דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
("החברה")

תשקיף להשלמה
הצעה ראשונה לציבור
של
 20,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א ,רשומות על שם ,של החברה (להלן" :המניות") .המניות המוצעות תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות
הקיימות בהון החברה .הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות בפרק  4לתשקיף זה.
ושל
 475,000,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א') רשומות על שם בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,אשר תעמודנה לפרעון ב 21-תשלומים לא שווים ,בהתאם
ללוח הסילוקין המפורט בפרק  2לתשקיף (להלן" :אגרות החוב") .אגרות החוב (סדרה א') המוצעות על פי התשקיף תישאנה ריבית שנתית
בשיעור קבוע שייקבע במכרז ושלא יעלה על  ,5.9%או שיעור מירבי אחר שיפורט בהודעה המשלימה (כהגדרתה להלן) .ריבית אגרות החוב
תשולם בתשלומים חצי שנתיים ביום  28בפברואר וביום  30באוגוסט של כל אחת מהשנים  2018ועד ( 2028כולל) (כאשר התשלום הראשון
יכלול קרן וריבית וישולם ביום  30באוגוסט  ,)2018החל מיום  30באוגוסט  2018ועד ליום  30באוגוסט ( 2028כולל) .הקרן והריבית של אגרות
החוב (סדרה א') צמודות לדולר ארה"ב ,כמפורט בשטר הנאמנות לאגרות החוב ,המצורף כנספח לפרק  2לתשקיף (להלן" :שטר הנאמנות").
אגרות החוב והמניות המוצעות (להלן" :ניירות הערך") יוצעו לציבור על-פי תשקיף להשלמה זה (להלן" :התשקיף") והודעות משלימות
שתפרסם החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) ,תשס"ז .2007-ההודעה המשלימה עשויה לכלול שינויים
לעניין ניירות הערך המוצעים .ממועד פרסומם ,ייחשבו הפרטים שייכללו בהודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה.
ניירות הערך יוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) התשס"ז( 2007-להלן:
"תקנות ההצעה").
אגרות החוב תוצענה לציבור בדרך של הצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות ההצעה ב 475,000 -יחידות ,הכוללות כל אחת  1,000ש"ח ע.נ .אגרות
חוב במחיר של  1,000ש"ח ליחידה ,בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב ,כאשר שיעור הריבית שייקבע במכרז לא
יעלה על  ,5.9%או שיעור מירבי אחר שייקבע בהודעה המשלימה.
המניות תוצענה לציבור בדרך של הצעה אחידה כאמור בתקנות ההצעה ב 200,000 -יחידות ,הכוללות כל אחת  100מניות רגילות ,בדרך של מכרז על
המחיר ליחידה ,כאשר מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ 1,382 -ש"ח ,או מחיר מזערי אחר שייקבע בהודעה המשלימה.
מובהר כי מכרז המניות ומכרז אגרות החוב הינם מכרזים נפרדים ,אשר ייערכו במועדים שונים ,אשר יפורטו במסגרת ההודעות המשלימות.
לפרטים נוספים בדבר אופן הצעת ניירות הערך ראו בפרק  2לתשקיף.
ב מהלך התקופה שתחילתה במועד פרסום התשקיף וסופה במועד פרסום ההודעה המשלימה ,תפנה החברה למשקיעים מסווגים ,כהגדרתם
בסעיף  1לתקנות ההצעה ,במטרה לקבל מהם התחייבויות מוקדמות לרכישת ניירות הערך המוצעים ,כמפורט בסעיף  2.2.9לתשקיף.
במקרה שלא תתקבלנה מהציבור הזמנות לרכישת  60%לפחות מכמות המניות המוצעות או במקרה שהזכות לתמלוגים לא תירשם על שם
החברה בספר הנפט ,אזי תתבטל ההנפקה של ניירות הערך המוצעים (ראו סעיף  2.2.7לתשקיף וסעיף  6.2בשטר הנאמנות).
נכון למועד התשקיף כל מניות החברה מוחזקות על-ידי דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה") .החברה התקשרה בחודש מאי
 2018עם דלק אנרגיה בהסכם מותנה לרכישת זכות לתמלוגים מחלקן של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן" :דלק קידוחים") ותמר
פטרוליום בע"מ (להלן" :תמר פטרוליום") בנפט ו/או בגז ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט חזקת "תמר" ()I/12
וחזקת "דלית" (( )I/13להלן" :הזכות לתמלוגים" ו" -החזקות" ,בהתאמה) ,כמפורט בפרק  6לתשקיף .תמורת ההנפקה של ניירות הערך
המוצעים על פי התשקיף מיועדת בעיקרה לתשלום התמורה עבור הזכות לתמלוגים לדלק אנרגיה .לפרטים נוספים בדבר הזכות לתמלוגים,
ההסכם להעברת התמלוגים והתמורה שתשולם בגינה ,ראו בפרק  6לתשקיף.
הצעה זו הינה הצעה ראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור .לאחר השלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים ורישומם למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") ,תהפוך החברה לתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-וחברה ציבורית,
כמשמעותה בחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
להבטחת הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על-פי תנאי אגרות החוב ,ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב,
תשעבד החברה לטובת הנאמן (כנאמן למחזיקי אגרות החוב) בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ,וללא הגבלה בסכום ,את הנכסים והזכויות
המפורטים להלן )1( :כל זכויותיה של החברה בזכות לתמלוגים ,כמפורט בשטר הנאמנות; ( )2זכויותיה של החברה ,מכל מין וסוג שהם,
הקיימים עתה ושיהיו קיימים בעתיד בחשבון הפעילות ,כהגדרתו בשטר הנאמנות ,לרבות בכספים ,בפיקדונות ובניירות ערך שיהיו בו ,ואת
כל הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלה .זכויות אלה תשועבדנה בנוסף בשעבוד יחיד שוטף ראשון בדרגה; ( )3זכויותיה של החברה ,מכל
מין וסוג שהוא ,הקיימות עתה ושתהיינה קיימות בעתיד ,בחשבון כרית הביטחון ,כהגדרתו בשטר הנאמנות ,לרבות בכספים ,בפיקדונות
ובניירות ערך שיהיו בו ,ואת כל הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלה ,כמפורט בשטר הנאמנות .זכויות אלה תשועבדנה בנוסף בשעבוד
יחיד שוטף ראשון בדרגה; ( )4כל זכויותיה של החברה בפוליסת ביטוח כאמור בסעיף  5.12לשטר הנאמנות.
על אף האמור לעיל ,בשטר הנאמנות נקבע כי אם לא יירשם השעבוד של הזכות לתמלוגים כאמור בס"ק ( )1לעיל בתוך  120ימים ממועד
רישום אגרות החוב למסחר ,לא יהווה הדבר הפרה של שטר הנאמנות ,אולם במקרה כזה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לתוספת ריבית,
כמפורט בסעיף  5.8.3לשטר הנאמנות.
אגרות החוב (סדרה א') דורגו על-ידי מידרוג בע"מ בדירוג ראשוני מותנה  (P)Aa3.ilבאופק דירוג יציב .לפרטים נוספים ראו סעיף 2.11
לתשקיף .מובהר כי דירוג אגרות החוב כאמור מבוסס ,בין היתר ,על ההנחה כי יירשם לטובת הנאמן השעבוד של זכות התמלוגים ,כאמור בסעיף
 5.8.1לשטר הנאמנות .לפיכך ,במקרה שלא יירשם השעבוד האמור ,בתוך  120ימים ממועד רישום אגרות החוב למסחר ,צפוי הדבר להשפיע
לרעה על דירוג אגרות החוב.

ותשקיף מדף
אשר לפיו ,ניתן להציע מניות רגילות של החברה ו/או ניירות ערך אחרים של החברה (אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה
למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים) ,בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק

-2ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו ,2005-באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה
הצעה ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות הבורסה כפי שיהיו באותה העת.
המקור היחיד של החברה המיועד לפירעון אגרות החוב הינו הזכות לקבלת תמלוגים מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בחזקות
תמר ודלית .לפיכך ,על המבקשים לרכוש את ניירות הערך המוצעים לשקול ,יחד עם יתר הנתונים והפרטים הכלולים בתשקיף זה ,את
גורמי הסיכון הנוגעים לזכות לתמלוגים ,חזקות תמר ודלית ופעילותן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בנכסי הנפט האמורים ,כמפורט
בסעיף  6.26לתשקיף זה.
להלן תמצית גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על פעילותה של החברה :הזכות לתמלוגים כזכות קניינית ,שינויים במחירי הדלקים בעולם
ו/או בתעריף ייצור החשמל ו/או במדד המחירים לצרכן האמריקאי ( )U.S CPIו/או במקורות אנרגיה אחרים ,חילוט זכויות השותפות ותמר
פטרוליום בפרויקט תמר ,תחרות באספקת גז ,מגבלות על ייצוא ,שינויים רגולטורים ,אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי ,בקשה לאישור
תובענה ייצוגית בקשר עם המחיר בהסכם עם חברת חשמל ,תלות בלקוח עיקרי ,תלות במפעיל ,ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט,
סיכון ביטחוני והסתמכות על נכס נפט יחיד.
במועד התשקיף רשום לטובת דלק אנרגיה שעבוד על זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת תמר ,המבטיח את התחייבות השותפות לתשלום
תמלוגים בגין חלקה בחזקת תמר .בעת העברת זכות התמלוגים בפנקס הנפט על שם החברה יועבר גם השעבוד האמור לטובת החברה .יובהר,
כי זכויותיה של תמר פטרוליום בחזקות אינן משועבדות לטובת דלק אנרגיה להבטחת זכות התמלוגים .בהקשר זה יצוין ,כי להבטחת אגרות
החוב (סדרה א') שהנפיקה תמר פטרוליום ,שעבדה תמר פטרוליום לטובת מחזיקי אגרות החוב ,בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה ,וללא הגבלה
בסכום ,את ,בין היתר ,זכויותיה בחזקת תמר .עוד יצוין ,כי בתנאי השעבוד האמור נקבע כי הוא כפוף לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות
בעלי תמלוגים אחרים הזכאים לקבל תמלוגים מתמר פטרוליום (לפרטים ראו סעיף  6.18.4לתשקיף).
נכון למועד התשקיף ,האסטרטגיה של דלק אנרגיה הינה לנסות ולממש את אחזקותיה במניות החברה ,ככל שתהיינה ,במהלך השנים
הקרובות ,וזאת בכפוף לתנאי השוק כפי שישררו והאפשרות לממש את האחזקות במחיר שיהיה מתאים לפי שיקול דעתה .בנוסף ,ככל שביום
 17.12.2021תהיה דלק אנרגיה "אדם קשור" לחברה כמשמעות המונח בהוראות מתווה הגז ,וככל שבמועד זה תחזיק דלק אנרגיה במניות
החברה בשיעור של  5%או יותר ,הרי שתחולנה על דלק אנרגיה הוראות מתווה הגז ,כמפורט בסעיף  6.21.3לתשקיף .לרבות הוראות לעניין
העברת מניות החברה שתוחזקנה על-יד דלק אנרגיה לנאמן ,כהגדרתו במתווה הגז ,אשר יפעל למכירתן בהתאם להוראות מתווה הגז ,כמפורט
בסעיף  6.21.1לתשקיף.
עובר למועד פרסום התשקיף המציאה דלק אנרגיה לחברה כתב ויתור בלתי חוזר אשר ייכנס לתוקפו עם השלמת הנפקת המניות ,על-פיו ככל
שהיא תחזיק במניות החברה לאחר השלמת ההנפקה ,היא מוותרת באופן בלתי חוזר על כל זכויות ההצבעה הנלוות לכל המניות המוחזקות
על-ידה למעט בנוגע למניות בכמות השווה לעד  12%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (להלן" :המניות העודפות") לאחר השלמת
הנפקת המניות כל עוד הן מוחזקות על-ידה .למען הסר ספק ,הובהר כי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות המוחזקות על-ידי דלק אנרגיה
תישארנה בתוקפן המלא .עם מכירתן או העברתן של המניות העודפות מדלק אנרגיה לצד שלישי כאמור לעיל ,הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות
הצמודות למניות רגילות בחברה .דלק אנרגיה מתחייבת למכור תחילה את המניות העודפות (אשר לאחר מכירתן ,תקנינה לרוכש את מלוא
הזכויות הצמודות להן לרבות זכויות הצבעה והון כאמור לעיל) ,וכן היא מתחייבת כי כל עוד לא מכרה את המניות העודפות היא לא תרכוש
מניות נוספות של החברה.
בתקנון החברה נקבעו הוראות המעגנות את הויתור האמור של דלק אנרגיה על זכויות הצבעה הצמודות למניות שתחזיק בשיעור העולה על
 12%מההון המונפק (ראו סעיף  4.2.2לתשקיף) .כן נקבעו מספר הוראות שיחולו כל עוד תחזיק דלק אנרגיה בשיעור העולה על  25%או יותר
מהון המניות המונפק והנ פרע ,ובין היתר :הוראות לעניין ועדת מינויים שתוקם ככל שהחברה תבקש להציע לאסיפת בעלי המניות ,מועמדים
לכהונה כדירקטורים בחברה; מגבלות על כשירות דירקטורים לפיהן כלל הדירקטורים פרט לאחד לא יהיה בעלי זיקה לדלק אנרגיה; ומגבלות
על אופן אישור עסקאות חריגות עם קבוצת דלק בע"מ ותאגיד בשליטתה .לפרטים נוספים ראו סעיפים (7.6.1 ,4.4.8ב)(7.6.1 ,ג) ו(7.6.1 -ו)
לתשקיף.
על כן ,לאחר השלמת הנפקת המניות החזקותיה של דלק אנרגיה בחברה לא תיחשבנה לדבוקת שליטה ודלק אנרגיה לא תיחשב לבעלת שליטה
בחברה .לענין זה "דבוקת שליטה" כמשמעה בחוק החברות ,התשנ"ט 1999-ו"שליטה" כמשמעה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-לפרטים
נוספים ראו סעיף  3.7לתשקיף.
יודגש כי לחברה כבעלת זכות לתמלוגים אין כל השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט ,אין ביכולתה להבטיח כי תנאי החזקות לא יופרו ואין
ביכולתה למנוע ביטול ו/או חילוט של נכסי הנפט עקב הפרת תנאיהם כאמור ו/או עקב הפרת הסכם התפעול המשותף .יודגש ,כי אובדן
זכויותיהן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום כאמור יוביל גם לפקיעת הזכות לתמלוגים שתרכוש החברה.
סך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה
עבור כל ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה .החברה מעריכה כי הוצאות הנפקת אגרות החוב על פי
תשקיף זה יהוו כ 0.7%-מתמורת ההנפקה.
הנאמן לאגרות החוב :שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ.
עותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-
אביב בע"מ שכתובתו .http://maya.tase.co.il
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פרק  :1מבוא
1.1

מבוא
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") התאגדה בישראל ביום  6.11.2012כחברה פרטית מוגבלת
במניות .נכון למועד התשקיף להשלמה (להלן" :התשקיף") ,כל מניות החברה מוחזקות על-ידי דלק
מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה").
ביום  22במאי  2018התקשרה החברה עם דלק אנרגיה בהסכם מותנה לרכישת זכות לתמלוגים מנכסי
הנפט חזקת "תמר" ( )I/12וחזקת "דלית" (( )I/13להלן" :החזקות" ו" -זכות התמלוגים" ,בהתאמה),
כמתואר בפרק  6לתשקיף .תמורת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה מיועדת בעיקרה
לתשלום התמורה לדלק אנרגיה עבור זכות התמלוגים.
הצעת המניות ואגרות החוב של החברה על-פי תשקיף זה (להלן" :ניירות הערך המוצעים") הינה הצעה
ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה .ניירות הערך המוצעים יוצעו לציבור על-פי תשקיף להשלמה
זה והודעות משלימות שתפרסם החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה לטיוטת תשקיף)
התשס"ז ,2007-כמפורט בפרק  2לתשקיף (להלן" :ההודעות המשלימות").
לאחר השלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") ,תהפוך החברה לחברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ"ט-
( 1999להלן" :חוק החברות") ולתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק
ניירות ערך") ,ותהיה כפופה לחובות דיווח שוטף לפי חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו ,ובכלל
זאת הוראות הגילוי החלות על תאגיד מדווח בגין החזקה בזכות לתמלוגים מנכסי נפט ,כפי שתהיינה מעת
לעת (להלן" :דרישות הגילוי").
דלק אנרגיה התחייבה להעביר לחברה באופן שוטף את המידע הנדרש לה לצורך עמידה בדרישות הגילוי
לגבי הזכות לתמלוגים ,ככל שיידרש וכל עוד תחולנה דרישות הגילוי האמורות גם על דלק אנרגיה .מאחר
שלחברה אין זכויות ישירות בחזקות ,יתכן שדרישות הגילוי שתחולנה על החברה תכלולנה ,בין היתר,
פרטים אשר לא יהיו בידיעת החברה ממקור ראשון .אם וככל שתחולנה בעתיד על החברה דרישות גילוי
כאמור ,ודלק אנרגיה לא תהיה עוד כפופה לדרישות אלו ולא תספק לחברה את המידע האמור ,תעשה
החברה את כל הפעולות הנדרשות על מנת לקיים את דרישות הגילוי שתחולנה עליה ,ובכלל זאת ,במידת
הצורך ולפי העניין ,תפעל החברה במטרה להתקשר עם מי מהשותפים בחזקות לצורך קבלת המידע ו/או
תתקשר עם יועצים ומומחים מקצועיים הבקיאים בתעשיית הנפט והגז המקומית ו/או תפעל להשגת
המידע הנדרש מדיווחים רשמיים שיפרסמו השותפים בחזקות (שחלקם הינם תאגידים מדווחים) ו/או
תפנה בדרישה לקבלת מידע אודות החזקות מדלק קידוחים – שותפות מוגבלת ותמר פטרוליום בע"מ
עליהן חלה חובת תשלום התמלוגים (או כל מי שיבוא במקומן בעתיד) .יצוין לענין זה כי לפי ייעוץ משפטי
שקיבלה החברה ,קיימת לחברה זכות ,מכוח הוראות הסכם ודין ,לקבלת מידע אודות נכסי הנפט
מהגופים המחוייבים בתשלום תמלוגים בגין הנכסים האמורים.

א2-

1.2

היתרים ואישורים להצעת ניירות הערך על פי התשקיף להשלמה
1.2.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על-פי דין להצעת ניירות
הערך על-פי תשקיף להשלמה זה ,להנפקתם ולפרסום התשקיף.
אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או
אישור למהימנותם או לשלמותם ואין משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים
על פי תשקיף זה.

1.2.2

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף.
מתן אישור עקרוני כאמור אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על-פי
תשקיף זה והרישום שלהם יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על-פי ההודעה
המשלימה.
אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים יינתן טרם פרסומה של ההודעה
המשלימה ויחולו לגביו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת
הבקשה לקבלת אישור כאמור ,לרבות בקשר עם קיום פיזור מזערי ושווי מזערי של החזקות
הציבור בניירות הערך המוצעים ,כמפורט בסעיף  2.5לתשקיף.
באישור הבורסה האמור נקבע כי אין לראות בו אישור לפרטים המובאים בתשקיף או
למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך
המוצעים בתשקיף זה או על המחיר בו הם מוצעים.

1.3

היתרים ואישורים לפרסום תשקיף מדף ולהצעת ניירות ערך על פיו
1.3.1

ניתנו כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על-פי דין להצעת ניירות הערך על-פי
תשקיף המדף ולפרסום תשקיף המדף .הצעת ניירות ערך ,שלא במועד זה ,אלא במסגרת תשקיף
מדף כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך תעשה על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם
לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו( 2005-להלן:
"תקנות הצעת מדף") ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה (להלן" :דוח הצעת
מדף").

1.3.2

אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו
או אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שיוצעו
על-פי תשקיף המדף.

1.3.3

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישומם של ניירות הערך אשר יוצעו על-פי תשקיף המדף.
באישור האמור נקבע כי אין לראות בו אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או
לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך או על המחיר בו
הם יוצעו בהצעת מדף.

1.3.4

מתן האישור העקרוני של הבורסה אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו
על פי תשקיף המדף ,והרישום למסחר של ניירות הערך האמורים יהיה כפוף לקבלת אישור
הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות
ערך ותקנות הצעת מדף.

א3-

1.4

1.3.5

אין במתן האישור העקרוני של הבורסה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של
ניירות הערך שיוצעו 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 הגשת
הבקשה לרישום ניירות הערך על-פי דוח הצעת המדף.

1.3.6

יובהר כי אישור לרישום למסחר של מניות רגילות ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות
חוב הניתנות להמרה למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים ,ככל שיוצעו בעתיד על פי דוחות הצעת מדף ,כפוף
לעמידה בדרישות תקנון הבורסה והנחיות הבורסה לעניין רישום למסחר של ניירות ערך כאמור
ולעניין נוהל הגשת בקשה לרישום ,דמי בדיקה ודמי רישום.

הון החברה
1.4.1

הון המניות של החברה לתאריך התשקיף (ע.נ .בשקלים חדשים):
סוג המניות

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ.א

הון רשום

הון מונפק ונפרע

1,000

1,000

1.4.2

נכון למועד התשקיף ,אין לחברה ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות החברה.

1.4.3

ההון העצמי של החברה נכון ליום  31.12.2017הינו  1,000ש"ח.

ב1-

.2
2.1

פרטי הצעת ניירות הערך לציבור

ניירות הערך המוצעים
2.1.1

כללי
על פי תשקיף זה תוצענה לציבור  475,000,000אגרות חוב (סדרה א') רשומות על שם בנות 1
ש"ח ע.נ .כ"א של החברה ,ו 20,000,000 -מניות רגילות רשומות על שם בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א
של החברה (להלן" :אגרות החוב" ,ו" -המניות" ,בהתאמה ,וביחד" :ניירות הערך המוצעים").
אגרות החוב והמניות תוצענה לציבור בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות
ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) התשס"ז( 2007-להלן" :תקנות ההצעה").
אגרות החוב תוצענה לציבור במכרז אגרות החוב (כהגדרתו להלן) והמניות תוצענה לציבור
במכרז המניות (כהגדרתו להלן) .מובהר כי מכרז אגרות החוב ומכרז המניות הינם מכרזים
נפרדים ,אשר יכול וייערכו באותו יום ,או בשני מועדים שונים ,הכל כפי שייקבע בהודעה
משלימה ,או בשתי הודעות משלימות נפרדות ,לפי העניין ,שתפרסם החברה בהתאם לתקנות
ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) ,תשס"ז( 2007-להלן" :תקנות הודעה משלימה",
ו" -ההודעה המשלימה").
תשקיף להשלמה זה ,ביחד עם ההודעה המשלימה ,יכונה להלן – "התשקיף".

2.1.2

אגרות החוב המוצעות
(א)

אגרות חוב המוצעות על פי התשקיף נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע
במכרז אגרות החוב ,שלא יעלה על  5.9%או שיעור ריבית מירבי אחר שייקבע בהודעה
המשלימה (להלן" :שיעור הריבית המירבי") .שיעור ריבית אגרות החוב כפוף להתאמות
במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב וזכאות לריבית פיגורים ,כמפורט בנספח א' לשטר
הנאמנות ובסעיף  10לתנאים הרשומים מעבר לדף המצורפים לתוספת הראשונה לשטר
הנאמנות (להלן" :התנאים הרשומים מעבר לדף").

(ב)

אגרות החוב תעמודנה לפירעון (קרן) ב 21 -תשלומים כמפורט בלוח הסילוקין שלהלן:
#
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

מועד פרעון

שיעור הקרן הנפרע

30/08/2018
28/02/2019
30/08/2019
28/02/2020
30/08/2020
28/02/2021
30/08/2021
28/02/2022
30/08/2022
28/02/2023
30/08/2023
28/02/2024
30/08/2024

5.08%
5.80%
6.16%
6.31%
5.34%
5.46%
3.38%
3.45%
2.99%
3.06%
2.73%
2.79%
2.67%

ב2-
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

28/02/2025
30/08/2025
28/02/2026
30/08/2026
28/02/2027
30/08/2027
28/02/2028
30/08/2028
סה"כ

2.73%
2.83%
2.90%
3.00%
3.07%
3.18%
3.26%
23.81%
100.00%

(ג)

הריבית בגין אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים ,ביום  28בפברואר של כל אחת
מהשנים  2019עד ( 2028כולל) וביום  30באוגוסט של כל אחת מהשנים  2018עד 2028
(כולל) (כאשר התשלום הראשון יכלול קרן וריבית וישולם ביום  30באוגוסט  )2018בעד
התקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום (להלן :״תקופת
הריבית״) ,פרט לתשלום בגין תקופת הריבית הראשונה שיעשה ביום  30באוגוסט ,2018
לגביו תשולם הריבית בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום מכרז
אגרות החוב והמסתיימת ביום האחרון שלפני התשלום הראשון של הריבית ,היינו ביום
 29באוגוסט ( 2018להלן" :תקופת הריבית הראשונה").

(ד)

ריבית אגרות החוב שתשולם בכל מועד תשלום ,למעט תשלום הריבית הראשון ,תחושב
על-פי שיעור הריבית השנתית כשהוא מחולק לשניים (מספר התשלומים בשנה) .הריבית
בגין תקופת הריבית הראשונה תחושב על בסיס  365ימים בשנה ,לפי מספר הימים
בתקופה זו .שיעור הריבית השנתית ,שיעור הריבית החצי שנתית ושיעור הריבית בגין
תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב ,יפורטו במסגרת הדיווח המיידי שתפרסם
החברה בדבר תוצאות ההנפקה.

(ה)

הקרן והריבית של אגרות החוב תהיינה צמודות לשער הדולר ארה"ב ,באופן שאם יתברר
במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית כי שער התשלום גבוה או נמוך מהשער
היסודי ,כי אז תשלם החברה את אותו תשלום של קרן ו/או ריבית ,כשהוא מוגדל או
מוקטן ,לפי העניין ,באופן יחסי לשיעור עליית או ירידת שער התשלום לעומת השער
היסודי .למונחים "שער הדולר"" ,השער היסודי" ו"שער התשלום" תהא המשמעות
שניתנה להם בתנאים הרשומים מעבר לדף.

(ו)

התשלומים על חשבון הקרן והריבית של אגרות החוב ישולמו למי שיחזיק באגרות החוב
ביום  22בפברואר בכל אחת מהשנים  2019עד ( 2028כולל) וביום  24באוגוסט בכל אחת
מהשנים  2018עד ( 2028כולל) (כאשר התשלום הראשון יכלול קרן וריבית וישולם ביום
 30באוגוסט  )2018אשר קדמו למועד פירעונו של התשלום הרלוונטי ,למעט התשלום
האחרון של הקרן והריבית שיחול ביום  30באוגוסט  2028שישולם לאנשים אשר
שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום (להלן" :היום הקובע של אגרות החוב").
התשלום האחרון של הקרן והריבית ייעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי
החברה ,ביום התשלום ,במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע

ב3-

החברה .הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה ( )5ימי עסקים לפני מועד
התשלום האחרון.
(ז)

מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם לאגרות החוב ביום הקובע של אגרות החוב ,לא יהיה
זכאי לתשלום בגין התקופה שהתחילה לפני אותו מועד.

(ח)

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום
עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום,
והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

(ט)

לפרטים נוספים בדבר שטר הנאמנות ,הנאמן ותנאי אגרות החוב ראו בסעיף  2.10להלן.

 2.1.3המניות המוצעות
המניות המוצעות על-פי התשקיף תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות בפרק  4לתשקיף זה.
2.2

אופן הצעת ניירות הערך לציבור
 2.2.1עד  475,000,000ש"ח ע.נ .אגרות החוב (סדרה א') תוצענה לציבור בדרך של הצעה אחידה
כמשמעותה בתקנות ההצעה ,ב 475,000 -יחידות ,הכוללות כל אחת  1,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב
במחיר של  1,000ש"ח ליחידה (להלן" :יחידות אגרות החוב") ,בדרך של מכרז על שיעור הריבית
השנתית שתישאנה אגרות החוב שלא יעלה על  ,5.9%או שיעור מירבי אחר שייקבע בהודעה
המשלימה (להלן" :מכרז אגרות החוב" ו" -שיעור הריבית המירבי" ,בהתאמה) .אגרות החוב
מונפקות בערכן הנקוב ,היינו ללא ניכיון.
 2.2.2עד  20,000,000מניות של החברה תוצענה לציבור בדרך של הצעה אחידה כמשמעותה בתקנות
ההצעה ב 200,000 -יחידות ,הכוללות כל אחת  100מניות רגילות (להלן" :יחידות המניות") ,בדרך
של מכרז על המחיר ליחידה ,כאשר מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ 1,382 -ש"ח ,או
מחיר מזערי אחר שייקבע בהודעה המשלימה (להלן" :מכרז המניות" ו" -המחיר המזערי",
בהתאמה).
מכרז אגרות החוב ומכרז המניות יכונו להלן – "המכרזים" ,או "המכרז" ,בהתאם להקשר הדברים.
 2.2.3הגשת הבקשות לרכישת יחידות ניירות הערך
א.

את הבקשות לרכישת יחידות המניות ויחידות אגרות החוב (להלן ביחד" :היחידות") יש
להגיש לחברה על גבי טפסים הנהוגים למטרה זו באמצעות אקסלנס נשואה שירותי בורסה
בע"מ (להלן" :רכז ההנפקה") ,במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברים אחרים
בבורסה (להלן" :המורשים לקבלת בקשות") ,במועדים שיקבעו בהודעה המשלימה.

ב.

כל בקשה שתוגש למורשים לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב כמוגשת באותו יום אם
תתקבל על-ידי המורשים לקבלת בקשות עד לשעה שתיקבע בהודעה המשלימה ,ובתנאי
שתועבר על-ידי המורשים לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה ,ותתקבל על-ידי רכז ההנפקה
עד לשעה שתיקבע בהודעה המשלימה.

ב4-

ג.

הבקשות לרכישת יחידות אגרות החוב
 .1במכרז אגרות החוב ,כל מזמין רשאי להגיש עד שלוש בקשות בשיעורי ריבית שונים אשר
לא יעלו על שיעור הריבית המירבי ,ובלבד ששיעור הריבית המוצע על-ידי המבקש יהיה
נקוב באחוזים במרווחים של  .0.01%דהיינו ,ניתן יהיה להגיש בקשות בשיעור הריבית
המירבי ובשיעורים הנמוכים ממנו במרווחים של  .0.01%בקשה שלא תנקוב במרווחים
כאמור לעיל ,תעוגל למדרגה הקרובה ביותר כלפי מעלה.
 .2בקשה שלא נקבע בה שיעור ריבית כלשהו יראוה כבקשה בה נקבע שיעור הריבית
המירבי .בקשה שהוצע בה שיעור ריבית גבוה משיעור הריבית המירבי יראוה כבקשה
שלא הוגשה.

ד.

הבקשות לרכישת יחידות מניות
 .1במכרז המניות ,כל מזמין רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים ,אשר לא יפחתו
מהמחיר המזערי ,ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו בסכום של  1ש"ח ,או כפולות
של סכום זה .בקשה שתוגש במרווחים שאינם כפולה שלמה של  1ש"ח תעוגל למדרגה
הקרובה ביותר כלפי מטה.
 .2בקשה שלא נקבע בה מחיר כלשהו יראוה כבקשה בה נקבע המחיר המזערי .בקשה
שהוצע בה מחיר נמוך מהמחיר המזערי יראוה כבקשה שלא הוגשה.

ה.

בכל בקשה שתוגש יציין המבקש את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש.

ו.

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה,
יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד ,וחלק היחידה
הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה .בקשה שמספר היחידות הנקוב בה
פחות מיחידה אחת לא תתקבל .בקשה שצוינה בה כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות
המוצעת של היחידות ,יראוה כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת של היחידות.

ז.

סך כל היחידות המוזמנות בידי מבקש אחד (בגין כל הבקשות שיגיש ועד שלוש בקשות בכל
מכרז כאמור) לא יעלה על שיעור מהכמות המוצעת כפי שייקבע בהודעה המשלימה ,אם וככל
שייקבע (להלן" :כמות היחידות המירבית") ,בכפוף להוראות כל דין .במקרה בו יגיש מבקש
כאמור בקשה אחת או יותר ליחידות בשיעור כולל העולה על כמות היחידות המירבית
המוצעת כאמור ,יראו את כל בקשותיו כאילו הוגשו לרכישת כמות היחידות המירבית בלבד,
ובאופן המפורט להלן:
 .1ראשית ,יילקחו בחשבון היחידות הנקובות בבקשה הנוקבת בשיעור הריבית הנמוך
ביותר ועד לכמות היחידות המירבית (להלן בסעיף קטן זה" :הבקשה הראשונה");
 .2במקרה בו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה נמוך מכמות היחידות המירבית
כאמור יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה הנוקבת בשיעור הריבית הנמוך
ביותר מבין הבקשות שנותרו (להלן בסעיף קטן זה" :הבקשה השנייה") וזאת עד לכמות
היחידות המירבית במצטבר;
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 .3במקרה ובו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה ובבקשה השנייה נמוך מכמות
היחידות המירבית ,יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה השלישית שנותרה
וזאת עד לסך של כמות היחידות המירבית במצטבר.
ח.

במקרה בו לא נקבעה מגבלה על כמות היחידות המירבית ,אזי כל בקשה שצוינה בה כמות
יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת על פי ההודעה המשלימה ,יראוה כבקשה שצוינה
בה הכמות המוצעת על-פי ההודעה המשלימה.

ט.

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום
מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן ,או בחלקן.

י.

בכפוף לכל דין ,הבקשות לרכישת היחידות במכרז הינן בלתי חוזרות .הגשת הבקשות על-ידי
המורשים לקבלת בקשות עבור לקוחותיהם תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצדם להיות
אחראים לרכוש את ניירות הערך שיוקצו ללקוחותיהם כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית
לבקשות שהוגשו באמצעותם בהתאם לתנאי תשקיף זה ,ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את
המחיר המלא על פי תנאי תשקיף זה.

יא .״מבקש״ לענין סעיף זה  -לרבות בן משפחתו הגר עימו וכן משקיע מסווג המבקש יחידות על
פי סעיף  2.2.9לתשקיף.
2.2.4

הליכי המכרז
הבקשות תועברנה על-ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה ביום המכרז על-ידי שידור
הבקשות באופן דיגיטלי באמצעות כספת וירטואלית או באמצעות מעטפות סגורות .ביום המכרז
לאחר המועד האחרון להגשה לרכז ההנפקה יוצגו הבקשות שהתקבלו כאמור לעיל ,בנוכחות נציג
החברה ורואה החשבון שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז ובאותו מעמד יסוכמו
ויעובדו תוצאות המכרז ,כמפורט להלן.
עד תום יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,תודיע החברה בדו״ח מיידי לרשות ניירות ערך
ולבורסה את תוצאות המכרז.

2.2.5

קביעת שיעור ריבית אגרות החוב במכרז אגרות החוב ואופן הקצאתן
כל אגרות החוב הכלולות ביחידות אגרות החוב שבקשות לרכישתן תענינה ,תונפקנה בשיעור ריבית
אחיד ליחידת אגרות חוב (להלן" :שיעור הריבית האחיד") אשר יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר
אשר הבקשות ליחידות אגרות חוב שנקבו בו כשיעור הריבית ,ביחד עם בקשות שנקבו בשיעורי
ריבית נמוכים יותר ,יספיקו להקצאת כל יחידות אגרות החוב המוצעות .הקצאת יחידות אגרות
החוב תיעשה כמפורט להלן:
א.

היה והמספר הכולל של יחידות אגרות החוב הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות יחידות
אגרות חוב שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים על פי התחייבות מוקדמת) יפחת
מהמספר הכולל של יחידות אגרות החוב המוצעות  -תענינה כל הבקשות במלואן ,ובמקרה
כזה ,שיעור ריבית אגרות החוב יהיה שיעור הריבית המירבי.

ב.

אם המספר הכולל של יחידות אגרות החוב הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות יחידות
אגרות החוב הכלולות בבקשות של המשקיעים המסווגים כאמור בסעיף  2.2.9להלן) יהיה
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שווה או יעלה על המספר הכולל של יחידות אגרות החוב המוצעות לציבור – תיעננה הבקשות
כדלקמן:
 .1בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד  -לא תענינה.
 .2בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד  -תענינה במלואן.
 .3בקשות הנוקבות בשיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד  -תענינה באופן יחסי כך
שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שייוותר לחלוקה לאחר היענות לבקשות
הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד ,וניכוי ההיענות לבקשותיהם של
המשקיעים המסווגים אשר התחייבו לרכישת יחידות בשיעור הריבית האחיד ,חלק
השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב בשיעור הריבית האחיד
לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב שיעור הריבית
האחיד ,בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים כאמור.
 .4הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה כפי שיפורט בהודעה המשלימה.
ג.

אם בעקבות ההקצאה כאמור בס"ק ב' לעיל ,לא יושג הפיזור המזערי באגרות החוב הנדרש
לפי הנחיות הבורסה (להלן בסעיף זה" :דרישות הפיזור המזערי באגרות החוב") ,אזי תבוטל
עדיפות ההקצאה של יחידות אגרות החוב למשקיעים מסווגים כאמור לעיל ,וההקצאה של
יחידות אגרות החוב המוצעות תיעשה כדלקמן:
 .1בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד  -לא תענינה.
 .2בקשות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד  -תענינה במלואן.
 .3בקשות הנוקבות בשיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד  -תענינה באופן יחסי כך
שכל מבקש ,יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור שייוותר לחלוקה לאחר היענות
לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד ,חלק השווה ליחס שבין
מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות
הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב שיעור הריבית האחיד (כולל יחידות שבקשות
לרכישתן נתקבלו ממשקיעים מסווגים בהתאם להתחייבותם המוקדמת).

ד.

אם על-פי ההקצאה כאמור בסעיף ג' לעיל לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי באגרות
החוב ,אזי תבוצע ההקצאה בשיעור הריבית האחיד כדלקמן:
 .1בקשות הנוקבות בשיעור גבוה משיעור הריבית האחיד– לא תענינה.
 .2בקשות הנוקבות בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו תענינה באופן
יחסי כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות אגרות חוב כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך
כל יחידות אגרות החוב המוצעות לציבור יהיה שווה ליחס שבין מספר יחידות אגרות
החוב שביקש ,לבין סך כל יחידות אגרות החוב שבקשות בשיעור הריבית האחיד ו/או
בשיעור ריבית נמוך ממנו ליחידה הוגשו לחברה (כולל יחידות שבקשות לרכישתן נתקבלו
ממשקיעים מסווגים בהתאם להתחייבותם המוקדמת).

ה.

אם גם בעקבות הקצאת יחידות אגרות החוב כאמור בסעיף ד' לעיל לא תתקיימנה דרישות
הפיזור המזערי באגרות החוב ,אזי תבוצע ההקצאה מחדש לצורך קביעת שיעור ריבית אחיד
חדש אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי ואשר יהיה השיעור הנמוך ביותר שבו ניתן
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יהיה להקצות את אגרות החוב הכלולות ביחידות אגרות החוב באופן שיתקיימו דרישות
הפיזור המזערי באגרות החוב ,ובלבד שלמבקש לא תוקצינה יחידות אגרות חוב במספר גבוה
מזה שהזמין או בשיעור ריבית נמוך יותר מזה שנקב בבקשתו (להלן :״שיעור הריבית האחיד
החדש״) .נקבע שיעור הריבית האחיד החדש של אגרות החוב ,תיעשה ההקצאה כאמור בסעיף
ד' דלעיל ובמקום "שיעור הריבית האחיד" ייראו כאילו נאמר "שיעור הריבית האחיד
החדש".
ו.

אם לא יתקיימו דרישות הפיזור המזערי באגרות החוב ,גם באופן ההקצאה המתואר בסעיף
ה' לעיל ,תבוטל הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף ,לא תוקצינה אגרות החוב ולא
יגבו כספים מהמבקשים בגינן.

ז.

אם כתוצאה מהקצאה כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות אגרות חוב ,הם יעוגלו ,ככל הניתן,
ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של יחידות אגרות חוב שיוותרו כתוצאה העיגול
כאמור ,יירכשו על-ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידת אגרות חוב ויישאו את שיעור הריבית
שנקבע במכרז.
כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל יחידות אגרות החוב שיוקצו לו
כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ,לפי הכללים המפורטים לעיל.

2.2.6

קביעת המחיר ליחידות המניות במכרז המניות ואופן הקצאתן
כל יחידות המניות שבקשות לרכישתן תענינה ,תוקצנה במחיר אחיד ליחידה (להלן" :המחיר
האחיד") .המחיר האחיד יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הזמנות לרכישת יחידות מניות שנקבו בו
כמחיר היחידה ביחד עם הזמנות שנקבו במחירים גבוהים יותר ,יקיימו את התנאים הדרושים
להקצאת יחידות המניות המוצעות .הקצאת יחידות המניות תיעשה כמפורט להלן:
א.

היה והמספר הכולל של יחידות המניות הכלולות בהזמנות שתתקבלנה (לרבות יחידות מניות
שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים על פי התחייבות מוקדמת) יפחת מהמספר
הכולל של יחידות המניות המוצעות  -תענינה כל הבקשות במלואן ,ובמקרה כזה ,המחיר
האחיד יהיה המחיר המזערי.

ב.

היה והמספר הכולל של יחידות המניות הכלולות בבקשות שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה
על המספר הכולל של יחידות המניות המוצעות ,הקצאת יחידות המניות תיעשה כדלקמן:
 .1בקשות הנוקבות במחיר ליחידת מניות הנמוך מהמחיר האחיד – לא תענינה.
 .2בקשות הנוקבות במחיר ליחידת מניות הגבוה מהמחיר האחיד  -תענינה במלואן.
 .3בקשות הנוקבות במחיר ליחידת מניות השווה למחיר האחיד  -תענינה באופן יחסי כך
שכל מבקש יקבל מתוך סך יחידות המניות המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר הענות
לבקשות במחיר ליחידת מניות הגבוה מהמחיר האחיד ,וניכוי ההיענות לבקשותיהם של
המשקיעים המסווגים אשר התחייבו לרכישת יחידות במחיר האחיד ,חלק השווה ליחס
שבין מספר יחידות המניות שנכללו בבקשה שבה נקב במחיר האחיד לבין המספר הכולל
של יחידות המניות הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד ,בניכוי חלקם של
המשקיעים המסווגים כאמור.
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ג.

אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף ב' לעיל ,לא תתקיימנה הדרישות לפיזור מזערי במניות
לפי הנחיות הבורסה (להלן בסעיף זה" :דרישות הפיזור המזערי במניות") ,אזי תבוטל
עדיפות ההקצאה של יחידות מניות למשקיעים מסווגים כאמור לעיל ,וההקצאה של יחידות
המניות תיעשה כדלקמן:
 .1בקשות שהמחיר ליחידת מניות הנקוב בהן נמוך מהמחיר האחיד – לא תענינה.
 .2בקשות במחיר ליחידת מניות הגבוה מהמחיר האחיד – תענינה במלואן.
 .3בקשות במחיר האחיד תענינה באופן יחסי ,כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות מניות
כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך כל יחידות המניות שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת
יחידות המניות שיוקצו למבקשים שהגישו בקשות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ,יהיה
שווה ליחס שבין מספר יחידות המניות שביקש במחיר האחיד ,לבין סך כל יחידות
המניות שנכללו בבקשות לרכישת יחידות מניות במחיר האחיד (כולל יחידות שבקשות
לרכישתן נתקבלו ממשקיעים מסווגים בהתאם להתחייבותם המוקדמת).

ד.

אם על-פי ההקצאה כאמור בסעיף ג' לעיל ,לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי במניות,
אזי תבוצע ההקצאה במחיר האחיד כדלקמן:
 .1בקשות שהמחיר ליחידת מניות הנקוב בהן היה נמוך מהמחיר האחיד – לא תענינה.
 .2בקשות שהמחיר ליחידת מניות הנקוב בהן היה שווה ו/או גבוה מהמחיר האחיד תענינה
באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות מניות כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך
כל יחידות המניות המוצעות יהיה שווה ליחס שבין מספר יחידות המניות שביקש ,לבין
סך כל יחידות המניות שבקשות לרכישתן במחיר האחיד ו/או במחיר ליחידת מניות גבוה
ממנו הוגשו לחברה (כולל יחידות שבקשות לרכישתן נתקבלו ממשקיעים מסווגים
בהתאם להתחייבותם המוקדמת).

ה.

אם גם בעקבות ההקצאה לפי סעיף ד' לעיל לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי במניות,
אזי תבוצע ההקצאה מחדש במכרז לצורך קביעת מחיר אחיד חדש אשר לא יפחת מהמחיר
המזערי ואשר יהיה המחיר הגבוה ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את המניות הכלולות
ביחידות באופן שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי ,ובלבד שלמבקש לא יוקצו יחידות מניות
במספר גבוה מזה שהזמין או במחיר ליחידת מניות גבוה יותר מזה שנקב בבקשתו (להלן:
"המחיר האחיד החדש") .נקבע המחיר האחיד החדש ,תיעשה ההקצאה כאמור בסעיף ד'
דלעיל ובמקום "המחיר האחיד" ייראו כאילו נאמר "המחיר האחיד החדש".

ו.

אם לא ניתן יהיה לעמוד בדרישות הפיזור המזערי במניות גם באופן ההקצאה על-פי סעיף
קטן ה' לעיל ,תבוטל הנפקת יחידות המניות ,לא תוקצנה יחידות המניות ולא ייגבו בגינם
כספים מהמזמינים .במקרה כזה ,מובהר כי אין בביטול הנפקת יחידות המניות כדי לגרום
לביטול הנפקת אגרות החוב על פי תשקיף זה.

ז.

אם כתוצאה מהקצאה כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות מניות ,הם יעוגלו ,ככל הניתן,
ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של יחידות מניות שיוותרו כתוצאה העיגול כאמור,
יירכשו על-ידי רכז ההנפקה.
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ח.
2.2.7

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל יחידות המניות שיוקצו לו כתוצאה
מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ,לפי הכללים המפורטים לעיל.

תנאים מוקדמים להנפקת המניות המוצעות
א.

כמפורט בפרקים  5ו 6 -לתשקיף ,תמורת ההנפקה מיועדת בעיקרה למימון רכישת זכות
לתמלוגים מחלקן של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת ותמר פטרוליום בע"מ בנפט ו/או בגז
ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט חזקת "תמר" ( )I/12וחזקת
"דלית" (( )I/13להלן" :הזכות לתמלוגים") ,בהתאם להסכם להעברת התמלוגים המתואר
בסעיף  6.7.5לתשקיף.

ב.

הנפקת המניות שתוצענה על פי התשקיף ורישומן למסחר מותנית ,בין היתר ,בתנאים הבאים
(להלן" :התנאים המוקדמים להנפקת המניות"):
 .1תתקבלנה מהציבור הזמנות לרכישת  60%לפחות מכמות המניות המוצעות;
 .2הזכות לתמלוגים תירשם על שם החברה בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט.

ג.

2.2.8

במקרה שלא יתקיימו כל התנאים המוקדמים להנפקת המניות בתוך  2ימי עסקים לאחר יום
הסליקה ,אזי תבוטל הנפקת המניות .במקרה כאמור ,וככל שאגרות החוב המוצעות הונפקו
לפני כן ,אזי תבצע החברה פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב ,בהתאם להוראות סעיף 6.4
לשטר הנאמנות.

החשבון המיוחד והקצאת ניירות הערך המוצעים
א.

סמוך לפני יום מכרז אגרות החוב ויום מכרז המניות ,לפי העניין ,יפתח רכז ההנפקה בתאגיד
בנקאי חשבון נאמנות מיוחד נושא פירות על-שם החברה (להלן" :החשבון המיוחד") וימסור
למורשים לקבלת בקשות את פרטיו .החשבון המיוחד ינוהל בלעדית על-ידי רכז ההנפקה בשם
החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך")
ויופקדו בו הסכומים שישולמו בגין היחידות שהבקשות לרכישתן נענו באמצעות רכז ההנפקה
ובאמצעות חברים אחרים בבורסה על פי תנאי התשקיף ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי
חוק ניירות ערך ועל פי תנאי התשקיף .כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו בפיקדונות
נזילים שקליים לא צמודים ונושאי ריבית על בסיס יומי.

ב.

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,עד השעה  10:00בבוקר ,ימסור רכז ההנפקה
למבקשים ,באמצעות המורשים לקבלת בקשות אשר באמצעותם הוגשו הבקשות ,הודעה על
מידת ההיענות לבקשתם (להלן" :יום קבלת ההודעה") .ההודעה תכלול את שיעור הריבית
שנקבע במכרז אגרות החוב ו/או המחיר שנקבע במכרז המניות ,לפי העניין ,את כמות
היחידות שתוקצינה למבקש ואת התמורה שעליו לשלם עבורן .ביום המסחר השני שלאחר
יום קבלת ההודעה ,עד השעה  12:00בצהריים ,יעבירו המבקשים אשר בקשותיהם לרכישת
יחידות נענו ,כולן או חלקן ,לרכז ההנפקה ,באמצעות המורשים לקבלת בקשות ,את התמורה
שיש לשלמה עבור היחידות שהבקשות לגביהן נענו (לעיל ולהלן" :יום הסליקה").

ג.

