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Fax:  +972-3-6284920 :פקס       Telephone:  +972-3-6284901:טלפון 

 

 בס"ד

8201 במאי 17    

 לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  רשות ניירות ערך

 54רח' אחד העם   22רח' כנפי נשרים 

 אביב-תל   ירושלים

 באמצעות מערכת המגנ"א באמצעות מערכת המגנ"א

 

 החזקה מותנה של הודעת הממונה על ביטול הנדון: 

 

הזדמנות בדבר החלטת הממונה לתת לשותפות  11.4.2018בהמשך לדו"ח המיידי של השותפות מיום  

בין   וחתומות הסכמות ברורות, סופיות 14.5.2018ליום להציג לממונה עד אחרונה, טרם ביטול החזקה, 

לפיתוח החזקה, וכן  ייקבע מתווה מוסכם ומפורטכל הגורמים הרלבנטיים בשותפות, אשר במסגרתן 

ביצוע כל הפעולות לשם  מסמכים המעידים על השגת מקור מימון זמין ומיידי, בסכום הנדרש לשם

לכך מסמכים המעידים על הכנסת  פיתוח החזקה. הכל באופן ובלוחות זמנים שיניחו את דעתו. בנוסף

יבדוק  בדבר הודעת הממונה כי  17.5.2018יידי מיום ובהמשך לדו"ח המ גורם מקצועי לפעילות בחזקה.

באפריל ומכתב האישור  10עונה על המבוקש ומסוכם במכתבו מיום  של השותפות התשובה אם מכתב

 .של השותפות

 -:( קיבלה השותפות מכתב מהממונה בו הודיע, בין היתר, כי17.5.2018י היום )כניתנת בזה הודעה 

כי "במהלך החודש האחרון  יןובאיחור של יממה, צשהתקבל  ,התשובה של השותפות במכתב .1

התנהלו מגעים אינטנסיביים בין השותף הכללי, חברת שפיר, המפקח, הדירקטורים החיצוניים 

)כל ההדגשות מופיעות במקור במכתב  "טרם גובשו הסכמות סופיות ונציגים מהשותף המוגבל

 .הממונה(

"מובהר כי נציגי השותף הכללי,  -נכתב  16.5.2018מיום דו"ח הזימון לאסיפה הכללית כמו כן, ב .2

, המפקח, הדירקטורים החיצוניים ונציגים ("שפיר"להלן ) חברת שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ
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 בס"ד

אך לא הגיעו להסכמות על נוסח מוסכם של של בעלי היחידות קיימו פגישות במהלך התקופה 

  ר". ההסד

 , 1952 -לחוק הנפט, תשי"ב  )א(55לפי סעיף  ומכותכי מכח סהממונה הודיע לאור כל האמור,  .3

  ין. על ביטול חזקת ראש הע טהחלי

הואיל וקיימת אפשרות תאורטית שתתקבלנה הסכמות כאלה או כי , ציין הממונה עם זאת .4

)לפרטים ראו בדו"ח מיידי  10.4.2018מיום  וב במכתביאחרות אשר יעמדו בכל הדרישות שהצ

 ,הודיע הממונה כי, 20.6.2018הקבועה ליום ויאושרו באסיפה הכללית ( 10.4.2018מיום 

 עד ליום ואלא אם יישלח אלי ,21.6.2018 בדבר ביטול החזקה תיכנס לתוקף ביום והחלטת

אישור האסיפה הכללית אשר במסגרתו יתמלאו באופן המניח את  10:00 בשעה 21.6.2018

היה ולא הממונה קבע כי  .פורש בכתב על כךאישור מ וכל הדרישות הנ"ל, ויתקבל ממנ ודעת

 .מסור אישור כאמור, תבוטל החזקה במועד האמור, ללא כל צורך במסירת הודעה נוספתי

כל התייחסות ובוודאי שלא אישור לנושאים אשר מועלים  ואין במכתבעוד הודיע הממונה כי,  .5

באסיפה הכללית אשר אין צורך לומר, יהיו כפופים להוראות כל דין, לרבות חוק הנפט, 

 .תקנותיו, והנחיות העברת זכויות

 .אינה מאושרת 5לחזור ולהפיק מבאר מגד  השותפות כי בקשתכמו כן הודיע הממונה  .6

 

 

 
 

 כבוד רב,ב 

 גבעות עולם נפט בע"מ השותף הכללי               

 יו"ר, שמואל בקרבאמצעות                         
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	ניתנת בזה הודעה כי היום (17.5.2018) קיבלה השותפות מכתב מהממונה בו הודיע, בין היתר, כי:-
	1. במכתב התשובה של השותפות, שהתקבל באיחור של יממה, צוין כי "במהלך החודש האחרון התנהלו מגעים אינטנסיביים בין השותף הכללי, חברת שפיר, המפקח, הדירקטורים החיצוניים ונציגים מהשותף המוגבל טרם גובשו הסכמות סופיות" (כל ההדגשות מופיעות במקור במכתב הממונה).
	2. כמו כן, בדו"ח הזימון לאסיפה הכללית מיום 16.5.2018 נכתב - "מובהר כי נציגי השותף הכללי, חברת שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ (להלן "שפיר"), המפקח, הדירקטורים החיצוניים ונציגים של בעלי היחידות קיימו פגישות במהלך התקופה אך לא הגיעו להסכמות על נוסח מוסכם של ההס...
	3. לאור כל האמור, הממונה הודיע כי מכח סמכותו לפי סעיף 55(א) לחוק הנפט, תשי"ב - 1952 , החליט על ביטול חזקת ראש העין.
	4. עם זאת ציין הממונה, כי הואיל וקיימת אפשרות תאורטית שתתקבלנה הסכמות כאלה או אחרות אשר יעמדו בכל הדרישות שהציב במכתבו מיום 10.4.2018 (לפרטים ראו בדו"ח מיידי מיום 10.4.2018) ויאושרו באסיפה הכללית הקבועה ליום 20.6.2018, הודיע הממונה כי, החלטתו בדבר ביט...
	5. עוד הודיע הממונה כי, אין במכתבו כל התייחסות ובוודאי שלא אישור לנושאים אשר מועלים באסיפה הכללית אשר אין צורך לומר, יהיו כפופים להוראות כל דין, לרבות חוק הנפט, תקנותיו, והנחיות העברת זכויות.
	6. כמו כן הודיע הממונה כי בקשת השותפות לחזור ולהפיק מבאר מגד 5 אינה מאושרת.
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