.5

עיון במסמכים
עותקי התשקיף וכן העתק מכל אישור ,דו"ח או חוות דעת הנזכרים בתשקיף זה,
ניתנים לעיון הציבור בשעות העבודה המקובלות במשרדי החברה ברח' גרניט ,1
פתח-תקוה .עותק מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות
ערך שכתובתו.www.magna.isa.gov.il :

CAWLEY, GILLESPIE & ASSOCIATES, INC.
PETROLEUM CONSULTANTS
9601 AMBERGLEN BLVD., SUITE 117
AUSTIN, TEXAS 78729-1106
512-249-7000

306 WEST SEVENTH STREET, SUITE 302
FORT WORTH, TEXAS 76102-4987
817- 336-2461
www.cgaus.com

1000 LOUISIANA STREET, SUITE 625
HOUSTON, TEXAS 77002-5008
713-651-9944

CONSENT OF CAWLEY, GILLESPIE & ASSOCIATES, INC.
As independent consultants, Cawley, Gillespie & Associates, Inc. hereby grants permission
to Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd., to refer to our report regarding Isramco Inc., oil and gas
assets dated March 7, 2016, effective as of December 31, 2015, in its filings or reports,
prospectuses, and/or shelf prospectus reports with the Israel Securities Authority and the Tel Aviv
Stock Exchange.
Notwithstanding the aforementioned, we hereby grant our consent to include and/or refer
to our report dated March 7, 2016 in the Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd. shelf prospectus
dated May 5, 2016. Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd. shall report our consent to the public by
electric means including, but not limited to, the Magna distribution system.

CAWLEY, GILLESPIE & ASSOCIATES, INC.
Fort Worth, Texas
May 5, 2016
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פרק  – 9חתימות

החברה:
נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

_____________________

הדירקטורים:
מר חיים צוף

_____________________

גב' רחל תורג'מן

_____________________

מר בעז סימונס

_____________________

מר יצחק יחזקאל

_____________________

מר שמואל מסנברג

_____________________