במקרה שיתקיימו התנאים הקבועים בתקנון והנחיות הבורסה לרישום אגרות החוב למסחר
בבורסה ,כמפורט בסעיף  2.5.3להלן ,אזי( :א) החברה תקצה את אגרות החוב שבקשות
לרכישתן נענו; (ב) החברה תעביר לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
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בע"מ (להלן" :החברה לרישומים") תעודה בגין אגרות החוב האמורות ותפנה לבורסה
בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב; ו( -ג) רכז ההנפקה יעביר את תמורת ההנפקה
של אגרות החוב אשר בחשבון המיוחד ,בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת ,לחשבון הנאמנות
שיפתח הנאמן בהתאם לתנאי שטר הנאמנות ,כנגד זיכוי חבר הבורסה על פי הוראות רכז
ההנפקה באגרות החוב המוקצות.
ד.

במקרה שיתקיימו התנאים המוקדמים להנפקת המניות וכן יתקיימו התנאים קבועים
בתקנון והנחיות הבורסה לרישום המניות למסחר בבורסה ,כמפורט בסעיף  2.5.4להלן ,אזי:
(א) החברה תקצה את המניות שבקשות לרכישתן נענו (להלן" :המניות החדשות"); (ב)
החברה תעביר לחברה לרישומים תעודה בגין המניות החדשות ובגין המניות הקיימות ותפנה
לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות החדשות ;1ו( -ג) רכז ההנפקה יעביר את
תמורת ההנפקה של המניות אשר בחשבון המיוחד ,בניכוי עמלות המפיצים ועמלת התחייבות
מוקדמת ,לחשבון החברה ,כנגד זיכוי חבר הבורסה על פי הוראות רכז ההנפקה במניות
המוקצות.

2.2.9

משקיעים מסווגים
א.

במהלך התקופה שתחילתה במועד פרסום התשקיף וסופה במועד פרסום ההודעה המשלימה,
תפנה החברה למשקיעים מסווגים ,כהגדרתם בסעיף  1לתקנות ההצעה ,2במטרה לקבל מהם
התחייבויות מוקדמות לרכישת ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה .כל התחייבויות
המשקיעים המסווגים תוגשנה לחברה על גבי טפסי הזמנה באמצעות רכז ההנפקה ותנקובנה
במספר יחידות אגרות החוב המבוקשות ובשיעור הריבית ו/או במספר יחידות המניות
המבוקשות ובמחיר המבוקש ,כמפורט להלן:
בסעיף זה:

1
2

"חתימת יתר" –

היחס שבין כמות היחידות המוזמנת ,בשיעור הריבית
ליחידת אגרות חוב שיקבע במכרז או במחיר ליחידת
מניות שיקבע במכרז ,לפי העניין ,לבין הכמות שנותרה
לחלוקה ,ובלבד שהוא עולה על אחד.

"הכמות שנותרה לחלוקה" –

כמות היחידות שהוצעה במכרז ,לאחר שנוכתה ממנה
כמות היחידות שהוגשו לגביהן הזמנות ,בשיעור ריבית
הנמוך משיעור הריבית שיקבע ליחידת אגרות חוב או
במחיר גבוה מהמחיר שיקבע ליחידת מניות ,לפי העניין.

ב.

סך כל ההזמנות של המשקיעים המסווגים לא יעלה על השיעור הקבוע בתקנות ההצעה.

ג.

בהודעה המשלימה יפורטו שמותיהם של המשקיעים המסווגים ,כמות יחידות אגרות החוב
אותן התחייב כל אחד להזמין במסגרת מכרז אגרות החוב ושיעור הריבית בה נקב במכרז

על פי תקנון הבורסה ,כל הון המניות המונפק של החברה וכל המניות החדשות שתנפיק החברה (ככל שתנפיק) תירשמנה במרשם
בעלי המניות על-שם החברה לרישומים בהתאם להוראות הבורסה.
משקיע מסווג – משקיע המנוי בסעיף בסעיף 15א(ב)( )1או ( )2לחוק ניירות ערך .כמו כן ,על משקיע מסווג להתחייב לרכוש ניירות
ערך בהיקף של  800,000ש"ח לפחות.
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ו/או כמות יחידות המניות אותן התחייב כל אחד להזמין במסגרת מכרז המניות והמחיר בו
נקב ,לפי העניין.
ד.

במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן:
 .1הייתה חתימת היתר עד פי  5מכמות היחידות שהוצעה ,תוקצה לכל משקיע מסווג 100%
מהכמות שהתחייב לרכוש;
 .2הייתה חתימת היתר יותר מפי  5מכמות היחידות שהוצעה ,תוקצה לכל משקיע מסווג
 50%מהכמות שהתחייב לרכוש;
 .3במקרה שכמות היחידות המוצעות שנותרה לחלוקה אינה מספיקה להקצאה כאמור
לעיל ,אזי הכמות שתוקצה למשקיע המסווג תהיה על בסיס יחס שווה לבקשות
המשקיעים המסווגים בשיעור הריבית שנקבע או במחיר המניה שנקבע.

ה.

בקשות המשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת המכרז ותיחשבנה כבקשות שהוגשו על-ידי
הציבור לצורך קביעת שיעור הריבית או קביעת מחיר המניה ובהתאם לאמור בסעיפים 2.2.5
ו 2.2.6 -לעיל .במקרה ולא תהיה חתימת יתר ,הזמנות המשקיעים המסווגים יחשבו כהזמנות
הציבור לעניין הקצאת היחידות ,והיחידות תימכרנה למשקיעים המסווגים בשיעור ריבית
זהה לשיעור הריבית שיקבע במכרז יחידות אגרות החוב ובמחיר זהה למחיר שנקבע במכרז
יחידות המניות ,לפי העניין.

ו.

קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום ההודעה המשלימה ,ייעשו
על-פי העקרונות הקבועים בתקנות ההצעה.

ז.

המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין ולרכוש יחידות בכמות העולה על זו הנקובה
בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות עודפות שיוזמנו ויירכשו לא ייחשבו כהזמנות
משקיעים מסווגים לעניין התשקיף ,אלא כבקשות שהוגשו על-ידי הציבור לכל דבר ועניין.

ח.

התמורה שתשולם על-ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי
הבורסה ,יום מסחר אחד לאחר יום המכרז עד השעה  12:00בצהריים ,ותופקד על-ידיו
בחשבון המיוחד כאמור בסעיף  2.2.7לעיל.

ט.

החברה תשלם למשקיעים מסווגים עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור שיפורסם בהודעה
המשלימה ,בגין היחידות שתירכשנה על ידם בפועל בהתאם לבקשות שתוגשנה לפי
התחייבותם המוקדמת.

י.

משקיע מסווג יהיה רשאי ,ביום המכרז ,להוריד את שיעור הריבית ליחידת אגרות חוב בו
נקב בהתחייבות המוקדמת ,כאמור לעיל ,במדרגות של  ,0.01%על-ידי מסירת הודעה בכתב
לרכז ההנפקה ,אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה ביום המכרז ,עד לשעה שתיקבע בהודעה
המשלימה.

יא .משקיע מסווג יהיה רשאי ,ביום המכרז ,להעלות את המחיר ליחידת מניות בו נקב
בהתחייבות המוקדמת ,כאמור לעיל ,במדרגות של  1ש"ח ,על-ידי מסירת הודעה בכתב לרכז
ההנפקה ,אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה ביום המכרז ,עד לשעה שתיקבע בהודעה
המשלימה.
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2.3

ההודעה המשלימה
 2.3.1לאחר פרסומו של תשקיף להשלמה זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה ,או שתי הודעות משלימות
נפרדות ,לפי העניין ,להצעת אגרת החוב והמניות ,בהתאם לסעיף (16א )2()1לחוק ניירות ערך.
במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או יעודכנו פרטי תשקיף להשלמה זה ,בכל פרט שניתן לכלול
בהודעה משלימה לפי תקנות הודעה משלימה ,ובכלל זאת ,הנתונים הבאים:
א.

קביעת יום המכרז והתקופה להגשת הזמנות;

ב.

אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה;

ג.

שינוי בכמות יחידות המניות המוצעות ו/או בכמות יחידות אגרות החוב המוצעות ,שינוי
בשיעור הריבית המירבי של יחידות אגרות החוב ו/או שינוי במחיר המזערי של יחידות
המניות ,בכפוף למגבלות הקבועות בתקנות הודעה משלימה .3כמות היחידות ,שיעור הריבית
המירבי והמחיר המזערי של המניות המוצעות יפורטו בהודעה המשלימה;

ד.

פירוט סך ההתחייבויות המוקדמות שניתנו ,לרבות שמות המשקיעים המסווגים כהגדרתם
בתקנות ההצעה וכן כמות יחידות אגרות החוב ושיעורי הריבית ו/או כמות יחידות המניות
והמחיר ,להם התחייבו המשקיעים המסווגים;

ה.

פירוט ההוצאות בשל הצעת ניירות הערך והנפקתם ,לרבות עמלות עבור התחייבות מוקדמת,
ריכוז והפצה;

ו.

כל פרט אשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים כאמור לעיל ,לרבות
הוצאות ההנפקה ,תמורת ניירות הערך המוצעים וייעודה;

 2.3.2התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן
חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ 75 -ימים מיום פרסום
תשקיף להשלמה זה או  45ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי המוקדם .ככל שבהודעה
המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 1א( )1עד ( )3לתקנות
הודעה משלימה ,תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים לא לפני חלוף
שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה.
 2.3.3ההודעה המשלימה תוגש באמצעות המגנ"א ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם תשקיף
להשלמה זה .הפרטים שייכללו בהודעה המשלימה ייחשבו ,ממועד פרסומם ,לחלק בלתי נפרד
מהתשקיף.
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בהודעה משלימה ניתן יהיה לכלול שינוי בכמות יחידות המניות ו/או בכמות יחידות אגרות החוב ,שינוי בשיעור הריבית המירבי
של יחידות אגרות החוב ו/או שינוי במחיר המזערי של יחידות המניות המוצעות על-פי תשקיף זה בשיעור שלא יעלה על 20%
מהכמות ו/או משיעור הריבית המירבי ו/או מהמחיר המזערי שצוינו בתשקיף להשלמה זה ,בכפוף לכך שמכפלת כמות יחידות
אגרות החוב המוצעות בשיעור הריבית המירבי או מכפלת כמות יחידות המניות המוצעות במחיר המזערי לא תשונה ביותר מ-
 30%מהמכפלה האמורה ,הנגזרת מן מחיר אגרות החוב ושיעור הריבית המירבי או ממחיר המניות המזערי שצוינו בתשקיף ,לפי
העניין .על אף האמור ,ניתן יהיה לבצע שינוי בכמות היחידות ו/או בשיעור הריבית המירבי של יחידות אגרות החוב ו/או במחיר
המזערי של יחידות המניות המוצעות על-פי התש קיף בשיעור העולה על השיעור הנקוב לעיל ,ובלבד שלא ישונה אף אחד מבין
כמות היחידות או שיעור הריבית המירבי או המחיר המזערי ביותר מ 50% -מן כמות יחידות אגרות החוב ושיעור הריבית המירבי
או כמות יחידות המניות והמחיר המזערי שצוינו בתשקיף זה ,לפי העניין ,ומכפלת כמות יחידות אגרות החוב בשיעור הריבית
המירבי או מכפלת כמות יחידות המניות במחיר המניות המזערי לא תשונה ביותר מ 50% -מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות
ושיעור הריבית המירבי או המחיר המזערי שצוינו בתשקיף ,ובלבד שבמקרה זה התקופה להגשת הזמנות תחל לפי תקנה 2ב()3
לתקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) ,התשס"ו.2005-
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 2.3.4אישור הבורסה לרישום למסחר בה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף להשלמה זה ,יינתן
טרם פרסום ההודעה המשלימה ביחס להנפקה על פי תשקיף להשלמה זה ,כמפורט לעיל.
2.4

תעודות בגין ניירות הערך המוצעים
תעודות אגרות חוב ו/או תעודות המניה בגין ניירות הערך שיונפקו על פי התשקיף תהיינה ניתנות לפיצול
או להעברה או לוויתור לטובת אחרים בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ,לפי העניין ומסירתו
בצירוף התעודות האמורות ,לחברה ,ובכפוף לתשלום על-ידי המבקש של כל מס או היטל או הוצאה
הכרוכים בכך.

2.5

רישום למסחר בבורסה
 2.5.1רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה מותנה בקיום דרישות תקנון והנחיות
הבורסה לרישום למסחר כמפורט בסעיף  2.5.3ובסעיף  2.5.4להלן (להלן ביחד" :הדרישות לרישום
למסחר").
 2.5.2הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לכך שניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה עומדים בתנאים
הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו .לפני פרסום ההודעה המשלימה תפנה החברה לבורסה
בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי תשקיף זה וההודעה
המשלימה שתפורסם בהמשך.
 2.5.3הדרישות לרישום למסחר של אגרות החוב המוצעות
א.

הפיזור המזערי של החזקות הציבור באגרות החוב הינו  35מחזיקים לפחות ,כשכל אחד מהם
מחזיק בשווי החזקות מזערי של  200,000ש"ח לפחות.

ב.

שווי החזקות הציבור באגרות החוב ,לאחר הרישום למסחר ,לא יפחת מ 36-מיליון ש"ח.

ג.

לפי תקנון והנחיות הבורסה ,הואיל ושווי סדרת אגרות החוב עולה על  200מיליון  ₪לא חלות
על הרישום למסחר של אגרות החוב המוצעות הדרישות לקיומו של הון עצמי מינימלי.
לפרטים אודות דירוג אגרות החוב ראו בסעיף  2.11להלן.

 2.5.4הדרישות לרישום למסחר של המניות המוצעות
א.

הפיזור המזערי של החזקות הציבור במניות הינו  35מחזיקים לפחות ,כשכל אחד מהם
מחזיק בשווי החזקות מזערי של  16,000ש"ח לפחות .הואיל והחברה התקשרה עם עושה שוק
לצורך עשיית שוק במניות החברה ,מס' המחזיקים המזערי על-פי תקנון הבורסה וההנחיות
על-פיו ,הינו  35חלף  .100לפרטים אודות הסכם עשיית השוק ראו סעיף  2.5.7להלן.

ב.

שווי החזקות הציבור במניות הנובע מהנפקת המניות על פי התשקיף הינו  80מיליון ש"ח
לפחות ושיעור החזקות הציבור במניות הינו  10%לפחות.

ג.

שווי מניות החברה הינו  200מיליון ש"ח לפחות.

 2.5.5בסעיפים  2.5.3ו 2.5.4 -לעיל "מחזיק" משמעו – מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה
מזערי למחזיק כאמור ,או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי
ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.
 2.5.6הוראות לגבי ביטול ההנפקה
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במקרה שלא יתקיימו התנאים המוקדמים להנפקת המניות כאמור בסעיף  2.2.7לעיל ,או במקרה
שלא תתקיימנה הדרישות המפורטות לעיל לרישום למסחר בבורסה של אגרות החוב ו/או של
המניות המוצעות ,אזי תבוטל ההנפקה של ניירות הערך האמורים ,ויוחזרו למזמינים הסכומים
ששילמו בגין ניירות הערך שהנפקתם בוטלה ,בצירוף הפירות שנצברו ,אם וככל שנצברו ,בניכוי
מס כדין (אם יחול) והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי ותפרסם הודעה על כך תוך יומיים ממועד
הביטול בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית.
 2.5.7הסכם עשיית שוק
א.

ביום  21במאי  2018התקשרה החברה בהסכם עם שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי
בע"מ (להלן" :ההסכם" ו-״עושת השוק״ בהתאמה) ,על פיו עושת השוק תשמש כעושה שוק
במניות החברה ,בהתאם להוראות תקנון הבורסה ,הנחיותיה לעניין עשיית שוק ולהוראות
כל דין.

ב.

להלן תנאיו העיקריים של ההסכם:
 .1תקופת הסכם עשיית השוק הינה לשנה אחת החל ממועד תחילת המסחר במניות ,וככלל,
היא תתחדש מאליה מדי שנה לתקופה של שנה נוספת בתום כל שנה ,אלא אם הודיע צד
למשנהו שהוא חפץ בסיום ההסכם במועד המקורי.
 .2בחלוף שנה מיום תחילת המסחר ,כל אחד מהצדדים רשאים לסיים את ההסכם
בהתראה של  30יום לפחות.
 .3כל צד להסכם יכול להביאו לידי סיום מיידית במקרה של מניעה חוקית .הצדדים רשאים
לסיים ,בהודעה מוקדמת של  72שעות (או מועד קצר מכך ככל שידרש) במקרה שעושת
השוק תחדל לשמש כעושה שוק על פי קביעת ו/או דרישת ו/או הודעת הבורסה ו/או כל
רשות מוסמכת ו/או בהתאם לכל דין .על עושה השוק להודיע לבורסה על ביטול הסכם
עשיית השוק.

ג.

עושת השוק תפעל כעושה שוק במניות החברה בהיקף ,בתמורה ובתנאים המפורטים להלן:
 .1עושת השוק מתחייבת לרכוש מניות של החברה במהלך המסחר בבורסה ,בכמויות
ובמחירים על פי שיקול דעתה ,ובאופן שיאפשר לה לפעול כעושה השוק בהתאם להסכם
ולתקנון הבורסה ,החל מיום המסחר הראשון במניות החברה.
 .2פעילויות במסחר בבורסה שיבוצעו על-ידי עושת השוק במסגרת ועל פי הסכם זה ייוחסו
לחשבון ספציפי שייוחד לפעילות עשיית שוק.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עושת השוק תשאף לצטט בתנאים בנוגע למרווחים
ומינימום סך הפקודות ,כפי שנקבעו בהסכם ,במהלך כל שעות המסחר למעט אירועים
חריגים שבהם תפעל בהתאם לתקנון הבורסה .תמורת פעילות של עושת השוק כאמור
לעיל ,תהא עושת השוק זכאית לקבל מהחברה תשלום חודשי ,כמפורט בהסכם.
 .4בוטל הסכם זה מכל סיבה שהיא ,תשיב עושת השוק לחברה את החלק היחסי של
התמורה כאמור בגין תקופת ההסכם שבוטלה ואשר התמורה בגינה שולמה מראש.
לתמורה דלעיל יתווסף מע״מ ,במידה ויחול.
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2.6

ד.

על פי הנחיות הבורסה ,במקרה שבו חדל עושה השוק מלשמש עושה שוק או ביטל מנכ״ל
הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק ,בטרם חלפה שנה ממועד רישומן
של יחידות ההשתתפות למסחר ,תמנה החברה עושה שוק אחר תוך ארבעה עשרה ( )14ימים
מהמועד בו חדל עושה השוק לשמש כעושה שוק או מהמועד בו ביטל מנכ״ל הבורסה את
האישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק ,לפי העניין.

ה.

כניסת ההסכם לתוקף מותנית בקבלת אישור הבורסה לעושה השוק לבצע עשיית שוק במניות
החברה בהתאם להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה לעניין עשיית שוק בתוך  30ימים ממועד
חתימתו .עושה השוק קיבל ביום  22.5.2018את אישור הבורסה לפעילותו כעושה שוק
במניות ,לפיו ישמש עושה השוק כעושה שוק במניות החברה ,על-פי הכללים הקבועים בתקנון
הבורסה ,החלק השלישי ,פרק ט' ,ההנחיות על-פיו והחלטות דירקטוריון הבורסה בעניין זה.

הימנעות מעשיית הסדרים
 2.6.1החברה והדירקטורים שלה מתחייבים ,בחתימתם על תשקיף זה ,להימנע מלעשות הסדרים שאינם
כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות הערך ,הפצתם ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימנע
מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על-פי התשקיף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט
בתשקיף.
 2.6.2החברה והדירקטורים שלה מתחייבים ,בחתימתם על תשקיף זה ,להודיע לרשות ניירות ערך על כל
הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבויות כאמור בס"ק  2.6.1לעיל.
 2.6.3החברה והדירקטורים שלה מתחייבים ,בחתימתם על תשקיף זה ,להימנע מלהתקשר בקשר
לניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ובדיקתם ערך
הסדרים בניגוד לאמור בס"ק  2.6.1לעיל.
 2.6.4החברה והדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג
בהתאם להוראות סעיף זה .החברה תעביר לרשות ניירות ערך העתק ממסמכי ההתחייבות של
המפיצים כאמור.
 2.6.5החברה המציאה לרשות ניירות ערך ,במועד פרסום תשקיף זה ,התחייבות חתומה על ידי דלק
אנרגיה ,קבוצת דלק ומר יצחק שרון (תשובה) (בשמו ובשם כל חברה בשליטתו) ,אשר הינם בעלי
שליטה בחברה שאינם חתומים על התשקיף ,לפיה התחייבו אותם בעלי שליטה לנהוג על פי האמור
בסעיפים  2.6.1עד  2.6.6לעיל.
 2.6.6התחייבות הדירקטורים כאמור תעמוד בתוקף כל עוד הדירקטורים ממשיכים לכהן בתפקידם
כדירקטורים בחברה .ככל שבמועד פרסום ההודעה המשלימה ,ככל ותהיה ,יכהנו בחברה
דירקטורים שאינם חתומים על תשקיף זה ,תמציא החברה לרשות לניירות ערך ,בסמוך לפרסום
ההודעה המשלימה ,התחייבות כאמור חתומה של אותם דירקטורים.

2.7

הימנעות מדילול הון
בתקופה החלה מתאריך פרסום התשקיף ועד הקצאת ניירות הערך על-פי תשקיף זה ,לא תעשה החברה
כל פעולה אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו בתקנות ניירות הערך (פרטי התשקיף ,מבנהו וצורתו),
תשכ"ט .1969 -
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2.8

פרטי הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף מדף
על-פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור ,באמצעות דוחות הצעת מדף ,מניות וניירות ערך שונים (אגרות
חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות,
כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים) ,ביחד או בנפרד ,בהתאם להוראות
סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו-
.2005
בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה),
התשכ"ח( 1968-להלן" :תקנות פרטי התשקיף") ,הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעות ניירות ערך,
הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף ,יבואו במסגרת דוח הצעת מדף על-פיו יוצעו ניירות ערך
לציבור ,בהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על-פי דוח כאמור ,והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם
לתקנון ולהנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת ובכפוף להוראות תקנון החברה.

2.9

השלכות מיסוי
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים
בתמצית להלן.
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה
בניירות הערך המוצעים .ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות
פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף ,ואינן באות במקום יעוץ מקצועי ,בהתאם לנתונים
המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
המשקיעים המבקשים לרכוש ניירות ערך או אגרות חוב בהתאם לתשקיף זה ,צריכים להתייעץ עם יועצי
המס שלהם בנוגע ליישום חוקי מס הכנסה ישראליים למקרים הרלוונטיים אליהם ,וכן על כל השלכות
המס הנובעות מכל סמכות שיפוט לא ישראלית או לפי אמנת מס רלוונטית.
בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה ,טרם התגבשה
הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה ,ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן .יתרה מזאת,
ייתכנו שינויים תחיקתיים במשטר המס החל במועד התשקיף על החברה ,ניירות הערך המוצעים
והמשקיעים בניירות הערך האמורים .מטבע הדברים ,לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים
האמורים.
יובהר  ,כי התיאור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל וכי ביחס ליחיד שהיה ל-
'תושב ישראל לראשונה' ו' -תושב חוזר ותיק' כהגדרתם בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א -
( 1961להלן" :הפקודה" או "פקודת מס הכנסה") ,עשויות לחול הוראות והשלכות מס שונות שמוצע
לבחון בנפרד.
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי תשקיף זה ,בין היתר ,הסדרי המס
המתוארים בתמצית להלן .ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות
פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף ,ואינן באות במקום יעוץ מקצועי ,בהתאם לנתונים
המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
לפרטים נוספים בדבר הסדרי המס החלים על החברה ראו ביאורים לדוחות הכספיים המצורפים
לתשקיף.
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:
 2.9.1רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים
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א.

בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל
שאינו בעל מניות מהותי חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121
לפקודה ,אך בשיעור שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם
הכנסתו החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי"
בחברה  -קרי ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר ,4ב 10%-לפחות באחד
או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה 5במועד מכירת ניירות הערך או במועד
כלשהו ב 12-החודשים שקדמו למכירה כאמור ,שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה
בשיעור שלא יעלה על ( 30%להלן" :בעל מניות מהותי") .על אף האמור לעיל ,רווח הון בידי
יחיד שאינו בעל מניות מהותי במכירת אגרת חוב ,אשר אינה צמודה למדד( 6או שאינה נקובה
במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע חוץ) יחויב במס בשיעור שלא יעלה על  15%או על
 20%לעניין בעל מניות מהותי ,ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי .לעניין חישוב רווח
הון ריאלי במכירת אגרת חוב על-ידי יחיד שערכה צמוד למטבע חוץ או נקוב במטבע חוץ,
יראו לצורך חישוב הסכום האינפלציוני את שער מטבע החוץ כמדד .כמו כן ,לגבי יחיד שתבע
הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך ,יחויב רווח ההון ממכירת ניירות
הערך במס בשיעור של  , 30%עד קביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי
סעיף 101א(א)( )9ו101-א(ב) לפקודה .שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד
שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״ ,בהתאם להוראות סעיף
 )1(2לפקודה ,במקרה זה יחויב היחיד בשיעור מס שולי בהתאם להוראות סעיף  121לפקודה.
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ב.

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות
הקבוע בסעיף (126א) לפקודה ,קרי  23%החל משנת המס .2018

ג.

ככלל ,תושב חוץ (יחיד או חברה) ,כמשמעותו בפקודה ,פטור ממס על רווחי הון במכירת
ניירות ערך הנסחרים בבורסה מכוח סעיף (97ב )2לפקודה (למעט מק"מ ואג"ח לטווח קצר
בהתאם לתיקון  186לפקודה) ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם
לתנאים ולמגבלות של סעיף (97ב )2לפקודה .היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו
למסחר בבורסה ולא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף (97ב )3לפקודה,
יחוייב חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר
בבורסה (אך לא יותר מרווח ההון במועד המכירה ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף (97ב)2
לפקודה) .האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה
בה ,או הנהנים או הזכאים ל 25%-או יותר מההכנסות או מהרווחים ,של חבר בני האדם
תושב החוץ במישרין או בעקיפין ,לבד או ביחד עם אחר ,כאמור לפי סעיף 68א לפקודה.
במקרה שפטור כאמור אינו חל ,אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנת המס (אם קיימת) בין
ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ ,בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות
המסים.

כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  91לפקודה.
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ד.

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה ,פטורים
ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתקיים התנאים הקבועים באותו סעיף.
על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו
של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או ״משלח יד״ בידיו ,אלא אם כן
נקבע מפורשות אחרת בדין .לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד ,תחויב ההכנסה במס בשיעור
המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.

ה.

בהתאם לסעיף  92לפקודה ,הפסדים בשנת המס ,שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים
בשנת המס ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם ,יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח
מקרקעין לרבות רווח ממכירת נייר ערך ,נסחר או שאינו נסחר ,ישראלי או זר (למעט רווח
הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל .)3.5-כמו כן ,יקוזזו כנגד ריבית ודיבידנד
ששולמו בגין אותו נייר ערך או בגין ניירות ערך אחרים (בתנאי ששיעור המס החל על ריבית
או דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור מס החברות –  23%בשנת המס  2018אם הוא חברה
ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב( )1או 125ג(ב) לפי העניין ,אם הוא יחיד) ,באותה שנת מס.
קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או
מדיבידנד כאמור.

ו.

הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזזו בשנת המס כאמור ,יהיה ניתן לקיזוז בשנות המס
הבאות ,בזו אחר זו ,לאחר השנה בה נוצר ההפסד ,כנגד רווח הון כאמור בסעיף (92ב) לפקודה
ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

ז.

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים ,בהתאם
לסעיפים  164-243לפקודה ולתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון
במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשס"ג ,2002-חייב
(כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות ערך כאשר
המוכר הוא יחיד ,ינכה מס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי ובנייר ערך שאינו צמוד
למדד בשיעור של  15%מרווח ההון ,ובאשר המוכר הוא חברה ,בהתאם לשיעור מס החברות
( 23%בשנת  )2018זאת ,בכפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור וכפוף
לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל,
קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין .יצוין ,כי באם במועד
המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות סעיף (91ד) לפקודה
וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה כאמור.

ח.

ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יימחקו ממסחר בבורסה ,שיעור הניכוי במקור
שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוזים ( )30%מהתמורה ,כל עוד לא
הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי
מס במקור).

ט.

ככלל ,תושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים
בבורסה מכוח סעיף (97ב )2לפקודה (למעט מק"מ ואג"ח לטווח קצר בהתאם לתיקון 186
לפקודה) ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של
סעיף (97ב )2לפקודה .היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ולא
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היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף (97ב )3לפקודה ,יחוייב חלק רווח ההון
שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה (אך לא יותר מרווח
ההון במועד המכירה ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף (97ב )2לפקודה) .האמור לעיל לא
יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ המוחזק בידי תושבי ישראל בהתאם לקבוע בסעיף 68א
לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו חל ,אפשר שיחולו הוראות הפטור של אמנת המס (אם
קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ.
2.9.2

שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות החוב
א.

בהתאם לסעיף 125ג(ב) לפקודה ,יחיד יהא חייב בשיעור מס של  25%על ריבית מאגרות החוב.
בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה ,יחיד יהא חייב בשיעור מס של חמישה עשר אחוזים ()15%
על ריבית (לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף (3ה )6לפקודה) או דמי ניכיון,
שמקורם באגרת חוב שאינה צמודה למדד ,או שהנה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד,
כולו או חלקו ,או שאינה צמודה למדד או לשער מטבע חוץ עד לפדיון.

ב.

בהתאם לסעיף 125ג(ד) לפקודה שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים ,בין היתר ,אחד
מהתנאים הבאים ) 1( :הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף  )1(2לפקודה
או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; ( )2היחיד תבע
בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב; ( )3היחיד הוא בעל מניות מהותי –
כהגדרתו בסעיף  88לפקודה – בחברה המשלמת את הריבית; ( )4היחיד הוא עובד בחברה
המשלמת את הריבית או שהוא נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים או שיש לו יחסים
מיוחדים אחרים עם החברה ,אלא אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית
נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדם; ו-
( )5מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת .במקרים אלו
יחול מס שולי בהתאם לסעיף  121לפקודה.

ג.

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו
חבר בני אדם שהוראות סעיף  )2(9לפקודה חלות בקביעת הכנסתו ,למעט לעניין סעיף (3ח)
לפקודה לגבי ריבית שנצברה ,הינו שיעור מס החברות 23% -החל משנת .2018

ד.

בהתאם להוראות סעיף 15(9ד) לפקודה ,תושב חוץ 7פטור ממס על הכנסה מריבית ,מדמי
ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל ,שהנפיק חבר בני אדם
תושב ישראל ,ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל .בכפוף להוראות
אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ ובכפוף
לאישור מרשות המסים ,הפטור לא יחול במקרים הבאים:
 .1תושב החוץ הנו בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף  88לפקודה בחבר בני האדם המנפיק,
או

7

תושב חוץ – מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית ,דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה ,לפי העניין ,למעט אחד מאלה )1 :בעל מניות
מהותי בחבר בני האדם המנפיק;  )2קרוב כהגדרת מונח זה בפסקה  3להגדרת קרוב בסעיף  88לפקודה ,של חבר בני האדם
המנפיק;  )3מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק ,נו תן לו שירותים ,מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים עימו ,אלא אם
הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או דמי הניכיון ,נקבעו בתום לב ומבלי שהושפעו מקיומם של היחסים כאמור;
 )4חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל ,בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.

ב20-

 .2תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה ( )3להגדרת קרוב בסעיף  88לפקודה ,של חבר בני
אדם המנפיק ,או
 .3תושב החוץ הינו עובד ,נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם המנפיק או שיש
לו יחסים מיוחדים עמו (אלא אם הוכח כי שיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום
לב ובלי שהושפעו מקיומם של יחסים מיוחדים).
ה.

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה ,פטורים
ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור ,בכפוף להוראות סעיף (3ח) לפקודה בדבר
ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת
מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה
בידיו הכנסה מ"עסק" או ממשלח יד ,אלא אם נקבע אחרת.

ו.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס"ו2005-
(להלן" :תקנות הניכוי") והוראות סעיף  170לפקודה ,שיעור המס שיש לנכות במקור על
ריבית (כהגדרתה בתקנות הניכוי) 8המשולמת על אגרת חוב נסחרת בבורסה שאינה צמודה
למדד או למטבע חוץ ,הינו חמישה עשר אחוזים ( )15%לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי
בחברה המשלמת את הריבית .שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית כאמור לגבי יחיד
שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית או יחיד העובד בחברה המשלמת את
הריבית או נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים ,יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המירבי
לפי סעיף  121לפקודה .לגבי חבר בני אדם ,ינוכה מס בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף
(126א) לפקודה –  23%החל משנת .2018

ז.

שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ ,ככל שהינו חייב במס כאמור לעיל ,כפוף להוראות
האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל ככל שנחתמה אמנה כאמור.

ח.

החברה 9תנכה במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידיה למחזיקי אגרות החוב את
תשלומי המס אותם היא חייבת לנכות במקור ,למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור
כאמור בכפוף להוראות כל דין .במועדי פירעון קרן איגרות החוב תנכה החברה מס במקור
בגין דמי הניכיון.

ט.

בתקנה  4לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה ,מלווה
מדינה או יחידה בקרן נאמנות) ,התשס"ג ,2002-נקבע כי בפדיון של אגרת חוב הנסחרת
בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון ,יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי
הניכיון ,אם התקיימו כל אלה )1( :רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; ( )2במועד
הפדיון נוצר הפסד הון; ו )3( -הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב
מיום שהוקצתה או הוצאה ,והכל עד גובה הפסד ההון .דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה
לפי הוראות אלה ,לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף  )4(2לפקודה.
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ריבית  -ריבית ,הפרשי הצמדה שאינם פטורים על-פי כל דין ,לרבות הפרשי הצמדה חלקיים ,כהגדרתם בסעיף  )13(9לפקודה ודמי
ניכיון.

9

במישרין או באמצעות חברי הבורסה ,לפי העניין והוראות רשות המיסים כפי שיהיו מעת לעת.

ב21-

י.

2.9.3

תושב חוץ אשר לו הכנסה מריבית שהופקה או נצמחה בישראל ,ממנו נוכה מס במקור ,פטור
בדרך כלל מהחובה להגיש דוחות מס בישראל בגין הכנסה כאמור ,ובלבד שהכנסה זו לא נבעה
מעסק שנוהל בישראל על ידי אותו תושב.

שיעור המס שיחול על הכנסות דיבידנד מניירות הערך
א.

בהתאם לסעיף  125ב' לפקודה ,יחיד תושב ישראל ,יהא חייב במס בגין דיבידנד שמקורו
במניות החברה בשיעור של  ,25%למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד
קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו לו ,אשר שיעור המס לגביו יהיה
 .30%המס לגבי דיבידנד בידי חברות תושבות ישראל יהיה ככלל בשיעור של ( 0%ובלבד
שמקור הדיבידנד אינו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל ואינו מדיבידנד שמקורו
מחוץ לישראל שאז שיעור המס בגינו הינו שיעור מס החברות כקבוע בסעיף (126א) לפקודה)
בידי חבר בני אדם תושב חוץ שאינו בעל מניות מהותי -ואולם אם היה חבר בני האדם במועד
קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו לו בעל מניות מהותי כהגדרתו
בסעיף  30% – 88ובכפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל ובידי קרן נאמנות חייבת
–בהתאם לשיעורי המס החלים על יחיד.

ב.

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף )2(9
לפקודה ,יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור .דיבידנד שאינו פטור ממס בידי מוסד ציבורי
ו/או קופת גמל (כהגדרתם בסעיף  )2(9לפקודה) יחויב בשיעור מס של .25%

ג.

החברה תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד ,בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי
מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס"ו"( 2005-תקנות הניכוי") .בהתאם לתקנות
האמורות ,ניכוי המס במקור בחלוקת דיבידנד בגין מניות החברה לבעל מניות מהותי בחברה
במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו לו ,יהיה בשיעור של 30%
(ליחיד אשר אינו מהווה בעל מניות מהותי – ינוכה מס בשיעור  ;)25%שעור המס כאמור לעיל
רלוונטי גם לגבי תושבי חוץ שהיה בעל מניות מהותי באותו חבר בני אדם ,במועד קבלת
הדיבידנד ו/או ב 12-החודשים שקדמו לחלוקה (כאמור  ;)30%שולם הדיבידנד לתושב חוץ
שאינו בעל מניות מהותי -ינוכה מס בשיעור  .25%על אף האמור חבר בני אדם שמניותיו
רשומות למסחר בבורסה ינכה מס מדיבידנד ששולם לבעל מניות מהותי בשל מניות הרשומות
ומוחזקות בחברת רישומים בשיעור של .25%

ד.

האמור בסעיף קטן (ג) לעיל יהא בכפוף להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין
מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ .על פי תקנות אלו ,שולם דיבידנד ליחיד
תושב ישראל לגביו נקבע שיעור במס מוגבל לפי כל דין ,ינוכה המס לפי השיעור שנקבע.

2.9.4

מס על הכנסות גבוהות
ביום  29.12.2016התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנת ,)2017-2018תשע"ז ,2016-ולפיו נקבע ,כי יחיד שהכנסתו החייבת בשנת המס עולה על
 640,000ש"ח ,יהא חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על סך של  640,000ש"ח,
בשיעור נוסף של  .3%הוראות התיקון חלות בין היתר ,על רווחי הון מניירות ערך ,למעט על מרכיב
רווח ההון האינפלציוני ,ועל הכנסות מדיבידנדים ומריביות.

2.9.5

הנפקת אגרות חוב נוספות במסגרת הרחבת סדרה

ב22-

במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב (סדרה א') נוספות ,במסגרת הרחבת סדרה ,בשיעור
ניכיון השונה משיעור הניכיון לסדרה (לרבות היעדר ניכיון) 10תפנה החברה לרשות המסים בסמוך
לפני הגדלת הסדרה על -מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין
אגרות החוב ,ייקבע לאגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון
השונים באותה סדרה ,ככל שיהיו (להלן" :שיעור הניכיון המשוקלל") .במקרה של קבלת אישור
כאמור ,החברה תחשב בסמוך לפני הגדלת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות
החוב (סדרה א') בהתאם לאותו אישור ותגיש דוח מיידי לפני הגדלת הסדרה בו תודיע את שיעור
הניכיון המשוקלל לכל הסדרה ותנכה מס במועדי הפדיון של אגרות החוב לפי שיעור הניכיון
המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין .במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות
למיסוי דמי ניכיון .באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המיסים ,תנכה החברה מס במקור מדמי
הניכיון לגבי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה יותר שנוצר בגין הסדרה.
במקרה זה תגיש החברה דיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה בו תודיע את שיעור הניכיון שנקבע
כאמור ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון .החברה תנכה מס במקור בעת פדיון
הסדרה הרלוונטית ,בהתאם לשיעור שידווח כאמור.
בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב ,אם שיעור הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת אגרות חוב
(סדרה א') יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה (לרבות היעדר ניכיון) ,יתכנו
מקרים בהם תנכה החברה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי
שהחזיק באגרות החוב (סדרה א') טרם הגדלת הסדרה (להלן" :דמי הניכיון העודפים") ,וזאת בין
אם התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד ובין אם לאו .נישום שהחזיק את
אגרות החוב לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על-ידו ,יהיה זכאי להגיש
דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים ,ככל שהינו
זכאי להחזר כאמור על-פי דין.
התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות
הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי תשקיף זה ,לפנות לייעוץ
מקצועי על-מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.
 2.10הנאמן ושטר הנאמנות לאגרות החוב
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2.10.1

הנאמן לאגרות החוב המוצעות על פי תשקיף זה הוא שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ
(להלן" :הנאמן") .הנאמן הינו חברה הרשומה בישראל ,העוסקת בנאמנויות ,והוא עונה על דרישות
הכשירות של נאמן לתעודות התחייבות הקבועות בחוק ניירות ערך .הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות
כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן לתעודות התחייבות על פי חוק ניירות ערך
וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על שטר הנאמנות ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב
נשוא תשקיף זה.

2.10.2

פרטי הנאמן נכון למועד התשקיף ,כפי שנמסרו לחברה ,הינם כדלקמן :שטראוס ,לזר חברה
לנאמנות ( )1992בע"מ; טלפון ;03-6237777 :פקס ;03-5613824 :איש קשר :רו"ח (עו"ד) אורי
לזר; כתובת :יצחק שדה  ,17תל-אביב; דואר אלקטרוני.ori@slcpa.co.il :

אגרות החוב מונפקות בערכן הנקוב ולפיכך לא יחול ניכיון בהנפקה זו.

ב23-

2.10.3

למיטב ידיעת החברה ,על בסיס מידע שנמסר לה על ידי הנאמן ,נכון למועד תשקיף זה לא מתנהלים
כנגד הנאמן הליכים משפטיים הנוגעים למילוי תפקידו כנאמן.

2.10.4

מובהר כי אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך
המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

2.10.5

שטר הנאמנות
א.

שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') נחתם ביום  .22.5.2018נוסחו המלא של שטר
הנאמנות ,על כל נספחיו מצורף כנספח א' לפרק זה.11

ב.

לפרטים בדבר תשלומי הקרן ,הריבית והפרשי ההצמדה לשער הדולר של אגרות החוב ,ראו
בסעיפים  2-5ל"תנאים הרשומים מעבר לדף" בשטר הנאמנות.

ג.

לפרטים בדבר זכות החברה להנפיק אגרות חוב (סדרה א') נוספות בדרך של הרחבת סדרה,
וזכותה להנפיק אגרות חוב מסדרות אחרות וחוב נוסף אחר ,בכפוף לתנאים מסוימים ,ראו
בסעיף  2.2לשטר הנאמנות.

ד.

לפרטים בדבר העברת כספי תמורת ההנפקה לחברה והתנאים שנקבעו לענין זה ,ראו בסעיף
 6לשטר הנאמנות.

ה.

לפרטים בדבר הבטוחות שניתנו לנאמן להבטחת התחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות,
ראו סעיף  5.8לשטר הנאמנות.

ו.

לפרטים בדבר התחייבויות שניתנו על-ידי החברה ,ובכלל זאת ,הוראות ומגבלות לגבי תחום
פעילות החברה ,חלוקה ,דירוג וייעוד תמורת ההנפקה ראו בסעיף  5לשטר הנאמנות.

ז.

לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של אגרות החוב ,מלא או חלקי ,ביוזמת הבורסה או
ביוזמת החברה לפי שיקול דעתה ,וכן בדבר נסיבות אשר בהתקיימן יבוצע פדיון מוקדם חובה
של אגרות החוב ,מלא או חלקי ,ראו בסעיפים  6.4ו 9 -לשטר הנאמנות.

ח.

לפרטים בדבר העילות והתנאים להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ולמימוש הבטוחות
שניתנו להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ,ראו בסעיף  10לשטר
הנאמנות.

ט.

לפרטים בדבר אפשרות להתאמת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב במקרה של שינוי
הדירוג של אגרות החוב ,ראו בנספח א' לשטר הנאמנות.

מודגש כי תיאור שטר הנאמנות בפרקי התשקיף השונים אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של
השטר המצורף כנספח לפרק זה.
 2.11דירוג אגרות החוב
ביום  14.5.2018הודיעה מידרוג בע"מ על דירוג ראשוני מותנה  (P)Aa3.ilבאופק דירוג יציב לאגרות חוב
(סדרה א') שתנפיק החברה בסך של עד  407מיליוני ש"ח ע.נ( .עד  113מיליון דולר ע.נ ,.לפי שער חליפין
דולר/שקל של  ,3.60לפי שער החליפין שיהיה במועד הגיוס) .דוח הדירוג ומכתב הסכמה של מידרוג
לצירוף דוח הדירוג לתשקיף זה מצ"ב כנספח ב' לפרק זה .מובהר כי דירוג אגרות החוב כאמור מבוסס,

 11יובהר כי בסעיף  5.10.1ג לשטר הנאמנות "ההוצאות הצפויות של החברה" כוללות גם הוצאות בגין היטלים ומיסים.

ב24-

בין היתר ,על ההנחה כי יירשם לטובת הנאמן השעבוד של זכות התמלוגים ,כאמור בסעיף  5.8.1לשטר
הנאמנות .לפיכך ,במקרה שלא יירשם השעבוד האמור ,בתוך  120ימים ממועד רישום אגרות החוב
למסחר ,צפוי הדבר להשפיע לרעה על דירוג אגרות החוב.
יצוין כי דוח הדירוג כולל ,בין היתר ,הנחות מסוימות של החברה ,אשר מהוות מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך .הנחות אלו מבוססות על המידע הקיים בחברה נכון למועד זה והן עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה באופן שעלול להשפיע
על הדירוג העתידי של אגרות החוב .התממשות או אי התממשות ההנחות האמורות מושפעת ,בין היתר,
מתנאים תפעוליים וטכניים ,תנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ,תנאים מסחריים ,ביצועים בפועל
של המאגר ו/או מידע חדש שיתקבל אצל החברה ו/או התממשות איזה מבין גורמי הסיכון המתוארים
בפרק  6לתשקיף .אין בהנחות האמורות לעיל כדי לחייב את החברה לפעול על פיהן והחברה עשויה
לפעול באופן שונה מהותית כתוצאה ,בין היתר ,משינויים באחד או יותר מהגורמים המצוינים לעיל.
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דלק תמלוגים ( )2012בע״מ
שטר נאמנות לאגרות חוב (סדרה א')
תוכן העניינים
סעיף
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

נושא
מבוא ,פרשנות והגדרות
הנפקת אגרות החוב
מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן; סמכויות הנאמן
רכישת אגרות חוב על-ידי החברה ו/או מחזיק קשור
התחייבויות החברה
העברת תמורת ההנפקה לחשבון הנאמנות והתנאים לשחרורה
משיכת כספים מחשבון הפעילות
כרית בטחון לתשלום הקרן
פדיון מוקדם
פירעון מיידי
תביעות והליכים בידי הנאמן
נאמנות על התקבולים
סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן
סמכות לעכב חלוקת כספים
הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת הנאמן
הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי במקרה
שאגרות החוב אינן נסחרות בבורסה
השקעת כספים
התחייבויות החברה כלפי הנאמן
התחייבויות נוספות
באי כוח
הליכים ומימוש
דיווח על-ידי הנאמן
סמכויות מיוחדות
סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
שיפוי הנאמן
הודעות
ויתור ,פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות
שחרור
מרשם מחזיקי אגרות החוב
אסיפות של מחזיקי אגרות החוב ונציגות דחופה
שכר הנאמן
תחולת הדין וסמכות ייחודית

עמוד
4
9
12
12
13
24
28
30
31
35
41
42
43
43
44
44
45
45
46
46
49
49
49
50
51
52
52
55
57
58
58
58
58
59
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סעיף
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

נושא
כללי
מענים
אחריות הנאמן
הסכמים אחרים
הסמכה למגנ"א
נספחים
נספח א' – התאמת שיעור הריבית במקרה של שינוי דירוג
נספח ב' – שכר הנאמן
נספח ג' – כתב סודיות
תוספת ראשונה לשטר הנאמנות
כללי
קרן אגרות החוב (סדרה א')
הריבית של אגרות החוב (סדרה א')
הצמדת הקרן והריבית לדולר ארה"ב
תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה א')
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
תעודות אגרות החוב ופיצולן
העברת אגרות החוב
פדיון מוקדם
פרעון מיידי וריבית פיגורים
שינויים בתנאי אגרת החוב
קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב
החלפת תעודת אגרת החוב
הדין החל וסמכות השיפוט
הודעות
מרשם מחזיקי אגרות החוב
תוספת שניה – אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
תוספת שלישית – נציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
נספחים ד' ,ו' ,ז' – אגרות החוב לרישום השעבודים
נספח ה' – הוראות לעניין ביטוח
נספח ח' – לוח סילוקין

עמוד
59
59
59
60
60
61
64
66
69
69
70
70
70
71
71
71
72
72
72
72
73
73
73
73

81
80
91
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שטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה א')
שנערך ונחתם ביום  22במאי 2018

בין:

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
מס' ברשם החברות 514837111
מרח' אבא אבן  ,19הרצליה 4612001
(להלן" :החברה")

לבין :

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ
מס' ברשם החברות 511742066
מרחוב יצחק שדה  ,17תל אביב
טלפון ;03-6237777 :פקס03-5613824 :
(להלן" :הנאמן")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל:

וביום  22.5.2018החליט דירקטוריון החברה לאשר הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') על-פי
התשקיף (כהגדרתו להלן) ,אשר תירשמנה למסחר בבורסה ,בכפוף לתנאים המפורטים
בשטר זה;

והואיל:

ומידרוג (להלן" :החברה המדרגת") הודיעה על מתן דירוג  (P)Aa3.ilלאגרות החוב (סדרה
א');

והואיל:

והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,והנאמן הסכים
לכך ,הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;

והואיל:

והנאמן הינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות ,התשנ"ט,1999-
אשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנות;

והואיל:

והנאמן הצהיר כי אין כל מניעה על-פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-או כל דין אחר,
להתקשרותו עם החברה על-פי שטר נאמנות זה ,וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות
הקבועים בחוק ניירות ערך לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה ,ולחברה אין
עניין אישי בנאמן ולנאמן אין כל עניין בחברה;

והואיל:

והחברה מצהירה כי אין כל מניעה על-פי כל דין ו/או הסכם לבצע הנפקה של אגרות החוב
ו/או להתקשר עם הנאמן על-פי שטר נאמנות זה וכי במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה א')
יתקבלו כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ו/או הסכם לשם ביצוע ההנפקה וככל שלא
יתקבל איזה מהאישורים האמורים לא תבוצע ההנפקה;
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לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ,פרשנות והגדרות
המבוא לשטר נאמנות זה ,הנספחים והתוספות המצורפים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד
1.1
הימנו.
1.2

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים ,נעשו מטעמי נוחות וכמראי
מקום בלבד ,ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך ,כל האמור במין זכר אף מין
נקבה במשמע וכן להפך ,וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע ,והכל כשאין בשטר זה הוראה
אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.

