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 שותפות מוגבלת –( 1992רציו חיפושי נפט )
 "(השותפות)"

 
  לכבוד לכבוד

  אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל רשות ניירות ערך
  2רח' אחוזת בית  22רח' כנפי נשרים 

 95464ירושלים 
 באמצעות מגנ"א

 6525216אביב -תל
 באמצעות מגנ"א

 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 מסווגים ממשקיעים מוקדמת התחייבות לקבלת מכרז ותתוצאהנדון: 

 
( 2016-01-056904)מס' אסמכתא  28.9.2016בדוח המיידי של השותפות מיום בהמשך לאמור 

רציו )להלן: " חברה בת בבעלות מלאה של השותפותרציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ,  בדבר הודעת
)אסמכתא  3.11.2016מיום  םהמיידי ותוחולד, על בחינת אפשרות להנפקת אגרות חוב "(מימון

במסגרתם פורסמו טיוטות של  (2016-01-073074)אסמכתא  6.11.2016ומיום ( 2016-01-071826
השותפות מתכבדת לדווח כי ביום דוח הצעת מדף משולב של השותפות ושל רציו מימון, 

 הנפקה לקראת מסווגים ממשקיעים מוקדמות התחייבויות לקבלת מכרז התקיים 7.11.2016
)סדרה ב'( של רציו מימון, במשולב עם כתבי אופציה של  חוב אגרות של לציבור אפשרית

רציו  בכוונת אשרמשולב  מדף הצעת לדוח בהתאם, בבורסה למסחר ויירשמו שיונפקוהשותפות, 
 ביחד עם השותפות. לפרסםמימון 

 
ביחד עם כתבי אופציה של באגדים  המסווגים למשקיעים הוצעושל רציו מימון  החוב אגרות

 ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'(₪  1,000כאשר כל אגד כולל מחיר האגד,  על מכרז של בדרךהשותפות, 
של  (18כתבי אופציה )סדרה  1,000 -ושל השותפות ( 17)סדרה  כתבי אופציה 1,500, של רציו מימון

 . השותפות
 

 :מסווגיםהלמשקיעים להלן פרטים אודות תוצאות המכרז 
 
 ₪.מיליון  740 -במסגרת המכרז הוגשו הזמנות המשקפות ביקושים של כ .1
 
 לאגד המזערי המחיר את יהווה אשר ₪ 1,020מחיר הסגירה לאגד במכרז נקבע על  .2

 . )ככל שתבוצע( בהנפקה

 
לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בסך של  והחליט השותפות ורציו מימון .3

 ₪.מיליוני  581 -כ
 

, שתתקיים ככל, לציבור ההצעה. לציבור המכרז במסגרת יקבע לאגד הסופי המחיר כי מובהר
 כי מובהר עודם. שיפורס ככלוהשותפות, רציו מימון באמצעות דוח הצעת מדף משולב של  תעשה
 הנדרשים וההיתרים האישורים לקבלת כפופיםדוח הצעת המדף כאמור  פרסוםו ההנפקה ביצוע

ואישור האורגנים המוסמכים של  הבורסהרשות ניירות ערך, אישור  אישור זה ובכלל דין יפ על
ההנפקה,  לביצוע וודאות כל אין וכיהשותפות, אשר למועד דוח זה טרם התקבלו ושל רציו מימון 

 .ומועדה היקפה
 

פות השותורציו מימון , אם וככל שתבוצע, תהיה בתנאים כפי שייקבעו על ידי ההצעה לציבור
 .רסםיפוככל שאם ו, יפורסםש דוח הצעת המדף הסופיואשר יפורטו ב

 



השותפות לבצע את ו/או  רציו מימוןמובהר בזאת כי אין בהודעה זו משום התחייבות של 
ההנפקה, וביצוע ההנפקה, ככל שתצא אל הפועל, מועדה, היקפה ויתר תנאיה כפופים לשיקול 

  .אישורים הנדרשים על פי כל דיןולקבלת כל ה פותהשותו רציו מימוןדעת 
 

זמנה המובהר בזאת כי אין באמור בדיווח זה בשום מקרה בכדי להוות משום הצעה לציבור ו/או 
 .השותפותו/או  רציו מימוןלרכישת ניירות ערך של 

 
 

 
 בכבוד רב,

 
 רציו חיפושי נפט בע"מ

 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )השותף הכללי ב
 יגד רוטלוי, יו"ר ידי ל-על
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