1.4

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי דומה לכך) הכוונה היא בכפוף לכל
דין שאינו ניתן להתניה .כל הוראות שטר זה כפופות לכל דין שאינו להתניה.

1.5

בשטר נאמנות זה ותעודת אגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם ,אלא אם
משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם:
"אגרות החוב" או
"אגרות החוב (סדרה
א')"

-

אגרות חוב (סדרה א') ,רשומות על-שם,
שתנאיהן הינם בהתאם לתעודת אגרות החוב,
אשר תונפקנה מעת לעת על-ידי החברה;

"בי.סי.אמ (")BCM

-

מיליארד מטר מעוקב;

"בעל שליטה"

-

כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

"דולר"

-

דולר ארה"ב );(USD

"דלק אנרגיה"

-

דלק מערכות אנרגיה בע"מ;

"דלק קידוחים"

-

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת;

"הבורסה"

-

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

"ההודעה המשלימה"

-

ההודעה המשלימה שתפרסם החברה בהתאם
לתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת
תשקיף) ,תשס"ז;2007-
כאמור בסעיף  5.10.3להלן;

"הון עצמי כלכלי"
"הזכויות הנרכשות"

-

זכות לתמלוגים אותה מעבירה דלק אנרגיה
לחברה ,כשהיא נקייה מכל שעבוד ,משכון,
עיקול ,זכות עכבון ,זכות קיזוז או זכות אחרת
של צד שלישי כלשהו ,ואשר הינה זכות מחלקן
של דלק קידוחים ושל תמר פטרוליום (או כל
מי שירכוש מהם את זכויותיהם האמורות)
בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים
שיופקו וינוצלו מחזקות תמר ודלית ,הכל
כמפורט בסעיף  6.7.5לתשקיף.

"החברה לרישומים"

-

החברה לרישומים של הבורסה בע"מ או חברה
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לרישומים שתבוא בנעליה על-פי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,ובכפוף לכל דין;
"החלטה מיוחדת"

-

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') ,בה נכחו ,בעצמם או על-ידי
באי-כוחם ,מחזיקים של לפחות חמישים
אחוזים ( )50%מיתרת הערך הנקוב של אגרות
החוב (סדרה א') שבמחזור במועד הקובע
לאסיפה ,או באסיפה נדחית של אסיפה זו,
שנכחו בה ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם,
מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים ( )20%מן
היתרה האמורה ,ואשר נתקבלה (בין באסיפה
המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של
לפחות שבעים וחמישה אחוזים ( )75%מכל
הקולות של המשתתפים בהצבעה ,למעט
הנמנעים;

"החלטה רגילה"

-

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות
החוב ,שהתכנסה לפי ס' 35יב 13ו35-יב(14א)
לחוק ניירות ערך ,ואשר נתקבלה (בין באסיפה
המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של
לפחות חמישים אחוזים ( )50%מכל הקולות
של המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים;

"הממונה על ענייני
הנפט"

-

הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים;

"הסכם העברת
הזכויות"

-

הסכם מותנה בין החברה לבין דלק אנרגיה
לפיו תועברנה הזכויות הנרכשות מדלק אנרגיה
לידי החברה;

"הנאמן"

-

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ ,או
כל נאמן שיבוא במקומו בהתאם לתנאי שטר
זה ולהוראות החוק;

"התזרים המהוון"

-

תזרים התמלוגים הצפוי שיפורסם על ידי
החברה במסגרת דוחותיה שיתבסס על
העתודות מסוג  2P proved+probableו/או של
המשאבים המותנים הצפויים ( )2Cשל פרויקט
תמר (;)DCF

"חברה מדרגת" או
"חברת דירוג"

-

חברה מדרגת אשר אושרה על-ידי הממונה על
שוק ההון במשרד האוצר;

"חוק החברות"

-

חוק החברות ,התשנ"ט 1999-והתקנות לפיו,
כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק ניירות ערך"

-

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-והתקנות
לפיו ,כפי שיהיו מעת לעת;

"חזקת דלית"

-

חזקת  I/13דלית ,אשר הוענקה על-ידי הממונה
על ענייני הנפט ביום ;2.12.2009

"חזקת תמר"

-

חזקת  I/12תמר ,אשר הוענקה על-ידי הממונה
על ענייני הנפט ביום ;2.12.2009

6

"חלוקה"

-

כמשמעותה בחוק החברות;

"חשבון הנאמנות"

-

חשבון או מספר חשבונות שייפתחו על-ידי
הנאמן ועל שמו ,בנאמנות עבור מחזיקי אגרות
החוב ,באחד מחמשת הבנקים הגדולים
בישראל ,אשר דירוגם לא יפחת מדירוג AA
מקומי ,אשר זכויות החתימה בהם תהיינה של
הנאמן בלבד ,ואשר יהיו חשבונות קרדיטורים
בלבד ,שלא יוקצו בהם מסגרות אשראי ולא
יונפקו לגביהם פנקסי שיקים או כרטיסי
אשראי ,וכל עלויות פתיחתם ,ניהולם
וסגירתם ,לרבות עמלות בקשר להמרת
המט"ח ,תחולנה על החברה .הנאמן יתן
לחברה הרשאה לביצוע פעולות של המרת
מט"ח בחשבונות ללא צורך באישור הנאמן
והיא תפעל להמרת הכספים שיתקבלו בחשבון
הנאמנות לדולרים .זכויות החברה בחשבונות
הנאמנות תשועבדנה בשעבוד יחיד קבוע ושוטף
ראשון בדרגה לטובת הנאמן על פי נוסח אגרת
החוב הרצ"ב כנספח ד' לשטר נאמנות זה;

"חשבון הפעילות"

-

חשבון שיפתח על ידי החברה על שמה באחד
מחמשת הבנקים הגדולים בישראל ואשר בו
יופקדו כל הכנסות החברה מתמלוגים
שיתקבלו בגין הזכויות הנרכשות וכל תקבול
אחר אשר על פי שטר זה יש להפקידו בחשבון
זה;

"יום מסחר"

-

יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה;

"יום עסקים" או "יום
עסקים בנקאי"

-

יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע
עסקאות;

"יחס כיסוי לשירות
החוב הצפוי"

-

כמפורט בסעיף  5.10.1להלן;

"מאגר תמר"

-

מאגר גז טבעי המצוי בשטח חזקת תמר;

"מחזיק באגרות החוב"
או "מחזיק"

-

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;

"מחזיק קשור"

-

תאגיד בשליטת החברה ו/או תאגיד קשור של
החברה ,ו/או תאגיד כלול של החברה ו/או בעל
שליטה בחברה (במישרין ו/או בעקיפין) ו/או בן
משפחתו (בן זוג וכן אח ,הורה ,הורה הורה,
צאצא או צאצא של בן הזוג ,או בן זוגו של כל
אחד מאלה) ו/או תאגיד בשליטת אחד מהם
(למעט החברה עצמה);

"מרשם"

-

מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 31
לשטר זה;

"סכום כרית הבטחון

-

עד ליום  31.12.2021סכום השווה בכל עת
למחצית סכום תשלום הקרן ו/או הריבית
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הצפויים להיפרע למחזיקי אגרות החוב במועד
תשלום הקרן ו/או הריבית הבאים הקרובים
ביותר ,למעט ביחס למועד תשלום הריבית
הראשון הצפוי לגביו סכום כרית הבטחון
הנדרש שיהיה שווה למחצית סכום הריבית
הראשונה בלבד (ללא סכום קרן) .החל מיום
 1.1.2022סכום השווה לסכום תשלום הקרן
ו/או הריבית הצפויים להיפרע למחזיקי אגרות
החוב במועד תשלום הקרן ו/או הריבית הבאים
הקרובים ביותר ,ולמעט לגבי תשלום הקרן
והריבית האחרונים הצפויים ואשר לגביהם
סכום כרית הבטחון הנדרש יהיה שווה לסכום
תשלום הריבית בלבד (ללא סכום קרן);

הנדרש"

"ירידה בדירוג"

-

ירידה בדירוג אגרות החוב (מובהר בזאת כי
שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב ו/או
הכנסת סדרת אגרות החוב לרשימת מעקב
( )credit watchעל ידי החברה המדרגת אינם
נחשבים כירידה בדירוג של אגרות החוב);

"צד קשור"

-

(א) תאגיד בשליטת החברה; (ב) בעל השליטה
בחברה ,בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי
מהם (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך);

"קרן"

-

סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב
(סדרה א');

"שטר זה" או "שטר
הנאמנות" או "השטר"

-

שטר נאמנות זה לרבות הנספחים והתוספות
המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד
הימנו;

"שליטה"

-

כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

"תאגיד מדווח"

-

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;

"תעודת אגרות החוב"

-

תעודת אגרות חוב (סדרה א') אשר נוסחה
מצורף כתוספת הראשונה לשטר זה;

"תמר פטרוליום"

-

תמר פטרוליום בע"מ;

"התשקיף"

-

התשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה,
העומד להתפרסם בחודש מאי  ,2018לרבות
ההודעה המשלימה ,על פיו תוצענה לציבור
אגרות החוב (סדרה א') ומניות רגילות של
החברה.

ככל שלא קיימת לביטוי כלשהו הגדרה כאמור לעיל ,תהא לו המשמעות שניתנה לו בתשקיף.
1.6

בשטר הנאמנות ובתעודת אגרות החוב תהיה לדירוג של אגרות החוב המשמעות המפורטת
להלן:
""ilAA-

  ilAA-בדירוג מעלות או  Aa3בדירוג מידרוג ,או דירוג מקביל לדירוגים אלהאשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב;
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.2

""ilA+

  ilA+בדירוג מעלות או  A1בדירוג מידרוג ,או דירוג מקביל לדירוגים אלהאשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב;

""ilA

  ilAבדירוג מעלות או  A2בדירוג מידרוג ,או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשרייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב;

""ilA-

  ilA-בדירוג מעלות או  A3בדירוג מידרוג ,או דירוג מקביל לדירוגים אלהאשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב;

""ilBBB+

  ilBBB+בדירוג מעלות או  Baa1בדירוג מידרוג ,או דירוג מקביל לדירוגיםאלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות
החוב;

""ilBBB

  ilBBBבדירוג מעלות או  Baa2בדירוג מידרוג ,או דירוג מקביל לדירוגיםאלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות
החוב;

""ilBBB-

  ilBBB-בדירוג מעלות או  Baa3בדירוג מידרוג ,או דירוג מקביל לדירוגיםאלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות
החוב;

""ilBB+

  ilBB+בדירוג מעלות או  Ba1בדירוג מידרוג ,או דירוג מקביל לדירוגים אלהאשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב.

1.7

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו ,יגברו הוראות שטר הנאמנות.
בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב
ו/או הוראות שטר הנאמנות יגברו הוראות שטר זה .בכל מקום בו תקנון והנחיות הבורסה
חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות זה ,ובמידה שלא ניתן להתנות עליהם,
תהא להם עדיפות על האמור בשטר נאמנות זה ,ומועדי הפעולה כאמור יקבעו בהתאם לתקנון
והנחיות הבורסה.

1.8

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין הישראלי שאינו
ניתן להתניה ,לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי.

1.9

אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים
או כדאיות ההשקעה בהם.

הנפקת אגרות החוב
הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב שיונפקו על-פי שטר זה ואשר יוחזקו מעת
2.1
לעת ,על כל מחזיק באגרות חוב ,אלא אם כן נאמר אחרת.
תנאי אגרות החוב ,יהיו כמפורט בתעודת אגרות החוב ובתנאים שמעבר לדף ,המצורפים
לשטר זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
בכפוף להתקיימות כל התנאים לרישום למסחר בבורסה ולכל התנאים האמורים בתשקיף
בקשר עם הנפקת אגרות החוב ,תירשמנה אגרות החוב למסחר בבורסה והחברה תפעל בצורה
מיטבית על מנת שאגרות החוב ייסחרו בבורסה עד למועד פירעונן הסופי .ככל שלא יתקבל
אישור הבורסה ,לא תבוצע ההנפקה על פי שטר זה.
2.2

הרחבת סדרה ,הנפקת סדרות נוספות ונטילת חוב כספי נוסף
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2.2.1

בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר ,ובכפוף להוראות סעיף  2.2.5להלן,
החברה תהיה רשאית ,מעת לעת ,ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן לאגרות החוב
(סדרה א') ו/או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה א') באותה עת ,להרחיב את אגרות
החוב (סדרה א') (בין בהצעה פרטית ,בין במסגרת תשקיף ובין בכל דרך אחרת),
לרבות בדרך של הצעה למחזיק קשור ,בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה ,לרבות
בשיעור ניכיון או פרמיה (לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה) שונים מאלו שהיו (אם
בכלל) בהנפקות אחרות שבוצעו מאותה סדרה ,ובלבד שתמסור על כך הודעה לנאמן
ובלבד שהיקף הסדרה לאחר ההרחבה לא יעלה על סך בש"ח השווה ל 158 -מליון
דולר לפי השער היציג שיהיה ידוע במועד עריכת המכרז המוסדי שיבוצע לצורך
הרחבת הסדר) .הנאמן יכהן ,כפוף להוראות שטר הנאמנות ,כנאמן עבור מחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') ,כפי שתהיינה מעת לעת במחזור ,וזאת גם במקרה של הרחבת
סדרה ,והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש.

2.2.2

אגרות החוב (סדרה א') שתהיינה במחזור ואגרות חוב נוספות מאותה סדרה אשר
תונפקנה (אם בכלל) ,כאמור בסעיף  2.2.1לעיל ,תהווינה (ממועד הנפקתן) סדרה אחת
לכל דבר ועניין ,ושטר נאמנות זה ,יחול גם לגבי כל אגרות החוב (סדרה א') הנוספות.
אגרות החוב (סדרה א') הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום ריבית בגין אגרות החוב
(סדרה א') שהמועד הקובע שלו חל קודם למועד הנפקתן.

2.2.3

היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב (סדרה א') בשל הגדלת הסדרה יהיה
שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב (סדרה א') הקיימות במחזור באותה עת ,תפנה
החברה ,לפני הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה א') ,לרשות המסים על מנת לקבל
את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות,
ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי
הניכיון השונים בסדרה א' ,ככל שיהיו .במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה
תחשב לפני מועד הגדלת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב
(סדרה א') ,ותפרסם בדיווח מיידי את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה,
וינוכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב (סדרה א') לפי שיעור הניכיון המשוקלל
כאמור ובהתאם להוראות הדין .במידה ולא יתקבל אישור כאמור ,החברה תודיע
ב דיווח מיידי על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור
הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין אגרות החוב (סדרה א') .חברי הבורסה ינכו מס
במקור בעת פרעון אגרות החוב (סדרה א') ,בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור.
לפיכך ,ייתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי
הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב (סדרה א') טרם הגדלת הסדרה .במקרה
זה ,נישום שהחזיק את אגרות החוב (סדרה א') לפני הגדלת הסדרה ועד לפירעון
אגרות החוב ,יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שנוכה
מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

2.2.4

מבלי לגרוע מן הזכות להרחבת סדרת אגרות החוב כאמור לעיל ,החברה שומרת
לעצמה את הזכות ,בכל עת ומעת לעת ,ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת
מחזיקי אגרות החוב ,ובכפוף להוראות סעיף  2.2.5להלן ליצור התחייבויות פיננסיות
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נוספות ו/או ליטול מימון ו/או חוב כספי נוסף מכל סוג שהוא ו/או להנפיק בהנפקה
לציבור על-פי תשקיף או בהנפקה פרטית ,ולרבות למחזיק קשור ,בכפוף להוראות
הדין ,או בכל דרך אחרת ,סדרות חדשות של אגרות חוב (שאינן מסדרה א') ,או ניירות
ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא ,בתנאי פדיון ,ריבית ,הצמדה ותנאים אחרים כפי
שהחברה תמצא לנכון (להלן" :הסדרות הנוספות") ,וזאת מבלי לפגוע בחובת
הפירעון המוטלת על החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,ובלבד שלאגרות
חוב מסדרות נוספות כאמור לא תהיה בפירוק עדיפות על פני אגרות החוב (סדרה א')
(ואולם אין באמור למנוע מהחברה להנפיק אגרות חוב או ליטול חוב פיננסי אשר
יהיה מגובה בבטחונות מכל סוג שהוא) ובכפוף לאמור בסעיף  2.2.5להלן לעניין נטילת
החוב הנוסף.
2.2.5

על אף האמור לעיל ,הנפקת אגרות חוב (סדרה א') נוספות על דרך של הרחבת סדרה
כאמור בסעיף  2.2.1לעיל ו/או הנפקת אגרות חוב מסדרות נוספות ו/או נטילת מימון
(בין בדרך של הנפקת אגרות חוב ו/או מימון בנקאי ו/או בכל דרך אחרת) על ידי
החברה כאמור בסעיף  2.2.4לעיל( ,להלן כל אחד לחוד וכולם ביחד" :החוב הנוסף"),
תהיינה כפופות להתקיימות כל התנאים הבאים:
במועד נטילת החוב הנוסף ובעקבות נטילת החוב הנוסף לא מתקיימת עילה
א.
לפרעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א') וכן אין חשש סביר לקיומה של עילה
כאמור.
ב.

לקיחת החוב הנוסף לא תביא להפרת אמות המידה הפיננסיות שלקחה על
עצמה החברה לפי שטר זה (לצורך בחינת סעיף זה בלבד לא ילקחו בחשבון
תקופות הריפוי של שני רבעונים).

ג.

לקיחת החוב הנוסף לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב לעומת הדירוג
שהיה לאגרות החוב ערב לקיחת החוב הנוסף.

ד.

הרחבת אגרות החוב (סדרה א') מעבר לסך של  113מליון דולר תהיה אפשרית
בכפוף לתנאים המפורטים בפסקאות (א) עד (ג) לעיל וכן להתקיימות כל
התנאים הנוספים הבאים:
א .כספי ההנפקה של אגרות החוב הנוספות ישמשו אך ורק לרכישת זכויות
נוספות לתמלוגים מחזקת תמר שתנאיהם דומים לתנאי התמלוגים על פי
הזכויות הנרכשות.
ב .הזכויות שתרכשנה מכספי הרחבת הסדרה ישועבדו לטובת מחזיקי אגרות
החוב כמפורט בשטר זה.

2.2.6

בכל מקרה של לקיחת חוב נוסף כאמור לעיל ,תעביר החברה לנאמן ,לא יאוחר מ2-
ימים טרם לקיחת החוב הנוסף (ובמקרה של קיום מכרז מוסדי  2ימים לפחות לפני
קיום המכרז המוסדי):
אישור חתום על-ידי נושא המשרה הבכירה בתחום הכספים בחברה ,לפיו :א)
א.
במועד לקיחת החוב הנוסף ובעקבות נטילת החוב הנוסף לא מתקיימת עילה
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לפרעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א'); ב) לקיחת החוב הנוסף לא תביא
להפרת אמות המידה הפיננסיות שלקחה על עצמה החברה לפי שטר זה לרבות
החישוב שבוצע בקובץ אקסל פעיל (לצורך בחינת סעיף זה בלבד לא ילקחו
בחשבון תקופות הריפוי של שני רבעונים); ג) החברה עומדת בהתחייבויותיה
המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה; ד) לא קיים
חשש סביר שנטילת החוב הנוסף תמנע מן חברה את היכולת לעמוד
בחבוייותיה לפרעון אגרות החוב.
ב.

אישור בכתב מחברת הדירוג כי אין בלקיחת החוב הנוסף כדי לגרום להורדת
דירוג אגרות החוב מתחת לדירוגן ערב לקיחת החוב הנוסף .לעניין סעיף זה,
פרסום אישור החברה המדרגת ייחשב כהמצאת אישור החברה המדרגת
לנאמן כאמור .לעניין סעיף זה יובהר כי כל עוד אגרות החוב (סדרה א')
מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,בחינת הדירוג לצורך סעיף זה
תיעשה ,בכל עת ,על פי הדירוג הגבוה מביניהם.

מובהר כי הנאמן יסתמך על אישורים כאמור ויהיה רשאי לא לבצע בדיקה נוספת
מטעמו.
2.3

אין בזכותה של החברה לקחת חוב נוסף כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל אסיפת מחזיקי
אגרות החוב לפי שטר זה ,לרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב כאמור
בשטר זה ובהתאם להוראות כל דין.

2.4

אגרות החוב (סדרה א') (לרבות כאלו שתונפקנה במסגרת הרחבת סדרה כאמור בסעיף 2.2

לעיל) תעמודנה בדרגה שווה (פרי פסו) ,בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על-פי
איגרות החוב ,ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.
2.5

.3

שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הנפקת אגרות החוב .במקרה של ביטול הנפקת אגרות
החוב ,מכל סיבה שהיא ,יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן; סמכויות הנאמן
3.1

החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') מכח הוראות
סעיף 35ב לחוק ניירות ערך.

3.2

ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה ,תפקידי הנאמן יהיו על-פי כל דין ושטר זה.

3.3

הנאמן יכהן כנאמן מכח הוראות פרק ה' 1לחוק ניירות ערך גם עבור מחזיקי אגרות החוב
שהינם זכאים לתשלומים מכח אגרות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.

3.4

תקופת מינויו הראשונה של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם
להוראות סעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך.

3.5

בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה ,הנאמן מתחייב ,בחתימתו על שטר זה,
לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה ,או מי מטעמה ,לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה
בו כל שימוש ,אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך,
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לפי שטר הנאמנות ,או לפי צו של בית משפט .חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח
של הנאמן (לרבות כל יועץ ,בא כוח וכדומה) ,בכפוף לחתימת השלוח או היועץ כאמור על כתב
סודיות כלפי החברה בנוסח המצורף כנספח ג' לשטר זה.
העברת מידע למחזיקי אגרות החוב אינה מהווה הפרה של התחייבות לסודיות כאמור לעיל,
ובלבד שגילוי מידע כאמור יצומצם למידה וההיקף המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד
בדרישות הדין וכי הנאמן יתאם עם החברה מראש ,ככל שניתן ומותר ,את תוכן ועיתוי הגילוי,
על מנת להותיר בידי החברה שהות סבירה לפנות לערכאות ולמנוע את העברת המידע כאמור,
ובכל מקרה ימסר ,ככל שימסר ,המידע ההכרחי בלבד.

.4

3.6

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות ,כתב הוראות ,הודעה,
בקשה ,הסכמה או אישור ,הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו ,אשר
הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.

3.7

בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות
זה ,כדי שמידע כלשהו ,לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.

3.8

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה .הנאמן לא יתערב באיזו צורה
שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו .אין באמור בסעיף זה
כדי להגביל את הנאמן בכל פעולה שעליו לבצע בהתאם להוראות שטר זה.

רכישת אגרות חוב על-ידי החברה ו/או מחזיק קשור
4.1

החברה שומרת לעצמה ,בכפיפות לכל ההוראות שבדין ,את הזכות לרכוש (בין בבורסה ובין
מחוצה לה) בכל עת ובכל מחיר ותנאים שיראה לה (וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה
וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים) ,אגרות חוב (סדרה א') ,שיהיו במחזור מעת לעת ,מבלי
לפגוע בחובת הפירעון של אגרות החוב (סדרה א') המוטלת עליה .אגרות חוב (סדרה א')
שנרכשו על-ידי החברה תתבטלנה באופן אוטומטי ותמחקנה מהמסחר בבורסה ,והחברה לא
תהיה רשאית להנפיקן מחדש .במקרה בו אגרות החוב (סדרה א') תירכשנה במסגרת המסחר
בבורסה ,החברה תפנה באמצעות החברה לרישומים למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת
תעודות אגרות החוב .החברה תגיש דוח מיידי על רכישה של אגרות חוב ,שבוצעה על-ידה
כאמור ,ככל שנדרש על-פי דין .אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון
מוקדם את אגרות החוב (סדרה א') כאמור בשטר זה.

4.2

בכפוף לכל דין ,מחזיק קשור יהיה רשאי לקנות ו/או למכור מעת לעת ,בבורסה או מחוצה
לה ,לרבות במסגרת הנפקה על-ידי החברה ,אגרות חוב (סדרה א') על-פי שיקול דעתו ובכל
מחיר שייראה לו .אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על-ידי מחזיק קשור תיחשבנה כנכס
של המחזיק הקשור ,הן לא תמחקנה מהמסחר בבורסה והן תהיינה ניתנות להעברה כיתר
אגרות החוב .כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלות מחזיק קשור הן לא יקנו לו זכויות הצבעה
באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב והן לא תימננה לצורך קביעת קיומו של המניין
החוקי הדרוש לפתיחת אסיפות אלה ולא תיכללנה ב"יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
שבמחזור" בקשר להצבעות ולמניין הנוכחים והקולות באסיפות.
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4.3

.5

אין באמור בס"ק  4.1ו 4.2 -לעיל כשלעצמם ,כדי לחייב את החברה ו/או מחזיק קשור ו/או
את מחזיקי אגרות החוב לרכוש אגרות חוב או למכור את אגרות החוב שבידיהם.

התחייבויות החברה
החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
5.1

החברה מתחייבת לשלם ,במועדים הקבועים לכך ,את כל סכומי הקרן והריבית (לרבות ריבית
הפיגורים ,ככל שתחול) שיש לשלמם על-פי תנאי אגרות החוב ולמלא אחר כל התנאים
וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי תנאי אגרות החוב ועל פי שטר זה.

5.2

הנפקת אגרות החוב וההתקשרות בשטר הנאמנות ,אושרו ע"י החברה כנדרש על פי דין.

5.3

החברה לא התקשרה בהסכם אחר ו/או התחייבה בהתחייבות אחרת העומדים בסתירה ו/או
מנוגדים לאחת או יותר מהתחייבויותיה לפי שטר זה .

5.4

במועד שטר זה לא הוגשה כנגד החברה ו/או על ידי החברה בקשה למינוי כונס ו/או מפרק
ו/או בעל תפקיד ולא ניתן צו בעניין מעניינים אלו ולמיטב ידיעת החברה לא עומדת להיות
מוגשת בקשה למינוי או צו כאמור .כמו כן לא קיים כנגד החברה הליך פלילי ו/או מינהלי.

5.5

תחום הפעילות
החברה (לרבות באמצעות חברות בנות) לא תשנה את תחום עיסוקה הבלעדי כמפורט להלן,
אלא אם כן קיבלה מראש ובכתב את אישור חברת הדירוג ,לפיו אין בשינוי תחום העיסוק כדי
לגרום להורדת דירוג החברה ,וכן קיבלה מראש את אישורם של מחזיקי אגרות החוב שיתקבל,
ככל שיתקבל ,בהחלטה רגילה באסיפת מחזיקים.

תחום עיסוקה של החברה הינו :החזקה בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז.
5.6

מגבלת חלוקה
החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה ,אם ורק אם יתקיימו כל התנאים הבאים
5.6.1
במצטבר )1 :במועד החלוקה ובעקבות החלוקה לא מתקיימת עילה לפרעון מיידי של
אגרות החוב (סדרה א') וכי אין חשש סביר לקיומה של עילה כאמור; " )2היום
הקובע" לקביעת הזכאים לחלוקה כפי שנקבע על ידי החברה בהתאם להנחיות
הבורסה ,יחול במועד שלא יהיה מאוחר מ 60 -ימים מהמועד שבו בוצע תשלום קרן
ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב .על אף האמור ככל שהחלוקה תעשה לפי אישור
בית משפט לפי סעיף  303לחוק החברות" ,היום הקובע" כאמור יחול במועד שלא
יהיה מאוחר מ 60-ימים מהמועד שבו אושרה החלוקה על ידי בית המשפט ,ככל
שאושרה ובלבד שהחברה הגישה את הבקשה לבית המשפט בתוך  60ימים מהמועד
שבו בוצע תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב;  )3לפני ביצוע החלוקה
הומצא לנאמן על ידי החברה מסמך התחזית כהגדרתו בסעיף 5.10.1ד להלן ואשר
לפיו החברה עומדת ביחס כיסוי לשירות החוב הצפוי כמפורט בסעיף 5.10.1א להלן,
וכן מסמך בדיקה אשר לפיו החברה עומדת ביחס הכיסוי ההסטורי בלפחות אחד
משני מועדי הבדיקה האחרונים כאמור בסעיף 5.10.1ו להלן ,והחברה עומדת ביחסים
כאמור לעיל;  )4כתוצאה מהחלוקה ובהתבסס על דוחות כספיים (רבעונים או
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שנתיים) אחרונים שפורסמו לא תפר החברה את התחייבותיה לשמירת הון עצמי
כלכלי כאמור בסעיף  5.10.3להלן (והכל מבלי לקחת בחשבון תקופות ארכה הניתנות
במקרה של אי עמידה בסכום ההון העצמי הכללי הנדרש ("תקופות ריפוי")); )5
הסכום המופקד בכרית הבטחון האמורה בסעיף  8להלן הינו לפחות סכום כרית
הבטחון הנדרש על פי תנאי שטר הנאמנות;  )6דירקטוריון החברה בחן וקבע כי
החלוקה מקיימת את מבחן הרווח ואת מבחן יכולת הפירעון ,כמשמעם בסעיף 302
לחוק החברות (כפי שיתוקן מעת לעת) ,או אושרה על-ידי בית המשפט המוסמך,
בהתאם להוראות סעיף  303לחוק החברות;  )7החברה עומדת בהתחייבויותיה
המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה;  )8לא קיים חשש סביר
שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה לפרעון אגרות החוב; )9
על אף האמור לעיל ,החברה לא תהא רשאית לבצע חלוקה של הרווחים הראוים
לחלוקה שנצברו ,על פי דוחותיה הכספיים ,החל מיום  1.7.2027וזאת עד לפרעון מלא
וסופי של אגרות החוב (דהיינו רווחים שנצברו קודם ליום  1.7.2027יהיו ניתנים
לחלוקה גם לאחר המועד האמור).

5.7

5.6.2

החברה מתחייבת להמציא לנאמן אישור מהחברה ,חתום על-ידי נושא המשרה
הבכיר ביותר בתחום הכספים לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר אישור דירקטוריון
החברה את החלוקה ,לפיו מתקיימים התנאים לחלוקה כאמור בסעיף  5.6.1לעיל.
לאישור יצורף התחשיב הרלבנטי לעניין עמידה באמות המידה הפיננסיות בקובץ
אקסל פעיל.

5.6.3

מובהר בזאת כי נכון למועד חתימת שטר זה לא חלה על החברה כל מגבלה ביחס
לחלוקת דיבידנד למעט כמפורט בשטר זה.

דירוג
5.7.1

החברה מתחייבת לפעול לכך ,כי ככל שהדבר יהיה בשליטתה ,אגרות החוב תהיינה
מדורגות על-ידי חברה מדרגת אחת לפחות המאושרת על-ידי הממונה על שוק ההון
במשך כל התקופה שהחל מהמועד בו יונפקו אגרות החוב לציבור ועד למועד הסילוק
המלא ,הסופי והמדויק של החוב ,על-פי תנאי אגרות החוב ,ולצורך כך החברה
מתחייבת ,בין היתר ,לשלם לחברה המדרגת ,כפי שתהיה באותה עת ,את התשלומים
אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג ולמסור לחברת הדירוג את הדיווחים והמידע
הנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין חברת הדירוג .לעניין זה יראו,
בין היתר ,את אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה לשלם לחברה המדרגת ואת
אי מסירת הדיווחים והמידע הנדרשים על ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות
בין החברה לחברה המדרגת ,כסיבות ונסיבות שהינן בשליטת החברה .לעניין זה
מובהר ,כי הפסקת דירוג אגרות החוב עקב סיבות ו/או נסיבות שאינן בשליטת
החברה ,לא ייחשבו כהפסקת דירוג .יובהר כי ככל שאגרות החוב תדורגנה על-ידי
מספר חברות דירוג ,תהא החברה רשאית להפסיק את דירוגן על-ידי מי מחברות
הדירוג ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שלנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב תהא
טענה בקשר לכך ,ובלבד שבאותו מועד אגרות החוב מדורגות על-ידי חברת דירוג אחת
לפחות .החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי
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אגרות החוב וכן שלא לסיים התקשרות עם החברה המדרגת במשך תקופת אגרות
החוב .בכל מקרה של החלפת חברת הדירוג או שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות
על ידי חברת דירוג ,תפרסם החברה דוח מיידי במועד הנדרש על פי דין ובו תפרט את
נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג ,לפי הענין .מובהר ,כי אין באמור
לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברה מדרגת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון .במקרה של החלפת חברת דירוג ,תעביר החברה
לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג
של חברת הדירוג החדשה.
5.7.2
5.8

לעניין מנגנון שינוי שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב במקרה של שינוי דירוג ראו
בנספח א' לשטר זה.

ביטחונות
להבטחת הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על-פי תנאי אגרות החוב ,ומילוי
5.8.1
כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ,תשעבד החברה לטובת
הנאמן (כנאמן למחזיקי אגרות החוב) בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה ,וללא הגבלה
בסכום ,את הנכסים והזכויות המפורטים להלן (ובכפוף לאמור בסעיף  5.8.3להלן):
5.8.1.1

כל זכויותיה של החברה בזכויות הנרכשות המתייחסות לתמלוגים
שיתקבלו מחזקת תמר.

5.8.1.2

זכויות של החברה ,מכל מין וסוג שהם ,הקיימים עתה ושיהיו קיימים
בעתיד בחשבון הפעילות לרבות בכספים ,בפיקדונות ובניירות ערך שיהיו
בו ,ואת כל הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלה .זכויות אלה
תשועבדנה בנוסף בשעבוד יחיד שוטף ראשון בדרגה (למען הסר ספק
מובהר כי זכויות החברה בחשבון החלוקה כהגדרתו בסעיף  7.3להלן לא
תשועבדנה).

5.8.1.3

זכויות של החברה ,מכל מין וסוג שהוא ,הקיימות עתה ושתהיינה קיימות
בעתיד בחשבון כרית הבטחון לתשלום הקרן לרבות בכספים ,בפיקדונות
ובניירות ערך האמורים ,ואת כל הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלה.
זכויות אלה תשועבדנה בנוסף בשעבוד יחיד שוטף ראשון בדרגה.

5.8.1.4

כל זכויותיה של החברה בפוליסת ביטוח המפורטת בנספח ה'.

(הנכסים והזכויות המפורטים בסעיפים  5.8.1.4 – 5.8.1.1לעיל יקראו להלן יחד:
"הנכסים המשועבדים" או "הנכסים").
5.8.2

רישום השעבודים האמורים בסעיפים  5.8.1.2ו 5.8.1.4-לעיל ברשם החברות יעשה
בהתאם לנוסח אגרות החוב המצורפות כנספח ו' לשטר זה בהקדם הניתן לפי
ההסדרים האמורים בסעיף  6להלן (לענין הסדרים בקשר עם שחרור תמורת ההנפקה
ראה סעיף  6להלן).

5.8.3

הואיל ורישום השעבוד שבסעיף  5.8.1.1לעיל בספר הנפט כפוף לקבלת אישור
הממונה לענייני הנפט (להלן" :השעבוד הכפוף לאישור") ,החברה תפעל כמיטב
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יכולתה על מנת לקבל את אישור הממונה באופן שרישום השעבוד הכפוף לאישור
יעשה בתוך  120ימים ממועד רישום אגרות החוב למסחר .רישום השעבוד הכפוף
לאישור יעשה בהתאם לנוסח אגרת החוב הרצ"ב כנספח ז' לשטר זה .מובהר בזאת
כי ככל ולא התבצע רישום כאמור בתוך  120ימים לא יהווה הדבר משום בחינה הפרת
התחייבות כלשהי של החברה למחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן ,ואולם כל עוד לא
נרשם השעבוד הכפוף לאישור אזי ,החל מתום  120ימים ממועד רישום אגרות החוב
למסחר ,יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות
החוב כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת ( 0.75%להלן – "הריבית הנוספת").
בנוסף ,ככל שעקב אי רישום השעבוד הכפוף לאישור ירד דירוג אגרות החוב מתחת
לדירוג של  A1אזי תתוסף לריבית הנוספת ריבית בשיעור שנתי של  0.25%בגין כל
הורדת דרגה ( )notchמתחת לדירוג ( A1להלן – "הריבית המוגברת") .מובהר כי החל
ממועד הרישום של השעבוד הכפוף לאישור תתבטלנה הריבית הנוספת והריבית
המוגברת במלואן.
מועד רישום השעבוד הכפוף לאישור לפי ס"ק זה הינו המועד שבו התקיימו כל
התנאים הבאים )1 :השעבוד נרשם בספר הנפט על פי התנאים לאישור השעבוד כפי
שנקבעו על ידי הממונה על ענייני הנפט;  )2השעבוד נרשם ברישומי רשם החברות
והחברה המציאה לנאמן מקור תעודת רישום שעבוד .בנוסף ,בתוך  30ימים מיום
המצאת המסמכים הנזכרים לעיל תמציא החברה לנאמן את המסמכים הבאים)1 ; :
תדפיס של רשם החברות המעיד ,בין השאר ,על רישום נכון ומדויק של השעבוד
לטובת הנאמן;  )2תצהיר מקורי של נושא משרה בחברה ,מאושר על ידי עורך דין,
לפיו רישום השעבוד אינו עומד בסתירה או בניגוד להתחייבויות אחרות של החברה
ו/או כל דין;  )3חוות דעת עו"ד החברה המאשרת את רישום השעבוד ,אופן רישומו,
דרגת נשייתו ,חוקיותו והיותו בר אכיפה ומימוש כנגד החברה ,על פי הדין בישראל
והכל בנוסח שמקובל על הנאמן.
לעניין אופן ביצוע התוספת או הפחתת הריבית ,ככל שידרש ,יחולו בשינויים
המחוייבים הוראות סעיפים  1.4 – 1.2לנספח א'.
5.8.4

הנאמן מכיר ומאשר בזה כי אכיפת השעבוד בסעיף  5.8.1.1לעיל על הזכויות
המשועבדות ומימושו כפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט כאמור בסעיף  76לחוק
הנפט .למען הסר ספק ,אכיפת השעבודים המנויים בסעיפים  5.8.1.2ו 5.8.1.4-לעיל
ומימושם אינם כפופים לאישור הממונה על ענייני הנפט כאמור.

5.8.5

מובהר בזאת כי הרכוש המשועבד ימשיך להיות מוחזק על-ידי החברה בלבד
ובבעלותה הבלעדית ולא ירשם על-שם הנאמן בכפוף לרישום הבטוחות והשעבודים
על פי שטר הנאמנות אשר יש חובה לרושמם.

5.8.6

למען הסר ספק מובהר ,כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא בחן,
את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב .הנאמן לא
נתבקש לערוך ,והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות ( )Due Diligenceכלכלית,
חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה .בהתקשרותו בשטר נאמנות זה,
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ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,הנאמן אינו מחווה דעתו,
באופן מפורש או משתמע ,באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי
מחזיקי אגרות החוב .אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר
הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן
על פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה ואילך ככל שיש
בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי
אגרות החוב.
5.8.7

5.9

5.10

החברה מתחייבת כי תפעל ותבצע כל פעולה שתידרש לצורך רישום השיעבוד של
זכויות התמלוגים הנרכשות כאמור בסעיף  5.8.1לעיל ,סמוך ככל הניתן לאחר השלמת
ההנפקה של אגרות החוב .החברה מתחייבת בהתחייבות יסודית כי עד למועד בו
יירשם השעבוד הנ"ל בספר הנפט לא תקח כל הלוואה ו/או תיצור חוב פיננסי נוסף
כלשהו בין בדרך של לקיחת הלוואה ו/או אשראי מבנקים מגופים מוסדיים או מכל
מלווה אחר וכן לא תגייס מהציבור חוב נוסף בדרך של הנפקת אגרות חוב הכל באופן
שהנושה היחיד המהותי של החברה יהיו מחזיקי אגרות החוב .למען הסר ספק מובהר
כי החברה תהיה רשאית לבצע פעולות שוטפות ורגילות הנדרשות בקשר עם פעילותה
השוטפת (כגון ,לקיחת משרדים עריכת ביטוחים ,יעוץ מקצועי ,הוצאת דוחות כספיים
ודיווחים אחרים וכל המתחייב מהיותה חברה ציבורית אשר הנפיקה אגרות חוב
ומניות לציבור).

העברה ושעבוד של נכסי החברה
5.9.1

בכפוף לאמור בסעיף  5.9.2להלן החברה תהיה רשאית ,מעת לעת ,למכור ,להחכיר,
להמחות למסור או להעביר בכל דרך אחרת את נכסיה לצדדים שלישים ,וכן תוכל
לשעבדם בכל דרגה שהיא ללא הגבלה בסכום וללא צורך בהסכמת הנאמן.

5.9.2

על אף האמור בסעיף  5.9.1לעיל ,החברה לא תוכל לשעבד את הנכסים הכלולים
במסגרת הנכסים המשועבדים לטובת צדדים שלישים .למען הסר ספק מובהר כי אין
באמור לגרוע מזכות החברה לבצע הרחבת סדרה כאשר השעבודים יבטיחו את מילוי
התחייבות החברה כלפי כל בעלי אגרות החוב הכלולים בסדרה המורחבת .ככל
שהחברה תחפוץ למכור ו/או להעביר נכס מבין הנכסים המשועבדים (למעט לצד
קשור ולמעט לקבוצת דלק בע"מ ו/או דלק אנרגיה ו/או לחברות בשליטתה של
קבוצת דלק בע"מ) היא תוכל לעשות כן ללא צורך בהסכמת הנאמן ,ובלבד שאותו
חלק מתמורת המכירה בגובה סכום הפידיון המוקדם שיש לבצע בגין המכירה
האמורה ,יופקד בחשבון מיוחד שיפתח לצורך זה על שם הנאמן וישמש לצורך פדיון
מוקדם של אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  9.3להלן .זכויות החברה בחשבון
תשועבדנה בשעבוד יחיד קבוע שוטף וראשון לטובת הנאמן .הנאמן מתחייב כי
במעמד וכנגד הפקדת תמורת המכירה בחשבון המיוחד יחתום על כל המסמכים
הנדרשים להסרת השעבודים הקיימים לטובתו על הנכסים הנמכרים וישתף פעולה
באופן מלא לצורך הסדרת מחיקת השעבוד באופן מיידי.

אמות מידה פיננסיות
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5.10.1

יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי וההיסטורי
א.

מובהר כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב ,תנאי לביצוע חלוקה על ידי החברה
הינו קיום שני התנאים הבאים במצטבר )1 :עמידה ביחס כיסוי לשירות החוב
הצפוי שלא יפחת בתקופת הבדיקה (כהגדרתה בס"ק ד להלן ואשר תבוצע
במועדים כאמור בס"ק ד' להלן) האחרונה שלפני החלוקה מיחס של;1.20:1 :
 )2החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים ליום  - 31.12.2018עמידה ביחס
הכיסוי ההיסטורי כהגדרתה בס"ק ו' להלן (ואשר תבוצע במועדים כאמור
בס"ק ו' להלן) שלא יפחת מ 1.20:1-בלפחות אחד משני מועדי הבדיקה
האחרונים .מובהר כי רק אי עמידה ביחס הכיסוי ההיסטורי בשני מועדי
בדיקה רצופים תחשב כאי עמידה בתנאי .עמדה החברה בשני התנאים כאמור
לעיל תהא החברה רשאית לבצע חלוקה (מבלי לגרוע מחובותיה האחרות
הקיימות על פי השטר או על פי דין בקשר לביצוע חלוקה) .למען הסר ספק
מובהר כי אי עמידה ביחס הכיסוי האמור בס"ק 5.10.1א' זה אינו מהווה
הפרה של שטר הנאמנות ואינו מהווה עילה להעמדה לפרעון מיידי של אגרות
החוב והסנקציה היחידה בגינו הינה האיסור לבצע חלוקה.
למען הסר ספק מובהר כי עד ליום פרסום הדוחות הכספיים ליום 31.12.2018
התנאי לביצוע חלוקה יתייחס רק לאמת המידה שבס"ק  1לעיל.

ב.

החברה מתחייבת כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב יחס כיסוי לשירות החוב
הצפוי בתקופת הבדיקה לא יפחת מיחס של.1.05:1 :

ג.

בסעיף זה:
"יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי" ,לכל תקופת בדיקה ,משמעו  -היחס שבין:
תזרים המזומנים הצפוי הפנוי לשירות החוב בתקופת הבדיקה ,לבין סך כל
הסכומים הבאים )1 :תשלומי פירעון הקרן הצפויים בתקופת הבדיקה
למחזיקי אגרות החוב (למעט תשלום הקרן האחרון);  )2תשלומי ריבית
הצפויים להשתלם במהלך תקופת הבדיקה למחזיקי אגרות החוב  )3כל חוב
פיננסי אחר של החברה (לרבות תשלומי ריבית בגינו) הצפוי להפרע במהלך
תקופת הבדיקה (ולמעט חובות שהם לימיטד ריקורס לחברה ( limited
 )recourseדהיינו שזכות בעל החוב הינה להפרע מהנכס המשועבד בלבד ללא
יכולת חזרה אל החברה מעבר למימוש הנכס) ,ולמעט חובות שהינם חובות
נחותים לחובות למחזיקי אגרות החוב).
"תזרים המזומנים הצפוי הפנוי לשירות החוב" משמעו  -כל ההכנסות
הצפויות של החברה בתקופת הבדיקה (ובתוספת כל סכום עודף שיהיה
בחשבון כרית הביטחון האמור בסעיף  8להלן מעבר לסכום כרית הבטחון
הנדרש) ,בניכוי ההוצאות הצפויות של החברה בתקופת הבדיקה.
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ההוצאות הצפויות של החברה"  -משמען הוצאות הנהלה ,וכלליות ואחרות

1

של החברה הנדרשות לפעילותה.
אופן חישוב ההכנסות
מוסכם כי חישוב ההכנסות הצפויות של החברה על פי התזרים המהוון יהיה
בהתאם למפורט בתזרים המהוון כשהוא מהוון בשיעור של  0%ובתוספת
הכנסות אחרות אשר יש לכלול בחישוב ככל שתהיינה צפויות ואשר אינן
כלולות בתזרים המהוון (מובהר כי הכנסות כתוצאה ממכירת זכויות החברה
בתמלוג לא יכללו בחישוב).
בכל בדיקה (למעט הבדיקה המתחילה ב 1 -בינואר לגביה יתבסס החישוב על
התזרים המהוון לשנה קלנדארית מלאה לפי התזרים המהוון) יעשה החישוב
באופן שילקחו חלק מההכנסות הצפויות בשנה בה מתבצע החיוב לפי התזרים
המהוון וחלק מההכנסות הצפויות בשנה שלאחר מכן על פי התזרים המהוון.
החלק בהכנסות שילקח בכל שנה יקבע על פי החלק היחסי של מספר החודשים
בכל שנה אליהם תתייחס הבדיקה.
לדוגמא:
לגבי הבדיקה המתייחסת לתקופה המתחילה ב 1-באפריל  2018ומסתיימת ב-
 30במרס  2019ילקחו  75%מההכנסות משנת  2018ו –  25%מההכנסות בשנת
.2019
לגבי הבדיקה המתייחסת לתקופה המתחילה ב 1-באוקטובר  2018ומסתיימת
ב 30 -בספטמבר  2019ילקחו  25%מההכנסות משנת  2018ו –  75%מההכנסות
בשנת .2019
ד.

1

בדיקת עמידה ביחס כיסוי לשירות החוב הצפוי
החברה תגיש לנאמן בתוך  10ימי עסקים לאחר פרסום דו"ח כספי (שנתי או
רבעוני) מסמך המפרט את אופן חישוב יחס הכיסוי לשירות החוב הצפוי
לתקופת הבדיקה של  12חודשים החל מתחילת הרבעון שלאחר מועד הגשת
הדו"ח (להלן" :מסמך התחזית" ו"-תקופת הבדיקה") ,בהתאמה) .החברה
תהא רשאית לכלול את יחס הכיסוי העולה ממסמך התחזית בדוחותיה
הרבעוניים או השנתיים .נכלל פירוט היחס כאמור בדו"ח הדירקטוריון
תמציא החברה לנאמן בתוך  10ימי עסקים לאחר מכן את מסמך התחזית
כאשר החישוב מאושר גם על ידי רואה חשבון .נכלל חישוב כאמור במסגרת
הבאורים לדוחות הכספיים לא ידרש במסגרת המצאת הפירוט לנאמן אישור
רואה חשבון ויספיק מסמך מאושר על ידי החברה בלבד .ככל ולא נכלל חישוב
בדוחות הכספיים תמציא החברה לנאמן את מסמך התחזית חתום על ידה
בצירוף אישור רואה חשבון.

הוצאות אחרות כוללות הוצאות לרבות בגין הוצאת עריכת ביטוחים.
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מסמך התחזית יכלול :את סכומי התקבולים בתקופת הבדיקה; סוגי וסכומי
ההוצאות בתקופת הבדיקה; סכומי הקרן והריבית הצפויים להשתלם
למחזיקי אגרות החוב במהלך תקופת הבדיקה; יחס הכיסוי לשירות החוב
הצפוי.

5.10.2

ה.

לגבי מסמך תחזית אשר הנתונים בו יתבססו על תזרים מהוון שפורסם על ידי
החברה לציבור במועד העולה על  120ימים לפני פרסום מסמך התחזית תצרף
החברה למסמך התחזית אישור של חתום על-ידי נושא המשרה הבכיר ביותר
בתחום הכספים לפיו לא חלו שינויים מהותיים לרעה בנתונים ששימוש כבסיס
לתזרים המהוון אשר יש בהם כדי לשנות את היחס באופן שלא יאפשר חלוקה
ו/או יהווה הפרה ,או לחלופין ,ככל שחלו שינויים מהותיים לרעה יפרט
האישור את השינויים שחלו וכן ימציא את יחס כיסוי לשירות החוב המעודכן
לנוכח השינויים.

ו.

בדיקת יחס הכיסוי ההיסטורי
החברה תגיש לנאמן בתוך  10ימי עסקים לאחר פרסום כל דו"ח כספי ליום
 30.6ו ,31.12-החל מהדו"ח ליום  ,31.12.18תוצאות בדיקה של עמידה בפועל
ביחסי הכיסוי לתקופה של שנה אחת אחורה מהמועד לגביו נערכו הדוחות
הכספיים (להלן" :יחס הכיסוי ההסטורי").
מסמך בדיקת יחס הכיסוי ההסטורי יכלול :את סכומי התקבולים בתקופת
הבדיקה; סוגי וסכומי ההוצאות בתקופת הבדיקה; סכומי הקרן והריבית
ששולמו למחזיקי אגרות החוב במהלך תקופת הבדיקה; יחס הכיסוי לשירות
החוב בפועל (כאשר בסכומי הקרן והריבית לא יכללו פרעונות מוקדמים) .אופן
חישוב ההוצאות וההכנסות ואופן ביצוע הבדיקה יתבצע בהתאם לאופן בו
מתבצעת בדיקת יחס הכיסוי לשירות החוב הצפוי כמפורט לעיל.
אופן ההמצאה לנאמן ופרסום יחס הכיסוי ההיסטורי יעשה באופן דומה לאופן
שנעשה לגבי יחס הכיסוי לשירות החוב כמפורט לעיל בשינויים המחוייבים.

החברה מתחייבת כי אם יחס הכיסוי לשירות החוב הצפוי ,כפי שיעלה ממסמך
התחזית שתגיש החברה לנאמן בהתאם להוראות סעיף (5.10.2ד) לעיל ,יפחת מיחס
של  1.27:1בגין הדוחות הכספיים שתפרסם החברה עד לפרסום הדוחות לשנת 2019
(ועד בכלל) ,או יפחת מיחס של  1.30:1בגין הדוחות הכספיים שתפרסם החברה לאחר
פרסום הדוחות לשנת  ,2019בשתי תקופות בדיקה רצופות ,אזי תחולנה ההוראות
הבאות:
א.

כל עוד לא ישוב ויעלה יחס הכיסוי לשירות החוב הצפוי על יחס של 1.38:1
במשך שתי תקופות בדיקה לפחות (להלן" :התנאי לשחרור") ,בכל חלוקה של
דיבידנד לבעלי המניות ,שתבוצע בכפוף להוראות סעיף  5.6לעיל ,תפקיד
החברה סכום השווה לסכום הדיבידנד הכולל שחולק בחשבון בנק נפרד
שתפתח החברה על שמה ,אשר ישועבד בשעבוד יחיד קבוע וראשון בדרגה
ושעבוד שוטף יחיד ראשון בדרגה לטובת הנאמן (להלן בסעיף זה" :החשבון
הנפרד").
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ב.

בהתקיים התנאי לשחרור תהיה החברה זכאית לשחרר את כל הכספים
שהצטברו בחשבון הנפרד ולהעבירם לחשבון החלוקה.

ג.

כל עוד מופקדים כספים בחשבון הנפרד ולא התקיים התנאי לשחרור ,יוכלו
הכספים המופקדים בחשבון הנפרד לשמש את החברה אך ורק לצורך
השימושים הבאים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה )1( :פדיון מוקדם
של אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  9.2להלן; ( )2רכישה של אגרות
החוב; ( )3פרעון הקרן במועד התשלום האחרון של אגרות החוב; או ()4
תשלומי קרן וריבית שוטפים.
החברה תהיה רשאית להשקיע את הכספים המופקדים בחשבון הנפרד
בפקדונות (לרבות צמודי דולר) ו/או אגרות חוב ממשלתיות כאמור בסעיף 17
להלן.

5.10.3

הון עצמי כלכלי
החברה מתחייבת כי ההון העצמי הכלכלי של החברה לא יפחת מסך של  51מיליון
דולר (להלן" :ההון העצמי הכלכלי המזערי") במשך שני רבעונים עוקבים .ככל
ובמשך שני רבעונים עוקבים ועד למועד ההחלטה על העמדה לפירעון מיידי ,ככל
שתתקבל ,לא שיפרה החברה את סך ההון העצמי הכלכלי כך שלא יפחת מההון
העצמי הכלכלי המזערי לרבות ,מבלי לגרוע בכל דרך אחרת ,על ידי פרסום תזרים
מהוון לפיו ההון העצמי הכלכלי של החברה שווה או עולה על ההון העצמי הכלכלי
המזערי ,יהווה הדבר עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב.
"הון עצמי כלכלי"  -סך התזרים המהוון המחושב לפי הממוצע הנובע משני
החישובים של  5%ו –  10%הקיימים בתזרים המהוון פחות יתרת קרן ההלוואה נטו.
"יתרת קרן הלוואה נטו" – יתרת קרן ההלוואה הבלתי מסולקת של כל סדרות
אגרות החוב של החברה שבמחזור פחות מזומנים ושווי מוזמנים ,פקדונות לזמן קצר
וניירות ערך סחירים הנמצאים בחשבונות החברה וכריות הבטחון של כל סדרות
אגרות החוב של החברה שבמחזור.
בדיקה ראשונה של אמת מידה פיננסית זו תעשה ביחס לדוחות הרבעון השני לשנת
.2018
החברה תפרסם במסגרת דוח הדירקטוריון בכל מועד פרסום דוח כספי מהו ההון
העצמי הכלכלי שלה על פי האמור לעיל ותמציא לנאמן בתוך  7ימים ממועד פרסום
הדוח הכספי אישור רואה חשבון לגבי האמור (וככל שהאמור נכלל בביאורים לדוחות
הכספיים לא ידרש אישור נוסף).

5.11

הפקדת כספים במקרה של "מכירה מוגברת"
5.11.1

החל מהמועד שבו ימכר גז ממאגר תמר בכמות העולה על ( 130 BCMלהלן בס"ק זה:
"הכמות המקסימלית") אשר תספר בגין מכירות החל מ 1.1.2018 -תפקיד החברה
בגין כל  BCM 1שנמכר מעל הכמות המקסימלית ואשר תקבולי התמלוגים בגינו
התקבלו במלואם על ידי החברה סך של  352,000דולר בחשבון כרית הבטחון או
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בחשבון מיוחד שיפתח למטרה זו על ידי החברה וישועבד בשעבוד יחיד קבוע ,ושוטף
ראשון בדרגה לטובת הנאמן (להלן" :החשבון המיוחד") .זכויות החתימה בחשבון
המיוחד תהיינה של הנאמן בלבד ולעניין השקעות כספים תחולנה לגביו אותן הוראות
החלות לגבי חשבון כרית הבטחון .מובהר כי ככל ותבוצע הרחבה של סדרת אגרות
חוב זו תפקיד החברה סכום גדול יותר באופן שהסך של  352,000דולר יגדל באותו
יחס שבו גדל אחוז זכויות התמלוגים הנרכשות בחזקת תמר לאחר הרחבת הסדרה
לאחוז זכויות התמלוגים הנרכשות בחזקת תמר כפי שהיו במועד הנפקת הסדרה
לראשונה או ליחס בין היקף הסדרה לאחר ההרחבה לבין היקף הסדרה המקורית
כפי שהיה במועד הנפקת הסדרה לראשונה ,הגבוה מביניהם.

.6

5.11.2

הפקדת הכספים בחשבון המיוחד כאמור בסעיף  5.11.1לעיל תבוצע עד ליום  31במרץ
לכל שנה בגין השנה הקלנדארית הקודמת.

5.11.3

החברה תהיה רשאית לשיקול דעתה להורות כי הכספים שבחשבון המיוחד ישמשו
לפדיון מוקדם של אגרות החוב ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיפים  9.3.2ו – 9.3.3
להלן כאשר "מועד קרות האירוע" יחשב המועד שבו הודיעה החברה על הפידיון
המוקדם.

העברת תמורת ההנפקה לחשבון נאמנות והתנאים לשחרורה
6.1

רכז ההנפקה יעביר את תמורת ההנפקה שתתקבל בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה א') ,בניכוי
עמלת ההתחייבות המוקדמת ,לחשבון הנאמנות .מובהר כי לחברה תהיה הרשאה לביצוע
פעולות של המרת שקלים לדולרים והמרת דולרים לשקלים בחשבון הנאמנות ללא צורך
באישור הנאמן.

6.2

אם עד לתום  60ימים לאחר שנתקבלה תמורת ההנפקה של אגרות החוב בחשבון הנאמנות
לא תשלים החברה את הנפקת המניות שתוצענה על פי התשקיף ,באופן שתתקבלנה הזמנות
לרכישת שיעור מזערי של כמות המניות המוצעת ,כפי שיקבע בתשקיף ,או לא תירשמנה
הזכויות הנרכשות בספר הנפט על שם החברה (להלן" :התנאים המוקדמים") ,אזי תבצע
החברה פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  6.4להלן (להלן" :הפדיון
המוקדם הכפוי").

6.3

שחרור כספי ההנפקה לחברה מחשבון הנאמנות
 6.3.1לפני קבלת כספי ההנפקה בחשבון הנאמנות תפקיד החברה בידי הנאמן ביחס
לחשבון הנאמנות מקור של תעודת רישום שעבוד של חשבון הנאמנות ותדפיס של
רשם החברות המעיד ,בין השאר ,על רישום נכון ומדויק של השעבוד לטובת הנאמן.
בתוך  30ימים לאחר מכן תמציא החברה לנאמן )1 :תצהיר מקורי של נושא משרה
בחברה ,מאושר על ידי עורך דין ,לפיו רישום השעבוד אינו עומד בסתירה או בניגוד
להתחייבויות אחרות של החברה ו/או כל דין;  )2חוות דעת עו"ד החברה המאשרת
את רישום השעבודים ,אופן רישומם ,דרגת נשייתם ,חוקיותם והיותם ברי אכיפה
ומימוש כנגד החברה ,על פי הדין בישראל והכל בנוסח מקובל על הנאמן.
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6.4

6.3.2

בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המוקדמים ,הנאמן ישחרר לחברה את כל כספי
תמורת ההנפקה המופקדים בחשבון הנאמנות בצירוף הפירות שנצברו עליהם לא
יאוחר מיום עסקים אחד לאחר המועד בו תמציא החברה לנאמן אישור על רישום
השעבודים האמורים בסעיפים  5.8.1.2ו 5.8.1.3 -לעיל.

6.3.3

בתוך  30ימים ממועד הגשת המסמכים ,של כל אחד מהשעבודים הנזכרים בסעיף
 6.3.2לעיל ,לרשם החברות ,תמציא החברה לנאמן )1 :מקור של תעודת רישום
שעבוד;  )2תדפיס של רשם החברות המעיד ,בין השאר ,על רישום נכון ומדויק של
השעבוד לטובת הנאמן;  )3תצהיר מקורי של נושא משרה בחברה ,מאושר על ידי
עורך דין ,לפיו רישום השעבוד אינו עומד בסתירה או בניגוד להתחייבויות אחרות
של החברה ו/או כל דין;  )4חוות דעת עו"ד החברה המאשרת את רישום השעבודים,
אופן רישומם ,דרגת נשייתם ,חוקיותם והיותם ברי אכיפה כנגד החברה ,על פי הדין
בישראל והכל בנוסח שיסוכם עם הנאמן.

6.3.4

מובהר ומודגש בזאת ,כי המסמכים הנזכרים בסעיף  6.3.2לעיל אינם מתייחסים
לשעבוד הכפוף לאישור .ככל שלא יירשם השעבוד הכפוף לאישור בתוך  120ימים
ממועד רישום אגרות החוב למסחר לא יהווה הדבר הפרה של שטר הנאמנות אולם
תשולם תוספת ריבית ,כאמור בסעיף  5.8לשטר הנאמנות.

6.3.5

מוסכם בזאת כי ככל שסך קרן אגרות החוב שתונפקנה על פי התשקיף יעלה על
סכום השווה למכפלה של  113מליון דולר בשער הדולר היציג כפי שיהיה בתום יום
המסחר במט"ח במועד המכרז המוסדי של אגרות החוב (להלן" :קרן הגיוס
העודף") ,תנהג החברה כדלקמן( :א) החברה תעביר סכום השווה לקרן הגיוס העודף
לחשבון נפרד שיפתח על ידי החברה על שמה ואשר ישועבד בשעבוד יחיד קבוע
וראשון בדרגה לטובת הנאמן (להלן בסעיף זה" :החשבון הנפרד"); (ב) בכל מועד
של פרעון קרן אגרות החוב תהיה החברה חייבת לשלם מתוך החשבון הנפרד חלק
יחסי מהסכום המופקד בחשבון האמור בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב;
(ג) בכל מקרה של פידיון מוקדם תהיה החברה חייבת לשלם מתוך החשבון הנפרד
חלק יחסי מהסכום שיפרע בפדיון מוקדם השווה ליחס שבין הסכום שהופקד
בחשבון הנפרד במועד ההנפקה על פי התשקיף לבין סך תמורת ההנפקה של אגרות
החוב על פי התשקיף; ו( -ד) החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להשתמש
בכספים שבחשבון הנפרד לרכישת אגרות החוב .מלבד ביצוע פעולות המפורטות
לעיל לא תהיה החברה רשאית להעביר כספים מהחשבון הנפרד אלא באישור הנאמן
בכתב ומראש ,או לאחר שביצעה פדיון או רכישה של מלוא קרן הגיוס העודף.
החברה תהיה רשאית להשקיע את הכספים שבחשבון הנפרד בפקדונות (לרבות
צמודי דולר) באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל ו/או אגרות חוב ממשלתיות
של ממשלת ישראל.

פדיון מוקדם כפוי
באם לא התקיימו התנאים המוקדמים בתוך  60ימים לאחר שנתקבלה תמורת ההנפקה של
אגרות החוב בחשבון הנאמנות כאמור בסעיף  6.2לעיל (להלן" :תקופת הביניים") ,תפעל
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החברה כדלקמן:

.7

6.4.1

יום עסקים אחד לאחר תום תקופת הביניים ,או במועד מוקדם יותר לפי שיקול
דעתה ,תפרסם החברה דוח מיידי עם העתק לנאמן (להלן" :הדיווח המיידי") ובו
תודיע אודות ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ומועדו .מועד הפדיון המוקדם הכפוי
יהא לא פחות משבעה עשר ( )17ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ( )45ימים לאחר
פרסום הדיווח המיידי .במסגרת הדיווח המיידי יפורטו סכום הקרן שייפרע בפדיון
מוקדם וכן הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם
הכפוי.

6.4.2

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם כפוי יהיה שווה
לקרן אגרות החוב ,בצירוף ריבית שנתית בשיעור הריבית שנקבעה במכרז אגרות
החוב כפי שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם ,כשהם צמודים לשער הדולר כמפורט
בתנאים הרשומים מעבר לדף ,בניכוי מס כדין (הערך ההתחייבותי של אגרות החוב
(סדרה א')).

6.4.3

במסגרת הסכם העברת הזכויות התחייבה דלק אנרגיה להעביר לחשבון הנאמנות,
לא יאוחר משלושה ימי עסקים לפני מועד תשלום הפדיון המוקדם הכפוי ,סכום
השווה להפרש בין הסכום הנדרש לצורך ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי לבין סך
הכספים המופקדים בחשבון הנאמנות באותו מועד.

6.4.4

החברה תהיה אחראית לבצע את כל הנדרש על פי דין לשם ביצוע הפדיון המוקדם
הכפוי ,לרבות מול מסלקת הבורסה ,ותמציא לנאמן במועד כל מסמך ואישור
הנדרשים לו לשם השלמת המהלך.

6.4.5

הוראות סעיפים  9.2.6 - 9.2.4לשטר יחולו בשינויים המחוייבים לגבי הפידיון
המוקדם שלפי סעיף זה .למען הסר ספק בד בבד עם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי
לא תחול עוד חובה על החברה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב שעבודים כלשהם
וככל שנרשמו יבוטלו (והנאמן ישתף פעולה בביטולם) ,ושטר הנאמנות זה יפקע
ויהא חסר כל תוקף.

משיכת כספים מחשבון הפעילות
7.1

מיד לאחר השלמת הסכם העברת הזכויות החברה תורה לדלק קידוחים ולתמר פטרוליום,
בהוראות בלתי-חוזרות ,לשלם את כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לחברה בגין תמלוגים
מהזכויות הנרכשות לחשבון הפעילות .החברה מתחייבת ,כי בכל עת ,החל ממועד השלמת
הסכם העברת הזכויות עד למועד הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על-פי תנאי אגרות
החוב ,להפקיד כל הכנסה שתקבל בגין תמלוגים מהזכויות הנרכשות לחשבון הפעילות.
החברה לא תקיים בחשבון הפעילות כל מסגרת אשראי ולא תיקח בו הלוואה או התחייבויות
נוספת.

7.2

מבלי לגרוע בהוראות בעניין הנכסים המשועבדים (כהגדרתם בסעיף  5.8.1לעיל) על פי שטר
זה ,כל התקבולים שיופקדו בחשבון הפעילות ,ישמשו אך ורק לתשלום ו/או העברת ו/או
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לפירעון הסכומים הבאים לפי סדר עדיפות כדלקמן (ביצוע התשלומים אשר מועד תשלומם
חל עם קבלת הכספים יבוצעו מיידית בכפוף לסדר העדיפות):
7.2.1

החברה תשלם( :א) הוצאות הנהלה ,וכלליות ואחרות של החברה הנדרשות
לפעילותה; (ב) תשלומים לנאמן בגין שכר טירחתו; (ג) תשלום עבור עריכת ביטוח.

7.2.2

לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.1שולמו (או שלא היו
קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד) ,החברה תשלם מסים ותשלומי חובה
אחרים לרשויות החלים על החברה;

7.2.3

לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.2שולמו (או שלא היו
קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד) תשלם החברה את תשלומי הריבית
אשר חלים על החברה לפי תנאי שטר זה ואגרת החוב;

7.2.4

לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.3שולמו (או שלא היו
קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד) תשלם החברה את תשלומי הקרן
החלים על החברה לפי תנאי שטר זה ואגרת החוב;

7.2.5

לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.4שולמו (או שלא היו
קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד) תשלם החברה את התשלומים לצורך
מילוי חשבון כרית הבטחון (כהגדרתו להלן) עד לסכום כרית הבטחון הנדרש;

7.2.6

לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.5שולמו (או שלא היו
קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד) תשלם החברה תשלומים החלים על
החברה לפי שטר זה בגין פדיון מוקדם חובה של אגרות החוב לפי סעיף  9.3להלן;

7.2.7

לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.6שולמו (או שלא היו
קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד) תשלם החברה תשלומים החלים על
החברה לפי שטר זה בגין פדיון מוקדם ביוזמת החברה של אגרות החוב לפי סעיף
 9.2להלן;

7.2.8

לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.7שולמו (או שלא היו
קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד) תהיה החברה רשאית להעביר מתוך
חשבון הפעילות כספים ,בכפוף לקיום שני התנאים הבאים:
א .הסכומים אותם ניתן יהיה להעביר מתוך חשבון הפעילות יהיו בגובה סכום
הכסף שיהיה מצוי בחשבון הפעילות במועד החל יום אחד לאחר המועד בו נמשך
מחשבון הפעילות הסכום הנדרש לצורך ביצוע תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי
אגרות החוב.
ב .העברת כספים מתוך חשבון הפעילות תוכל לעשות רק במהלך תקופה של 30
ימים מהמועד שבו בוצע תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב.

7.3

לצורך סעיף זה ,החברה תוכל לכלול במסגרת התשלומים האמורים להתבצע לפי סעיפים
 7.2.7 - 7.2.1לעיל גם תשלומים מאותו הסוג הצפויים להשתלם ב 30-הימים שלאחר מועד
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התשלום  .כספים אותם ניתן יהיה להעביר מחשבון הפעילות על ידי החברה כאמור בסעיף
 7.2.8לעיל יהיו ניתנים להעברה לחשבון מיוחד שתפתח החברה לצורך זה בבנק בישראל
(להלן" :חשבון החלוקה") .החברה תהיה רשאית לעשות בכספים שבחשבון החלוקה כל
שימוש שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי על פי דין לרבות ביצוע חלוקות בכפוף להתקיימות
התנאים המפורטים בסעיף  5לעיל.
7.4

אחת לחודש תוך  10ימי עסקים מתום כל חודש החברה תמציא לנאמן דפי חשבון בנק של
חשבון הפעילות בחודש הקודם ובו תפרט את מהות העברות כספים שנעשו מחשבון הפעילות
מעל סכום של  50,000דולר ארה"ב.

כרית בטחון לתשלום הקרן
.8
החברה תפתח על שמה חשבון בנק בישראל בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב .זכויות
8.1
החתימה בחשבון לצורך העברת כספים מהחשבון יהיו לנאמן בלבד .הוראות השקעה של
הכספים בחשבון תינתנה על ידי החברה (להלן" :חשבון כרית הבטחון") .חשבון כרית הבטחון
ישועבד על ידי החברה לטובת הנאמן בשעבוד יחיד קבוע וראשון בדרגה וכן בשעבוד שוטף
יחיד ראשון בדרגה.
8.2

החברה תעביר כספים לחשבון כרית הבטחון בהתאם לסדרי העדיפויות הקבועים בסעיף 7.2
לעיל.

8.3

במקרה בו לא תפרע החברה תשלום קרן ו/או ריבית בהתאם לתנאי אגרות החוב ישתמש
הנאמן בכספי חשבון כרית הבטחון לפרעון קרן ו/או ריבית אגרות החוב.

8.4

היה ותונפקנה בעתיד אגרות החוב (סדרה א׳) נוספות בהתאם ובכפוף לתנאי שטר זה (להלן:
"אגרות החוב הנוספות") ,תפקיד החברה בחשבון כרית הבטחון ,מתוך תמורת ההנפקה של
אגרות החוב הנוספות ,כתנאי מוקדם בטרם תועבר לחברה יתרת תמורת ההנפקה של אגרות
החוב הנוספות ,סכום נוסף ככל שידרש על מנת שלאחר ההפקדה האמורה בחשבון כרית
הבטחון יהיה מופקד סכום כרית הבטחון הנדרש.

8.5

הואיל ותשלומי הקרן והריבית המשתלמים למחזיקי אגרות החוב אינם שווים כך שסכום
כרית הבטחון הנדרש ישתנה מפעם לפעם ,תהא החברה רשאית ,בכל עת ,למשוך מחשבון
כרית הבטחון כל סכום עודף שיהיה בו מעבר לסכום כרית הביטחון הנדרש .הנאמן מתחייב
לחתום על הוראות העברה הנדרשות על ידי החברה בתוך  3ימי עסקים לאחר קבלת דרישת
החברה .ככל שהסכום בחשבון כרית הבטחון יהיה נמוך מסכום כרית הבטחון הנדרש החברה
תהיה חייבת להפקיד בחשבון את הסכום הנדרש על מנת שהסכום בחשבון יהיה שווה לסכום
כרית הבטחון הנדרש וזאת בתוך  14ימי עסקים מהמועד שנדרשה לעשות כן על ידי הנאמן.

8.6

במועד הפרעון הסופי של אגרות החוב (סדרה א') יועברו כל הכספים המצויים בחשבון כרית
הבטחון ,בניכוי הוצאות ועמלות ,על ידי הנאמן ישירות למחזיקי אגרות החוב לצורך ביצוע
חלק מהפרעון הסופי כאמור וזאת בכפוף לקבלת אישור מראש מהחברה בדבר הסכום הנדרש
להשלמת פרעון אגרות החוב כאמור .סעיף זה ייראה כהוראה בלתי חוזרת מאת החברה
להעברת הכספים האמורים למחזיקי אגרות החוב.
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8.7

.9

אופן השקעת הכספים בחשבון הנאמן יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם
לקבוע בסעיף  19בשטר הנאמנות ובלבד שיהיו בפקדונות ,בהשקעות באגרות חוב ממשלתיות.
הנאמן לא יהיה רשאי להתנגד לאופן ההשקעה ולא יהיה אחראי כלפי מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') ו/או החברה לכל הפסד בשל ההשקעות שבוצעו כאמור.

פדיון מוקדם
9.1

9.2

פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
היה ויוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר בה של אגרות החוב שבמחזור
מפני ששווי סדרת אגרות החוב פחת מהסכום שנקבע בתקנון ובהנחיות הבורסה בדבר
מחיקה מהמסחר של אגרות חוב ,תבצע החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב .במקרה
כאמור ,תפעל החברה כדלקמן:
9.1.1

תוך ארבעים וחמישה ( )45ימים מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר
המחיקה מרישום למסחר כאמור ,תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי
המחזיק באגרות החוב לפדותן .ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח
מיידי שישלח לרשות ולבורסה ובשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה
העברית .בהודעה כאמור יפורט גם סכום תמורת הפדיון המוקדם.

9.1.2

מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב ,יחול לא לפני שבעה-עשר ( )17ימים
מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה ( )45ימים מהתאריך הנ"ל,
אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

9.1.3

במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו
לפדותן .תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב בצירוף הריבית שנצברה
(הערך המתואם של אגרות החוב) והפרשי הצמדה עד ליום התשלום בפועל ,כקבוע
בתנאי אגרות החוב.

9.1.4

פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב
שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

9.1.5

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות
באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם
כאמור לעיל ,אך אגרות החוב תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן ,בין היתר,
השלכות המס הנובעות מכך.

9.1.6

יובהר כי המועדים לפדיון מוקדם כמפורט לעיל הם בהתאם לתקנון הבורסה ואם
ישתנה תקנון הבורסה ,המועדים יהיו כפי שיקבע בתקנון הבורסה במועד הפדיון
המוקדם.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה
החברה רשאית לבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החל ממועד הנפקתן לראשונה של אגרות
החוב (סדרה א') ,פדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,כאמור בסעיף  9.2זה ,והכל בכפוף להנחיות
רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי:
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9.2.1

המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם הינו  30ימי מסחר לאחר רישום אגרות
החוב למסחר (ומבלי לפגוע באפשרות לפידיון מוקדם כאמור בסעיף  6.3לעיל).

9.2.2

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון .נקבע פדיון מוקדם
ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד
לתשלום פדיון סופי ,יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור .לעניין
זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות :ינואר  -מרץ ,אפריל  -יוני ,יולי -
ספטמבר או אוקטובר  -דצמבר.

9.2.3

הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מסך של  1מיליון ש"ח .למרות
האמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מהסכום
האמור ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה .לא ייעשה פדיון
מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ 3.2-מיליון
ש"ח.

9.2.4

כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על-ידי החברה ,ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') ,פרו-ראטה ,לפי ערכן הנקוב של אגרות החוב המוחזקות.

9.2.5

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל,
החברה תפרסם דוח מיידי על כך לא פחות משבעה-עשר ( )17ימים ולא יותר
מארבעים וחמישה ( )45ימים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם .בדוח המיידי
האמור יפורטו מועד ביצוע הפדיון המוקדם ,סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן
סכום הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם.

9.2.6

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין
אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל.

9.2.7

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה,
יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים )1( :שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה א')
העומדות לפירעון מוקדם ,אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות
החוב (סדרה א') בשלושים ( )30ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת
דירקטוריון החברה בדבר ביצוע הפדיון המוקדם (להלן" :שווי השוק של יתרת
אגרות החוב") .על אף האמור לעיל ,במידה והפדיון המוקדם (החלקי או המלא)
ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית של אגרות חוב (סדרה א') ,והפדיון
המוקדם יבוצע באותו הרבעון (ביחד עם תשלום הפדיון המוקדם בהתאם להוראות
ס"ק  9.2.2לעיל) ,הרי שבמקרה זה ,לצורך חישוב שווי השוק של אגרות החוב אשר
ישולם למחזיקים על פי ס"ק  9.2.7זה ,יופחת משווי השוק של יתרת אגרות החוב
העומדות לפדיון מוקדם ,הסכום אשר משולם באותו רבעון על חשבון תשלום
הריבית כאמור; ( )2הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון
מוקדם ,דהיינו קרן בתוספת ריבית כשהם צמודים לשער הדולר (כמפורט בסעיף 4
לתנאים שמעבר לדף) ,עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ( )3יתרת תזרים
המזומנים של אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת
ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת
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ריבית בשיעור של  .1.15%היוון אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם
מחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון שנקבע ביחס לאגרות
מוקדם.
לפדיון
העומדות
א')
(סדרה
החוב
על אף האמור ,במקרה של פרעון מוקדם שיחול במהלך השנה האחרונה שלפני מועד
הפרעון הסופי של קרן וריבית אגרות החוב הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב
יהיה הגבוה מבין ס"ק ( )1או ( )2לעיל בלבד שבסעיף  9.2.7זה.
לעניין סעיף זה" ,תשואת האג"ח הממשלתי" משמעה ,ממוצע התשואה (ברוטו
לפדיון) המשוקלל ,בתקופה של שבעה ימי עסקים ,המסתיימת שני ימי עסקים לפני
מועד ההודעה על הפדיון המוקדם ,של שתי סדרות אגרות חוב דולריות של ממשלת
ישראל בעלות ריבית בשיעור קבוע ,ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך
החיים הממוצע של אגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי.
היינו ,סדרה אחת בעלת המח״מ הקרוב הגבוה ממח״מ אגרות החוב (סדרה א׳)
במועד הרלבנטי ,וסדרה אחת בעלת המח״מ הקרוב הנמוך למח״מ אגרות החוב
(סדרה א׳) במועד הרלבנטי ואשר שקלולן ישקף את מח״מ אגרות החוב במועד
הרלבנטי.
לדוגמא :אם מח״מ של אג״ח ממשלתי א׳ הוא ארבע ( )4שנים ,המח״מ של אג״ח
ממשלתי ב׳ הוא שנתיים ( )2ומח״מ יתרת ההלוואה הוא שלוש וחצי ( )3.5שנים,
תחושב התשואה כדלקמן:
4x +2(1-x(=3.5

=Xמשקל התשואה של אג״ח ממשלתי א׳
 =1-Xמשקל התשואה של אג״ח ממשלתי ב׳
על-פי החישוב ,התשואה השנתית של אג״ח ממשלתי א׳ תשוקלל בשיעור של שבעים
וחמישה אחוזים ( )75%מ״התשואה״ ותשואה השנתית של אג״ח ממשלתי ב׳
תשוקלל בשיעור של עשרים וחמישה ( )25%מ״התשואה".
״מח״מ״  -משך חיים ממוצע.
9.2.8

9.3

במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תודיע בדוח מיידי על )1( :שיעור
הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; ( )2שיעור הפדיון החלקי במונחי
הסדרה המקורית; ( ) 3שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; ( )4שיעור
הריבית שישולם בפדיון החלקי ,מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; ( )5עדכון
שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו ,במונחי הסדרה המקורית; ( )6המועד הקובע
לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה ששה ( )6ימים לפני
המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

חובת פדיון מוקדם
 9.3.1הגדרות :למונחים שלהלן תהיה בסעיף  9.3זה המשמעות שלצידם:
"שיעור ההחזקה המינימלי"  -שיעור זכאות לתמלוג של  4.875%מזכויות בשיעור
של ( 31.25%מתוך  ,)100%בחזקת תמר (אשר יהווה בטוחה כמפורט בסעיף 5.8
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לעיל) המוחזקות במועד התשקיף על ידי דלק קידוחים ( )22%ותמר פטרוליום
( ,)9.25%או ממי שיבוא במקומן (ככל שיעבירו את חלקן) .ככל שתתבצע הרחבת
סדרה במסגרתה נרכשו זכויות תמלוגים נוספות יגדל שיעור ההחזקה המינימלי
באותו יחס שבו גדל אחוז הזכויות הנרכשות בחזקת תמר לאחר הרחבת הסדרה
לאחוז הזכויות הנרכשות בחזקת תמר במועד הנפקת הסדרה לראשונה;
"אירוע פדיון מוקדם חובה" – קיטון בשיעור ההחזקה בזכויות התמלוג מתחת
לשיעור ההחזקה המינימלי שינבע מהעברה ,המחאה או מכירה של הזכויות בזכות
התמלוג לצד שלישי למעט במסגרת של מיזוג שאינו מהווה עילה לפירעון מיידי
בנסיבות כמפורט בסעיף  10.1.23להלן .בסעיף זה" ,צד שלישי" לרבות חברת בת
של החברה;
"מועד האירוע" – מועד האירוע יחול במועד רישום הקיטון האמור בפנקס הנפט ,
או במועד בו נתקבלה בידי החברה או בידי תאגיד קשור ,לפי העניין ,לפחות 20%
מתמורת המכירה ,לפי המוקדם מביניהם;
"סכום הקרן שיפרע בפדיון מוקדם" –
עד לקיטון של  50%ביחס לשיעור ההחזקה המינימלי  -חלק יחסי מסך הערך הנקוב
שטרם נפרע של אגרות החוב (סדרה א') שקיימות במחזור במועד האירוע ,השווה
לשיעור הקיטון היחסי בשיעור בזכויות התמלוג מתחת לשיעור ההחזקה המינימלי
(לדוגמא ,במקרה שהחברה תמכור זכויות באופן שתרד בשליש משיעור ההחזקה
המינימלי ,אזי סכום הקרן שיפרע יהיה שווה לשליש מסך הערך הנקוב שטרם נפרע
של
של קרן אגרות החוב (סדרה א') שקיימות במחזור במועד האירוע) .קיטון
למעלה מ 50%-ביחס לשיעור ההחזקה המינימלי – החברה תהיה חייבת לפרוע
בפרעון מוקדם כפוי את מלוא יתרת החוב של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.
במקרה שיתקיים אירוע פדיון מוקדם חובה ,תבצע החברה פדיון מוקדם של סכום
הקרן שיפרע בפדיון מוקדם ,ותוך יום עסקים אחד לאחר מועד האירוע תפרסם דוח
מיידי על כך ,בו יצוין מועד ביצוע הפדיון המוקדם החלקי האמור ,שיחול לא פחות
משבעה-עשר ( )17ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ( )45ימים לאחר פרסום הדוח
המיידי.
9.3.2

.10

על פדיון מוקדם חובה לפי סעיף  9.3זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,סעיפים 9.2.1-
 9.2.8לעיל.

פירעון מיידי
 10.1בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן ,וכל עוד לא בוטל או הוסר ,יהיו הנאמן
והמחזיקים רשאים להעמיד לפירעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב,
כולה או חלקה ,וכן לממש בטוחות שניתנו להבטחת אגרות החוב ,והנאמן יהיה חייב לעשות
כן במקרה שהתקבלה על כך החלטה כדין באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב כאמור
בסעיף  10.2להלן ,ויחולו ההוראות בסעיף  10.2להלן ,לפי העניין .ואלה המקרים:
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10.1.1

אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו שיש לשלמו על-פי תנאי אגרות החוב או
הוראות שטר הנאמנות ,או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת
מחזיקי אגרות החוב והפרה כאמור לא תוקנה בתוך  7ימי עסקים מהמועד שבו
נודע לחברה על ההפרה.

10.1.2

אם ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או מונה לחברה מפרק זמני או התקבלה
החלטה בת תוקף לפירוק החברה או אם תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי
דומה ,וצו כאמור או ההחלטה כאמור ,למינוי מפרק זמני או צו פירוק זמני ,לא
בוטלו בתוך ארבעים וחמישה ( )45ימים מיום המינוי ,מתן הצו או ההחלטה ,לפי
העניין .על אף האמור לעיל ,לא תינתן לחברה תקופת הריפוי כאמור לעיל ,במקרה
שבו צו או ההחלטה ניתנו לבקשת החברה או בהסכמתה.

10.1.3

אם יוטל עיקול ,ימומש שעבוד ,או יבוצעו פעולות כלשהן של הוצאה לפועל והכל על
עיקר נכסי החברה (כהגדרתם להלן) ,ולא יוסר העיקול או יבוטל מימוש השיעבוד
או תבוטל פעולת ההוצאה לפועל בתוך ארבעים וחמישה ( )45ימים לאחר שהוטל
העיקול או מומש השעבוד או בוצעה פעולת ההוצאה לפועל .על אף האמור לעיל,
לא תינתן לחברה תקופת הריפוי כאמור לעיל ,במקרה שבו פעולה כאמור בוצעה
לבקשת החברה או בהסכמתה.

10.1.4

אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו כאמור כנגד החברה
או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף  350לחוק
החברות (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה לרבות
פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה) ,או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת
פשרה או הסדר כאמור ,על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה
במועדן ,או אם תוגש בקשה לפי סעיף  350לחוק החברות כנגד החברה (ושלא
בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה ( )45ימים ממועד
הגשתה.

10.1.5

אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) לחברה ,או
על עיקר נכסי החברה ,או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני  -אשר לא נדחו או
בוטלו בתוך ארבעים וחמישה ( )45ימים ממועד הגשתם או נתינתם ,לפי העניין; או
 אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על עיקר נכסי החברה .על אף האמור לעיל,לא תינתן לחברה תקופת הריפוי כאמור לעיל ,במקרה שבו פעולה כאמור בוצעה
לבקשת החברה או בהסכמתה.

10.1.6

החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל דין או לפי
הוראות שטר הנאמנות בתוך  30ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומם.

10.1.7

אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.

10.1.8

אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב ,למעט השעיה בעילה של היווצרות
אי בהירות ,כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה ,וההשעיה לא בוטלה תוך 60
ימים.
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10.1.9

אם החברה הפסיקה את תשלומיה או אם הודיעה על כוונתה להפסיק את
תשלומיה.

 10.1.10אם החברה תחוסל או תימחק ,מכל סיבה שהיא ,למעט מחיקה לצרכי מיזוג עם
חברה אחרת בו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויות החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  10.1.23להלן.
 10.1.11אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש
ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.
 10.1.12אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי
אגרות החוב.
 10.1.13אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות ובכלל זה אם
יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא,
ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון – ההפרה לא תוקנה בתוך  10ימי עסקים
ממועד קבלת הודעה בכתב על דבר ההפרה מן הנאמן.
 10.1.14אם החברה הנפיקה חוב נוסף בניגוד לאיזו מהתחייבויותיה לפי סעיף  2.2.5לעיל.
 10.1.15אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת
לעת ,או שינתה את תחום עיסוקה בניגוד להתחייבותה לפי סעיף  5.5לעיל.
 10.1.16אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להתחייבותה לפי סעיף  5.6לעיל.
 10.1.17אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על-ידי חברה מדרגת לפרק זמן העולה
על  60ימים רצופים ,למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה עקב סיבות ו/או נסיבות
שאינן בשליטתה של החברה .לעניין זה" ,נסיבות שבשליטת החברה" משמען ,בין
היתר ,אי ביצוע תשלומים לחברת הדירוג להם התחייבה החברה כלפיה ואי מסירת
דיווחים ומידע הנדרשים על-ידי חברת דירוג במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין
חברת הדירוג .למען הסר ספק מובהר ,כי כל עוד אגרות החוב מדורגות על-ידי
חברת דירוג אחת לא תהווה הפסקת דירוג על-ידי חברת דירוג אחרת עילה לפרעון
מיידי.
 10.1.18אם החברה יצרה שעבודים על הנכסים המשועבדים או העבירה אותם שלא בהתאם
להוראות סעיף  5.9.2לעיל.
 10.1.19אם החברה הפרה את התחייבותה לשמירת יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי כאמור
בסעיף (5.10.1ב) לעיל במשך שני רבעונים רצופים.
 10.1.20אם החברה הפרה את התחייבותיה לעניין הון עצמי כלכלי (לרבות בתקופות הריפוי)
כאמור בסעיף  5.10.3לעיל.
 10.1.21אם החברה הפרה את התחייבותה להפקדת כספים בכרית הבטחון לתשלום הקרן
ו/או הריבית לפי  8.2ו 8.4-לעיל ,וההפרה לא תוקנה בתוך  10ימי עסקים.
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 10.1.22אם החברה לא ביצעה פדיון מוקדם חובה במועד ובתנאים המפורטים בסעיף 9.3

לעיל.
 10.1.23אם בוצע מיזוג של החברה עם תאגיד אחר ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי
איגרות החוב (סדרה א') ,אלא אם כן הצהיר התאגיד הקולט כלפי מחזיקי איגרות
החוב ,לרבות באמצעות הנאמן ,לפחות עשרה ( )10ימי עסקים לפני מועד המיזוג,
כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתו של התאגיד הקולט ,לקיים
את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
 10.1.24אם החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
 10.1.25אם יעודכן דירוג אגרות החוב על-ידי החברה המדרגת של אגרות החוב (שאינו
כתוצאה משינוי במתודולוגיה ו/או בסולמות הדירוג של החברה המדרגת) ,כך
שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של  .Baa3דורגו אגרות החוב על-
ידי יותר מחברת דירוג אחת ,הדירוג הקובע לצרכי פסקה זו יהא הדירוג הנמוך
מבין הדירוגים.
 10.1.26אם חוות דעת או דוח סקירה של רואה החשבון לדוחות הכספיים הרבעוניים או
השנתיים של החברה תכלול הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך
פעילותה של החברה כעסק חי למשך שני רבעונים עוקבים.
 10.1.27אם תועמד לפירעון מיידי ,שלא ביוזמת החברה ,סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה
החברה ,אשר רשומה למסחר בבורסה (להלן בסעיף זה" :הסדרה האחרת") או
יועמד לפירעון מיידי ,שלא ביוזמת החברה ,חוב אחר של החברה ,לרבות מספר
חובות במצטבר (ובלבד שאם מדובר בחובות מצטברים– הרי שהם הועמדו לפירעון
מיידי בד בבד או סמוך האחד לשני) ,שנלקח מבנקים או מוסדות פיננסים שהערך
ההתחייבותי שלו ו/או שלהם במצטבר במועד ההעמדה לפירעון מיידי עולה ו/או
עולים על סך המהווה  15%מהתחייבויות החברה (במאוחד) על פי דוחותיה
הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו סמוך לאותו מועד ,והדרישה לפירעון
מיידי בגין החוב האחר (למעט ככל שמדובר בסדרת אג"ח) לא הוסרה ו/או החברה
לא פרעה את החוב האחר תוך  30ימים מהמועד בו הועמדו לפירעון מיידי (למעט
ככל שמדובר בסדרת אג"ח) .מובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול לגבי חובות
שהינם חובות לימיטד ריקורס (( (limited recourseדהיינו שזכות בעל החוב הינה
להפרע מהנכס המשועבד בלבד ללא יכולת חזרה אל החברה מעבר למימוש הנכס)
אשר לא ימנו כחוב שהועמד לפרעון מידי לצורך סעיף זה.
 10.1.28אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת
כאמור בסעיף  10.1.24לעיל) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי
בית משפט ,או ימונה לה מפרק קבוע.
 10.1.29אם החברה תעביר את זכותה לתמלוגים מחזקת תמר הנכללת בזכויות הנרכשות
לחברה בת ,למעט במסגרת של מיזוג שאינו מהווה עילה לפירעון מיידי בנסיבות
כמפורט בסעיף  .10.1.23לעיל.
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 10.1.30אם החברה תהיה בהפרה של אילו מאמות המידה הפיננסית שבסעיף  5.10לעיל
(להלן בסעיף זה" :אמות המידה הפיננסיות") (ללא תקופת הריפוי) ,ובמהלך אותה
תקופה תתקשר בעסקת בעל שליטה חריגה (כהגדרתה להלן) יהווה הדבר עילה
לפרעון מיידי ,אלא אם יתקבל לכך קודם לביצוע ההתקשרות אישור מראש של
מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.
לעניין זה" ,עסקת בעל שליטה חריגה" משמעה עסקה חריגה כהגדרתה בסעיף 1
לחוק החברות ,אשר מתקיימים בה כל האמור להלן( :א) העסקה הינה עם בעל
השליטה בחברה או עם אדם אחר שלבעל השליטה בחברה באותו מועד יש בה
עניין אישי; (ב) העסקה אינה נכנסת בגדר איזו מההקלות המפורטות בתקנות
החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,תש"ס ,2000-או כל הקלות אחרות כפי
שתהיינה מעת לעת על-פי דין לגבי עסקאות עם בעל שליטה.
מבלי לגרוע מהאישורים הנדרשים לפי כל דין ,האמור לעיל לא יחול על )1( :עסקה
אשר החברה הצהירה כי היא נועדה לרפא את הפרת החברה את התחייבויותיה
לעמידה באמות המידה הפיננסיות ,וכן צירפה אישור חתום על ידי נושא המשרה
הבכיר בתחום הכספים בחברה המפרט כיצד צפויה העסקה לרפא את ההפרה
כאמור .הנאמן רשאי להסתמך על אישור נושא המשרה כאמור מבלי שיידרש
לבדוק נכונותו; ( )2עסקאות בקשר לתנאי כהונה או העסקה של בעל השליטה
בחברה או קרוביו ,המכהנים כנושאי משרה ,שאינן חורגות ממדיניות התגמול של
החברה שאושרה כדין ,כפי שתהיה בתוקף במועד הרלוונטי; ( )3כל עסקה שתכנס
לתוקף רק לאחר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות; ( )4עסקאות המהוות
הארכה של עסקה קיימת בתנאים זהים באופן מלא לאלו של העסקה הקיימת
אשר אושרה טרם חתימת שטר זה ,לרבות עסקאות בקשר לתנאי כהונה והעסקה
של בעל השליטה או קרוביו; ( )5עסקה כאמור שאינה נדרשת לאישור על-ידי
אסיפת בעלי מניות של החברה בהתאם לסעיף  275לחוק החברות.
מובהר כי ככל שהחברה תחדל להיות חברה ציבורית ,האמור לעיל יחול גם במקרה
שבו החברה אינה מצויה במצב של הפרת אמות המידה הפיננסיות.
לעניין סעיף  10.1זה" ,עיקר נכסי החברה" משמעותו נכסים ששווים המצרפי עולה על 50%
מתוך המאזן של החברה לפי דוחותיה הכספיים האחרונים.
למען הסר ספק ,מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה
בפועל של אגרות החוב לפירעון מיידי או במימוש הבטוחות כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל סעד
אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לנאמן על-פי הוראות שטר זה או על-פי כל
דין ,ואי העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף
 10.1לעיל ,לא תיחשב לוויתור על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן כאמור.
 10.2בקרות איזה מהאירועים בסעיף  10.1לעיל ,ובהתאם להוראות הכלולות בו על סעיפי המשנה
שבו:
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10.2.1

הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב ,אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף
עשרים ואחד ( )21ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף
 10.2.7להלן) ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל
היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב או בדבר מימוש בטוחות שניתנו ,בשל
קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  10.1לעיל.

10.2.2

במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים
המפורטים בסעיף  10.1לעיל ,לפי העניין ,והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב
כאמור התקבלה בהתאם לסעיף  10.2.3להלן ,הנאמן יהיה חייב ,תוך זמן סביר
ומוקדם ככל האפשר ,להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב או לממש בטוחות שניתנו ,בהתאם להחלטה כאמור.

10.2.3

החלטת מחזיקים להעמיד אגרות חוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות שניתנו
כאמור לעיל ,תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה ,בעצמם או על-ידי בה כוחם,
מחזיקים בחמישים אחוזים ( )50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
שבמחזור במועד הקבוע לאסיפה כאמור ,ברוב רגיל של המחזיקים ביתרת הערך
הנקוב של (סדרה א') המשתתפים בהצבעה או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים
נדחית שנכחו בה בעצמם או באמצעות באי כוחם מחזיקים בעשרים אחוזים ()20%
לפחות מהיתרה כאמור.

10.2.4

הנאמן או המחזיקים לא יעמידו את אגרות החוב לפירעון מיידי או יממשו בטוחות
שניתנו ,אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה מוקדמת בכתב על כוונתם לעשות כן 15
ימים מראש; ואולם הנאמן או מחזיקי אגרות החוב רשאים לקצר את מניין הימים
כאמור וכן אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור ,אם קיים חשש סביר כי
מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש
בטוחות שניתנו.

10.2.5

העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על-ידי הנאמן לחברה מיד עם פרסום
ההודעה או פרסום זימון האסיפה במערכת המגנ"א יהווה התראה מראש ובכתב
לחברה על כוונתו של הנאמן לפעול כאמור.

10.2.6

נקבעה באיזה מסעיפי המשנה בסעיף  10.1לעיל ,תקופה שבה רשאית החברה לבצע
פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי
ולממש בטוחות ,רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון
מיידי ולממש בטוחות כאמור בסעיף  10.2זה ,רק אם חלפה התקופה שנקבעה
כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר
הנאמנות אם קיים חשש סביר שיש בתקופת ריפוי כאמור כדי לפגוע באופן מהותי
בזכויות המחזיקים.

10.2.7

הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  21הימים האמורים (בסעיף
 10.2.1לעיל) במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בכינוס האסיפה מסכנת את
זכויות מחזיקי אגרות החוב.
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10.2.8

פירעון מיידי של אגרות החוב ייעשה לפי יתרת ערכן הנקוב של אגרות החוב ,אשר
טרם נפרעו ,כולל הפרשי הריבית שנצברה על הקרן ,לרבות ריבית פיגורים (ככל
שתחול) ,כאשר הריבית תחושב לתקופה המתחילה לאחר היום האחרון שבגינו
שולמה ריבית ועד למועד הפירעון המיידי בפועל (חישוב הריבית עבור חלק משנה
ייעשה על בסיס  365ימים בשנה).

10.2.9

למען הסר ספק ,מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי או מימוש בטוחות
כאמור לעיל או בהעמדה לפרעון מיידי או מימוש בטוחות ,כדי לגרוע או לפגוע בכל
סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לנאמן על פי תנאי אגרות החוב
והוראות שטר זה או על פי דין ,ואי העמדת החוב לפירעון מיידי או מימוש בטוחות
בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף  10.1לעיל ,לא תהווה ויתור כלשהו על
זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או הנאמן כאמור.

תביעות והליכים בידי הנאמן
בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית ,יהיה הנאמן רשאי ,לפי שיקול
11.1
דעתו ,ובהודעה בכתב לחברה של  7ימים מראש ,במידת האפשר בנסיבות אותו עניין ,לנקוט
כלפי החברה ,בכל אותם הליכים ,לרבות הליכים משפטיים כפי שימצא לנכון ובכפוף
להוראות כל דין ,לשם אכיפת התחייבויות החברה על-פי שטר הנאמנות ולשם הגנה על
זכויות מחזיקי אגרות החוב על-פי שטר הנאמנות ואכיפת הביצוע על החברה של
התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה .למרות האמור לעיל ,לנאמן זכות לקיצור תקופת
ההודעה המוקדמת ואף לא לתיתה כלל אם הנאמן בדעה כי כל דחייה בנקיטת הליכים
כאמור מסכנת באופן ממשי את זכויות מחזיקי אגרות החוב .אין באמור לעיל כדי לפגוע
ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב
לא הועמדו לפירעון מיידי או מומשו בטוחות והכל להגנת מחזיקי אגרות החוב ו/או לצורך
מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל דין .להסרת ספק מובהר כי הזכות
להעמיד לפירעון מיידי את החוב תקום אך ורק לפי הוראות סעיף  10לשטר ,ולא מכוח סעיף
 11זה.
11.2

בכפוף להוראות סעיף  27לשטר זה ("שיפוי הנאמן") הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף
 11.1לעיל אם יידרש לעשות כן על-ידי החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי
אגרות החוב ,אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה
לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד הסביר הראשון.

11.3

למרות האמור לעיל ,החלטה בנוגע להגשת בקשה לפירוק החברה תתקבל באסיפת
מחזיקים מיוחדת כהחלטה מיוחדת.

11.4

ב כפוף להוראות שטר זה ,רשאי הנאמן ,אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפה כללית של
מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.

11.5

הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל ,לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה
א') ,בה יוחלט בהחלטה רגילה (באסיפה רגילה) אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על-
פי שטר זה .כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת
הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור .פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא
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שיהוי ובמועד האפשרי הראשון הסביר (בכפוף להוראות התוספת השנייה לשטר זה בעניין
כינוס אסיפות מחזיקים) .על אף האמור לעיל ,הנאמן יגיש בקשה לפירוק החברה רק לאחר
שהתקבלה בעניין זה החלטה מיוחדת באסיפת מחזיקים מיוחדת.
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11.6

למען הסר ספק יובהר ,כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש
בטוחה עליהם החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על-פי סעיף  10.2לעיל ,למעט אם
האירוע שבגינו התקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי בוטל או הוסר.

11.7

בכפוף להוראות שטר זה ,רשאי הנאמן אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפה כללית של מחזיקי
אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר נאמנות זה.

11.8

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות לעשות פעולה כלשהי ,לרבות פתיחת
הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף זה ,הנאמן רשאי,
על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעכב ביצוע של כל פעולה על-ידו על-פי שטר נאמנות זה ,לצורך
פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת מחזיקי
אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ,ובלבד שלא יהא בפנייה להשהות את
פעולות הנאמן באופן שיפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב .הפניה לאסיפה הכללית של
מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון
האפשרי הסביר.

11.9

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או
לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על-פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות
משפטיות ,גם לפני שאגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי ,לצורך מתן כל צו באשר לענייני
הנאמנות.

נאמנות על התקבולים
12.1

כל התקבולים שיתקבלו ו/או יוחזקו מעת לעת על-ידי הנאמן ,למעט שכר טרחתו ופירעון
כל חוב כלפיו ,בכל דרך שהיא ,לרבות אך לא רק ,כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון
מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט ,אם ינקוט ,כנגד החברה ,יוחזקו על-ידיו בנאמנות
וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:
תחילה  -לסילוק ההוצאות ,התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על-ידי הנאמן,
הוטלו עליו ,או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר אחר
עם תנאי שטר זה ,לרבות שכרו (ובלבד שהנאמן לא קיבל קודם לכן את שכרו מהחברה או
ממחזיקי אגרות החוב)); שנית  -לתשלום כל סכום אחר על-פי ההתחייבות לשיפוי (כהגדרת
מונח זה בסעיף  27לשטר); שלישית  -לתשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי
סעיף  27לשטר ,ראשית למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כאמור מעבר לחלקם היחסי
כאמור בסעיף  27להלן ולאחר מכן למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי
סעיף  27לשטר.
היתרה תשמש ,אלא אם הוחלט אחרת בהחלטה מיוחדת באסיפת מחזיקי אגרות החוב,
למטרות לפי סדר העדיפות הבא( :א) ראשית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי
הריבית המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב ,בכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב,
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פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות
קדימה לגבי איזה מהם; (ב) שנית  -כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית
המגיעים להם על-פי אגרות החוב המוחזקות על-ידיהם ,בכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות
החוב ,פרי-פסו ,שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם; (ג) שלישית
 כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על-פי אגרות החובהמוחזקות על-ידם ,בכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב ,פרי-פסו ,וזאת בין אם הגיע
זמן סילוק סכומי הקרן ובין לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם ,בלי כל העדפה בקשר
לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר; (ד) רביעית  -את
העודף ,במידה שיהיה כזה ,ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה ,לפי העניין .תשלום הסכומים
על-ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב כפוף להוראות הדין.

.13

12.2

מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור ,ככל שיש חובה לנכותו על-פי כל דין.

12.3

תקבולים שיתקבלו על-ידי הנאמן מהחברה בגין תשלומים שבוצעו על-ידי המחזיקים מקום
בו החברה הייתה חייבת לשלמם ,ישמשו לתשלום למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו באותם
תשלומים.

סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן
הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום (ריבית ו/או קרן) אותו על החברה
לשלם למחזיקים (להלן בסעיף זה" :התשלום הרלוונטי") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או
ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (להלן בסעיף זה" :סכום המימון") ובלבד שהחברה לא
נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון .החברה תעביר את
סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי .החברה אינה רשאית
לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי
המחזיקים לגבי התשלום הרלוונטי.
עד לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני למועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום
המימון תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון ,מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים
שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי.
סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא
התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או
ביצוע הפעולות בגינם נדרש סכום המימון) יוגבל לסך של  500,000ש"ח (בצירוף מע"מ).
אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת
לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין .כמו כן ,אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול
באופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.

 .14סמכות לעכב חלוקת כספים
 14.1למרות האמור בסעיף  12לעיל ,היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים
האמורים בסעיף  13לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב ,כאמור
לעיל ,יהיה נמוך מסך של  1מיליון ש"ח ,לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי
להשקיע את הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות המותרות על-פי סעיף  19לשטר זה
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ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות לפי הוראות סעיף  19לשטר
זה ,לפי ראות עיניו.

.15

14.2

לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן ,יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן
לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב ,אם יגיעו ,לסכום של  1מיליון ש"ח או במועד הקרוב
הקבוע לביצוע תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב לפי המוקדם מבניהם,
אף אם הסכום שנצבר בידי הנאמן פחות מסכום של  1מיליון ש"ח ,יהיה הנאמן חייב לחלק
את הסכום האמור למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב.

14.3

על-אף האמור בסעיף זה ,רשאים מחזיקי אגרות החוב ,לפי החלטה רגילה שתתקבל על-
ידם ,להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על-ידי הנאמן והעומדים לחלוקה
כאמור בסעיף  12לעיל ,אף אם סכומם עומד על פחות מסך של  1מיליון ש"ח ,ואף אם טרם
הגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית על פי תנאי אגרות החוב והכל בכפוף לאישור הבורסה.

הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן
 15.1הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין
התשלומים הנזכרים בסעיפים  12ו 13-לשטר ,וזאת בהודעה מוקדמת של  14יום שתימסר
באופן הקבוע בסעיף  28לשטר.
15.2

.16

לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור
הקבוע באגרות החוב מאותה סדרה ,אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר
ניכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור.

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
 16.1סכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות החוב ואשר לא שולם בפועל ,במועד הקבוע לתשלומו,
מסיבה שאינה תלויה בחברה ,בעוד שהיא הייתה מוכנה ויכולה לשלמו ("המניעה") ,יחדל
לשאת ריבית מהמועד שנקבע לתשלומו והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם
סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית
(לפי העניין).
16.2

לא שולם סכום כאמור תוך ארבעה-עשר ( )14ימים מהמועד שנקבע לתשלומו ,תעביר
החברה ביום החמישה-עשר ( )15לאחר המועד הקבוע לתשלום (ובמקרה שיום זה אינו יום
עסקים ,אזי ביום העסקים הראשון אחריו) את אותו הסכום לידי הנאמן ,אשר יחזיק את
הסכום בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב ,והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום
אותו סכום למחזיק זה ,בכפוף לאמור בסעיף  16.3להלן .היה הסכום האמור התשלום
האחרון  -תראה הפקדת סכום זה בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות החוב האמורות,
בכפוף לאמור בסעיף  16.3להלן .הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על-ידו בנאמנות עבור
המחזיקים בהשקעות המותרות על-פי סעיף  19לשטר נאמנות זה .לאחר שיקבל מהמחזיק
הודעה על הסרת המניעה ,הנאמן יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה
והנובעים ממימוש השקעתם ,בניכוי כל הוצאות סבירות של הנאמן הקשורות בהשקעה
האמורה  ,בדמי ניהול חשבון הנאמנות ,והעמלות ובניכוי תשלומי החובה וכל מס החלים
על פי דין .התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן הוכחות ,שיהיו מקובלות על דעת הנאמן ,בדבר
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זכותו של המחזיק לקבלו.

.17
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16.3

בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב ,יעביר הנאמן את הסכומים שהצטברו
ונותרו בידו לחברה (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) ,בניכוי הוצאותיו של הנאמן
הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבון הנאמנות ,לרבות העמלות ,תשלומי החובה
והמיסים ,והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם בהשקעות המותרות על-פי סעיף  19לשטר
הנאמנות עבור המחזיק עד לתום שבע ( )7שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,ולא
תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו .בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על-ידי
הנאמן כאמור לעיל ,יחול עליה האמור לעיל בסעיף  16זה ,בשינויים המחויבים .לאחר
העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין
הסכומים שהוחזקו על-ידו כאמור.

16.4

החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם
בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור ,ותתחייב לשפות את הנאמן בגין נזק מכל סוג
שהוא שייגרם לו בגין העברת הכספים כאמור ,ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב
ו/או בזדון ו/או ברשלנות חמורה (למעט רשלנות הפטורה על פי חוק).

16.5

כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על-ידי מחזיק אגרות החוב בתום שבע ( )7השנים
ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש
בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא ומחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לקבלת כספים
נותרים כאמור לעיל.

קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת הנאמן
 17.1קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על-ידי הנאמן או
החברה בגין אגרת החוב תשחרר את הנאמן או החברה ,לפי הענין ,בשחרור מוחלט בכל
הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.
17.2

קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב
כאמור בסעיף  16.3לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב לצורך האמור בסעיף 13.1
לשטר ,ותשחרר את החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים
בקבלה.

17.3

הכספים שחולקו כאמור בסעיף  16לשטר יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות
החוב.

הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי במקרה שאגרות החוב אינן נסחרות
בבורסה
הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן ,בזמן תשלום ריבית
18.1
כלשהי או תשלום חלקי של קרן או ריבית ,את תעודת אגרות החוב שבגינן משולמים
התשלומים.
18.2

הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת אגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור
לעיל ותאריך תשלומם.
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18.3

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד ,לפי שיקול דעתו ,לוותר על הצגת תעודת אגרות החוב
לאחר שניתן לו על-ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו
בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור ,הכל כפי שימצא לנכון.

18.4

למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על-פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר ,לגבי
תשלומים חלקיים כאמור.

השקעות כספים
כל הכספים אשר רשאי הנאמן להחליט כיצד להשקיעם לפי תנאי שטר הנאמנות ,יושקעו
19.1
ו/או יופקדו על-ידיו באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל המדורגים בדירוג Aa2
לפחות ,בשמו או בפקודתו של הנאמן ,באגרות חוב של ממשלת ישראל או בפקדונות
בנקאיים שקליים ,וזאת כפי שימצא למתאים ,והכל כפוף לתנאי שטר הנאמנות.
19.2

.20

עשה כן הנאמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל
ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו ,לרבות העמלות וההוצאות הקשורות
בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ,תשלומי החובה והמיסים ,וביתרת הכספים
כאמור יפעל הנאמן על-פי הוראות סעיפים  12ו/או  13לעיל ,לפי העניין.

התחייבויות החברה כלפי הנאמן
החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן ,עד למועד הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על-פי
תנאי אגרות החוב ,ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ,כדלקמן:
 20.1להתמיד ולנהל את עסקי החברה בצורה סדירה ונאותה.
 20.2לרשום את אגרות החוב למסחר בבורסה.
 20.3דיווחים ואישורים
20.3.1

להודיע לנאמן בכתב ,בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום עסקים אחד על קרות כל
אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף  10.1לשטר זה או על ידיעה ממשית של
החברה כי אירוע כאמור עומד להתרחש ,וזאת מבלי להביא בחשבון את תקופות
הריפוי המנויות בסעיף  ,10.1ככל שקיימות כאלו.

20.3.2

להודיע לנאמן בכתב ,בהקדם האפשרי ,על שינוי כתובתה ו/או שמה.

20.3.3

כל עוד שטר זה בתוקף ולא יאוחר משבעה ( )7ימי עסקים לאחר פרסום הדוחות
הכספיים השנתיים של החברה ,תמציא החברה לנאמן אישור חתום על-ידי מורשי
החתימה שלה וכן מנכ"ל החברה ו/או יו"ר הדירקטוריון שלה כי בתקופה מתאריך
השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן ,המאוחר מביניהם ,ועד למועד
מתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרה מהותית של שטר זה ותנאי אגרות
החוב ,אלא אם כן צוין אחרת במפורש .יובהר ,כי אין באמור בס"ק זה כדי להוות
הסכמה של הנאמן להפרות לא מהותיות של שטר זה על-ידי החברה.

20.3.4

למסור לנאמן כל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב ,ככל
שתעביר.
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20.3.5

לגרום לכך כי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכירה בתחום הכספים בחברה
ייתן ,לא יאוחר מארבעה עשר ( )14ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן ,לנאמן
ו/או לאנשים שיורה ,כל הסבר ,מסמך ,חישוב או מידע בנוגע לחברה עסקיה ו/או
נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר ,על-פי שיקול דעתו של הנאמן ,לשם בדיקות
שנעשות על-ידי הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי אגרות החוב.

20.3.6

לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים .לשמור את
הפנקסים והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון,
משכנתא ,חשבונות וקבלות) ,וכן לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב
למטרה זו ,לעיין ,לא יאוחר מ 5 -ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן ,בכל פנקס
ו/או מסמך ו/או אישור כאמור.

20.3.7

למסור לנאמן או לנציג מורשה שלו (אשר הודעה על מינויו תימסר על-ידי הנאמן
לחברה עם מינויו) ,לא יאוחר מארבעה עשר ( )14ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן,
מידע נוסף בנוגע לחברה (לרבות הסברים ,מסמכים וחישובים בנוגע לחברה ,עסקיה
או נכסיה ומידע אשר לפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן נדרש לשם הגנה על זכויות
מחזיקי אגרות החוב) ,ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות
כן ,לפי דרישה סבירה של הנאמן ,וזאת ככל שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע
דרוש לשם יישום והפעלת הסמכויות ,הכוחות וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו על-
פי שטר זה ,ובכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בשטר זה .לבקשת הנאמן ,תודיע
לו החברה בכתב האם המידע הנמסר הוא בבחינת מידע פנים ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך.

20.3.8

לזמן את הנאמן לכל אסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות שנתיות ובין
אם לאסיפות כלליות מיוחדות של מחזיקי יחידות ההשתתפות) ,מבלי להעניק
לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו .לענין זה ,הפרסום במגנא יהווה הזמנה לנאמן
לפי פסקה זו ,ולהמציא לנאמן ,לבקשתו ,פרוטוקולים חתומים של אסיפות מחזיקי
יחידות ההשתתפות תוך זמן סביר ממועד חתימת הפרוטוקולים האמורים.

20.3.9

להמציא לנאמן על-פי דרישתו ולא יאוחר מארבעה עשר ( )14ימי עסקים לאחר
בקשתו ,אישור בכתב חתום על-ידי רואה חשבון ,כי כל התשלומים למחזיקי אגרות
החוב שולמו במועדם ואת יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

 20.3.10החברה תמסור לנאמן ,על פי דרישתו ,לא יאוחר מתום  30ימים ממועד הנפקת
אגרות חוב ו/או ממועד הרחבת סדרה זו ,העתק נאמן למקור של אגרת החוב
שנחתמה בהנפקה ו/או בהרחבה ככל שתהיה.
 20.3.11למסור לנאמן ,בהודעה בכתב חתומה בידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים
בחברה ,תוך עשרה ( )10ימי עסקים ממועד דרישתו בכתב של הנאמן ,על ביצוע כל
תשלום למחזיקי אגרות החוב לרבות פירוט אופן חישוב התשלום ועל יתרת
הסכומים אותם חייבת החברה באותו מועד למחזיקי אגרות החוב לאחר ביצוע
התשלום הנ"ל.
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 20.3.12למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על-ידי החברה כאמור בסעיף 4

לשטר.
 20.3.13למסור לנאמן בתוך שני ימי עסקים הודעה על כל מקרה שבה לא שולם על ידי
החברה דרישת תשלום שתומצאנה מפעם לפעם על ידי המפעיל.
 20.3.14למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב,
כאמור בשטר זה.
 20.3.15בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק ניירות ערך,
ובכלל זה בהתאם להוראות סעיף 35י(א) לחוק ,למסור לנאמן ,על-פי דרישתו,
אישורים ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע ו/או דוח ,ככל שנמצאים בידי
החברה או מי מטעמה ,כפי שידרשו באופן סביר על-ידי הנאמן וזאת לא יאוחר מ-
( 7שבעה) ימי עסקים ממועד הבקשה של הנאמן .מובהר כי לצורך מילוי הוראות
סעיף זה יראו בפרסום דוח במגנ"א ,כהמצאה לנאמן.
 20.3.16למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שניתנו לחברה ו/או הנאמן למחזיקי
אגרות החוב כאמור בסעיף  28לשטר זה.
 20.4דוחות כספיים
למסור לנאמן דוחות כספיים שנתיים מבוקרים וכן דוחות כספיים רבעוניים סקורים לא
יאוחר מהמועדים הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך גם במקרה בו החברה תחדל להיות
תאגיד מדווח.
 20.5הודעות במערכת המגנ"א
 20.5.1כל דיווח או מידע אשר יפורסם (במלואו) על-ידי החברה במערכת המגנ"א יחשב
כאילו נמסר לנאמן ,לרבות לצורך עמידה בתנאי סעיפים  20.3.15 ,20.4 ,20.3ו20.5-
לעיל.

20.6

20.5.2

הנאמן רשאי להורות לחברה לדווח במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסח
שיועבר בכתב על-ידי הנאמן לחברה בצרוף הסמכה מאת הנאמן לדווח בשמו
במערכת המגנ"א ,והחברה תהיה חייבת לדווח את הדיווח כאמור בהתאם
להוראות הדין (ואם אין הוראות בדין) לאלתר.

20.5.3

כל אישור של החברה לנאמן ייחתם בידי מורשי החתימה של החברה ,כפי שיהיו
מעת לעת.

דוחות משאבים
למסור לנאמן דוח עתודות ,משאבים מותנים או משאבים מנובאים ,לפי הענין ,בקשר עם
המשאבים המצויים בחזקות תמר ודלית ,ככל שחלות על החברה חובות דיווח בהתאם
להוראות תקנות ניירות ערך.

.21

התחייבויות נוספות
אם וככל שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיף  10לשטר ,תבצע החברה
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מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על-ידי הנאמן ,את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת
כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות וזאת לא יאוחר מ-
 10ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן:

.22

21.1

תעביר ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון על-פי תנאיהן.
העבירה החברה את מלוא סכום הקרן ו/או הריבית ,לרבות ריבית פיגורים ,ככל שרלוונטי,
כאמור בסעיף זה ,יראו את החברה כמי שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי
אגרות החוב ביחס לתשלום הרלוונטי של הקרן ו/או הריבית ,ולמחזיקי אגרות החוב ו/או
לנאמן לא תהיה כל תביעה כנגד החברה בקשר לתשלומים האמורים.

21.2

תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל
הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות,
הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו.

21.3

תיתן את כל ההודעות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות ,בקשר עם ביצוע הפרעון
המיידי.

באי כוח
 22.1החברה ממנה בזאת ,באופן בלתי חוזר ,את הנאמן לאגרות החוב בתור בא כוחה ,להוציא
לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את אותן הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים
בשטר זה ,ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לאותן פעולות שהחברה חייבת לעשותן על-פי
שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות הנתונות לה ,ולמנות כל אדם אחר כפי
שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על-פי שטר זה ,וזאת בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה
את אותן פעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על-פי קביעת
הנאמן ממועד דרישת הנאמן בכתב ובלבד שפעל באופן סביר ,וכן מסר לחברה הודעה זמן
סביר מראש ובכתב בדבר כוונתו להשתמש בסמכויותיו על פי סעיף זה.
22.2

.23

אין במינוי לפי סעיף  22זה כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת
את הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא ,והחברה מוותרת מראש על
כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או
בעקיפין ,בגין זה ,על סמך פעולה שלא נעשתה על-ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל.

הליכים ומימוש
23.1

בהתקיים התנאים לכך על-פי שטר הנאמנות זה ,הנאמן יהיה רשאי לנקוט בכל הפעולות
וההליכים החוקיים הנדרשים לצורך מימוש הנכסים המשועבדים.

23.2

גביית הסכומים המובטחים ,זקיפת ההכנסות כתוצאה ממימוש ההנכסים המושעבדים,
וחלוקת תמורות המימוש (בניכוי הוצאות המימוש הסבירות) בין מחזיקי אגרות החוב
תבוצע בהתאם להוראות הקבועות בשטר הנאמנות זה.

23.3

במקרה שבו על-פי ההוראות לעיל תעמוד הזכות לנאמן לממש את הנכסים המשועבדים כי
אז ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהאמצעים ,הזכויות והכוחות המוקנים מכוח כל דין
לנאמן לשם גביית הסכומים המובטחים ומימוש כל זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם
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אגרת חוב זו ,הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים ,כולם או חלקם ,באמצעות
בית המשפט ו/או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל ,לרבות כמפורט להלן.
23.4

.24

במקרה שבו על-פי ההוראות לעיל תעמוד הזכות לנאמן לממש את הנכסים המשועבדים,
וככל שיוחלט על מימוש הנכסים המשועבדים באמצעות מינוי כונס נכסים ו/או באמצעות
נאמן ו/או באמצעות מנהל מיוחד ו/או כל בעל תפקיד שימונה על-ידי בית המשפט ו/או על-
ידי לשכת ההוצאה לפועל ,לפי העניין (להלן" :בעל התפקיד") ,בעל התפקיד יהיה רשאי,
בכפוף להוראת כל דין והחלטת כל רשות שיפוטית ,לקבל כל סעד ולבצע כל פעולה שתידרש
לצורך מימוש הנכסים המשועבדים.

דיווח על-ידי הנאמן
 24.1נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה ,יודיע למחזיקי אגרות החוב
תוך זמן סביר וללא שיהוי בכפוף להוראות הדין על ההפרה .חובה זו לא תחול אם מדובר
באירוע שפורסם על-ידי החברה על-פי הדין.
24.2

החל ממועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב ,יערוך ויפרסם הנאמן ,עד תום הרבעון השני
בכל שנה קלנדרית ,דוח שנתי על ענייני הנאמנות (להלן" :הדוח השנתי").
הדוח השנתי יכלול פירוט הנושאים הבאים:
24.2.1

פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.

24.2.2

דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת
המגנ"א וזאת לאחר שעדכן את החברה בדבר כוונתו לפרסם דוח זה.
24.3

הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך
ותקנותיו.

24.4

הנאמן חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה' 1לחוק ניירות ערך לפי
דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים ( )10%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות
החוב בתוך זמן סביר ממועד הדרישה ,והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה
כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק.

24.5

לפי דרישה של המחזיקים למעלה מ( 5% -חמישה אחוזים) מיתרת הערך הנקוב של אגרות
החוב ,הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא
שטר הנאמנות.

24.6

נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך
של  10מיליון  $לתקופה (להלן" :סכום הכיסוי") .ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות
החוב (סדרה א') יופחת סכום הכיסוי מסך של  8מיליון  $מסיבה כלשהי ,אזי הנאמן יעדכן
את החברה לא יאוחר מ 7-ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על
מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא .הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתם לתוקף של
תקנות לחוק נירות ערך אשר יסדירו אשר חובת הכיסוי הכיסוי הביטוחי של הנאמן ,לאחר
כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה
בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות.
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.25

.26

סמכויות מיוחדות
25.1

הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה להזמין חוות דעת או עצה בכתב
של כל עורך -דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או מומחה אחר ,ולפעול בהתאם
למסקנותיה בין אם חוות דעת או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על-ידי החברה,
והנאמן לא יהיה אחראי כלפי המחזיקים בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה
או מחדל שנעשו על-ידו בהסתמכו על עצה או חוות דעת כאמור ,אלא אם כן נקבע בפסק דין
חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה עלפי חוק) ו/או בחוסר תום לב ו/או
בזדון .החברה תישא בהוצאות של העסקת כל מומחה כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה
הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת או עצה ממומחה כאמור וכי ההוצאות האמורות
הינן סבירות בנסיבות העניין .ככל שהודעה מראש כאמור תביא לפגיעה בזכויות מחזיקי
אגרות החוב ,הרי שההודעה תינתן בדיעבד ,בהקדם האפשרי.

25.2

הנאמן ,יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים ,המייצגים ו/או הקובעים
את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו ,בכספת אצל כל בנקאי ו/או כל חברה
בנקאית ו/או אצל עורך דין .עשה כן הנאמן ,הוא לא יהיה אחראי בגין כל הפסד שיגרם
בקשר להפקדה כזו ,אלא אם כן –הנאמן פעל ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה על פי חוק),
בזדון או בחוסר תום לב.

25.3

כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן ,להישלח או להתקבל על-ידי מכתב ,מברק,
פקסימיליה או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע.

25.4

בכפוף לכל דין ,הנאמן ישתמש בנאמנות ,בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי
שטר זה לפי שיקול דעתו ולא יהיה אחראי כלפי המחזיקים לכל נזק שנגרם עקב טעות
בשיקול הדעת כנ"ל ,אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות (למעט
רשלנות הפטורה על פי חוק) או בחוסר תום לב או בזדון.

25.5

כפוף להוראות שטר זה ,רשאי הנאמן ,אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפת מחזיקי אגרות
החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה.

25.6

בכפוף לכל דין ,הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי
להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה ,אלא על-פי הסמכויות אשר
הוענקו לנאמן בשטר זה .אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע
בהתאם לשטר הנאמנות.

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי ,במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות ,למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו ,בין עורך דין
ובין אחר ,כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים ,ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה בדבר
מינוי שלוחים כאמור ,ככל שהדבר אפשרי וככל שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב,
ובכפוף לחתימת השלוח או היועץ כאמור על כתב סודיות כלפי החברה בנוסח המצורף כנספח ג'
לשטר זה .החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי שלוח מסוים כאמור במקרה בו השלוח הינו מתחרה,
בין במישרין ובין בעקיפין ,בעסקי החברה (לרבות שותפויות מאוחדות בדוחותיה הכספיים) ו/או

47

במקרה בו קיים חשש שהשלוח עשוי להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים בין
מינויו ותפקידיו כשלוח לבין ענייניו האישיים ,תפקידיו האחרים או זיקותיו לחברה ולתאגידים
בשליטתה ובלבד שהודעה על התנגדות החברה כאמור ,הכוללת את נימוקיה הסבירים של החברה,
נמסרה לנאמן לא יאוחר מ 7 -ימי עסקים מהמועד בו נתן הנאמן לחברה הודעה על כוונתו למנות
שלוח כאמור .החברה תישא בהוצאות של העסקת כל שלוח כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה
הודעה מראש על כוונתו להעסיק כל שלוח כאמור וכי ההוצאות האמורות הינן סבירות בנסיבות
העניין.
מובהר כי לא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו ופעולות
שלוחיו.
.27

שיפוי הנאמן
 27.1החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  27.6להלן ,כל אחד
בגין התחייבותו כאמור בסעיף  27.4להלן) ,מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי
משרה בו ,עובדיו ,שלוח או מומחה שימונה ע"י הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ו/או
על פי החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב ("הזכאים לשיפוי") ,ובלבד
שלא יהיה כפל שיפוי או פיצוי באותו עניין ,בגין:
(א)

כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או כל חיוב כספי על-פי פסק דין או פסק בורר
(שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על-פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת
לחברה ניתנה הסכמת החברה מראש לפשרה) אשר עילתם קשורה לפעולות
שהזכאים לשיפוי ביצעו או נמנעו מלבצע (לפי העניין) או שעליהם לבצע מכוח
הוראות שטר זה ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או
לפי דרישה כדין של מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן בגין -

(ב)

שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהזכאים לשיפוי הוציאו ו/או
עומדים להוציא אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות שלפי דעתם היו דרושות
לביצוע הנאמנות לרבות אגב ביצוע ו/או שימוש בסמכויות וההרשאות הנתונות
להם על-פי שטר זה או על-פי דין ,שהיו דרושות לביצוע הנאמנות,

והכל בתנאי שלא יתקיים אחד מאלה:
(.)1

הזכאים לשיפוי דרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי (וזאת מבלי לפגוע
בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד);

(.)2

נקבע בהחלטה שיפוטית( ,א) כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב; ו/או (ב) כי
הזכאים לשיפוי פעלו שלא במסגרת מילוי תפקידם ו/או שלא בהתאם להוראות
הדין ו/או שלא על-פי שטר נאמנות זה; ו/או (ג) כי הזכאים לשיפוי התרשלו
ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק כפי שיהיה מעת לעת; ו/או (ד) כי הזכאים
לשיפוי פעלו בזדון.

(.)3

ככל שההתחייבות לשיפוי חלה על החברה  -אם הזכאים לשיפוי לא הודיעו לחברה
בכתב עם היוודע להם דבר החיוב ולא אפשרו לחברה לנהל את ההליכים (למעט
במקרים בהם ההליכים מנוהלים על-ידי חברת הביטוח של הנאמן אשר נושאת
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בחיוב ככל שיוטל ,או אם החברה מצויה בניגוד עניינים ,או אם החברה אינה יכולה
לנהל את ההליכים האמורים עקב מניעה כלשהי) .למען הסר ספק ,במקרה של ניגוד
עניינים תהא שמורה לחברה הזכות לנקוט בכל הליך לצורך שמירה על זכויותיה
לרבות הגשת בקשות מתאימות לבית המשפט שדן בתביעה.
התחייבויות השיפוי על-פי סעיף  27.1זה תקראנה "התחייבות השיפוי".
27.2

מובהר כי בכל מקרה בו ייקבע בהחלטה שיפוטית( ,א) כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום
לב; ו/או (ב) כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא במסגרת מילוי תפקידם ו/או שלא בהתאם
להוראות הדין ו/או שלא על-פי שטר נאמנות זה; ו/או (ג) כי הזכאים לשיפוי התרשלו
ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק כפי שיהיה מעת לעת; ו/או (ד) כי הזכאים לשיפוי פעלו
בזדון – אזי ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי התחייבות השיפוי ,ככל ששולמו להם.

27.3

מבלי לגרוע מתוקף התחייבות השיפוי שבסעיף  27.1לעיל ,כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי
תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי
דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי
אגרות החוב ,לעשות פעולה כלשהי ,לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי
דרישת בעלי אגרות החוב ,כאמור בשטר זה ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה
כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי התחייבות השיפוי (להלן" :כרית
המימון") ,בסכום הנדרש ,בעדיפות ראשונה מהחברה ,ובמקרה בו החברה לא תפקיד את
מלוא כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על-ידי הנאמן ,ובלבד שהנאמן נקט
בצעדים סבירים על מנת לגבות את כספי כיסוי התחייבות השיפוי מהחברה ,יפנה הנאמן
למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  27.6להלן) באגרות החוב,
בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום כרית המימון ,כל אחד את חלקו היחסי (כהגדרת מונח
זה להלן) .במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום כרית המימון,
לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים .אין באמור (לרבות
במקרה שלא הועמדה כרית המימון) כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה
לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב .אין בתשלום על ידי
המחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.
לענין "צעדים סבירים" -הנאמן לא יידרש לנקוט בהליכים משפטיים כנגד החברה לשם
עמידה בתנאי כי נקט בפעולות סבירות.
הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית
נוספת כאמור ,מעת לעת ,בסכום שיקבע על-ידו.

27.4

התחייבות השיפוי:
 27.4.1תחול על החברה בכל מקרה של )1( :פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי
שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת
מחזיק לביצוע פעולה הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן ( )2פעולות שבוצעו ו/או
נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.
 27.4.2תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  27.6להלן) באגרות
החוב בכל מקרה של )1( :פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי
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אגרות החוב (ולמעט פעולות כאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על
זכויות מחזיקי אגרות החוב); וכן ( )2אי תשלום על-ידי החברה של כל או חלק
מסכום התחייבות השיפוי ,לפי העניין ,החלה עליה על-פי סעיף 27.1לעיל (בכפוף
להוראות סעיף  27.8להלן) .יובהר כי אין בתשלום על ידי המחזיקים בהתאם לס"ק
( )2זה בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי החלה עליה בהתאם
להוראות סעיף .27.4.1
 27.5בכל מקרה בו( :א) החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו/או
לא תפקיד את סכום 'כרית המימון' ,לפי הענין; ו/או (ב) חובת השיפוי חלה על המחזיקים
מכח הוראות סעיף  27.4.2לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית המימון לפי
סעיף  27.3לעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
 27.5.1הכספים יגבו באופן הבא:
א.

ראשית  -הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם
למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת ,ויחולו הוראות סעיף 13
לעיל .מובהר כי אין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים ו/או לשנות את מועדי
התשלום החלים על החברה בהתאם לשטר זה;

ב.

שנית  -ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי
לכסות את התחייבות השיפוי ,יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע
(כאמור בסעיף  27.6להלן) באגרות חוב כל אחד בהתאם לחלקו היחסי
(כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן את הסכום החסר .הסכום שיפקיד כל מחזיק
ישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב (כאמור
בתוספת הראשונה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף  27.8להלן.
"חלקו היחסי" משמעו :החלק היחסי של אגרות החוב אותן החזיק המחזיק
במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  27.6להלן מסך הערך הנקוב של אגרות
החוב שבמחזור באותו מועד .מובהר כי חישוב החלק היחסי יוותר קבוע אף
אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.
יובהר ,כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור
בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם
היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור
בסעיף  12.1לשטר זה.

 27.6המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית המימון הינו
כדלקמן:
 27.6.1בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה
או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי
אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב יהיה
המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה
ואם אותו יום אינו יום מסחר ,יום המסחר הקודם לו.
 27.6.2בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים על-פי החלטת
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אסיפת מחזיקי אגרות חוב  -יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות
באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח
או השתתף באסיפה.
27.7

אין בתשלום על-ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על-פי 27

זה ,כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור ,והנאמן יפעל באופן סביר
להשגת הסכומים מן החברה ,כמפורט בסעיף  27זה.
 27.8ההחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  27זה יעשה על-פי סדר
הקדימויות הקבוע בסעיף  12לעיל.
.28

הודעות
 28.1כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי דיווח במערכת
המגנ"א של רשות ניירות ערך .הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח
במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על-ידי הנאמן לחברה)
במקרים המחייבים זאת על-פי דין תינתן ההודעה בנוסף גם בדרך של פרסום מודעה
בהתאם להוראות הדין .כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי
מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור (במערכת המגנ"א או מודעה ,לפי העניין).
העתקים מההודעות שתיתן החברה למחזיקים באגרות החוב יישלחו על-ידיה גם לנאמן.
יובהר כי הודעות כאמור אינן כוללות דיווחים שוטפים של החברה לציבור באמצעות
המגנ"א .העתקים מההודעות ומההזמנות שייתן הנאמן למחזיקים ישלחו על-ידיו גם
לחברה .פרסום הודעות כאמור במערכת המגנ"א יפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד
האחר.
 28.2ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בשטר זה ,כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה תוכל
להינתן על-ידי מכתב שישלח בדואר רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת המפורטת בשטר
נאמנות זה ,או לפי כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן כמפורט בשטר זה ,או
באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני (שקבלתו אושרה בדואר אלקטרוני במענה חוזר לא
אוטומטי על ידי הצד המקבל) או בפקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה אצל
הנמען) .כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה
כעבור חמישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר .כל הודעה או דרישה שתישלח
באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה ביום העסקים הראשון שלאחר מועד
מסירתה לחברה .כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה (בתוספת וידוא
טלפוני בדבר קבלתה) תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה כעבור יום עסקים אחד מיום
שיגורה .כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על-ידי
החברה כעבור יום עסקים אחד מיום שליחתה .האמור בסעיף  28.2זה יחול גם על כל הודעה
או דרישה מטעם החברה לנאמן ,בשינויים המחויבים.
 28.3במקרה שבו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,אזי:
 28.3.1כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי פרסומה
בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית .כל הודעה שתפורסם
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כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב ביום פרסומה בעתונים
כאמור.
 28.3.2החברה תמסור לנאמן ,בנוסף לכל דיווח רלוונטי אחר כמפורט בשטר נאמנות זה,
דיווחים כמפורט בסעיף (4.3.1ג)(()5ג) לפרק  4בחלק ( 2ניהול נכסי השקעה והעמדת
אשראי) בשער ( 5עקרונות ניהול עסקים) בחוזר המאוחד ,בהתאם למועדים
הקבועים באותו סעיף ,והכל על-פי הוראות החוזר המאוחד כפי שיהיו בתוקף מעת
לעת חתומים על ידי מנכ"ל החברה ונושא המשרה הבכיר בתחום הכספים .לענין
זה" ,החוזר המאוחד"  -החוזר המאוחד של הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
לגופים מוסדיים ,כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.
.29

ויתור ,פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות
 29.1בכפוף להוראות כל דין ולמעט בקשר עם )1( :מועדי התשלומים על-פי תנאי אגרות החוב; ()2
סכומי תשלום פירעון קרן אגרות החוב; ( )3מנגנון התאמת שיעור הריבית; ( )4שיעור
הריבית של אגרות החוב (ובכלל זה שיעור הריבית הנוסף כאמור בנספח א' לשטר) ,לרבות
בגין ריבית פיגורים (כמפורט בתנאים הרשומים מעבר לדף); ( )5עילות להעמדה לפירעון
מיידי; ( )6תנאי ההצמדה של אגרות החוב; ( )7חובת פדיון מוקדם; ( )8מגבלות על הרחבת
סדרה וגיוס חוב נוסף; ( )9דיווחי החברה לנאמן; ( )10אמות מידה פיננסיות; ( )11מגבלות
על חלוקה; ( )12בטוחות ושעבודים שניתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב למעט עניינים
טכניים זניחים  ,יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל עת ,אם שוכנע כי אין בכך משום פגיעה
בזכויות מחזיקי אגרות החוב ,לוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי שטר
הנאמנות על-ידי החברה.
 29.2בכפוף להוראות כל דין ,ובאישור מוקדם שיתקבל בהחלטה מיוחדת של אסיפה של מחזיקי
אגרות החוב ,יהיה הנאמן רשאי ,בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון,
להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב ולהסכים עם
החברה לכל הסדר של זכויותיהם ,לרבות ויתור על כל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות
החוב כלפי החברה.
 29.3בכפוף להוראות כל דין ,החברה והנאמן יהיו רשאים ,בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב
תעמוד לפירעון ,לשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב אם נתקיים אחד מאלה:
 29.3.1הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב .הוראות פסקה זו לא יחולו
על שינוי הנוגע ל )1( :מועדי התשלומים על-פי תנאי אגרות החוב; ( )2סכומי תשלום
פירעון קרן אגרות החוב; ( )3מנגנון התאמת שיעור הריבית כאמור בנספח א'
לשטר; ( )4שיעור הריבית של אגרות החוב (ובכלל זה שיעור הריבית הנוסף כתוצאה
משינויי דירוג) ,לרבות בגין ריבית פיגורים (כמפורט בתנאים הרשומים מעבר לדף);
( )5עילות להעמדה לפירעון מיידי; ( )6תנאי ההצמדה של אגרות החוב; ( )7חובת
פדיון מוקדם; ( )8מגבלות על הרחבת סדרה וגיוס חוב נוסף; ( )9דיווחי החברה
לנאמן; ( )10אמות מידה פיננסיות; ( )11מגבלות על חלוקה; ( )12בטוחות ושעבודים
שניתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב למעט עניינים טכנים זניחים ,הוראות פסקה
זו לא תחולנה לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות ,לשם מינוי
נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.
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 29.3.2המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי בהחלטה שהתקבלה באסיפה אשר נכחו
בה מחזיקים שלהם חמישים אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב,
ברוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
המשתתפים בהצבעה ,או ברוב כאמור באסיפה נדחית אשר נכחו בה מחזיקים
שלהם עשרים אחוזים לפחות מהיתרה כאמור.
 29.4החברה תמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי על כל שינוי ו/או ויתור
כאמור לעיל ,בסמוך לפני ביצועו.
 29.5בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על-פי סעיף זה ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי
אגרות החוב למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב ,לשם רישום הערה בהן בדבר
כל פשרה ,ויתור ,שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור
בתעודות שימסרו לה.
 29.6לכל הודעה מטעם הנאמן לחברה אשר דורשת פרסום דיווח מיידי ,יצרף הנאמן הסמכה
לחברה לדווח בשמו.
.30

שחרור
לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן של אגרות החוב כי כל אגרות החוב לרבות כל ריבית וכל תשלום
נוסף הנדרש להשתלם למחזיקי אגרות החוב על-פי הוראות שטר זה נפרעו ,נפדו או לכשתפקיד
החברה בנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון אגרות החוב (ובכפיפות לתנאיה) אשר
לא הוצגו לפדיון ,וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או
נגרמו על-ידי הנאמן בקשר לשטר זה ועל-פי הוראותיו שולמו במלואן ,אזי יהיה הנאמן חייב ,לפי
דרישה ראשונה של החברה לפעול בכספים שהופקדו אצלו (ככל שהופקדו) בגין אגרות החוב שלא
נדרש פדיונן  -על-פי התנאים הקבועים בשטר זה.

.31

מרשם מחזיקי אגרות החוב
 31.1החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') בנפרד ,בהתאם
להוראות חוק ניירות ערך ,אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
 31.2מרשם מחזיקי אגרות החוב יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו .במקרה של סתירה בין
הרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב לבין תעודת אגרת החוב ,ערכו הראייתי של מרשם
מחזיקי אגרות החוב עדיף על ערכה הראייתי של תעודת אגרת החוב.
 31.3החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר נאמנות
מפורשת ,מכללא או משוערת ,או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר,
תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב .החברה תכיר אך ורק בבעלותו
של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב .יורשיו החוקיים ,מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו
של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום
(ואם הוא תאגיד  -עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות
שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים שלהם.

.32

אסיפות של מחזיקי אגרות החוב ונציגות דחופה
 32.1אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור בתוספת השניה לשטר זה.
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 32.2נציגות דחופה תמונה וסמכויותיה יהיו בהתאם לתוספת השלישית לשטר זה.
.33

שכר הנאמן
החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו ,בהתאם לקבוע בנספח ב' המצורף לשטר זה .מונה נאמן
במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 35ב(א )1או 35יד(ד) לחוק ניירות ערך ,יישאו
המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן
שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה
כאמור.

.34

תחולת הדין וסמכות ייחודית
 34.1הדין החל על שטר נאמנות זה ,על נספחיו ותוספותיו ,הינו הדין הישראלי בלבד.
 34.2לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע
לשטר נאמנות זה (לרבות תעודת אגרות החוב המצורפת כנספח לו).
 34.3בכל עניין שלא נזכר בשטר נאמנות זה ובכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך
ותקנותיו שאינן ניתנות להתניה לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות
ערך ותקנותיו.

.35

כללי
 35.1מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב ,הרי כל ויתור ,ארכה ,הנחה,
שתיקה ,הימנעות מפעולה ("ויתור") מצד הנאמן או מצד מחזיקי אגרות החוב ,לפי הענין,
לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מההתחייבויות על-
פי שטר זה ואגרת החוב ,לא יחשבו כויתור מצד הנאמן או מחזיקי אגרות החוב על זכות
כלשהי ,אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה .מבלי לגרוע מההוראות
האחרות של שטר זה ואגרת החוב ,הרי כל שינוי בהתחייבויות על פי שטר זה ואגרת החוב
מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב בהתאם להוראות השטר.
 35.2הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב ואשר יוחזקו מעת לעת ,על-ידי כל מחזיק
אגרות חוב (סדרה א') ,אלא אם כן נאמר אחרת.
 35.3בעלי אגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם כלפי החברה לפי שטר הנאמנות אך
ורק על ידי הנאמן או על-פי החלטה של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב ,בדרכים
המפורטות בשטר הנאמנות.

.36

מענים
כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה ,או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה
בכתב לצד שכנגד.

.37

אחריות הנאמן
37.1

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר נאמנות זה ,ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו
בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין,
לא יהא אחראי כלפי מחזיק באגרות חוב (סדרה א') לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך
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שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 35ח(ד )1או 35ט 1לחוק ,אלא אם כן
יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה .מובהר כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת
סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות ,תגבר הוראת סעיף זה.
 37.2פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד )2או 35ח(ד )3לחוק ,לא
יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.
.38

הסכמים אחרים
בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן ,לפי
שטר זה ,או בעצם מעמדו כנאמן ,כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע
עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו.

.39

הסמכה למגנ"א
בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) התשס"ג ,2003-הנאמן מאשר בזאת
לגורם המוסמך לכך מטעם החברה ,לדווח בשם הנאמן באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על
חתימת שטר נאמנות זה ככל שהדבר נדרש על-פי דין.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

אישור עו"ד
אני הח"מ ,אמיר גודארד ,עו"ד של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ ("החברה") ,מאשר/ת כי שטר הנאמנות נחתם
כדין על-ידי מורשי החתימה של החברה.
__________________________
אמיר גודארד ,עו"ד

אני הח"מ ,ענבר לזר ,עו"ד של שטראוס ,לזר חברה לנאמנות בע"מ ,מאשר/ת כי שטר הנאמנות נחתם כדין
על-ידי מורשי החתימה של שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ בע"מ.
__________________________
ענבר לזר ,עו"ד
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
שטר נאמנות לאגרות חוב (סדרה א')
נספח א'
לעניין נספח זה :
"דירוג הבסיס"

-

דירוג  ,(P)Aa3.ilשנקבע על ידי חברת הדירוג במועד ההנפקה הראשונה של
אגרות החוב (סדרה א');

"ריבית הבסיס"

שיעור הריבית השנתית הבסיסי שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') ,שיקבע
במכרז שיתקיים לפי תשקיף החברה;

"הריבית המירבית"

ריבית הבסיס ,בתוספת ( 1.25%אך בכפוף ומבלי לגרוע מההוראות בענין
ריבית פיגורים).

 .1התאמת שיעור הריבית במקרה של שינוי דירוג
שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') ,יותאם בגין שינוי דירוג של אגרות החוב בהתאם למנגנון
המתואר להלן .ככל שאגרות החוב (סדרה א') תהיינה מדורגות על-ידי יותר מחברת דירוג אחת ,בחינת הדירוג
לצורך התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג (אם וככל שיהא שינוי כאמור) תיעשה ,בכל עת ,על-פי הדירוג
הנמוך מביניהם .מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת שאגרות החוב תהיינה מדורגות על-ידי יותר מחברת דירוג
אחת בכל עת ובכלל.
 .1.1אם במהלך תקופת ריבית כלשהי יעודכן דירוג אגרות החוב כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה א')
יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר (להלן :״הדירוג המופחת״) מדירוג הבסיס ,יעלה שיעור הריבית השנתית
שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב כדלקמן( :א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך
בשתי דרגות ( )notchמדירוג הבסיס  -יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת
של אגרות החוב כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת ( 0.50%להלן בסעיף  1זה" :תוספת הריבית");
(ב) במקרה של ירידה בדירוג של יותר משתי דרגות ו/או בגין ירידה נוספת בדרגה ( )notchאחת או יותר
מעבר לירידה המתוארת בפסקה (א) לעיל ,יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי
מסולקת של אגרות החוב בשיעור שנתי נוסף של  0.25%בגין כל ירידה בדרגה ( .)notchמובהר כי ירידת
דירוג בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס לא תגרור שינוי כלשהו בריבית אגרות החוב .כל עליה בשיעור
הריבית השנתית של אגרות החוב תחול בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על-ידי חברת
הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב .על אף האמור לעיל ,עליית
שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן ששיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב לא
יעלה בכל מקרה על הריבית המירבית.
 .1.2לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב לדירוג
המופחת כהגדרתו בסעיף  1.1לעיל ,תפרסם החברה דוח מיידי בו תציין החברה( :א) את דבר הורדת
הדירוג ,את הדירוג המופחת ,את דוח הדירוג ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת (להלן:
״מועד הורדת הדירוג״); (ב) את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה
שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג (שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים בשנה)
(להלן :״ריבית המקור״); (ג) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג
ועד מועד תשלום הריבית בפועל ,דהיינו :ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור
הריבית יחושב לפי  365ימים בשנה) (להלן בסעיף  1זה" :הריבית המעודכנת"); (ד) את שיעור הריבית
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המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית ,הנובעת מן האמור בפסקאות
(ב) ו( -ג) לעיל; (ה) את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ו) את שיעור
הריבית השנתית ואת שיעור הריבית החצי שנתית (הריבית החצי שנתית תחושב כמחצית משיעור הריבית
השנתית) לתקופות הבאות.
 .1.3היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני
ה מועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל (להלן
בסעיף  1זה :״תקופת הדחייה״) ,תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ,במועד תשלום הריבית הקרוב,
את ריבית המקור בלבד ,כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית
הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה ,ישולם במועד תשלום הריבית הבא .החברה תודיע בדוח מיידי את
שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.
 .1.4במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') כאמור
לעיל ,תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב (סדרה א') כלפי מעלה ("הדירוג הגבוה") ,יופחת
שיעור הריבית המעודכנת בשיעור של  0.25%בגין כל עליה בדרגה אחת ) .(notchבמקרה כאמור תפעל
החברה בהתאם לאמור בסעיפים  1.2עד  1.3לעיל ,בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום
הדירוג המופחת.
 .1.5למען הסר ספק ,מובהר כי שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב (סדרה א') לא יגרור שינוי בשיעור הריבית
שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') כאמור לעיל.
 .1.6על אף האמור בסעיף  1זה ,הורדת דירוג לאגרות החוב (סדרה א') המבוצעת במסגרת עדכון דירוג כתוצאה
משינוי מתודולוגיית הדירוג של חברת הדירוג בלבד (באופן כללי ולא ספציפי לחברה) של דרגה ()notch
אחת לא תחשב כהורדת דרגה לעניין חישוב שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א').
 .1.7על אף כל האמור בסעיף  1לנספח א' זה ,ככל שהסיבה לירידה בדירוג אגרות החוב נובעת מאי רישום
שעבוד התמלוגים כאמור בסעיף  5.8.3לשטר וכל עוד משתלמת תוספת ריבית לפי סעיף  5.8.3לשטר בגין
אי רישום השעבודים לא תשלם החברה תוספת ריבית כלשהי לפי סעיף  1זה בגין ירידה בדירוגה עקב אי
רישום שעבודים .חדלה החברה לשלם תוספת ריבית לפי סעיף  5.8.3לשטר תשלם החברה תוספת ריבית
לפי נספח זה ,ככל שחלה עליה ,החל מהמועד שבו חדלה החברה לשלם תוספת ריבית לפי סעיף 5.8.3
לשטר .למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בסעיף  1.7זה למנוע תשלום תוספת ריבית לפי סעיף  1זה
במקרה שבו הורדת הדירוג נבעה מסיבה שאינה קשורה באי רישום השעבודים.
 .1.8יובהר כי התאמת שיעור הריבית בהתאם לנספח זה לא תפגע באפשרות העמדת אגרות החוב (סדרה א')
לפירעון מיידי או למימוש בטוחות (בענין הפסקת דירוג של אגרות החוב ובכלל) .כמו כן ,ככל שתקום עילה
להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי לפי סעיף  10.1.17לשטר ,לפני פירעונן הסופי של אגרות החוב תיחשב
הפסקת הדירוג של אגרות החוב לירידה של  5דרגות דירוג ושיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן
הבלתי מסולקת של אגרות החוב יעלה לריבית המירבית החל ממועד הפסקת הדירוג כאמור ,והכל בתנאי
שבאותו מועד פעילה בישראל לפחות חברת דירוג אחת .במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף  1לעיל,
בשינויים המחויבים ,כך שאם וכאשר יחודש הדירוג של אגרות החוב ,ובהתאם לדירוג שיינתן לאגרות
החוב ,יותאם שיעור הריבית השנתית בהתאם להוראות נספח זה.
 .2התאמות בשיעור הריבית במקרה של אי עמידה באמות מידה פיננסיות
 .2.1לעניין סעיף זה:
" .2.2שיעור הריבית הנוסף" משמעו – שיעור של  0.25%לשנה בגין חריגה מאמת המידה הפיננסית .יודגש,
כי במקרה שבו בגין ירידה בדירוג אגרות החוב הועלה שיעור הריבית השנתית בהתאם להוראות סעיף 1
לעיל ,אזי בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף מכוח אותו סעיף ביחד עם שיעור הריבית הנוסף מכח סעיף 2
זה בגין החריגה מאמת המידה הפיננסית ,לא יעלה על הריבית המירבית.
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.2.3

.2.4

.2.5

.2.6

.2.7

"מועד החריגה" משמעו – המועד שבו פרסמה החברה במסגרת דוח הדירקטוריון מהו ההון העצמי
הכלכלי שלה כאמור בסעיף  5.10.3לעיל ,לפיו ההון העצמי הכלכלי של החברה קטן מהסך המפורט בס"ק
 2.4להן.
ככל שההון העצמי של החברה כהגדרתו בסעיף  5.10.3לעיל יפחת מ 60 -מליון דולר ,יעלה שיעור הריבית
השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,בשיעור הריבית הנוסף בגין החריגה ,מעל
שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת ,טרם השינוי ,וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד החריגה ועד
לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד לפרסום דוח דירקטוריון של
החברה ו/או דוח מיידי לפיהם החברה עומדת באמת המידה הפיננסית בגינה בוצעה העלאת הריבית ,לפי
המוקדם.
היה ותתקיים חריגה כאמור ,לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מפרסום דוח דירקטוריון ,אשר מצביע
על חריגה כאמור ,תפרסם החברה דוח מיידי אשר בו תציין( :א) את אי העמידה בהתחייבויותיה
האמורות ,תוך פירוט היחסים הפיננסיים האמורים במועד פרסום דוח הדירקטוריון; (ב) את שיעור
הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה א') לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית
ועד למועד החריגה (שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים בשנה) (להלן בסעיף זה" :הריבית המקורית");
(ג) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה א') החל ממועד החריגה ועד למועד תשלום
הריבית הקרוב .היינו ,הריבית המקורית בתוספת שיעור תוספת הריבית (שיעור הריבית יחושב לפי 365
ימים בשנה) וזאת ככל ששיעור הריבית לא הועלה קודם לכן בגין ירידת דירוג כאמור בסעיף  1לעיל ,שאז
עליית שיעור הריבית בגין החריגה כאמור תוגבל באופן שתוספת הריבית השנתית לפי סעיף  1וסעיף 2
וריבית בגין אי רישום שעבודים ביחד לא תעלה בכל מקרה על הריבית המירבית; (ד) את שיעור הריבית
המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במועד תשלום הריבית הקרוב הנובע
מהאמור בס"'ק ב' ו-ג' לעיל; (ה) את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת;
וכן (ו) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית לתקופות הבאות (הריבית לתקופה תחושב כריבית
השנתית חלקי .)2
היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם  4ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו
וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע האמור (להלן בסעיף זה" :תקופת הדחייה") ,תשלם
החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,במועד תשלום הריבית הקרוב ,את שיעור הריבית המקורית,
כאשר שיעור תוספת הריבית הנובע מחריגה של אמת מידה פיננסית בתקופת הדחייה ,ישולם במועד
תשלום הריבית הבא (להלן בסעיף זה" :תשלום הריבית הבא") למחזיקים ביום הקובע של תשלום
הריבית הבא .החברה תודיע בדוח מיידי על שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.
במקרה שלאחר החריגה תפרסם החברה דוח דירקטוריון ו/או דוח מיידי ,לפי העניין ,ועל פיהם תעמוד
החברה באמת המידה הפיננסית האמורה ,אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על ידי החברה למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א' ) במועד התשלום הרלוונטי של הריבית ,וזאת בגין התקופה בה עמדה החברה
באמת המידה הפיננסית ,אשר תחילתה במועד דוח הדירקטוריון ו/או הדוח המיידי אשר מצביעים על
עמידה באמת המידה הפיננסית ,כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב
(סדרה א') יהיה שיעור ריבית הבסיס ללא כל תוספת או בתוספת נמוכה יותר ,כאמור בסעיפים  1ו 2-לעיל
(ובכל מקרה ,לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור ריבית הבסיס).
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
שטר נאמנות לאגרות חוב (סדרה א')
נספח ב'

שכר הנאמן
.1

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו ,בהתאם לשטר הנאמנות ,כמפורט להלן:
1.1

בגין שנת הנאמנות הראשונה ישולם לנאמן סך של  17,000ש"ח

1.2

החל מתום שנת הנאמנות הראשונה ואילך ,בהן יהיו אגרות החוב (סדרה א') שטרם נפרעו במחזור
– ישולם לנאמן שכר שנתי בסך של  14,000ש"ח לשנה (להלן" :השכר השנתי").

1.3

בגין כל הרחבה של סדרת אגרות החוב יגדל שכר הטירחה באופן יחסי לגידול בהיקף הסדרה.

1.4

השכר השנתי ישולם לנאמן בתחילת כל שנת נאמנות.

1.5

השכר השנתי ישולם לנאמן בגין התקופה שעד תום תקופת הנאמנות על-פי תנאי שטר הנאמנות ,גם
אם מונה לחברה כונס נכסים ו/או כונס נכסים מנהל ו/או באם הנאמנות על-פי שטר הנאמנות תנוהל
בהשגחת בית-משפט.

.2

במידה ופקעה כהונת הנאמן ,כאמור בשטר הנאמנות ,לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל
מיום פקיעת כהונתו.

.3

בנוסף לאמור לעיל ,הנאמן יהיה זכאי להחזר בגין הוצאות סבירות .לענין זה" ,הוצאות סבירות" – סכומים
סבירים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על-פי שטר
הנאמנות ,ובכלל זה :הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות בגין
שליחויות ונסיעות ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה וככל שמתחייב על-פי כל דין.

.4

בנוסף לסכומים הנ"ל יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של  600ש"ח ,בעבור כל שעת עבודה
שיידרש לה (בכפוף להוראות שטר הנאמנות) בגין:

.5

4.1

פעולות הנובעות מהפרה של השטר על-ידי החברה;

4.2

פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי
אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;

4.3

פעולות מיוחדות שיידרש הנאמן לבצע או שיהיה צריך לבצע לצורך מילוי תפקידיו על-פי השטר
לצורך הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב;

4.4

פעולות ,ככל שתידרשנה ,בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתנהל על-פי כל דין
(לרבות בחו"ל) או החלפתן ,וכן בדיקה ,פיקוח ,בקרה ,אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות שנטלה או
שתיטול החברה או שינטלו על-ידי מי מטעמה או עבורה בקשר להבטחת התחייבויות של החברה או
מי מטעמה(כגון ביצוע תשלומים לפי תנאי אגרות החוב) כלפי מחזיקי אגרות החוב לרבות באשר
למהות תנאי בטוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם;

4.5

עבודות מיוחדות (לרבות ,אך לא רק ,עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה ,או עבודה בשל
דרישת החברה) או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר ,בשל שינוי
עתידי בחוקים ו/או בהוראות החוק לרבות תקנות שיותקנו בהתאם לתיקונים  50ו 51-לחוק ניירות
ערך ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר
נאמנות זה.

בגין כל אסיפה שנתית של בעלי המניות בה ייטול הנאמן חלק  ,לרבות בגין נוכחותו באסיפה שלא נפתחה
עקב העדרו של מניין חוקי מתאים ,ישולם לנאמן שכר נוסף של  600ש"ח לאסיפה.
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.6

אם יחולו שינויים בהוראות החוק לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות
נוספים ,מתחייבת החברה לשאת בכל ההוצאות הסבירות שייגרמו לנאמן בשל כך ,לרבות שכ"ט סביר בגין
פעולות אלו.

.7

כל הסכומים האמורים בנספח זה ,ישולמו לנאמן בתוך  30ימי עסקים מיום משלוח הדרישה לתשלום
בגינם.

.8

מע"מ אם יחול ,יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן ,על-פי הוראות נספח זה וישולם על-ידי החברה.

.9

הסכומים האמורים בהסכם זה הינם צמודים למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הינו המדד
שפורסם ביום חתימת שטר הנאמנות אך בכל מקרה לא יפחתו מהסכומים הנקובים בנספח זה.

.10

כל הסכומים האמורים בנספח זה ,ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב.

.11

החברה תישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכה באגרות החוב ,מהנפקתם ועד לפירעונם הסופי .במקרה בו
החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור הוצאות סבירות
שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות
המוענקות לו על פי שטר הנאמנות ,אם וככל שאלו יהיו ,והחברה לא עשתה כן ,הנאמן יהיה רשאי לשלם
את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידו בהתאם להוראות שטר הנאמנות ,ובלבד שהודיע
לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.

.12

החברה תישא בכל התשלומים שבנספח זה; ואולם במקרה שיוחלף הנאמן עקב כך שנאמנותו לא אושררה
או עקב החלטת מחזיקי איגרות החוב ,יישאו מחזיקי אגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה
כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין
הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.

.13

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום
שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו ע"י החברה ישירות לנאמן.

.14

האמור בסעיפים אחרים בשטר זה בדבר כיסוי הוצאות ועלויות בקשר לפעולות הנאמן בא להוסיף על
האמור בנספח זה .בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות שטר הנאמנות ,יחולו הוראות
שטר הנאמנות.

הרינו מאשרים את פרטי ההתקשרות הנ"ל
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

שטר נאמנות לאגרות חוב (סדרה א')
נספח ג'
כתב סודיות
__ ב_______
לכבוד
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
א.ג.נ.
הנדון :התחייבות לסודיות
.1

במסגרת או בקשר למילוי תפקידי כ___________________ למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של דלק
תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") על-פי שטר נאמנות מיום ___________ ( 2018להלן" :העבודה"),
אני עשוי לקבל להיחשף למידע שאינו נחלת הכלל ,לרבות ,אך מבלי לגרוע ,אינפורמציה ,מידע או ידיעות
מקצועיות ,טכניות ,כספיות ,טכנולוגיות ,מסחריות או אחרות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין ל חברה,
לחברות בנות או קשורות של ה חברה (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק
ניירות ערך")) ,לתאגידים בקבוצת ה חברה ,ו/או לבעלי עניין ב חברה (להלן ביחד" :הקבוצה") ,נהלי ו/או
דרכי עבודה ו/או פעילות של הקבוצה וכן מידע מסחרי ועסקי מכל סוג אחר שאינו נחלת הכלל (להלן ביחד:
"מידע סודי") .על אף האמור ,המונח "מידע סודי" לא יכלול מידע כאמור לעיל שאני אוכל להוכיח ,כי)1( :
הינו נחלת הכלל (ובכלל זה מידע שפורסם ברבים על-ידיכם או על-ידי בעלי עניין בכם) או שיהפוך לנחלת
הכלל שלא בשל הפרת הוראות כתב התחייבות זה; או ( )2שהיה ידוע לי טרם גילויו על-ידי ה חברה ואני יכול
לספק הוכחה סבירה לכך; או ( )3שנמסר לי על-ידי צד ג' ,ובלבד שבמועד קבלת המידע כאמור לא היה ידוע
לי ,לאחר ששאלתי את נותנו ,כי גילוי המידע על-ידי אותו צד ג' מהווה הפרה של חובת אמון שחב אותו צד
ג' ל חברה.

.2

ידוע לי כי אסור לי לגלות המידע הסודי לכל אדם וכן לא אהיה רשאי לעשות שימוש במידע הסודי לכל
מטרה ,אלא לשם העבודה.
על אף האמור לעיל ,אהיה רשאי( :א) למסור מסקנות והערכות המבוססות על המידע הסודי למחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') של ה חברה (לרבות הצגתו באסיפות מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת החלטה הנוגעת
לזכויותיהם); ו( -ב) לגלות מידע סודי ,ככל שאהיה חייב לעשות כן לפי דרישת הדין או לפי דרישת רשות
מוסמכת על-פי דין ו/או לפי צו שיפוטי ,ובלבד שהגילוי יצומצם למידה וההיקף המינימליים הנדרשים כדי
לעמוד בדרישות הדין ואתאם עמכם מראש ,ככל שניתן ומותר ,את תוכן ועיתוי הגילוי כדי להותיר בידיכם
שהות סבירה להתגונן בפני דרישה מעין זאת.

.3

בנוסף למסירה מותרת של מידע סודי כאמור בסעיף  2ומבלי לגרוע מהאמור שם ,גילוי מידע סודי יעשה על-
ידי אך ורק לעובדים שלי ו/או לנציגים מורשים מטעמי ובכלל זה ליועציי המקצועיים (להלן" :מקבל
מורשה") לפי הצורך (" )"need to know basisבלבד .ידוע לי ,כי גילוי או שימוש במידע סודי על-ידי מקבל
מורשה שלא בהתאם להוראות מכתב זה דינו כדין גילוי או שימוש כאמור על-ידי ואנקוט בכל האמצעים
הדרושים להבטיח שמירת סודיותו של המידע הסודי .התחייבותי זו לא תחול לגבי מקבל מורשה אשר יחתום
על התחייבות לסודיות הדומה מכל הבחינות המהותיות להתחייבות המפורטת בכתב זה.
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.4

ידוע לי ,כי גילוי המידע הסודי לכל אדם או גוף עלול להיות בניגוד לחוקי ניירות ערך בישראל .ידוע לי ,כי
עקב היחשפותי למידע הסודי עלולות לחול עלי הגבלות שונות אם יגיע אלי מידע פנים כמשמעו בחוקי ניירות
ערך בישראל ואני נוקט ואנקוט בכל האמצעים הסבירים להבטיח שלא יהיה שימוש אסור במידע פנים בקשר
למידע הסודי.

.5

כל המסמכים שיימסרו לי על-ידיכם או שיגיעו לידי כתוצאה ו/או בקשר עם התקשרותי עמכם והקשורים,
במישרין או בעקיפין ,בחברה ו/או בקבוצת דלק בע"מ ו/או בתאגידים בשליטתה ו/או פעילותן (לרבות כל
העתק או עיבוד שלהם) (להלן ביחד "המסמכים") ,יהיו שייכים לכם בכל עת וייחשבו כרכושכם לכל צורך
ועניין והם יוחזרו לכם על-ידי לפי דרישתכם מייד עם סיום העבודה ,למעט המידע אשר יישמר אצלי בהתאם
להוראות שטר הנאמנות וכל דין ,ובכלל זה הנחיות של רשות מוסמכת ,או בהתאם לנהלים פנימיים ,ככל
הנדרש לצורך תיעוד תהליכי עבודה .לצורך האמור בהתחייבותי זו ,המונח "מסמכים" יפורש ככולל כל
אמצעי אגירת מידע שהוא ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אמצעי פיזי ,מכני ,מגנטי,
אלקטרוני ,אופטי ו/או אלקטרו-אופטי.

.6

התחייבויותיי לפי כתב זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר סיום העבודה מכל סיבה שהיא ועד הפיכת המידע
הסודי לפומבי (שלא עקב הפרת ההתחייבות לפי כתב זה ,ככל שיהיה) .התחייבויותיי לפי כתב סודיות זה הן
בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לביטול והן באות בנוסף ,ולא במקום ,כל חובה המוטלת עלי מכוח דין ו/או כל
הסכם אחר .חתימת התחיבות זו על-ידי אינה מקנה לי זכות לביצוע העבודה ותנאי העבודה יוסדרו
במסמכים נפרדים בינינו.

.7

אני אשמור את המידע הסודי בסודיות מוחלטת ,לפחות באותה רמת זהירות בה אני שומר מידע סודי שלי,
ואנקוט לשם כך לא פחות מרמת זהירות סבירה.

.8

מובהר ,כי בכפוף להוראות חוק ניירות ערך והוראות שטר הנאמנות ,אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב
את ה חברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לי יהיו בשיקול דעתה המוחלט של ה חברה.

.9

התחייבויותיי במסמך זה הנן כלפי כל אחד ואחד מהתאגידים בקבוצה אשר מידע סודי שלו יימסר לידיי.

 .10היה ויקבע על-ידי ערכאה או רשות כל שהיא כי אין להתחייבות מהתחייבויות מסמך זה תוקף – תצומצם
ההתחייבות ,כדי השיעור המותר על-פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר
ההתחייבויות והזכויות על-פי מסמך זה.

בכבוד רב,

_____________
שם מלא

______________
מספר זהות

______________
חתימה
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תוספת ראשונה לשטר הנאמנות – תעודת אגרת החוב

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
אגרת חוב (סדרה א')
אגרת חוב רשומה על שם
מספר.______ :
ערך נקוב של תעודה זו ________ :ש"ח.

.1

תעודת אגרת חוב זו מעידה כי דלק תמלוגים ( )2012בע"מ ("החברה") תשלם למי שיהיה המחזיק (כהגדרתו
בתנאים הרשומים מעבר לדף) הרשום של אגרת חוב זו את הסכומים להם התחייבה ,כמפורט בתנאים
שמעבר לדף ובשטר הנאמנות מיום _ ב____  2018שנערך ונחתם בין החברה לבין שטראוס ,לזר חברה
לנאמנות ("( )1992הנאמן") כנאמן למחזיקי אגרות החוב ("שטר הנאמנות").

.2

אגרות החוב (סדרה א') תהיינה צמודות (קרן וריבית) לשער דולר ארה"ב היסודי שיפורט בהודעה המשלימה
שתפרסם החברה לפני ההנפקה הראשונה של אגרות החוב ,ובהתאם לתנאים הרשומים מעבר לדף.

.3

אגרות החוב (סדרה א') מובטחות בבטוחות ,כמפורט בשטר הנאמנות.

.4

כל אגרות החוב מסדרה א' יעמדו בדרגה שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו) ,מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת
על פני האחרת.

.5

תעודת אגרות חוב (סדרה א') זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות ,המהווים
חלק בלתי נפרד מאגרת החוב ,ויחייבו את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל.

נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום __________
_____________________
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
אישור עו"ד
אני הח"מ ,______ ,עו"ד של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ ("החברה") ,מאשר/ת כי
נספח זה לשטר הנאמנות נחתם כדין על-ידי מורשי החתימה של החברה.
__________________________
_____ ,עו"ד
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התנאים הרשומים מעבר לדף
.1

כללי
לביטויים המופיעים באגרת חוב זו תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות ,אלא אם משתמעת
כוונה אחרת מהקשר הדברים  .כמו כן ,לביטויים הבאים תהייה המשמעויות המופיעות לצידם ,אלא אם
משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים:
"מחזיקי אגרות החוב"
ו/או "בעלי אגרות החוב"
ו/או "מחזיקים" ו/או
"זכאים"
"מחזיק רשום"

-

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

-

מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם המחזיקים באגרות החוב.

"מחזיק לא רשום"

-

מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב ,ואותן אגרות חוב
נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם המחזיקים באגרות החוב,
על שם החברה לרישומים.

"מסלקת הבורסה"

-

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"שער הדולר"

-

השער היציג של הדולר ארה"ב כפי שנקבע על ידי בנק ישראל או כל
שער חליפין רשמי אחר שיבוא במקומו ,אם יהיה כזה ,ובלבד
שבתקופה בה אין בנק ישראל נוהג לקבוע שערים יציגים ,השער שיקבע
נגיד בנק ישראל לצורך ההצמדה לדולר של אגרות חוב מונפקות על ידי
המדינה ,ואם לא יקבע נגיד בנק ישראל שער כאמור עבור מועד כלשהו
לפיו יש לקבוע את שער החליפין ,יבוא במקומו שער החליפין הממוצע
ואם אין ,כי אז ייקבע השער היציג על ידי הנאמן בהתייעצות עם
מומחים כלכליים שייבחרו על ידו;

"[ה]שער הידוע" -

-

בתאריך כלשהו – שער הדולר האחרון שקבע בנק ישראל לפני אותו
תאריך .אולם בתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע שער יציג,
יהיה השער הידוע בתאריך כלשהו ,שער הדולר שקבע לאחרונה לפני
אותו תאריך שר האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל עבור אגרות חוב
ממשלתיות הצמודות לשער של הדולר ובהעדר שער כאמור כפי
שייקבע בין החברה לנאמן;

"[ה]שער היסודי" -

-

שער הדולר כפי שהיה בתום יום המסחר במט"ח ביום בו נערך המכרז
המוסדי לקבלת הצעות ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות החוב
(סדרה א') .החברה תפרט את השער היסודי כפי שנקבע (לרבות
התאריך בו נערך המכרז המוסדי ולפיו נקבע השער כאמור) בהודעה
משלימה שתפרסם החברה לתשקיף שבו יקבעו תנאים של אגרות
החוב (סדרה א');

"שער התשלום"

.2

קרן אגרות החוב (סדרה א')

שער הדולר הידוע ביום העסקים השלישי לפני מועד התשלום בפועל.
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קרן אגרות החוב תשולם ב 21 -תשלומים לא שווים בהתאם ללוח הסילוקין המצורף כנספח ח' לשטר זה,
ביחד עם תשלום הריבית האחרון בגינן ,כמפורט בסעיף  5.1להלן ,וכנגד החזרת תעודת אגרות החוב לחברה
ו/או לצד שלישי אחר עליו תורה החברה.
.3

הריבית של אגרות החוב (סדרה א')
 .3.1יתרת קרן של אגרות החוב (סדרה א') ,כפי שתהא מעת לעת ,תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור
שייקבע במכרז שייערך על פי התשקיף לפיו תונפקנה לראשונה אגרות החוב (סדרה א') של החברה.
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים ,ביום 28
בפברואר וביום  30באוגוסט של כל אחת מהשנים  2018ועד ( 2028כולל) (כאשר התשלום הראשון
יכלול קרן וריבית וישולם ביום  30באוגוסט  ,)2018בגין התקופה של שישה ( )6חודשים שנסתיימה
ביום התשלום ,פרט לתשלום בגין תקופת הריבית הראשונה שיעשה ביום  30באוגוסט  ,2018לגביו
תשולם הריבית בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב
והמסתיימת ביום האחרון שלפני התשלום הראשון של הריבית ,היינו ביום  29באוגוסט ,מחושבת על
בסיס  365ימים בשנה ,לפי מספר הימים בתקופה זו .תשלום הריבית האחרון כאמור ישולם ביום 30
באוגוסט ,ביחד עם הפירעון האחרון של קרן אגרות החוב וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב
(סדרה א') לידי החברה .תשלום הריבית שישולם בכל מועד תשלום ריבית ,למעט תשלום הריבית בגין
תקופת הריבית הראשונה ,יחושב על-פי שיעור הריבית השנתית כשהוא מחולק ל( 2-מספר התשלומים
בשנה).
 .3.2שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב ,שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות
החוב וכן שיעור הריבית החצי שנתית ,יפורטו בדוח שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז להנפקת
אגרות החוב.

.4

הצמדת הקרן והריבית לדולר ארה"ב
הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה א') תהיינה צמודות לשער היסודי ,באופן שאם יתברר במועד תשלום
כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית כי שער התשלום עלה או ירד לעומת השער היסודי ,כי אז תשלם החברה
את אותו תשלום של קרן ו/או ריבית ,כשהוא מוגדל או מוקטן ,לפי העניין ,באופן יחסי לשיעור עליית או
ירידת שער התשלום לעומת השער היסודי.
על -פי תקנון והנחיות הבורסה ,שיטת ההצמדה של הקרן ו/או הריבית לא תשונה במהלך תקופת איגרות
חוב.

.5

תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה א')
 .5.1התשלומים על חשבון הריבית של אגרות החוב (סדרה א') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו
רשומים במרשם של אגרות החוב (סדרה א') ביום ה 22-בפברואר בגין תשלומים המשולמים ביום ה-
 28בפברואר וביום ה 24-באוגוסט בגין תשלומים המשולמים ביום ה 30-באוגוסט ,אשר קדם למועד
פירעונו של אותו תשלום ,וזאת במהלך כל אחת מהשנים  2018עד ( 2028כאשר התשלום הראשון יכלול
קרן וריבית וישולם ביום  30באוגוסט "( )2018היום הקובע של אגרות החוב (סדרה א')") ,פרט
לתשלום האחרון של הריבית לגביו יחול האמור להלן.
התשלום האחרון של הריבית וכן תשלום הקרן (דהיינו ,התשלום שיחול ביום  30באוגוסט )2028
ישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום תשלום הקרן ויעשה כנגד מסירת תעודות
אגרות החוב (סדרה א') לידי החברה ,ביום התשלום ,במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר
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עליו תודיע החברה .הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה ( )5ימי עסקים לפני מועד
התשלום האחרון.
 .5.2מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם אגרות החוב (סדרה א') ביום הקובע של אגרות החוב (סדרה א'),
לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.
 .5.3בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום של קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה
מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לצורך קביעת
הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.
 .5.4התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם
יהיו רשומים במרשם אגרות החוב (סדרה א') ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד,
בהתאם לאמור בסעיף  5.5להלן .אם חברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,מסיבה שאינה
תלויה בה ,יחולו הוראות סעיף  16לשטר הנאמנות.
 .5.5מחזיק אגרות החוב (סדרה א') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק
על-פי אגרות החוב (סדרה א') כאמור לעיל ,או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי
העניין ,בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לחברה ,אולם החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו
של המחזיק בדבר שינוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה-עשר ( )15ימי
עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על-פי אגרת החוב .במקרה שההודעה תתקבל על-
ידי החברה באיחור ,תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד
התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.
 .5.6לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק
שלו ,ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה
הרשומה במרשם לאגרות החוב (סדרה א')  .משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר
ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.
 .5.7מכל תשלום בגין אגרות החוב (סדרה א') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

.6

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראה סעיף  16לשטר הנאמנות.

.7

תעודות אגרות החוב ופיצולן
 .7.1כל תעודת אגרת חוב ניתנת לפיצול למספר תעודות אגרות חוב ,אשר סך כל סכומי הקרן הנקובים בהן
שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ,ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא
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בכמות מינימלית של ( 1,000אלף) ש"ח ע.נ .או בכפולות של כמות זו יחד עם תעודה אחת נוספת בגין
היתרה (אם תהיה כזו).
 .7.2פיצול תעודת אגרות החוב כאמור יעשה על-פי בקשת פיצול חתומה על-ידי בעל אגרות החוב שבתעודה
או נציגיו החוקיים ,אשר תימסר לחברה במשרדה הרשום ,בצרוף תעודת אגרות החוב שפיצולה
מבוקש.
 .7.3ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה ( )7ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במשרדה הרשום של
החברה .תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים
חדשים שלמים כל אחת.
 .7.4כל ההוצאות הכרוכות בפיצול ,לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.
.8

העברת אגרת החוב
 .8.1אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים שלמים .כל העברה של
אגרות החוב אשר אינה מתבצעת בבורסה ,תיעשה על-פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת
יחידות השתתפות ,חתום כיאות על-ידי המחזיק או נציגיו החוקיים ,וכן על-ידי מקבל ההעברה או
נציגיו החוקיים ,שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על-פיו ,וכל
הוכחה סבירה אחרת שתידרש על-ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.
 .8.2בכפוף לאמור לעיל ,ההוראות החלות ביחס לאופן העברת יחידות השתתפות תחולנה ,בשינויים
המתחייבים לפי העניין ,ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן.
 .8.3אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של אגרות החוב ,יימסרו לחברה הוכחות סבירות על
תשלומם על-ידי מבקש ההעברה ,שתהיינה להנחת דעתה של החברה.
 .8.4במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו ,תפוצל תחילה עפ"י
הוראות סעיף  7לעיל התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך ,באופן שסך כל סכומי הקרן
הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.
 .8.5לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה במרשם ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר
הנאמנות ובאגרת החוב ביחס לאותה סדרה.
 .8.6כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

.9

פדיון מוקדם
 .9.1לפרטים אודות אפשרות פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה ,ראו סעיף  9.1לשטר הנאמנות.
 .9.2לפרטים אודות אפשרות פדיון מוקדם ביוזמת החברה ,ראו סעיף  9.2לשטר הנאמנות.
 .9.3לפרטים אודות פדיון מוקדם חובה ,ראו סעיף  9.3לשטר הנאמנות.
 .9.4לפרטים אודות פידיון מוקדם במקרה שלא התקיימו תנאים להעברת התמורה לחברה ראה סעיף 6.3
לעיל.

.10

פרעון מיידי וריבית פיגורים
 .10.1לפרטים אודות זכות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א') ולמימוש בטוחות ראה סעיף
 10לשטר הנאמנות.
 .10.2כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ,אשר ישולם באיחור העולה על  7ימי עסקים מהמועד הקבוע
לתשלומו על-פי אגרות החוב (סדרה א') ,וזאת מסיבות התלויות בחברה ,יישא ריבית פיגורים החל
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מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל .לעניין זה ,ריבית פיגורים פירושה תוספת ריבית
שנתית בשיעור של  3%שתתווסף לשיעור הריבית אותו תשאנה באותה עת אגרות החוב (סדרה א'),
והכל על בסיס שנתי שיחושב לפי מספר ימי הפיגור לפי  365ימים בשנה ("ריבית הפיגורים") .החברה
תודיע על שיעור ריבית הפיגורים שנצבר (ככל שנצברה) וכן על מועד התשלום כאמור בדיווח מיידי
וזאת שני ( )2ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל.
.11

שינויים בתנאי אגרת החוב
לא יהיה כל תוקף לשינוי ,ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי אגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה ,אלא אם
כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף  29לשטר הנאמנות.

.12

קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב
לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיף  16.5לשטר הנאמנות.

.13

החלפת תעודת אגרת החוב
במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה ,תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה
חדשה של איגרות החוב ,וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה ,לשיפוי ולכיסוי ההוצאות
שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב ,כפי שהחברה תמצא לנכון ,בתנאי שבמקרה
של בלאי ,תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה .היטלים וכן הוצאות
אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה ,יחולו על מבקש התעודה האמורה.

.14

הדין החל וסמכות השיפוט

.15

לעניין הדין החל וסמכות שיפוט ראה סעיף  34לשטר הנאמנות.
הודעות
הודעות תינתנה בהתאם לאמור בסעיף  28לשטר הנאמנות.

.16

מרשם מחזיקי אגרות החוב
להוראות בדבר מרשם מחזיקי אגרות החוב ראו סעיף  31לשטר הנאמנות והוראות חוק ניירות ערך.

***

68

תוספת שניה לשטר הנאמנות
אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

בכפוף להוראות חוק ניירות ערך ושטר נאמנות זה ,כינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב ,אופן ניהולה
ותנאים שונים לגביה ,יהיו כאמור להלן:
.1

הנאמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .זימנה החברה אסיפה של מחזיקי
אגרות החוב ,עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום ,היום והשעה בה תתקיים האסיפה
וכן על העניינים שיובאו לדיון בה ,והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור
מבלי שתהיה להם זכות הצבעה.

.2

הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה בכך צורך או לדרישת החברה ויהיה חייב לזמן
אסיפה כאמור לדרישת מחזיק באגרות החוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים ( )5%לפחות
מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור .במקרה שהמבקשים את
זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי עבור
ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

.3

יובהר כי ,דרישת השיפוי על ידי הנאמן ,לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה
שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת
החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.

.4

הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה ,למועד שיקבע
בהזמנה ,ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ 21-ימים ממועד הזימון;
ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי
הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף  14להלן; עשה כן ,ינמק הנאמן
בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס .על אף כל האמור לעיל ,עם מסירת
דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום
הזימון בהתאם להוראות הדין.

.5

מועד אסיפה אשר החליט הנאמן לזמנה בהתאם לשיקול דעתו יהיה לא פחות משבעה ימים ולא יותר
מ 21-ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר
מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 14
להלן.

.6

הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה בכפוף להוראות הדין.

.7

לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים ,לפי דרישת מחזיק ,בתוך המועד כאמור בסעיף  4לעיל ,רשאי
המחזיק לכנס את האסיפה ,ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך  14ימים ,מתום התקופה לזימון
האסיפה בידי הנאמן ,והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

.8

כל אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקיים בישראל ,במשרדה הרשום של החברה בישראל או במקום
אחר בישראל עליו תודיע החברה ו/או הנאמן ,ו החברה תישא בעלויות סבירות של המקום החלופי.

הודעה על כינוס אסיפה
זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד
.9
לפני מועד כינוסה ("אסיפת התייעצות") .לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה
החלטות.
.10

הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר
לחברה על ידי הנאמן.

.11

הודעת הזימון תכלול את מקום ההתכנסות ,מועד ההתכנסות ,סדר היום ,ההחלטות המוצעות וכן
הסדרים לעניין הצבעה בכתב.

.12

מחזיק באגרות חוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות
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החוב ,רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד ,ובלבד
שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.
.13

באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

המועד הקובע לבעלות באגרות חוב וניהול האסיפה
 .14מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע
בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים ,ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של
אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס.
.15

מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים ,בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה
שבו יציין את אופן הצבעתו.

.16

בכל אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש האסיפה.

.17

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא
ניתנה עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב ,או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי אגרות
החוב .האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לאסיפה נדחית ,לפי העניין) פורסמה
במערכת המגנ"א.

.18

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף  28לשטר
הנאמנות.

.19

אסיפת בעלי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון,
כדלקמן:
19.1

כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת ,וכפוף להוראות חוק
ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה ,יהוו מנין חוקי באסיפה כללית
לפחות שני ( )2מחזיקי אגרות חוב ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח ,המחזיקים או
המייצגים יחדיו לפחות  25%מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב
הנמצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה נדחית  -אם נכחו בה שני ( )2מחזיקים כאמור מבלי
להתחשב בערך הנקוב המוחזק על-ידיהם.

19.2

באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי אם נכחו באסיפה מחזיקי
אגרות חוב ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח ,המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות
 50%מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת,
ובאסיפה נדחית  -אם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות עשרים אחוזים ( )20%מהערך
הנקוב מן היתרה האמורה.

19.3

על המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות
(ככל שיהיו) יחולו הוראות סעיף  10לשטר הנאמנות.

.20

אגרות חוב המוחזקות בידי מחזיק קשור (כהגדרתו בשטר הנאמנות) לא יובאו בחשבון לצורך קביעת
המניין החוקי באסיפת מחזיקים ,וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

.21

כתב הצבעה מלא וחתום ,אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך ,ייחשב כנוכחות באסיפה
לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף  19לעיל .בהתאם ,יהיה הנאמן רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו
ובכפוף לכל דין ,לקיים אסיפות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות ,וכן לקיים הצבעה באמצעות
כתבי הצבעה באסיפה נדחית אשר לא נכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה ,ובלבד
שיתקבלו אצל הנאמן ,עד למועד אשר ייקבע לכך בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה ,לפי
העניין ,כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה
מקורית או אסיפה נדחית ,לפי העניין.

.22

לא נכח באסיפת מחזיקים ,בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,מניין חוקי,
תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום
האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד ,אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות
המחזיקים; נדחתה האסיפה ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.
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.23

לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף  22לעיל ,מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר
המועד שנקבע לה ,תתקיים האסיפה הנדחית ככל שנכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קיום אסיפה
נדחית בהתאם לאמור בסעיף  19לעיל.

.24

על אף האמור בסעיף  23לעיל ,כונסה אסיפת המחזיקים עלפי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה
אחוז ( )5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור (כאמור בסעיף  2לעיל) ,תתקיים
אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר הדרוש
לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי :בחמישה אחוז ( )5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
שבמחזור).

.25

לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

.26

לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי ,יידחה
המשכה של האסיפה ("האסיפה המקורית") מפעם לפעם ,הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט
בסדר היום ,למועד אחר ולמקום שייקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו ("אסיפה
נמשכת") .באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא
נתקבלה לגביו החלטה.

.27

נדחת ה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה ,יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה
הנמשכת ,מוקדם ככל האפשר ,ולא יאוחר מ 12-שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור
יינתנו לפי סעיפים  10ו 11 -לעיל.

.28

אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על ידי החברה ,יהיו
רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה .במקרה שבו על פי שיקול
דעתו הסביר של הנאמן ,ומנימוקים סבירים ,יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה,
אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון החברה או מי מטעמה .על אף האמור בסעיף  28זה ,החברה
תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה
ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).

החלטות
.29

כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.

.30

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה.
במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן ,כי נוסח כתב ההצבעה
יפורסם במערכת המגנ"א ,ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן
את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין .הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה
באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד (כהגדרתו להלן) שיש לו ,בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן.
מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע
באסיפה ,ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ,ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב
ההצבעה.

.31

כונסה אסיפת מחזיקי אגרות חוב( ,בין שזומנה על ידי החברה ,מחזיק או הנאמן) ,יבחן הנאמן קיומו
של ניגוד עניינים אצל מחזיקי אגרות החוב ,בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר
שלהם ,כפי שיקבע הנאמן (להלן" :עניין מנוגד") .הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפה
להודיע לו ,לפני ההצבעה ,על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:
31.1

מחזיק אשר הנו מחזיק קשור (כהגדרת מונח זה בס'  4לשטר הנאמנות);

31.2

מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה או בשותף הכללי בסמוך למועד האירוע שבבסיס
ההחלטה באסיפה;

31.3

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל
דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך :כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל
עניין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת
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מחזיקי אגרות החוב .מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על-
ידי הנאמן ,יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור ,ולגביו יקבע הנאמן הרלוונטי
כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  31זה ,הנאמן יבחן אם מחזיק
הינו מחזיק בעל "עניין מנוגד" ,גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות ערך
אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור
באסיפה (כפי שיפורט בכתב ההצבעה) ,בהתאם להצהרת אותו מחזיק.
קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן .כמו
כן ,להסרת ספק מובהר ,כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי
לגרוע מהוראות הדין ,הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך ,לעניין הגדרת מחזיקי אגרות
חוב בעלי עניין מנוגד ,כפי שיחולו במועד הבחינה.
.32

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין ,ויחולו
עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.

.33

יובהר ,כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל ,ככל והיא דרושה לדעת הנאמן ,תיערך בנפרד ביחס לכל
החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד .עוד יובהר ,כי אין בהכרזה על מחזיק
כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי ,כשלעצמה ,כדי להראות על עניין מנוגד של אותו
מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

.34

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים ,לא יביא הנאמן בחשבון את
קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף  31.3לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא
כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור באותו סעיף .על אף האמור ,פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה,
שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד ,משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות
החוב ,יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי
עניין מנוגד.

.35

בהצבעה יהיה לכל מחזיק ,הנוכח בעצמו או על-ידי בא-כוחו ,קול אחד בגין כל  1ש"ח ערך נקוב
מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.

.36

במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.

.37

בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה ,בגין חלק אחר נגד ובגין
חלק אחר להימנע ,והכל כפי ראות עיניו.

.38

הרוב הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי
להביא בחשבון את קולות הנמנעים .הרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של
לא פחות משני שלישים ( )2/3ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות
הנמנעים.

.39

החלטות באסיפת מחזיקים יתקבלו בהחלטה רגילה ,אלא אם כן נקבע אחרת בחוק או בשטר
הנאמנות.

.40

כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה
לעשות כן בכתב כהלכה .אם הממנה הוא תאגיד ,ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד,
בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד ,והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

.41

כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.

.42

41.1

שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.

41.2

כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר
של ייפוי כוח כזה ,יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה ,אלא אם כן נקבע אחרת
בהודעה המזמנת את האסיפה.

קול שניתן ו/או הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה בא-כוח ,יהיה בר תוקף אף אם:
( )1קודם לכן נפטר הממנה או הוכרז פסול דין; או ( )2לאחר ההצבעה בוטל כתב המינוי; או ( )3לאחר
הצבעה הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול ,אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה או
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במען אחר עליו תודיע החברה או בידי הנאמן ,לפני האסיפה או ההצבעה ,הודעה בכתב בדבר פטירת
הממנה ,היותו פסול דין ,או בדבר הביטול או ההעברה כאמור לעיל.
.43

הנאמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב לרבות בדרך של הקלטה ,שיירשם
במרשם הפרוטוקולים ושיישמר במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה.
כל פרוטוקול כזה ייחתם על-ידי יושב הראש של האסיפה ,וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה
לכאורה לאמור בו ,וכל עוד לא יוכח ההפך ,הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו
נתקבלה כדין.

.44

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של הנאמן ,יהיה פתוח לעיון מחזיקי
אגרות החוב והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק בתעודות ההתחייבות שביקש זאת.
הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם
הפרוטוקולים ,ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.
החברה (ו/או מי מטעמה לרבות כל נושא משרה בה או בשותף הכללי) אינה זכאית לקבל פרוטוקול
השיחות והדיונים בחלק של אסיפות מחזיקי אגרות החוב המתנהל ללא החברה או באסיפות
מחזיקים המתנהלות ללא החברה.

***
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תוספת שלישית לשטר הנאמנות
נציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

 .1מינוי; תקופת כהונה
א .הנאמן יהיה רשאי ,או לבקשת החברה בכתב יהיה חייב ,למנות ולכנס נציגות דחופה מבין
מחזיקי אגרות החוב ,כפי שיפורט להלן (להלן" :הנציגות הדחופה").
ב .הנאמן ימנה לנציגות דחופה את שלושת ( )3מחזיקי אגרות החוב ,אשר למיטב ידיעתו ,הינם
המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי
מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן (להלן" :חברי הנציגות הדחופה") .במקרה
בו ,מי מבין אלו ,לא יוכל לכהן כחבר בנציגות דחופה כאמור ,ימנה הנאמן ,במקומו את מחזיק
אגרות החוב ,המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור ,אשר לגביו מתקיימים
כל התנאים המפורטים להלן .ואלו התנאים:
( )1מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף
המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות הדחופה ומהחזקתו באגרות החוב .למען הסר ספק
מובהר ,כי מחזיק שהינו מחזיק קשור (כהגדרתו בשטר הנאמנות) ייחשב כבעל ניגוד
עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות הדחופה;
( )2במהלך אותה שנה קלנדרית ,מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של אגרות
חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על-ידו ,אשר
נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים
עסקיים בקשר עם כינון נציגות דחופה.
ג .היה ובמהלך כהונתה של הנציגות הדחופה ,חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות
המנויות בסעיפים (ב)( )1עד (ב)( )2לעיל ,תפקע כהונתו ,והנאמן ימנה חבר אחר במקומו מבין
מחזיקי אגרות החוב כאמור בס"ק (ב) לעיל.
ד .בטרם מינוי חברי הנציגות הדחופה ,יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות הדחופה,
הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף (ב)( )1לעיל ובדבר
כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף (ב)( )2לעיל .כמו כן ,הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה
כאמור מחברי הנציגות הדחופה בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות הדחופה .מחזיק שלא
ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות
הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל ,לפי העניין .ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים,
הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים ,ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי
העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות .מובהר ,כי הנאמן יסתמך על
ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת .קביעתו של הנאמן
בעניינים אלו תהיה סופית.
ה .תקופת כהונת הנציגות הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות
הדחופה בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 5
להלן ,אך בכל מקרה לא תעלה על שלושה חודשים ממועד מינויה.
 .2סמכות
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א .לנציגות הדחופה תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לריפוי העילות
להעמדה לפירעון מיידי כאמור בסעיפים  10.1.17ו 10.1.19 -שנקבעו בשטר הנאמנות למשך
תקופת הארכה ,ככל שניתנה ,וזאת לתקופה של עד  90ימים או פרסום הדוחות הכספיים
הקרובים ,לפי המוקדם .יובהר ,כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות הדחופה יובא בחשבון
במסגרת הארכה האמורה לעיל ,והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי לחברה מעבר
לאמור לעיל .יובהר ,כי פעולות הנציגות הדחופה ושיתוף הפעולה בין חבריה ,יוגבל לדיון
באפשרות של מתן ארכה כאמור וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן
ארכה כאמור.
ב .אם לא מונתה נציגות דחופה לפי הוראות תוספת זו ,או אם הנציגות הדחופה החליטה שלא
לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף (2א) לעיל ,הנאמן יפעל בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 .3התחייבויות החברה בקשר לנציגות
א .החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים
באגרות החוב והיקף החזקותיהם .כמו כן ,הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם
לסמכויות המוקנות לו על-פי דין.
ב .החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות הדחופה והנאמן ככל הנדרש לצורך
ביצוע הבדיקות הנדרשות על-ידם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה ולהעביר לנציגות הדחופה
את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה ,בכפוף למגבלות הדין ולחתימה על
כתב סודיות .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,וכפוף לחתימה על הסכם סודיות כאמור ,החברה
תמסור לנציגות הדחופה את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה ,אשר לא יכלול כל פרט
מטעה ולא יהיה חסר .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,העברת המידע למחזיקי אגרות החוב
ולנציגות הדחופה ,לפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן בנסיבות העניין ,לא תיחשב כהפרת חובת
הסודיות.
ג .החברה תישא בעלויות סבירות של הנציגות הדחופה ,ובכלל זה בעלויות סבירות של העסקת
יועצים ומומחים על-ידי הנציגות הדחופה או מטעמה ,ולעניין זה יחולו הוראות סעיף  27לשטר
הנאמנות בשינויים המחויבים.
 .4אחריות
א .הנציגות הדחופה תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה ,על-פי שיקול דעתה המוחלט ולא
תהא אחראית ,היא או מי מבין חבריה ,נושאי המשרה בהם ,עובדיהם או יועציהם ,והחברה
ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת ,ביחס לכל טענות ,דרישות ותביעות כנגדם בגין כך
שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות ,בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על-פי שטר
הנאמנות ותוספת זו ובקשר אליהן או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על-פיהן ,למעט אם פעלו
כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.
ב .על פעולתם של חברי הנציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 27

לשטר זה ,כאילו היו הנאמן.
 .5החברה תפרסם דיווח מיידי על דבר מינויה של הנציגות הדחופה ,זהות חבריה וסמכויותיה וכן
תפרסם דיווח מיידי נוסף אודות החלטות הנציגות הדחופה כאמור.
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נספחים ד' ,ה ,ו' – ז'
אגרת חוב  -שעבודים
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נספח ד'

אגרת חוב
שנחתמה בתל אביב ,ביום _______

בין:

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
מס' ברשם החברות 514837111
מרח' אבא אבן  ,19הרצליה 4612001
(להלן" :החברה")

לבין :

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ
מס' ברשם החברות 511742066
מרחוב יצחק שדה  ,17תל אביב
טלפון ;03-6237777 :פקס03-5613824 :
(להלן" :הנאמן")

מצד אחד

מצד שני;

הואיל:

והחברה הנפיקה לציבור אגרות חוב (סדרה א') (להלן" :אגרות החוב (סדרה א'))";

והואיל:

ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום  22.5.2018שטר נאמנות ,לרבות נספחיו (להלן" :שטר
הנאמנות") המצ"ב כנספח א' לאגרת חוב זו ,לפיו הנאמן הינו הנאמן לאגרות החוב (סדרה
א') ויראו את שטר הנאמנות על נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה;

והואיל:

ועל פי שטר הנאמנות אגרות החוב (סדרה א') מובטחות ,בין היתר ,בנכסים המשועבדים
(כהגדרתם להלן) ,בהתאם לתנאי אגרת חוב זו;

אשר על כן הוצהר ,הותנה והוסכם כדלהלן:
.1

מבוא ,פרשנות והגדרות
 .1.1המבוא לאגרת חוב זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה (לעיל ולהלן יחדיו" :אגרת החוב").
 .1.2כותרות סעיפי אגרת חוב זו נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי פרשנות
אגרת חוב זו.
 .1.3לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות.
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.2

מהות אגרת החוב
אגרת חוב זו נערכת להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויותיה של החברה בגין אגרות
החוב (סדרה א') לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ולהבטחת הפרעון המלא והמדויק של כל תשלומי
הקרן ההצמדה והריבית שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,וכן ריבית פיגורים,
ככל שתחול ,והכל ללא הגבלה בסכום ועל פי אגרת חוב זו ושטר הנאמנות (המהווה חלק בלתי נפרד
מאגרת חוב זו) (להלן" :הסכומים המובטחים").

.3

השעבודים
להבטחת הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על-פי תנאי אגרות החוב ,ומילוי כל יתר
התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ,תשעבד החברה לטובת הנאמן (כנאמן למחזיקי
אגרות החוב) בשעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה ,וללא הגבלה בסכום ,את כל זכויותיה הנובעות
ו/או בקשר לחשבון ו/או חשבונות בנק ע"ש הנאמן/ע"ש החברה שנפתח בבנק ____ סניף _____מס'
חשבון________________ (להלן" :הנכסים המשועבדים" או "הרכוש המשועבד").

.4

תחולת שטר הנאמנות
שטר הנאמנות ,לרבות נספחיו המצ"ב כנספח א' לאגרת חוב זו ,נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולות באגרת חוב זו .הוראות אגרת חוב זו באות
להוסיף על הוראות שטר הנאמנות ,לרבות נספחיו ,ולא לגרוע ממנו ,ובכל מקרה שתתגלה סתירה
בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות ,יגברו הוראות שטר הנאמנות.

.5

הצהרות החברה
החברה מצהירה בזה ,כדלקמן:
 .5.1היא רשאית על פי כל דין ו/או הסכם לשעבד את הנכסים המשועבדים על ידה.
 .5.2הרכוש המשועבד אינו משועבד ,ממושכן או מעוקל לזכות אחרים.
 .5.3אין כל הגבלה או תנאי לפי דין או הסכם שיש בהם כדי למנוע את שעבוד הרכוש המשועבד
ו/או לפגוע בתוקפו.
 .5.4החברה קיבלה את כל האישורים על פי כל דין ו/או הסכם הנדרשים לשם מתן השעבודים
האמורים ואין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם לרושמם.

.6

התחייבויות החברה
החברה מתחייבת לפעול בקשר עם הנכסים המשועבדים בהתאם להתחייבויותיה בשטר הנאמנות

.7

מימוש השעבוד
הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
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.8

רישום השעבוד
החברה מתחייבת בזה לרשום כדין ובמועד כקבוע בשטר הנאמנות את השעבוד הנוצר על פי אגרת
חוב זו אצל רשם החברות.

.9

תוקף השעבוד
לאחר פירעון מלוא יתרת אגרות החוב (סדרה א') לרבות כל הסכומים הנקובים על פי אגרת החוב
ו/או שהוצאו מכוחה ,הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע ,במישרין או בעקיפין ,את הסרת
השעבודים.

 .10מהות הבטוחות
 .10.1הבטוחות הניתנות לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על פי אגרת חוב זו הן בעלות
אופי מתמיד ותשארנה בתוקף עד להתקיימות התנאי המפורט בסעיף  10לעיל ועד שהנאמן
יאשר בכתב שאגרת חוב זו בטלה והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 .10.2ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בטוחות נוספות או אחרות
לפירעון הסכומים המובטחים ,תהיינה כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו למעט ככל שנקבע
על ידי הצדדים במפורש אחרת.
 .10.3יתפשר או ייתן הנאמן ארכה או הקלה לממשכן ,ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות
הממשכן בקשר לסכומים המובטחים ,ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות – לא ישנו דברים
אלה את מהות הבטוחות שאגרת חוב זו חלה עליהן וכל הבטוחות וההתחייבויות של הממשכן
שאגרת חוב זו חלה עליהן תשארנה בתוקף מלא למעט ככל שנקבע על ידי הצדדים במפורש
אחרת.
 .10.4בכל מקרה של חילופי נאמנים על פי שטר הנאמנות ,יהיה הנאמן רשאי להעביר אגרת חוב זו
לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה נוספת מאת החברה .ההעברה תוכל להתבצע
על ידי הסבה בשולי או על גב איגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמנים ו/או מי מהם ו/או
מקבל ההעברה ימצאו לנכון.
 .11החברה מסכימה שהנאמן ימסור לכל אדם הפועל מסמכותו של הנאמן ו/או לכל רשות מוסמכת
אחרת עפ"י כל דין שהנאמן חבים לו חובת דיווח ,כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על
הסכומים המובטחים ,לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי מטעמו על ידי החברה
באגרת חוב זו או בכל דרך אחרת ,בין לפי דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו
של הנאמן ,הכל בכפוף להוראות שטר הנאמנות.
 .12שונות
 .12.1מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.
 .12.2כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה ,פדיונה או ביטולה לרבות הוצאות
הקשורות למימוש הנכסים המשועבדים ,כולם או מקצתם ,יחולו וישולמו על ידי החברה.
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 .12.3בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת זו להוראות שטר הנאמנות יגברו הוראות שטר
הנאמנות.
 .12.4החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה.
 .12.5כל שינוי באגרת זו ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדים.
 .12.6כתובת הצדדים הן כמפורט במבוא לאיגרת חוב זו .כל הודעה שתישלח למי מהצדדים בדואר
רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תחשב כאילו נתקבלה  3ימי עסקים לאחר משלוחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ
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נספח ה' – הוראות לעניין ביטוח
החברה מתחייבת להתקשר בפוליסה לביטוח ירידה בתפוקה בחזקת תמר כתוצאה מנזק פיזי תאונתי ובלתי
צפוי לרכוש חזקת תמר המכוסה בפוליסה מסוג "כל הסיכונים" לרכוש ובפוליסת אבדן שליטה על באר כנהוג
בפוליסות של שותפי תמר הישראלים .משך התקופה בה תכסה הפוליסה ירידה בתפוקה הינה לתקופת שיפוי
של  12חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח .סכום הביטוח לא יפחת מהסכום הנדרש לשירות החוב (קרן
וריבית) למחזיקי אגרות החוב בתקופת השיפוי (למעט בשנה האחרונה לחיי האג"ח בה קיים יהיה סכום
הביטוח ,סכום הריבית וכן סכום הקרן השווה לסכום הקרן בשנה הקודמת) .תגמולי הביטוח בפוליסה
ישועבדו לטובת הנאמן כמפורט בנספח ה' .במקרה בו יארע אירוע ביטוחי בפוליסה אשר נערכה על
ידי החברה כאמור לעיל ,תפתח החברה חשבון מיוחד אליו יופקדו תקבולי ביטוח אשר יתקבלו מהמבטחים
בקשר עם אירוע ביטוחי כאמור אשר ישועבד בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ובשעבוד שוטף ראשון בדרגה
לטובת הנאמן .ההשתתפות העצמית בפוליסה הינה בגובה של  60יום .תוקף פוליסת הביטוח הינו עד ליום
 .28.02.2019החברה מתחייבת לפעול לחדש את תוקף הפוליסה לתקופות נוספת ואולם זאת בכפוף לזמינות
הביטוח בשוק ביטוחי האנרגיה ובתנאים כלכליים סבירים.

Insurance Lien Clause - Business Interruption Insurance Policy
The Insurers hereby acknowledge that the policy is subject to a first degree fix lien in favour
of the Trustee of the bonds (series A) issued by the Insured in May/June 2018. With regard
to all claims and all amounts in respect of losses insured by this policy, the Insured irrevocably
authorizes and instructs the Insurer to pay, and the Insurer agrees to pay, all claims in to a
bank account, details of which will be advised by the Insured.
A payment in accordance with this Clause shall, to the extent of that payment, discharge the
liability of the Insurer to pay the Insured with respect to such amounts.
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נספח ו'

אגרת חוב
שנחתמה בתל אביב ,ביום _______

בין:

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
מס' ברשם החברות 514837111
מרח' אבא אבן  ,19הרצליה 4612001
(להלן" :החברה")

לבין :

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ
מס' ברשם החברות 511742066
מרחוב יצחק שדה  ,17תל אביב
טלפון ;03-6237777 :פקס03-5613824 :
(להלן" :הנאמן")

מצד אחד

מצד שני;

הואיל:

והחברה הנפיקה לציבור אגרות חוב (סדרה א') (להלן" :אגרות החוב (סדרה א'))";

והואיל:

ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום  22.5.2018שטר נאמנות ,לרבות נספחיו (להלן" :שטר
הנאמנות") המצ"ב כנספח א' לאגרת חוב זו ,לפיו הנאמן הינו הנאמן לאגרות החוב (סדרה
א') ויראו את שטר הנאמנות על נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה;

והואיל:

ועל פי שטר הנאמנות אגרות החוב (סדרה א') מובטחות ,בין היתר ,בנכסים המשועבדים
(כהגדרתם להלן) ,בהתאם לתנאי אגרת חוב זו;
אשר על כן הוצהר ,הותנה והוסכם כדלהלן:

.1

מבוא ,פרשנות והגדרות
 .1.1המבוא לאגרת חוב זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה (לעיל ולהלן יחדיו" :אגרת החוב").
 .1.2כותרות סעיפי אגרת חוב זו נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי פרשנות
אגרת חוב זו.
 .1.3לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות.
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.2

הגדרות

"הממונה על ענייני
הנפט"

-

הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
והמים;

"הנאמן"

-

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ ,או כל נאמן שיבוא
במקומו בהתאם לתנאי שטר זה ולהוראות החוק;

"זכות התמלוגים"

-

זכות לתמלוגים מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בנפט
ו/או בגז ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי
הנפט חזקת תמר וחזקת דלית ,הכל כמפורט בסעיף  6.7.5לתשקיף;

"חוק החברות"

-

חוק החברות ,התשנ"ט 1999-והתקנות לפיו ,כפי שיהיו מעת לעת;

"חזקת דלית"

-

חזקת  I/13דלית ,אשר הוענקה על-ידי הממונה על ענייני הנפט ביום
;2.12.2009

"חזקת תמר"

-

חזקת  I/12תמר ,אשר הוענקה על-ידי הממונה על ענייני הנפט ביום
;2.12.2009

"חשבון הפעילות"

-

חשבון שיפתח על ידי החברה על שמה באחד מחמשת הבנקים
הגדולים בישראל ואשר בו יופקדו כל ההכנסות שתתקבלנה בגין
זכות התמלוגים של החברה מחזקת תמר וכל תקבול אחר אשר על
פי שטר הנאמנות יש להפקידו בחשבון זה;

"קרן"

-

סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב (סדרה א');

"התשקיף"

-

תשקיף החברה ,העומד להתפרסם בחודש מאי .2018

.3

מהות אגרת החוב
אגרת חוב זו נערכת להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויותיה של החברה בגין אגרות
החוב (סדרה א') לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ולהבטחת הפרעון המלא והמדויק של כל תשלומי
הקרן ההצמדה והריבית שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,וכן ריבית פיגורים,
ככל שתחול ,והכל ללא הגבלה בסכום ועל פי אגרת חוב זו ושטר הנאמנות (המהווה חלק בלתי נפרד
מאגרת חוב זו) (להלן" :הסכומים המובטחים").

.4

השעבודים
 .4.1להבטחת הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על-פי תנאי אגרות החוב ,ומילוי כל יתר
התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ,תשעבד החברה לטובת הנאמן (כנאמן
למחזיקי אגרות החוב) בשעבוד יחיד קבוע ושוטף ראשון בדרגה ,וללא הגבלה בסכום וכן
שעבוד יחיד שוטף ראשון בדרגה ,את הנכסים והזכויות המפורטים להלן:
 .4.1.1זכויות של החברה ,מכל מין וסוג שהם ,הקיימות עתה ושתיהינה קיימות בעתיד
בחשבון הפעילות לרבות בכספים ,בפיקדונות ובניירות ערך שיהיו בו ,ואת כל הפירות
שינבעו מכספים או זכויות אלה (למען הסר ספק מובהר כי זכויות החברה בחשבון
החלוקה כהגדרתו בסעיף  7.3לשטר הנאמנות לא תשועבדנה).
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 .4.1.2זכויות של החברה ,מכל מין וסוג שהוא ,הקיימותם עתה ושתהיינה קיימות בעתיד
בחשבון כרית הבטחון לתשלום הקרן לרבות בכספים ,בפיקדונות ובניירות ערך
האמורים ,ואת כל הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלה.
 .4.1.3זכויותיה של החברה ,מכל מין וסוג שהוא ,הקיימות עתה ושתהיינה קיימות בעתיד
בקשר לפוליסת הביטוח שתבצע החברה כאמור בסעיף  5.12לשטר.
(הנכסים והזכויות המפורטים בסעיפים  .4.1.1ו  4.1.3 -לעיל יקראו להלן יחד:
"הנכסים המשועבדים" או "הרכוש המשועבד").
 .4.2מובהר בזאת כי הרכוש המשועבד ימשיך להיות מוחזק על-ידי החברה בלבד ובבעלותה
הבלעדית ולא ירשם על-שם הנאמן.
.5

תחולת שטר הנאמנות
שטר הנאמנות ,לרבות נספחיו המצ"ב כנספח א' לאגרת חוב זו ,נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולות באגרת חוב זו .הוראות אגרת חוב זו באות
להוסיף על הוראות שטר הנאמנות ,לרבות נספחיו ,ולא לגרוע ממנו ,ובכל מקרה שתתגלה סתירה
בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות ,יגברו הוראות שטר הנאמנות.

.6

הצהרות החברה
החברה מצהירה בזה ,כדלקמן:
 .6.1בכפוף להשלמת הסכם העברת התמלוגים והעברת הנכסים המועברים היא רשאית על פי כל
דין ו/או הסכם לשעבד את הנכסים המשועבדים על ידה.
 .6.2הרכוש המשועבד אינו משועבד ,ממושכן או מעוקל לזכות אחרים.
 .6.3אין כל הגבלה או תנאי לפי דין או הסכם שיש בהם כדי למנוע את שעבוד הרכוש המשועבד
ו/או לפגוע בתוקפו.
 .6.4החברה קיבלה את כל האישורים על פי כל דין ו/או הסכם הנדרשים לשם מתן השעבודים
האמורים ואין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם לרושמם.

.7

התחייבויות החברה
החברה מתחייבת לפעול בקשר עם הנכסים המשועבדים בהתאם להתחייבויותיה בשטר הנאמנות.

.8

מימוש השעבוד
הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

.9

רישום השעבוד
החברה מתחייבת בזה לרשום כדין ובמועד את השעבוד הנוצר על פי אגרת חוב זו אצל רשם החברות.

 .10תוקף השעבוד
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לאחר פירעון מלוא יתרת אגרות החוב (סדרה א') לרבות כל הסכומים הנקובים על פי אגרת החוב
ו/או שהוצאו מכוחה ,הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע ,במישרין או בעקיפין ,את הסרת
השעבודים.
 .11מהות הבטוחות
 .11.1הבטוחות הניתנות לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על פי אגרת חוב זו הן בעלות
אופי מתמיד ותשארנה בתוקף עד להתקיימות התנאי המפורט בסעיף  10לעיל ועד שהנאמן
יאשר בכתב שאגרת חוב זו בטלה והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 .11.2ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בטוחות נוספות או אחרות
לפירעון הסכומים המובטחים ,תהיינה כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו למעט ככל שנקבע
על ידי הצדדים במפורש אחרת.
 .11.3יתפשר או ייתן הנאמן ארכה או הקלה לממשכן ,ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות
הממשכן בקשר לסכומים המובטחים ,ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות – לא ישנו דברים
אלה את מהות הבטוחות שאגרת חוב זו חלה עליהן וכל הבטוחות וההתחייבויות של הממשכן
שאגרת חוב זו חלה עליהן תשארנה בתוקף מלא למעט ככל שנקבע על ידי הצדדים במפורש
אחרת.
 .11.4בכל מקרה של חילופי נאמנים על פי שטר הנאמנות ,יהיה הנאמן רשאי להעביר אגרת חוב זו
לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה נוספת מאת החברה .ההעברה תוכל להתבצע
על ידי הסבה בשולי או על גב איגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמנים ו/או מי מהם ו/או
מקבל ההעברה ימצאו לנכון.
 .12החברה מסכימה שהנאמן ימסור לכל אדם הפועל מסמכותו של הנאמן ו/או לכל רשות מוסמכת
אחרת עפ"י כל דין שהנאמן חבים לו חובת דיווח ,כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על
הסכומים המובטחים ,לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי מטעמו על ידי החברה
באגרת חוב זו או בכל דרך אחרת ,בין לפי דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו
של הנאמן ,הכל בכפוף להוראות שטר הנאמנות.
 .13שונות
 .13.1מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.
 .13.2כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה ,פדיונה או ביטולה לרבות הוצאות
הקשורות למימוש הנכסים המשועבדים ,כולם או מקצתם ,יחולו וישולמו על ידי החברה.
 .13.3בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת זו להוראות שטר הנאמנות יגברו הוראות שטר
הנאמנות.
 .13.4החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה.
 .13.5כל שינוי באגרת זו ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדים.
 .13.6כתובת הצדדים הן כמפורט במבוא לאיגרת חוב זו .כל הודעה שתישלח למי מהצדדים בדואר
רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תחשב כאילו נתקבלה  3ימי עסקים לאחר משלוחה.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ
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נספח ז'

אגרת חוב
שנחתמה בתל אביב ,ביום _______
בין:

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
מס' ברשם החברות 514837111
מרח' אבא אבן  ,19הרצליה 4612001
(להלן" :החברה")

לבין :

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ
מס' ברשם החברות 511742066
מרחוב יצחק שדה  ,17תל אביב
טלפון ;03-6237777 :פקס03-5613824 :
(להלן" :הנאמן")

מצד אחד

מצד שני;

הואיל:

והחברה הנפיקה לציבור אגרות חוב (סדרה א') (להלן" :אגרות החוב (סדרה א'))";

והואיל:

ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום  22.5.2018שטר נאמנות ,לרבות נספחיו (להלן" :שטר
הנאמנות") המצ"ב כנספח א' לאגרת חוב זו ,לפיו הנאמן הינו הנאמן לאגרות החוב (סדרה
א') ויראו את שטר הנאמנות על נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה;

והואיל:

ועל פי שטר הנאמנות אגרות החוב (סדרה א') מובטחות ,בין היתר ,בנכסים המשועבדים
(כהגדרתם להלן) ,בהתאם לתנאי אגרת חוב זו;
אשר על כן הוצהר ,הותנה והוסכם כדלהלן:

.1

מבוא ,פרשנות והגדרות
 .1.1המבוא לאגרת חוב זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה (לעיל ולהלן יחדיו" :אגרת החוב").
 .1.2כותרות סעיפי אגרת חוב זו נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי פרשנות
אגרת חוב זו.
 .1.3לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות.
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.2

הגדרות

"הממונה על ענייני הנפט"

-

הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
והמים;

"הנאמן"

-

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ ,או כל נאמן שיבוא
במקומו בהתאם לתנאי שטר זה ולהוראות החוק;

"זכות התמלוגים"

-

זכות לתמלוגים מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בנפט
ו/או בגז ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי
הנפט חזקת תמר וחזקת דלית ,הכל כמפורט בסעיף 6.7.5
לתשקיף;

"חוק החברות"

-

חוק החברות ,התשנ"ט 1999-והתקנות לפיו ,כפי שיהיו מעת
לעת;

"חזקת דלית"

-

חזקת  I/13דלית ,אשר הוענקה על-ידי הממונה על ענייני הנפט
ביום ;2.12.2009

"חזקת תמר"

-

חזקת  I/12תמר ,אשר הוענקה על-ידי הממונה על ענייני הנפט
ביום ;2.12.2009

"חשבון הפעילות"

-

חשבון שיפתח על ידי החברה על שמה באחד מחמשת הבנקים
הגדולים בישראל ואשר בו יופקדו כל ההכנסות שתתקבלנה בגין
זכות התמלוגים של החברה מחזקת תמר וכל תקבול אחר אשר
על פי שטר הנאמנות יש להפקידו בחשבון זה;

"קרן"

-

סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב (סדרה א');

"התשקיף"

-

תשקיף החברה ,העומד להתפרסם בחודש מאי .2018

.3

מהות אגרת החוב
אגרת חוב זו נערכת להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויותיה של החברה בגין אגרות
החוב (סדרה א') לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ולהבטחת הפרעון המלא והמדויק של כל תשלומי
הקרן ההצמדה והריבית שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,וכן ריבית פיגורים,
ככל שתחול ,והכל ללא הגבלה בסכום ועל פי אגרת חוב זו ושטר הנאמנות (המהווה חלק בלתי נפרד
מאגרת חוב זו) (להלן" :הסכומים המובטחים").

.4

השעבודים
 .4.1להבטחת הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על-פי תנאי אגרות החוב ,ומילוי כל יתר
התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ,תשעבד החברה לטובת הנאמן (כנאמן
למח זיקי אגרות החוב) בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה ,וללא הגבלה בסכום ,את הנכסים
והזכויות המפורטים להלן:
 .4.1.1כל זכויותיה של החברה בזכות התמלוגים מחזקת תמר (להלן" :הנכסים
המשועבדים" או "הרכוש המשועבד") .הנאמן מכיר ומאשר בזה כי אכיפת
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השעבודים על הזכויות המשועבדות ומימושם כפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט
כאמור בסעיף  76לחוק הנפט.
 .4.2מובהר בזאת כי הרכוש המשועבד ימשיך להיות מוחזק על-ידי החברה בלבד ובבעלותה
הבלעדית ולא ירשם על-שם הנאמן .ככל שימומש השעבוד יחולו לעניין זה הוראות אגרות חוב
זו ושטר הנאמנות.
.5

תחולת שטר הנאמנות
שטר הנאמנות ,לרבות נספחיו המצ"ב כנספח א' לאגרת חוב זו ,נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולות באגרת חוב זו .הוראות אגרת חוב זו באות
להוסיף על הוראות שטר הנאמנות ,לרבות נספחיו ,ולא לגרוע ממנו ,ובכל מקרה שתתגלה סתירה
בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות ,יגברו הוראות שטר הנאמנות.

.6

הצהרות החברה
החברה מצהירה בזה ,כדלקמן:
 .6.1בכפוף להשלמת הסכם העברת התמלוגים והעברת הנכסים המועברים לבעלותה היא רשאית
על פי כל דין ו/או הסכם לשעבד את הנכסים המשועבדים על ידה.
 .6.2הרכוש המשועבד אינו משועבד ,ממושכן או מעוקל לזכות אחרים.,
 .6.3בכפוף לקבלת אישור הממונה ,אין כל הגבלה או תנאי לפי דין או הסכם שיש בהם כדי למנוע
את שעבוד הרכוש המשועבד ו/או לפגוע בתוקפו.
 .6.4החברה קיבלה את כל האישורים על פי כל דין ו/או הסכם הנדרשים לשם מתן השעבודים
האמורים ואין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם לרושמם.

.7

התחייבויות החברה
החברה מתחייבת לפעול בקשר עם הנכסים המשועבדים בהתאם להתחייבויותיה בשטר הנאמנות.

.8

מימוש השעבוד
הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

.9

רישום השעבוד
החברה מתחייבת בזה לרשום כדין ובמועד את השעבוד הנוצר על פי אגרת חוב זו אצל רשם החברות
וכן בספרי הנפט ככל שמחוייב על מנת ליתן תוקף לשעבוד.

 .10תוקף השעבוד
לאחר פירעון מלוא יתרת אגרות החוב (סדרה א') לרבות כל הסכומים הנקובים על פי אגרת החוב
ו/או שהוצאו מכוחה ,הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע ,במישרין או בעקיפין ,את הסרת
השעבודים.
 .11מהות הבטוחות
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 .11.1הבטוחות הניתנות לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על פי אגרת חוב זו הן בעלות
אופי מתמיד ותשארנה בתוקף עד להתקיימות התנאי המפורט בסעיף  10לעיל ועד שהנאמן
יאשר בכתב שאגרת חוב זו בטלה והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 .11.2ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בטוחות נוספות או אחרות
לפירעון הסכומים המובטחים ,תהיינה כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו למעט ככל שנקבע
על ידי הצדדים במפורש אחרת.
 .11.3יתפשר או ייתן הנאמן ארכה או הקלה לממשכן ,ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות
הממשכן בקשר לסכומים המובטחים ,ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות – לא ישנו דברים
אלה את מהות הבטוחות שאגרת חוב זו חלה עליהן וכל הבטוחות וההתחייבויות של הממשכן
שאגרת חוב זו חלה עליהן תשארנה בתוקף מלא למעט ככל שנקבע על ידי הצדדים במפורש
אחרת.
 .11.4בכל מקרה של חילופי נאמנים על פי שטר הנאמנות ,יהיה הנאמן רשאי להעביר אגרת חוב זו
לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה נוספת מאת החברה .ההעברה תוכל להתבצע
על ידי הסבה בשולי או על גב איגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמנים ו/או מי מהם ו/או
מקבל ההעברה ימצאו לנכון.
 .12החברה מסכימה שהנאמן ימסור לכל אדם הפועל מסמכותו של הנאמן ו/או לכל רשות מוסמכת
אחרת עפ"י כל דין שהנאמן חבים לו חובת דיווח ,כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על
הסכומים המובטחים ,לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי מטעמו על ידי החברה
באגרת חוב זו או בכל דרך אחרת ,בין לפי דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו
של הנאמן ,הכל בכפוף להוראות שטר הנאמנות.
 .13שונות
 .13.1מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.
 .13.2כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה ,פדיונה או ביטולה לרבות הוצאות
הקשורות למימוש הנכסים המשועבדים ,כולם או מקצתם ,יחולו וישולמו על ידי החברה.
 .13.3בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת זו להוראות שטר הנאמנות יגברו הוראות שטר
הנאמנות.
 .13.4החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה.
 .13.5כל שינוי באגרת זו ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדים.
 .13.6כתובת הצדדים הן כמפורט במבוא לאיגרת חוב זו .כל הודעה שתישלח למי מהצדדים בדואר
רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תחשב כאילו נתקבלה  3ימי עסקים לאחר משלוחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ( )1992בע"מ
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נספח ח'
נספח
– לוח סילוקין
#

מועד פרעון

שיעור הקרן הנפרע

.1

30/08/2018

5.08%

.2

28/02/2019

5.80%

.3

30/08/2019

6.16%

.4

28/02/2020

6.31%

.5

30/08/2020

5.34%

.6

28/02/2021

5.46%

.7

30/08/2021

3.38%

.8

28/02/2022

3.45%

.9

30/08/2022

2.99%

.10

28/02/2023

3.06%

.11

30/08/2023

2.73%

.12

28/02/2024

2.79%

.13

30/08/2024

2.67%

.14

28/02/2025

2.73%

.15

30/08/2025

2.83%

.16

28/02/2026

2.90%

.17

30/08/2026

3.00%

.18

28/02/2027

3.07%

.19

30/08/2027

3.18%

.20

28/02/2028

3.26%

.21

30/08/2028

23.81%

סה"כ

100.00%

 22במאי 2018
לכבוד
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
שלום רב,
הנדון :צירוף דו"ח דירוג ראשוני מותנה לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף
בהמשך לפנייתכם ,הננו לאשר לכם לצרף את דו"ח הדירוג הראשוני המותנה שבוצע לדלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן:
"החברה") מיום  ,14.05.2018ובלבד שהוא יצורף במלואו ,ללא השמטות ו/או שינויים ,ואתם רשאים לצרפו ,לרבות בדרך
של הפניה ,לתשקיף להשלמה ותשקיף המדף להנפקת אגרות חוב (סדרה א') של החברה ,אשר צפוי להתפרסם בחודש
מאי .2018
בנוסף ,בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) ,התשס"ג ,2003-אנו מאשרים בזאת לגורם
המוסמך לכך מטעם החברה המנפיקה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל דו"ח הדירוג
הראשוני המותנה המצוין לעיל.
הסכמתנו לצירוף דו"ח הדירוג הראשוני המותנה כאמור ,הינה בתוקף למשך  60יום ממועד מכתבנו זה ,ואין לכלול ו/או
לצרף את דו"ח הדירוג הראשוני המותנה לתשקיף להשלמה ותשקיף המדף לאחר מועד זה ,ללא קבלת אישורנו מראש
ובכתב.

בכבוד רב,
ישי טריגר ,ראש תחום מימון מובנה ,פרויקטים ותשתיות

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דירוג ראשוני 1ו מאי 2018

אנשי קשר:
מוטי ציטרין ,אנליסט  -מעריך דירוג ראשי
moty@midroog.co.il

ישי טריגר ,ראש תחום מימון מובנה ,פרויקטים ותשתיות
yishait@midroog.co.il
 1בעקבות הודעת החברה בדבר שינוי מתווה הגיוס והיקפו ,דיווחה מידרוג ביום ה ,13.05.2018 -על הפסקת הדירוג של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ ,כפי שדווח ביום
 .23.04.2018דוח דירוג זה מתייחס למתווה הגיוס החדש והיקפו ,כמפורט להלן.

מידרוג

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דירוג סדרה

(P)Aa3.il

אופק דירוג :יציב

מועד פירעון סופי:
30.08.2028

מידרוג קובעת דירוג מותנה  )P(Aa3.ilבאופק יציב ,לאגרות החוב (סדרה א') שתגייס דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :דלק
אנרגיה תמלוגים" ו/או "החברה") ,בסך של עד כ 407 -מיליון  ₪ע.נ .2.נכון למועד הדוח ,טרם בוצע רישום מלא של השעבודים
בגין זכויות התמלוגים הנרכשות ,לטובת הנאמן ,בעבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') .בד בבד ,החברה הצהירה כי תפעל לרישום
מלא של השעבודים סמוך ככל הניתן לאחר השלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') וכן ,כי טרם מועד הרישום המלא של
השעבודים לא תגייס חוב פיננסי נוסף ולא תיקח על עצמה התחייבות חדשה מהותית כלשהי אשר אינה נזכרת בתשקיף ,אלא אם
יתקבל מראש אישור חברת הדירוג לכך שפעולה כאמור לא תגרום לפגיעה בדירוג אגרות החוב.
עם התקיימות התנאים כדלקמן ,יוסר סימול הדירוג כמותנה:3
•

תשקיף הנפקה סופי ושטר נאמנות חתום

•

בדיקת נאותות למודל הפיננסי

•

חוות דעת משפטית בקשר עם המבנה המשפטי של העסקה

•

אישור רישום זכויות התמלוגים הנרכשות בספר הנפט על שם החברה

אודות החברה
תמלוג על הינו סכום כספי המשולם על ידי בעליו של נכס נפט מסוים ,בגין נפט ,גז טבעי או חומרים אחרים בעלי ערך המופקים מן
הנכס .הסכום מחושב כשיעור מן ההכנסה ברוטו ,הנובעת מהנכס שנקבע מראש ומועבר מבעל הזכויות בנכס לבעל התמלוג ,מבלי
להתחשב בעלויות ההפקה .בתחום האנרגיה ,לאור השקעות  CAPEXמשמעותיות הנדרשות לגילוי גז ונפט ,נקבע בחוק מבנה תאגידי
ייחודי של שותפות ציבורית מוגבלת ,הכולל הפרדה בין ההשקעה ההונית בשל פעילות החיפושים לבין השליטה והניהול בשותפות,
המתבטאים בשתי ישויות חוקיות" :השותף המוגבל" (מחזיקי יחידות ההשתתפות) ו"-השותף הכללי" (המכתיב את פעילות השותפות).
שיעור תמלוג העל נקבע בעת הקמת השותפות ,ויכול להשתנות בין שותפויות .ניתן לקבוע תמלוג על בשיעור קבוע מן ההכנסות לאורך
חיי הפרויקט ,וכן לשנות את שיעור תמלוג העל בין התקופות שבטרם ולאחר מועד החזר ההשקעה .במקרה דנן ,שיעור תמלוג העל
הינו  1.125%טרם מועד החזר ההשקעה ו 4.875% -לאחר מועד החזר ההשקעה 4,מן ההכנסה ברוטו מהפקת נפט ,גז טבעי ,או חומרים
בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכסי הנפט בחזקות " I/12תמר" ו" I/13 -דלית" (להלן ביחד" :החזקות") ,ואשר מועבר מבעלי הזכויות
בחזקות (באופן חלקי)  -דלק קידוחים שותפות מוגבלת (להלן" :דלק קידוחים") ותמר פטרוליום בע"מ (להלן" :תמר פטרוליום") ,לבעל
התמלוג ,דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה") .בהקשר זה ,נציין כי כפי שפורסם בדוחותיהן הכספיים של דלק קידוחים
ושל תמר פטרוליום ,להערכתן ,מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר חל בחודש דצמבר 5.2017 ,לדברי החברה ,לפי תנאי רכישת
התמלוג מדלק אנרגיה ,תהא החברה זכאית לקבלת התמלוג מחזקת תמר רטרואקטיבית מיום  ,01.01.2018באופן שמועד החזר
ההשקעה יחול באופן רטרואקטיבי ביום  01.01.2018ולפיכך ,שיעור התמלוג מחזקת תמר יהא  ,4.875%החל משנת .2018
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ התאגדה בישראל ביום  6בנובמבר  ,2012כחברה פרטית מוגבלת במניות על פי חוק החברות ,התשנ"ט-
 .1999החברה הינה בבעלות מלאה ושליטה של דלק אנרגיה ,כאשר בעל השליטה בחברה (בשרשור סופי) הינו מר יצחק שרון
(תשובה) .לאחר קיומם של תנאים מתלים (ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט) ,תעביר דלק אנרגיה לחברה את זכאותה לקבלת

 2עד  113מיליון דולר ע.נ ,.לפי שער חליפין דולר ₪/של  .3.60בפועל החברה תגייס עד  113מיליון דולר ע.נ ,.לפי השער החליפין שיהיה במועד הגיוס.
 3עד השלמת העברת הזכויות לחברה ,תמורת הגיוס תופקד בנאמנות.
 4המועד בו שווי התקבולים (נטו) שדלק קידוחים ותמר פטרוליום קיבלו או זכאיות לקבל ,בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מן
החזקות ,יגיע לסכום השווה למלוא שווי הוצאותיהן בגין נכס הנפט .נציין כי כל הסכומים מחושבים בדולרים (ארה"ב).
 5לפירוט נוסף ניתן לפנות לדיווחיהן של דלק קידוחים שותפות מוגבלת (מיום  )21.03.2018ותמר פטרוליום בע"מ (מיום  )21.03.2018באתר מאי"ה.
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מידרוג
תמלוגים במישרין מן החזקות ,מתוך חלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום( 6בגין  22%ו 9.25% -במישרין ,בהתאמה) ,7בנפט ו/או
בגז טבעי ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מן החזקות (להלן" :נכסי הבסיס") .זכות התמלוגים האמורה ,צמודה לחלקן
של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בנכסי הבסיס ,כך שגם במידה והן תעברנה את זכויותיהן בחזקות ,אזי מקבל הזכויות יקבל על עצמו
את כל ההתחייבויות לתשלום התמלוגים כאמור ,בהתאם לשיעורי התמלוגים להם זכאית דלק אנרגיה ,מתוך חלקן של דלק קידוחים
ותמר פטרוליום בחזקות ,כמוזכר לעיל .העברת הזכאות לקבלת תמלוגים תיעשה כנגד תמורה שתשולם במזומן ,בדרך של הנפקת
ניירות ערך לציבור ו/או בדרך של הקצאת מניות של החברה לדלק אנרגיה (להלן" :העסקה") .נציין כי במסגרת העסקה ,בכוונת דלק
אנרגיה לממש את מלוא אחזקותיה בחברה ועל כן לאבד את היכולת להתוות מדיניות פיננסית ותפעולית בחברה ,וזאת בכפוף לתנאי
השוק ,והאפשרות לממש אחזקות במחיר שיהיה לשיקול דעתה .8תקנון החברה קובע כי תחום הפעילות של החברה יהיה החזקה
בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז.
לשם מימון חלק מתמורת העסקה ,בכוונת החברה לגייס מקורות כספיים בדרך של הנפקת אגרות חוב (סדרה א׳) לציבור ,בהיקף של
עד  113מיליון דולר ,לפי השער החליפין שיהיה במועד הגיוס ,כאשר בהתאם להצהרת החברה ,כל סכום שיגויס בפועל מעבר ל113 -
מיליון דולר ,יופקד כקרן ייעודית אשר תשמש את החברה אך ורק לפירעון קרן אגרות החוב (סדרה א׳) ,לרבות פירעון מוקדם ו/או
רכישה עצמית של אגרות חוב (להלן :״קרן הגיוס העודף״) .נציין כי קרן הגיוס העודף תיפרע לאורך חיי החוב בהתאם לשיעור
האמורטיזציה ,עד ליום ה 30 -באוגוסט ( 2028להלן :״מועד המימון מחדש״) ,למעט במקרים של פירעון מוקדם ו/או רכישה עצמית של
אגרות חוב ,כך שהיתרה למימון מחדש בקשר עם אגרות החוב (סדרה א') במועד הנ"ל ,תנוע בטווח שבין  16-23מיליון דולר ,כאשר
הפער נגזר ממנגנון  Lock Upלהפחתת סיכון המימון מחדש.9
מאגר תמר התגלה בינואר  ,2009במרחק של כ 90 -ק"מ מערבית לחופי חיפה ,בעומק מים של כ 1,670 -מטרים (להלן" :מאגר תמר"
ו/או "המאגר" ו/או "הפרויקט") .הפרויקט כולל תשתית להפקת גז טבעי ,הפקתו ומכירתו ללקוחות שונים ,אשר העיקרי בהם הינו חברת
החשמל לישראל בע"מ (להלן" :חברת החשמל") .הזרמת גז טבעי ראשונית ( )First Gasממאגר תמר חלה ביום  .31.03.2013הפרויקט
הינו מיזם משותף ,בבעלות השותפים :נובל אנרג'י ( )25%המשמשת ,בין היתר ,כמפעיל הפרויקט ,ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת
( ,)28.75%דלק קידוחים שותפות מוגבלת ( ,)22%תמר פטרוליום בע"מ ( ,)16.75%דור חיפושי גז שותפות מוגבלת ( )4%ואוורסט
תשתיות שותפות מוגבלת ( .)3.5%בהתאם להערכת  NSAI10ונכון לחודש דצמבר  ,2017המאגר כולל היקף משמעותי של עתודות גז,
כ BCM 313 -לפי קטגוריה  ,2P11מתוכן עתודות גז מוכחות של כ BCM 222 -לפי קטגוריה .1P12

 6נציין כי נכון למועד הדוח ,דלק קידוחים מחזיקה בכ 22.6% -מן הזכויות ההוניות ובכ 16.67% -מזכויות ההצבעה בתמר פטרוליום.
 7לאחרונה הושלמה עסקה למכירת זכויות בשיעור של ( 7.5%מתוך  )100%בחזקות ,מזכויותיה של  Noble Energy Mediterranean LTDבחזקות ,אשר עברו לידי
תמר פטרוליום .הזכויות שהועברו במסגרת העסקה ,אינן כוללות התחייבויות לתשלום תמלוגי על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים .לאור זאת ,העברת הזכויות,
לא תשפיע על העסקה נשואת דירוג זה.
 8בהקשר זה ,נציין כי בהתאם לתנאי "מתווה הגז" תהיה דלק אנרגיה מחויבת למכור את החזקותיה במניות החברה עד דצמבר .2021
 9בהתחשב בתזרים הפנוי לשירות החוב ,הצפוי להיצבר בתקופה האחרונה טרם מועד המימון מחדש ,בשנת .2028
Netherland, Sewell & Associates, Inc. 10

 11האומדן שלגביו קיימת הסתברות של  50%כי הכמויות אשר יופקו יהיו שוות או גבוהות יותר מן הכמות שצוינה.
 12האומדן שלגביו קיימת הסתברות של  90%כי הכמויות אשר יופקו יהיו שוות או גבוהות יותר מן הכמות שצוינה.
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מבנה המימון
בכדי לממן את העסקה ,תנפיק החברה ני"ע ,לרבות גיוס אגרות חוב בהיקף של עד  113מיליון דולר ,לפי השער החליפין שיהיה במועד
הגיוס .יתרת עלות הרכישה תמומן באמצעות הקצאת מניות החברה לדלק אנרגיה .להלן תנאיהן המרכזיים של אגרות החוב ,בהתאם
לשטר הנאמנות והמודל הפיננסי:
היקף חוב
תקופת החוב
ריבית והצמדה
סוג הלוואה ועיתוי תשלומי קרן
וריבית
יתרת חוב במועד המימון מחדש
יתרות גז במועד המימון מחדש13
כרית ביטחון

לשירות החוב 14

קרן ייעודית להפחתת סיכון
המימון מחדש

מנגנון  Lock Upחלקי המופעל
בעת שחיקה פונדמנטלית
בפרויקט

מנגנון  Lock Upלהפחתת סיכון
המימון מחדש
התניות פיננסיות לאירוע כשל

בטוחות20

עד  113מיליון דולר ,לפי שער החליפין שיהיה במועד הגיוס
2018-2028
ריבית שנתית קבועה הצמודה לשער הדולר ומשולמת אחת לחצי שנה
• כ 80% -מהיקף החוב נפרע לשיעורין ,בתדירות חצי שנתית
• כ 20% -בולט ()Bullet
 16-23מיליון דולר ,כאשר הפער נגזר ממנגנון  ,Lock Upלהפחתת סיכון המימון מחדש
לפי קטגוריה  :2Pכ ;BCM 215 -לפי קטגוריה  :1PכBCM 124 -
עד לשנת  :2022סכום השווה בכל עת ל 3 -חודשי שירות חוב15
•
החל משנת  :2022סכום השווה בכל עת ל 6 -חודשי שירות חוב16
•
היה ובטרם פירעון מלא של אגרות החוב ,מכר פרויקט תמר החל מ ,01.01.2018 -למעלה מ-
 BCM 130מן המאגר ,תקים החברה קרן ייעודית נצברת ,17בהיקף של כ 352 -אלף דולר בגין
כל  BCM 1שנמכר מעל ל BCM 130 -האמורים .הפקדת הכספים בקרן הייעודית הנ"ל ,ככל
שתהיה רלוונטית ,תתבצע עד ליום  31במרץ לכל שנה ,בהתבסס על נתוני המכירות של השנה
הקלנדארית הקודמת .הקרן הייעודית תשמש את החברה ,בהתאם לשיקול דעתה ,לצורך
ביצוע פירעון מוקדם של אגרות החוב
במידה ויחס הכיסוי לשירות החוב  ADSCRיפחת מ 1.27 -בין השנים  ,2018-2019או יפחת
מיחס של  1.30בין השנים  2020ועד למועד המימון מחדש ,במשך שתי תקופות בדיקה רצופות,
אזי בכל חלוקת עודפים לבעלי המניות ,תפקיד החברה סכום השווה למחצית מסכום חלוקת
העודפים בחשבון בנק נפרד ,אשר ישועבד לנאמן בשעבוד יחיד קבוע וראשון בדרגה ,זאת עד
שיחס הכיסוי יעלה ל ,1.38 -לכל הפחות ,במשך שתי תקופות בדיקה לפחות (להלן" :התנאי
לשחרור") .כל עוד מופקדים כספים בחשבון הנפרד ולא התקיים התנאי לשחרור ,יוכלו
הכספים המופקדים בחשבון הנפרד לשמש את החברה אך ורק לצורך פירעון החוב (קרן
וריבית) ,פירעון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א') ,רכישה חוזרת של אגרות החוב ()buy back
או לפירעון הקרן במועד התשלום האחרון של אגרות החוב (סדרה א')18
החברה לא תבצע חלוקת עודפים בגין רווחים אשר הצטברו במהלך  12החודשים טרם מועד
המימון מחדש (החל מיום  ,)01.07.2027ותצבור את הסכומים העודפים הללו עד לפירעון מלא
וסופי של אגרות החוב
• יחס כיסוי  ADSCRחזוי נמוך מ1.05 -
• הון עצמי כלכלי מזערי  -הונה העצמי הכלכלי של החברה לא יפחת מסך של  51מיליון
דולר במשך שני רבעונים עוקבים19
החברה תשעבד לטובת הנאמן ,בעבור מחזיקי אגרות החוב ,בשעבוד יחיד ,קבוע ,ראשון
בדרגה ,וללא הגבלה בסכום ,את:
א .כל זכויותיה לקבלת תמלוגים מחזקת תמר
ב .זכויותיה של החברה בחשבון הפעילות
ג .זכויותיה של החברה בחשבון כרית הביטחון

 13לפי תרחיש הבסיס של מידרוג.
 14לא כולל את רכיב הבולט.
 15למעט ביחס למועד תשלום הריבית הראשון ,לגביו סכום כרית הביטחון לשירות החוב הנדרש ,יהא שווה למחצית מסכום הריבית בלבד (ללא סכום קרן).
 16למעט ביחס למועד תשלום הקרן והריבית האחרון ,לגביו סכום כרית הביטחון לשירות החוב הנדרש ,יהא שווה למחצית מסכום הריבית בלבד (ללא סכום קרן).
 17במקרה זה ,הקרן הייעודית תשועבד בשעבוד יחיד ,קבוע ושוטף ,ראשון בדרגה ,לטובת הנאמן (בעבור מחזיקי אגרות החוב).
 18החברה תהיה רשאית להשקיע את הכספים המופקדים בחשבון הנפרד בפיקדונות (לרבות צמודי דולר) ו/או אגרות חוב ממשלתיות.
 19סך התזרים המהוון ,המחושב לפי ממוצע הנובע משני החישובים של  5%ו ,10% -פחות יתרת קרן אגרות החוב נטו (יתרת קרן אגרות החוב פחות מזומנים ושווי
מוזמנים ,פיקדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים ,הנמצאים בחשבונות החברה ובקרנות השונות).
 20הזכויות בחשבון הפעילות ובכרית הביטחון לשירות החוב (לרבות בכספים ,בפיקדונות ובני"ע ,ובכל הפירות שינבעו מן הכספים או הזכויות הללו) ישועבדו בסמוך
ככל הניתן ,למועד רישום אגרות החוב למסחר .הזכויות בתמלוג תשועבדנה בתוך  120ימים ממועד רישום אגרות החוב וככל שלא תשועבדנה עד לאותו מועד,
תחול תוספת ריבית של ( 0.75%מבלי שהדבר ייחשב כהפרה של שטר הנאמנות).
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שיקולים עיקריים לדירוג
במסגרת הדירוג נלקחו בחשבון ,בין היתר ,השיקולים הבאים )1( :מאגר תמר עונה על צרכים לאומיים ומאפשר למדינת ישראל
עצמאות אנרגטית ארוכת טווח ,תוך צמצום התלות בפחם ונפט ,לצד הפחתת עלויות כלכליות וסביבתיות כאחד; ( )2מתווה הגז יוצר
סביבה רגולטורית ברורה ,שקופה ויציבה יותר; ( )3טכנולוגיית הפרויקט הינה מוכחת ובעלת  Track Recordחיובי ,כאשר למפעיל
הפרויקט ,חברת ( Noble Energy Mediterranean Ltdלהלן" :נובל אנרג'י") ,21ניסיון בינלאומי בקידוחים והפקת גז במים עמוקים,
וביצועי הפרויקט תלויים בהמשך מעורבותה כבעלים וכמפעיל; ( )4לפרויקט היסטוריה תפעולית של כ 5 -שנים (החל ממרץ ,)2013
עם תקלה אחת ,אשר בעקבותיה הופסקה אספקת הגז מן המאגר באופן מבוקר ,למשך שבוע ,במהלך חודש ספטמבר  .222017נכון
למועד הדוח ,אספקת הגז ממאגר תמר יציבה ,עקבית ועומדת ביעדי הביצוע שהוגדרו ,במקביל לשמירה על רמת זמינות גבוהה;
( )5בחודש אפריל  ,2017החלה הזרמת הגז הטבעי מן הקידוח "תמר ,"8-אשר נועד להגדיל את אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר;
( )6היקף משמעותי של עתודות גז במאגר ,כאשר בהתאם להערכת  NSAIונכון לחודש דצמבר  ,2017המאגר כולל עתודות גז של כ-
 ,BCM 313לפי קטגוריה  ,2Pמתוכן עתודות גז מוכחות של כ BCM 222 -לפי קטגוריה  )7( ;1Pהתמורות במשק האנרגיה תומכות
בצריכת גז טבעי במשק וכוללות ,בין היתר ,מדיניות הפחתת פליטות (לרבות מעבר מייצור בפחם לייצור באמצעות גז טבעי) ,הרחבת
פעילותם של צרכנים קיימים ,גידול בביקושים לייצוא ובביקושים לגז טבעי לצורך ייצור חשמל; ( )8מאגר תמר הינו מקור אספקת גז
טבעי כמעט בלעדי למשק 23,כאשר בעלי הזכויות במאגר תמר מהווים מונופול בתחום אספקת הגז הטבעי החל ממועד הפעלתו
המסחרית (מרץ  ,)2013ועד להפעלתו המסחרית הצפויה של מאגר לוויתן (עד לשנת  )2020והמאגרים כריש ותנין; ( )9הסביבה
התחרותית תלויה ביישום מדיניות הפחתת הפליטות של משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים (להלן" :משרד האנרגיה") ,לצד
הגידול בצריכת הגז הטבעי במשק ויצירת תשתיות לייצוא גז טבעי ,תוך חתימה על הסכמי ייצוא בשנים הקרובות; ( )10פיסול חוב
התואם את ודאות תזרים המזומנים והסביבה התחרותית בפרויקט ,וכולל בין היתר ,מבנה חוב הנחלק לשתי תקופות( :24א) עד לשנת
 ,2021מהווה מאגר תמר ספק כמעט בלעדי בשוק המקומי עד להפעלתו המסחרית של מאגר לוויתן .בתקופה זו צפוי לעמוד יחס
הכיסוי על כ( ;1.35 -ב) החל משנת  ,2021צפויה להתפתח סביבה תחרותית גבוהה יותר במסגרתה צפויים לפעול במשק שלושה
מאגרי גז ,לכל הפחות .בתקופה זו ,צפוי לעמוד יחס הכיסוי על כ )11( ;1.55 -מנגנון  Lock Upחלקי ,המופעל בעת שחיקה פונדמנטלית
של היחסים הפיננסיים וקובע כי בכל חלוקת עודפים לבעלי המניות ,תפקיד החברה מחצית מן הסכום העודף לחלוקה ,בחשבון בנק
נפרד המשועבד לנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב ,בעוד שיתרת הסכום תחולק לבעלי המניות; ( )12מנגנון  Lock Upלהפחתת סיכון
המימון מחדש ,כאשר החברה לא תבצע חלוקות של עודפים בגין רווחים אשר הצטברו במהלך  12חודשים טרם מועד המימון מחדש
ועד לפירעון מלא וסופי של אגרות החוב; ( )13לפרויקט תזרים מזומנים יציב הנשען על הסכמי אספקת גז טבעי ארוכי טווח ,הכוללים
רכיב  25TOPומחיר רצפה .עם זאת ,לחלק מלקוחות המאגר קיימת אופציה להקטנת כמות הגז החוזית לאורך השנים ,אשר עלולה
להשפיע על יציבות תזרים המזומנים בטווח הארוך .בהקשר זה ,נציין כי מספר יצרני חשמל מרכזיים במשק חתמו על הסכמי לאספקת
גז טבעי אל מול מאגר כריש; ( )14בשנת  ,2021לחברת החשמל קיימת אופציה להפחתת מחיר הגז הטבעי בשיעור של  ,25%לכל
היותר .בהתאם להנחת הבסיס ב DCF -שפרסמו בעלי הזכויות במאגר תמר ,צפויה ירידה אשר נעה בין  )15( ;12.5%-25%דירוג החברה
מושפע ,בנסיבות מסוימות ,מפעילותם ואיתנותם הפיננסית של בעלי הזכויות בנכסי הבסיס  -דלק קידוחים ותמר פטרוליום ,המדורגות
בדירוג  ,A1.ilבאופק יציב; ( )16בכירותם התזרימית של תמלוגי העל ,הנגזרים במישרין משורת ההכנסות ברוטו של דלק קידוחים
ותמר פטרוליום ,ואינם מושפעים מן ההוצאות ו/או העלויות הכרוכות בתהליך ההפקה; ( )17מבנה החוב המכיל רכיב מימון מחדש
בהיקף של כ 16-23 -מיליון דולר בשנת ( 2028המהווים כ 14%-20% -מהיקף הנפקת אגרות החוב)  .26נציין כי מרבית הסכמי הגז

 21נובל אנרג'י מוחזקת על ידי חברת  ,Noble Energy, Inc.המדורגת בדירוג בינלאומי  ,Baa3באופק יציב.
 22מאגר תמר :עקב תקלה הופסקה אספקת הגז ממאגר תמר  -מאי"ה.
 23למעט כמויות מוגבלות של גז טבעי נוזלי מן המצוף הימי (.)BUOY
 24על פי תרחיש הבסיס.
.Take or Pay 25
 26הפער נגזר מקרן  Lock Upייעודית להפחתת סיכון המימון מחדש.
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הטבעי בפרויקט ,בדגש אל מול חברת החשמל ,יסתיימו עד או בסמוך למועד זה; ( )18קרן ייעודית להפחתת סיכון המימון מחדש ,בעת
מכירת גז טבעי בהיקפים משמעותיים ממאגר תמר; ( )19כרית ביטחון לשירות החוב ,בהיקף הנמוך מן המקובל בענף עד לשנת .2022
על פי תרחיש הבסיס של מידרוג ,בטווח הקצר עד בינוני צפוי הפרויקט לשמור על מעמדו המונופוליסטי ,כאשר לאחר הפעלתו
המסחרית של מאגר לוויתן (עד לשנת  ,)2020צפויה להתפתח תחרות מסוימת בין שני המאגרים ,אשר תתעצם עם הפעלתם
המסחרית של המאגרים כריש (בין השנים  )2020-2022ותנין .הנחנו כי נובל אנרג'י תשמור על ביצועי הפרויקט ,לרבות הפקה סדירה
ורציפה של גז טבעי .כמו כן ,מדיניות משרד האנרגיה בקשר עם הפחתת ייצור החשמל באמצעות פחם צפויה להימשך בשנים
הקרובות ,ולהוביל להמשך גידול בביקוש לגז טבעי במשק .להערכתנו ,הצריכה המשקית של גז טבעי צפויה להמשיך ולגדול על פני
זמן ,בין היתר ,כתוצאה מן הגידול באוכלוסייה ובצריכת החשמל ,כאשר בטווח הקצר ,היקף הצריכה המשקית של גז טבעי ינוע בטווח
של  .BCM 10-10.5להערכתנו ,בשנת  2021יפחת מחיר מכירת הגז הטבעי לחברת החשמל בשיעור של כ ,12.5% -לכל הפחות.
בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג ,יתרות הגז הטבעי במאגר במועד המימון מחדש ,צפויות לעמוד על כ 68% -מסך העתודות של
המאגר לפי קטגוריה  ,2Pועל כ 55% -לפי קטגוריה  .1Pבנוסף ,החברה תשעבד את זכויות התמלוגים למחזיקי אגרות החוב (כמפורט
לעיל) ,תוך פרק זמן סביר ובהתאם למסמכי העסקה .בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג ,27יחסי הכיסוי  ADSCRהממוצע והמינימאלי
יעמדו על כ 1.49 -ו( 1.35 -בשנים  ,)2018-2020בהתאמה ,ויחס הכיסוי  PLCRהמינימאלי יעמוד על כ( 2.05 -בשנת  .)2018בנוסף,
הנחנו כי יחס ה PLCR -במועד המימון מחדש ,בשנת  ,2028ינוע בטווח שבין  .5.65-6.00להערכת מידרוג ,היקף משמעותי של עתודות
גז טבעי במאגר במועד המימון מחדש ,לצד מבנה חוב התואם את ודאות תזרים המזומנים בפרויקט ,מנגנוני ה Lock Up -ומנגנון הקרן
הייעודית המעוגנים בשטר הנאמנות ,ממתנים במידת מהותית את סיכון המימון מחדש ,לרבות במקרה של מכירת גז טבעי בהיקפים
משמעותיים בתקופת החוב.

פירוט השיקולים העיקריים לדירוג
משאב כלכלי מהותי למשק הישראלי
מאגר תמר מאפשר למדינת ישראל עצמאות אנרגטית והינו בעל חשיבות אסטרטגית וכלכלית עליונה למדינה .באמצעות המאגר ניתן
לספק את צרכיה האנרגטיים של המדינה למשך עשרות שנים ,ובכך מהווה המאגר גורם משמעותי בפיתוח המשק .לאורך השנים,
הגז הטבעי הפך למקור האנרגיה הראשי בייצור חשמל ,כאשר השימוש בו מאפשר להפחית את התלות בפחם ונפט ,תוך צמצום
עלויות כלכליות וסביבתיות כאחד.

תפעול הפרויקט מושתת על ניסיונה של חברת נובל אנרג'י
לפרויקט היסטוריה תפעולית של כ 5 -שנים (החל ממרץ  ,)2013כאשר למפעיל הפרויקט ,נובל אנרג'י ,ניסיון בינלאומי בקידוחים
והפקת גז במים עמוקים  -במפרץ מקסיקו ,מערב אפריקה ואף בישראל .28נובל אנרג'י פועלת בהתאם לסטנדרטים בינ"ל ,עומדת
בתקני בטיחות וסביבה עולמיים ,ומוחזקת על ידי  Noble Energy, Inc.אשר מדורגת בדירוג בינלאומי  ,Baa3באופק יציב .בחודש
אפריל  ,2017החלה הזרמת הגז הטבעי מן הקידוח "תמר ,"8-אשר נועד להגדיל את אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר בטווח הקצר.
בד בבד ,נציין כי ביום ה 21 -בספטמבר  ,2017בעת ביצוע עבודות שדרוג בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה ,התגלה סדק בצנרת
הפליטה המשמשת לשחרור גז טבעי ולחץ מהפלטפורמה בעתות שגרה וחירום ,אשר בעקבותיו הופסקה באופן מבוקר אספקת הגז
הטבעי ממאגר תמר לתקופה של כשבוע .עם השלמת התיקון ,ביום ה 27 -בספטמבר  ,2017חודשה אספקת הגז באופן סדיר .נכון
למועד הדוח ,אספקת הגז ממאגר תמר יציבה ,עקבית ועומדת ביעדי הביצוע שהוגדרו ,במקביל לשמירה על זמינות גבוהה .להערכת
מידרוג ,ביצועי הפרויקט תלויים בהמשך מעורבותה של נובל אנרג'י במאגר ,כבעלים וכמפעיל.

 27לפי קטגוריה .1P
 28נובל אנרג'י הקימה ותפעלה את מאגר ים-תטיס ,תוך עמידה בלוחות הזמנים ,בתקציבים וביעדים שנקבעו.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ  -דירוג ראשוני מותנה

מידרוג
התמורות במשק האנרגיה תומכות בצריכת הגז הטבעי במשק
השימוש בגז טבעי במשק הישראלי הולך וגדל על פני זמן ,עד כדי שגז טבעי הפך למקור האנרגיה העיקרי במשק ,המחליף פחם ונפט.
בהמשך להחלטות הרגולטור בקשר עם הפחתת השימוש בפחם ,29לרבות סגירת היחידות הפחמיות  1-4בתחנת הכוח "אורות רבין"
בחדרה ,בחודש נובמבר  2017חתם שר האנרגיה על מסמך חדש הקובע עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור
פחמיות ,לפיהם תינתן בכל זמן עדיפות לייצור חשמל באמצעות גז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם ,תוך הפעלת היחידות הפחמיות
בעומס מינימאלי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק .המדיניות האמורה תיושם לאחר הפסקת הפעלתן של היחידות הפחמיות
(לא יאוחר מחודש יוני  ,)2022ובכפוף ליתירות בתשתיות גז טבעי באמצעות חיבור שלושה מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם מחובר
למערכת ההולכה בתשתית נפרדת .יתר על כן ,לאור התפתחות משק האנרגיה ,המתבטא בהרחבת פעילותם של צרכנים קיימים,
גידול בביקושים לייצוא ,לאור מכירת גז טבעי לירדן ממאגר תמר ובביקושים לגז טבעי לצורך ייצור חשמל ,צפוי המשך גידול בביקוש
לגז טבעי .בשנת  ,2017צריכת הגז הטבעי ממאגר תמר הסתכמה בכ ,BCM 9.7 -לעומת כ BCM 9.3 -בשנת  2016וכBCM 8.3 -

בשנת  ,2015המעידים על שיעור גידול שנתי ממוצע של כ 8% -בתקופה המדוברת .בהתאם לנתוני משרד האנרגיה ,היקף השימוש
בגז טבעי בישראל עלה מכ BCM 7.6 -בשנת  ,2014לכ BCM 8.4 -בשנת  2015וכ BCM 9.7 -בשנת  ,2016המהווים גידול שנתי של
כ 10.5% -וכ ,15% -בהתאמה .מנתוני השוק עולה כי הביקוש המשקי עמד בפועל על כ BCM 10.4 -בשנת  .2017להערכת מידרוג,
המשך יישום מדיניות הפחתת הפליטות של משרד האנרגיה ,לצד הגידול בצריכת הגז הטבעי במשק ,יצירת תשתיות לייצוא גז טבעי,
וחתימה על הסכמי ייצוא בשנים הקרובות ,מהווים נדבך מרכזי בדירוג.

ספק גז טבעי מונופוליסטי בשוק המקומי ,עד לפיתוחם של מאגרי גז נוספים בטווח הבינוני
מאגר תמר הינו מקור אספקת גז טבעי כמעט בלעדי למשק הישראלי ,למעט כמויות מוגבלות של גז טבעי נוזלי מן המצוף הימי
( .)BUOYבעלי הזכויות במאגר תמר מהווים מונופול בתחום אספקת הגז הטבעי החל ממועד הפעלתו המסחרית (מרץ  ,)2013ועד
להפעלתם המסחרית של מאגרי גז נוספים .בהקשר זה נציין כי בחודש פברואר  ,2017קיבלו שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית
( )FIDלפיתוח השלב הראשון ,הצפוי להסתיים עד לשנת  .302020כמו כן ,הערכנו כי  Energean Oil & Gas S.A.צפויה להשלים את
פיתוח המאגרים כריש ותנין בין השנים  ,2020-2022זאת לאחר שבחודש מרץ  ,2018התקבלה החלטת השקעה סופית ( )FIDלפיתוח
השלב הראשון .כמו כן ,נציין כי מאגר כריש חתם על חוזי מכר למכירת גז טבעי ,במחירים נמוכים ביחס לחוזים הקיימים בשוק .בנוסף,
לאור הגידול הצפוי בהיצע הגז הטבעי במשק ,בעלי הזכויות במאגר תמר הניחו ירידה במחיר מכירת יחידת אנרגיה ( )MMBTUלחברת
החשמל משנת  ,2021אשר נעה בין  ,3112.5%-25%וזאת בהתאם לאופציה הקיימת בחוזה הקיים בין הצדדים .להערכתנו ,לאחר
הפעלתו של מאגר לוויתן ,צפויה להתפתח תחרות מסוימת בין שני המאגרים ,אשר תתעצם עם הפעלתם המסחרית של המאגרים
כריש ותנין .בד בבד ,במידה ולא תיושם מדיניות הפחתת הפליטות של משרד האנרגיה ו/או לא תיווצר תשתית פיזית וחוזית לייצוא גז
טבעי ,עלול היצע הגז הטבעי במשק לעלות על הביקושים וליצור סביבה תחרותית גבוהה יותר שתתבטא ,בין היתר ,במחירי הגז הטבעי.

מבנה חוב התואם את ודאות התזמ"ז בפרויקט ומנגנוני  Lock Upייעודיים
יחסי הכיסוי בפרויקט מפוסלים בהתאם לוודאות תזרים המזומנים לאורך השנים ,כאשר עד להפעלתו המסחרית הצפויה של מאגר
לוויתן (עד לשנת  )2020בעלי הזכויות במאגר תמר מהווים מונופול בתחום אספקת הגז הטבעי ובהתאם לכך ,יחסי הכיסוי עד לשנת
 ,2021צפויים לעמוד על  .1.35אולם ,החל משנת  ,2021צפויים לפעול שלושה מאגרי גז טבעי במשק הישראלי ,לכל הפחות ,ובהתאם
לכך ,יחסי הכיסוי בפרויקט צפויים לעמוד על  .321.55בנוסף ,הפרויקט מכיל מנגנון  Lock Upחלקי המופעל בעת שחיקה פונדמנטלית
בפרויקט ,כאשר במידה ויחס הכיסוי  ADSCRירד מתחת ל 1.27 -בין השנים  ,2018-2019או מתחת ל 1.30 -משנת  2020ועד למועד

 29מדיניות הפחתת ייצור החשמל באמצעות תחנות כוח פחמיות ,אשר החלה בשנת  ,2016נמשכה בשנת  2017וצפויה להגיע לכדי  ,30%ביחס להיקף צריכת
הפחם בשנת .2015
 30נציין כי בהתאם ללו"ז הרשמי של הפרויקט ,המועד הצפוי לסיום פיתוח מאגר לוויתן ותחילת הפעלתו המסחרית ,הינו עד תום שנת .2019
 31להערכת החברה ,ההפחתה הצפויה במחיר מכירת יחידת אנרגיה ( )MMBTUלחברת החשמל תעמוד על .12.5%
 32למעט תקופה אחת בשנת  ,2021בה צפוי יחס הכיסוי בפרויקט לעמוד על כ ,1.43 -באופן נקודתי.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ  -דירוג ראשוני מותנה

מידרוג
המימון מחדש ,במשך שתי תקופות בדיקה רצופות ,אזי בכל חלוקת עודפים לבעלי המניות ,תפקיד החברה מחצית מסכום חלוקת
העודפים בחשבון בנק המשועבד לנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב ,עד אשר יחס הכיסוי יעלה ל ,1.38 -לכל הפחות ,במשך שתי
תקופות בדיקה .כל עוד לא התקיים התנאי לשחרור ,יוכלו הכספים המופקדים לשמש את החברה אך ורק לצורך פירעון החוב (קרן
וריבית) ,פירעון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א') ,רכישה חוזרת של אגרות החוב ( )buy backאו לפירעון הקרן במועד התשלום
האחרון של אגרות החוב (סדרה א') .כמו כן ,החברה לא תחלק עודפים בגין רווחים אשר הצטברו ב 12-החודשים טרם מועד המימון
מחדש ותצבור קרן  Lock Upייעודית להפחתת סיכון המימון מחדש .להערכת מידרוג ,מבנה החוב ופיסולו ,לצד מנגנון  Lock Upחלקי
המופעל בעת שחיקה פונדמנטלית בפרויקט וכן ,מנגנון  Lock Upלהפחתת סיכון המימון מחדש ,תומכים בדירוג ,ועולים בקנה אחד
עם ודאות תזרים המזומנים לאורך השנים ,מצמצמים את הסיכונים הגלומים במקרה של התפתחות סביבה תחרותית גבוהה יותר,
תוך יצירת הבחנה בין התקופה בה מהווה המאגר מונופול לתקופה בה תיתכן תחרות מסוימת במשק הגז (לאחר הפעלתם המסחרית
של המאגרים לוויתן ,כריש ותנין).

תזרים מזומנים יציב הנשען על הסכמים ארוכי טווח לאספקת גז ,הכוללים רכיב  TOPומחיר רצפה
מאגר תמר נהנה מיתרון ראשוניות בחתימה על הסכמים ארוכי טווח עם הצרכנים הגדולים במשק .למאגר הסכמים לאספקת גז טבעי
לתקופה ובהיקפים אשר הולמים את הדירוג .הלקוח המהותי בפרויקט הינו חברת החשמל ,אשר מדורגת  ,Aa2.ilבאופק יציב,33
ומספקת יותר ממחצית ההכנסות בפרויקט ,החל ממועד הפקת הגז הטבעי .עם זאת ,בשנת  2021לחברת החשמל קיימת אופציה
להפחתת מחיר הגז הטבעי בשיעור של  ,25%לכל היותר .בהתאם להנחת הבסיס ב DCF -שפרסמו בעלי הזכויות במאגר תמר ,צפויה
ירידה אשר נעה בין  .12.5%-25%הסכמי אספקת הגז כוללים רכיב  ,TOPמחיר רצפה והצמדות שונות ,אשר להערכתנו ,תורמים רבות
ליציבותה התזרימית של החברה .יחד עם זאת ,למרבית לקוחות מאגר תמר קיימת אופציה להקטנת כמות הגז החוזית לאורך השנים,
אשר עלולה להשפיע על יציבות תזרים המזומנים ,בטווח הארוך .בהקשר זה ,נציין כי מספר יצרני חשמל מרכזיים במשק כבר חתמו
על הסכמי לאספקת גז טבעי אל מול מאגר כריש.

תמלוגי העל כזכות קניינית ,לצד קיום זיקה בין דלק אנרגיה תמלוגים לבעלי הזכויות בנכסי הבסיס
בהתאם לחוות דעת משפטית שהעבירה החברה למידרוג ,הזכות לקבל תמלוגים בעין הינה זכות קניין שבדין או ,למצער ,זכות קניין
שביושר או זכות מעין קניינית ,במשאבי הנפט המפורטים בהסכם העברת הזכויות .על כן ,את זכותה של החברה ניתן לסווג כזיקת
הנאה ו/או נאמנות שבדין או נאמנות שביושר ,ולפיכך ,זכאותה של החברה לקבלת תמלוגים תקנה לה עדיפות על פני נושים מאוחרים
ואף על פני כונס הנכסים או המפרק שימונה לבעל הזכויות בנכסי הבסיס ,אם ייקלע למצב של כשל פירעון .יתרה מכך ,על פי חוות
הדעת ,במקרה כשל פירעון של בעלי הזכויות בנכסי הבסיס ,תהיה הזכות לתמלוגים חסינה מפני הנאמן ,כמו גם מפני נושים אחרים.
עם זאת ,דירוג החברה מושפע ,בנסיבות מסוימות ,מפעילותם ואיתנותם הפיננסית של בעלי הזכויות בנכסי הבסיס  -דלק קידוחים
ותמר פטרוליום ,המדורגות בדירוג  ,A1.ilבאופק יציב .פגיעה בפעילותם ובאיתנותם הפיננסית של בעלי הזכויות בנכסי הבסיס ,עלולה
להשליך על כושר ההחזר וכנגזרת מכך ,על הדירוג של דלק אנרגיה תמלוגים .היה ותחול פגיעה בפעילותם ו/או שחיקה באיתנותם
הפיננסית של בעלי הזכויות בנכסי הבסיס ,לרבות כתוצאה משינוי בזהותם ו/או ירידה בדירוגם ,תבחן מידרוג את ההשלכות על הדירוג.

בכירותם התזרימית של תמלוגי העל
תמלוגי העל נגזרים במישרין משורת ההכנסות ברוטו של דלק קידוחים ותמר פטרוליום ,בנפט ו/או בגז טבעי ו/או בחומרים בעלי ערך
אחרים שהופקו ונוצלו מן החזקות ,ואינם מושפעים מן ההוצאות ו/או העלויות הכרוכות בתהליך ההפקה .34יתר על כן ,תשלום תמלוגי
העל אינו מותנה ברווחיותן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום ,והינו מובטח לבעל התמלוג ,בנפט ו/או בגז טבעי ו/או בחומרים בעלי
ערך אחרים שהופקו ונוצלו מן החזקות .כלומר ,הזכאות לקבלת תמלוגים מתוך אחזקותיהן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בחזקות,
תהא הבכירה במפל התשלומים ,לאחר תשלום תמלוגים למדינה.
 33דירוג  -חברת החשמל לישראל בע"מ
 34להוצאות החיפושים ,הפיתוח וההפקה ,תיתכן השפעה עקיפה ומשנית על זכות התמלוגים ,זאת במידה ויש להוצאות האמורות ולתזמון שלהן השפעה על
פרמטרים אחרים ,המשפיעים על בעל זכות התמלוג (כגון היטל רווחי נפט).
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ  -דירוג ראשוני מותנה

מידרוג
סיכון מימון מחדש ,הממותן באמצעות מנגנון  Lock Upוהיקף משמעותי של עתודות גז במאגר תמר
מבנה החוב מכיל סיכון מימון מחדש ,אשר נלקח בחשבון במסגרת דירוג אגרות החוב .ביום ה 30 -באוגוסט  ,2028תעמוד יתרת החוב
על כ 16-23 -מיליון דולר (המהווים כ 14%-20%-מהיקף הגיוס) .טרם או בסמוך למועד המימון מחדש ,יסתיים הסכם הגז הטבעי של
מאגר תמר אל מול חברת החשמל וכן יתר הסכמי אספקת הגז הטבעי המרכזיים של המאגר אל מול היחפ"ים .כמו כן ,במהלך תקופה
זו צפויים לפעול שלושה מאגרי גז טבעי במשק הישראלי ,לכל הפחות ,לצד מאגרים נוספים במזרח התיכון .יחד עם זאת ,גם הביקושים
צפויים לגדול ביחס לרמתם הנוכחית .בהתאם להערכת  NSAIונכון לחודש דצמבר  ,2017המאגר כולל היקף משמעותי של עתודות
גז ,כ BCM 313 -לפי קטגוריה  ,2Pמתוכן עתודות גז מוכחות של כ BCM 222 -לפי קטגוריה  .1Pבהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג,
יתרות הגז הטבעי במאגר במועד המימון מחדש ,צפויות לעמוד על כ 68% -מסך העתודות של המאגר לפי קטגוריה  ,2Pועל כ55% -
לפי קטגוריה  .1Pבנוסף ,הנחנו בתרחיש הבסיס 35כי יחס ה PLCR -במועד המימון מחדש ,בשנת  ,2028ינוע בטווח שבין .5.65-6.00
להערכת מידרוג ,היקף משמעותי של עתודות גז טבעי במאגר במועד המימון מחדש ,לצד מבנה חוב התואם את ודאות תזרים
המזומנים בפרויקט ,מנגנון ה Lock Up -להפחתת סיכון המימון מחדש ומנגנון הקרן הייעודית המעוגנים בשטר הנאמנות ,ממתנים
במידת מהותית את סיכון המימון מחדש ,לרבות במקרה של מכירת גז טבעי בהיקפים משמעותיים בתקופת החוב.

כרית ביטחון לשירות חוב
בכיר,36

בהתאם לשטר הנאמנות ,עד לשנת  ,2022תעמיד החברה כרית ביטחון לשירות חוב בסכום השווה ל 3 -חודשי שירות חוב
בעוד שהחל משנת  ,2022תעמוד כרית הביטחון על סכום השווה ל 6 -חודשי שירות חוב בכיר 37.להערכת מידרוג ,סכום כרית הביטחון
בתקופה הראשונה ,עד שנת  ,2022הינו נמוך מן המקובל בענף אולם ממותן ,במידת מה ,באמצעות תזרים המזומנים היציב בפרויקט.

ניתוח יחסי הכיסוי
בשטר הנאמנות ייקבע כי יחסי הכיסוי ייבדקו עבור כל מועד שירות חוב ,קרי אחת לחצי שנה ,ויחושבו ל 12 -חודשים .חדלות פירעון
תתרחש ,בהינתן יחסי כיסוי  ADSCRצפוי הנמוך מ .1.05 -בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג ,38יחסי הכיסוי  ADSCRהממוצע
והמינימאלי יעמדו על כ 1.49 -ו ,)2018-2020( 1.35 -בהתאמה ,ויחס הכיסוי  PLCRהמינימאלי יעמוד על כ( 2.05 -בשנת .39 )2018
להלן תרחישי רגישות מרכזיים שנבחנו במסגרת הדירוג:
שנת
מינימום
20182020
2028

מינימאלי

שנת
מינימום

2.05

2018

1.59

2020

1.64

2018
2018

ADSCR

ADSCR

ממוצע

מינימאלי

תרחיש בסיס מידרוג

1.49

1.35

ירידה בכמות הנמכרת ( )BCMמשנת 37% - (breakeven) 2021
ירידה בכמות הנמכרת ( )BCMמשנת ( 2028מועד המימון מחדש)
)55% - (breakeven
ירידה במחיר הגז הטבעי משנת 35% - (breakeven) 2021
ירידה במחיר הגז הטבעי משנת ( 2028מועד המימון מחדש)
)53% - (breakeven

1.19

1.05

1.47

1.05

2028

1.19

1.05

2027

1.61

1.47

1.05

2028

1.65

2018

1.45

1.35

20182020

2.02

2018

הנחה מקסימאלית ( )25%לחברת החשמל ,החל משנת 2021

PLCR

 35לפי קטגוריה .1P
 36למעט ביחס למועד תשלום הריבית הראשון ,לגביו סכום כרית הביטחון לשירות החוב הנדרש ,יהא שווה למחצית מסכום הריבית בלבד (ללא סכום קרן).
 37למעט ביחס למועד תשלום הקרן והריבית האחרונים ,לגביהם סכום כרית הביטחון לשירות החוב הנדרש ,שווה למחצית מסכום הריבית בלבד (ללא סכום קרן).
 38לפי קטגוריה .1P
 39להערכת החברה ,יחסי הכיסוי גבוהים יותר בהשוואה לתרחיש הבסיס של מידרוג.
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מידרוג
תנאים עיקריים לחלוקה:
•

בוצע תשלום עתי של קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב;

•

לא התרחש ולא צפוי להתרחש אירוע הפרה כתוצאה מן החלוקה;

•

עמידה ביחס כיסוי לשירות החוב של  ,1.18לכל הפחות;

•

עמידה ביחס כיסוי היסטורי של  1.20בלפחות אחד מתוך שני מועדי הבדיקה האחרונים;

•

במקרה של אי עמידה ביחס כיסוי של  1.27בין השנים  ,2018-2019או ביחס של  1.30בין השנים  2020ועד למועד המימון
מחדש ,במשך שתי תקופות בדיקה רצופות אזי בכל חלוקת עודפים לבעלי המניות ,תפקיד החברה מחצית מסכום חלוקת
העודפים בחשבון בנק נפרד המשועבד לנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב ,וזאת עד שיחס הכיסוי יעלה ל ,1.38 -לכל
הפחות ,במשך שתי תקופות בדיקה לפחות;

•

כתוצאה מהחלוקה ,לא תפר החברה את התחייבותה לשמירה על הון עצמי מזערי;

•

כרית הביטחון לשירות חוב מלאה בהתאם לנדרש.

מפל תשלומים:
 .1הוצאות הנדרשות למימון פעילותה השוטפת של החברה ,לרבות התשלומים לנאמן;
 .2מסים ותשלומי חובה אחרים לרשויות החלים על החברה;
 .3תשלומי ריבית אשר חלים על החברה ,על פי תנאי שטר הנאמנות ואגרות החוב;
 .4תשלומי קרן אשר חלים על החברה ,על פי תנאי שטר הנאמנות ואגרות החוב;
 .5תשלומים לצורך מילוי הקרן לשירות החוב ,ככל שנדרש;
 .6תשלומים החלים על החברה בגין פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב;
 .7תשלומים החלים על החברה בגין פדיון מוקדם של אגרות החוב ,אשר נעשה ביוזמת החברה;
 .8לאחר התקיימות כל הסעיפים לעיל ,תהא החברה רשאית להעביר כספים מתוך חשבון הפעילות ,בהתאם לשטר הנאמנות.

אופק הדירוג
גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:
•

שיפור משמעותי ומתמשך ביחסי הכיסוי של החברה

•

עלייה משמעותית בשווי המאגר ,ושיפור ניכר ביחס המינוף במועד המימון מחדש

•

חידוש ו/או חתימה על הסכמי גז משמעותיים לטווח ארוך (לאחר שנת  )2028אשר מפחית את סיכון הביקושים בפרויקט

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

10

•

שחיקה מהותית ומתמשכת ביחסי הכיסוי ו/או ביחס המינוף ,הן כתוצאה מגיוס חוב נוסף והן כתוצאה מירידה בשווי המאגר

•

שינוי רגולטורי במשק החשמל או במשק הגז ,שיש בו כדי להשפיע לרעה על הפרויקט באופן מהותי

•

שינוי באיכות לקוחות הקצה ובהסכמי אספקת הגז הטבעי ,אשר עלולים להוביל לפגיעה באיתנות הפיננסית של הפרויקט

•

הגברת התחרות אשר תוביל לשחיקה משמעותית בהיקף הכמות הנמכרת ו/או במחירי הגז הטבעי

•

שינוי זהות בעלי הזכויות בנכסי הבסיס ו/או ירידה בדירוגם ,שיש בהם כדי לפגוע באיתנותם הפיננסית ובכושר ההחזר של
החברה

•

שינוי זהות מפעיל הפרויקט ו/או דירוגו
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מידרוג
דוחות קשורים
דירוג  -דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דירוג  -קבוצת דלק בע"מ
דירוג  -דלק קידוחים שותפות מוגבלת
דירוג  -תמר פטרוליום בע"מ
מתודולוגיה לדירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג
הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.midroog.co.il

מידע כללי
תאריך דוח הדירוג:
שם יוזם הדירוג:
שם הגורם ששילם עבור הדירוג:

14.05.2018
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דלק מערכות אנרגיה בע"מ

מידע מן המנפיק
מידרוג מסתמכת בדירוגיה בין השאר על מידע שהתקבל מגורמים מוסמכים אצל המנפיק.
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מידרוג
סולם דירוג מקומי לזמן ארוך
Aaa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Aaa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי הגבוה ביותר יחסית
למנפיקים מקומיים אחרים.

Aa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Aa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי גבוה מאד יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים.

A.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  A.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי גבוה יחסית למנפיקים מקומיים
אחרים.

Baa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Baa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי בינוני יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם עלולים להיות בעלי מאפיינים ספקולטיביים מסוימים.

Ba.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Ba.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים.

B.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  B.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש מאוד יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים.

Caa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Caa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש ביותר יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים ביותר.

Ca.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Ca.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש באופן קיצוני והם קרובים
מאוד למצב של כשל פירעון עם סיכויים כלשהם להחזר קרן וריבית.

C.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  C.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי החלש ביותר ובדרך כלל הם
במצב של כשל פירעון עם סיכויים קלושים להחזר קרן וריבית.

הערה :מידרוג משתמשת במשתנים מספריים  1,2,3בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa.il -ועד  Caa.ilהמשתנה ' '1מציין שאגרת החוב
מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ' '2מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית
הדירוג ואילו המשתנה ' '3מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.
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מידרוג

© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן" :מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני .אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק,
לשכתב ,להפיץ ,להעביר ,לשכפל ,להציג ,לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי ,באופן שלם או חלקי ,בכל צורה ,אופן או בכל אמצעי ,ללא הסכמה
של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה
דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות ,התחייבויות
אשראי ,חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב ,נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו .פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם
הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות .דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד
הפרסום או בכלל .מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו .הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של
מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה .הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס
לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל .דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי
במדינה מסוימת.
מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון.
דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר ,כגון סיכון המתייחס לנזילות ,לערך השוק ,לשינויים בשערי ריבית ,לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על
שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה ,החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה
אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי ,וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת
למשקיע מסוים .מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים ,ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו
ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש ,להחזיק או למכור .כל משקיע צריך להסתייע
בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו ,עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.
מידרוג איננה מעניקה שום אחריות ,מפורשת או משתמעת ,ביחס לדיוק ,להיותו מתאים למועד מסוים ,לשלמותו ,לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל
דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים מוסדיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע מוסדי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או
בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו .בכל מקרה של ספק ,מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר.
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן" :המידע") ,נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת)
הנחשבים בעיניה לאמינים .מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע .מידרוג נוקטת באמצעים סבירים,
למיטב הבנתה ,כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים ,אם וככל
שהדבר מתאים .יחד עם זאת ,מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע.
האמור בפרסומיה של מידרוג ,למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות ,אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג .מידרוג רשאית לסטות
מן האמור בכל פרסום כזה ,בכל עת.
בכפוף לאמור בכל דין ,מידרוג ,הדירקטורים שלה ,נושאי המשרה שלה ,עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג ,לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם
ו/או ישות ,בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ,כספי או אחר ,ישיר ,עקיף ,מיוחד ,תוצאתי או קשור ,אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך
הדירוג ,לרבות בשל אי מתן דירוג ,גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל ,לרבות,
אך לא רק ,בגין( :א) כל אובדן רווחים ,בהווה או בעתיד ,לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או
רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי ,בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק ,אשר נגרמו בקשר לנכס
פיננסי מסוים ,בין השאר אך לא רק ,כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה ,פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה),
מצדם של דירקטורים ,נושאי משרה ,עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג ,בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג.
דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת .עדכונים ו/או
שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו.http://www.midroog.co.il :
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פרק  :3הון החברה והמחזיקים בו
3.1

ההון הרשום
הון המניות הרשום של החברה לתאריך התשקיף הוא  100,000,000ש"ח והוא מחולק ל100,000,000 -
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת (להלן" :המניות הרגילות").

3.2

השינויים בהון הרשום שחלו ממועד התאגדות החברה
בעת הקמת החברה עמד ההון הרשום של החברה על  1,000ש"ח ,המורכב מ 1,000-מניות רגילות בנות
 ₪ 1ע.נ .כל אחת.
ביום  21במאי  2018הוגדל ההון הרשום של החברה ב 99,999,000 -מיליון ש"ח כך שההון הרשום של
החברה יעמוד על  100,000,000ש"ח מחולק ל 100,000,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.

3.3

ההון המונפק והנפרע
ההון המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף הוא  1,000ש"ח והוא מחולק ל 1,000 -מניות
רגילות.

3.4

שינויים בהון המונפק והנפרע שחלו ממועד התאגדות החברה
ממועד הקמתה ועד למועד התשקיף לא חלו כל שינויים בהונה המונפק והנפרע של החברה.

3.5

החזקות במניות החברה
במועד התשקיף מחזיקה דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה") ב 1,000 -מניות רגילות,
המהוות  100%מהון המניות המונפק והפרע של החברה.1
על פי תשקיף זה מוצעות לציבור  20,000,000מניות רגילות של החברה (להלן" :המניות המוצעות"),
אשר תהוונה ,לאחר השלמת ההנפקה ,כ 99.995% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
בתאריך התשקיף

לאחר ההקצאה על-פי
התשקיף2

מספר המניות
המוחזקות

שיעור ההחזקה
בהון

מספר המניות
המוחזקות

שיעור ההחזקה
בהון

1,000

100%

1,000

0.005%

ציבור

-

-

20,000,000

99.995%

סה"כ

1,000

100%

20,001,000

100%

דלק אנרגיה

על פי ההסכם להעברת התמלוגים שנחתם בין החברה לבין דלק אנרגיה ,ככל שלא תתקבלנה הזמנות
לרכישת כל המניות המוצעות על פי התשקיף ,תנפיק החברה לדלק אנרגיה לאחר השלמת ההנפקה
לציבור כמות מניות השווה להפרש בין כמות המניות המוצעות לכמות המניות שתונפקנה בפועל על פי
התשקיף .לפרטים נוספים לגבי ההסכם האמור ראו בסעיף  6.7.5לתשקיף.

1

2

נכון ליום  31.12.2017קבוצת דלק ,חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה ,מוחזקת ,בין היתר ,בידי מר יצחק שרון
(תשובה) (במישרין ובעקיפין) ( 60.51%בהון ו 64.42%-בזכויות הצבעה).
בהנחה שתתקבלנה הזמנות מהציבור לרכישת כל המניות שתוצענה על פי התשקיף.

ג2-

3.6

בעל השליטה בחברה
נכון למועד התשקיף ,בעל השליטה בחברה (בשרשור סופי) הוא מר יצחק שרון (תשובה).
האסטרטגיה של דלק אנרגיה הינה לנסות ולממש את אחזקותיה בחברה ,ככל שתהיינה ,במהלך
השנים הקרובות ,וזאת בכפוף לתנאי השוק כפי שישררו והאפשרות לממש את האחזקות במחיר
שיהיה מתאים לפי שיקול דעתה .בנוסף ,ככל שביום  17.12.2021תהיה דלק אנרגיה "אדם קשור"
לחברה כמשמעות המונח בהוראות מתווה הגז ,וככל שבמועד זה תחזיק דלק אנרגיה במניות החברה
בשיעור של  5%או יותר ,הרי שתחולנה על דלק אנרגיה הוראות מתווה הגז ,כמפורט בסעיף 6.21.3
לתשקיף.
עובר למועד פרסום התשקיף ,המציאה דלק אנרגיה לחברה כתב ויתור בלתי חוזר ,שצורף להסכם
להעברת התמלוגים ,אשר ייכנס לתוקפו עם השלמת הנפקת ניירות הערך ,שעיקריו כדלקמן:
ככל שדלק אנרגיה תחזיק במניות החברה לאחר השלמת הנפקת ניירות הערך על פי התשקיף ,דלק
אנרגיה מוותרת באופן חד צדדי על כל זכויות ההצבעה הנלוות לכל המניות המוחזקות על-ידה למעט
בנוגע למניות בכמות השווה לעד  12%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת
ההנפקה .למען הסר ספק ,הובהר כי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות המוחזקות על-ידי דלק
אנרגיה תישארנה בתוקפן המלא ,ובכלל זה :הזכות לקבלת דיבידנדים ,מניות הטבה ,זכויות ,והזכות
לקבלת עודף נכסים בפירוק החברה .המניות שדלק אנרגיה ויתרה על זכות ההצבעה בהן תופקדנה על-
ידה אצל נאמן (והן יקראו להלן" :המניות העודפות") ,אשר יפעל על-פי כתב הוראות בלתי חוזר
שייחתם עימו ערב התשקיף ,שיקבע ,בין היתר ,כדלקמן :המניות העודפות תכלולנה גם מניות הטבה
או זכויות ,או מניות הנובעות מזכויות כאמור ,שתוקצנה לדלק אנרגיה בגין המניות העודפות כחלק
מהנפקת מניות הטבה ו/או זכויות לכלל בעלי מניות החברה .בכל הנוגע להנפקת זכויות אם תהיה
בעתיד ,הנאמן יקבל הוראה מדלק אנרגיה באם לממש את הזכות או למוכרה .הנאמן יעביר לדלק
אנרגיה כל דיבידנד שיקבל בגין המניות העודפות .בכל עת שבה תבקש דלק אנרגיה למכור את המניות
העודפות ,כולן או חלקן ,לצד שלישי יעביר הנאמן את המניות האמורות למי שדלק אנרגיה תורה לו
בכתב כנגד קבלת תמורתן המלאה (אלא אם הורתה לו דלק אנרגיה על העברת המניות קודם לקבל
התמורה) ,ובלבד שדלק אנרגיה תודיע לנאמן בכתב את פרטי הנעבר ותחתום על כל מסמך שיידרש
לצורך העברה כאמור .עם מכירתן או העברתן של המניות העודפות מדלק אנרגיה לצד שלישי כאמור
לעיל ,הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות הצמודות למניות רגילות בחברה.
דלק אנרגיה מתחייבת למכור תחילה את המניות העודפות (אשר לאחר מכירתן ,תקנינה לרוכש את
מלוא הזכויות הצמודות להן לרבות זכויות הצבעה והון כאמור לעיל) ,וכן היא מתחייבת כי כל עוד לא
מכרה את המניות העודפות היא לא תרכוש מניות נוספות של החברה .יובהר לעניין זה כי מניות
שתוקצנה לדלק אנרגיה במסגרת הנפקת מניות הטבה ואו הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך
התחייבות זו.
דלק אנרגיה מתחייבת שלא להציע יותר מדירקטור אחד במסגרת האסיפות הכלליות המתכנסות
לצורך מינוי דירקטורים.
בתקנון החברה נקבעו הוראות המעגנות את הויתור האמור של דלק אנרגיה על זכויות הצבעה
הצמודות למניות שתחזיק בשיעור העולה על  12%מההון המונפק (ראו סעיף  4.2.2לתשקיף) .כן נקבעו
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מספר הוראות שיחולו כל עוד תחזיק דלק אנרגיה בשיעור העולה על  25%או יותר מהון המניות
המונפק והנפרע ,ובין היתר :הוראות לעניין ועדת מינויים שתוקם ככל שהחברה תבקש להציע
לאסיפת בעלי המניות ,מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה; מגבלות על כשירות דירקטורים לפיהן
כלל הדירקטורים פרט לאחד לא יהיה בעלי זיקה לדלק אנרגיה; ומגבלות על אופן אישור עסקאות
חריגות עם קבוצת דלק בע"מ ותאגיד בשליטתה .לפרטים נוספים ראו סעיפים (7.6.1 ,4.4.8ב)(7.6.1 ,ג)
ו(7.6.1 -ו) לתשקיף זה.
לאור כתב הויתור האמור לעיל ,לאחר השלמת ההנפקה (ובהנחה כי לא יהא אדם אשר לאחר ההנפקה
יחזיק ב 25%-ומעלה מהון המניות המונפק והנפרע של החברה) ,כל רכישה של מניות החברה ,בין אם
נרכשו מצד ג' ,מדלק אנרגיה או מהחברה בדרך של הצעה פרטית ,אשר כתוצאה ממנה יחזיק הרוכש
למעלה מ 25%-מסך המניות המונפקות של החברה ובשל כך יהפוך להיות בעל דבוקת שליטה (מניות
המקנות  25%או יותר מזכויות ההצבעה באסיפות כלליות של החברה) תהיה כפופה להוראות סעיף
 328לחוק החברות (קרי :ביצוע הצעת רכש מיוחדת או הצעה פרטית אשר תאושר באסיפה כללית
כהצעה פרטית שמטרתה להקנות לרוכש דבוקת שליטה).
לאור כל האמור לעיל ,לאחר השלמת ההנפקה ,החזקותיה של דלק אנרגיה בחברה לא תיחשבנה
לדבוקת שליטה ודלק אנרגיה לא תיחשב לבעלת שליטה בחברה .לענין זה "דבוקת שליטה"
כמשמעה בחוק החברות ,התשנ"ט 1999-ו"שליטה" כמשמעה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
3.7

חסימת ניירות ערך
3.7.1

על פי תקנון והנחיות הבורסה ,תחולנה על כל המניות שתחזיק דלק אנרגיה לאחר השלמת
ההנפקה על פי תשקיף זה ,לרבות המניות שתוקצינה לדלק אנרגיה לאחר השלמת ההנפקה
לציבור ,ככל שתוקצינה ,הוראות החסימה המפורטות להלן:
(א)

בשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא תעשה דלק אנרגיה
כל עסקה או פעולה במניות שתחזיק במועד הרישום למסחר (להלן" :המניות
החסומות").

(ב )

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד תום החודש השמונה
עשר שלאחר מועד הרישום ,תהא דלק אנרגיה רשאית לבצע כל עסקה או פעולה
במניות החסומות בשעור שאינו עולה על  2.5%מכמות המניות החסומות מידי חודש.
חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו ייעשה על בסיס מצטבר.

(ג)

בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע
כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

לעניין זה" ,עסקה או פעולה"  -לרבות השאלה ,מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה
אף אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה ,העברת זכויות הצבעה בשל מניות
חסומות או הסכם אחר ,שנכרת בין בכתב ובין בעל-פה בתקופת החסימה של ניירות הערך
נשוא ההסכם ,ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה
שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.
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3.7.2

על אף האמור בסעיף  3.7.1לעיל ,ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים
ובתנאים המפורטים להלן:
(א)

ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות;

(ב )

החל מתום  6חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות ,בעיסקה
מחוץ לבורסה ,ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי
החסימה שחלו במועד הרישום למסחר ,כאמור לעיל;

(ג)

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו ,רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת
לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון
הבורסה ובהנחיות על-פיו;

(ד )

משכון ,ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או
פעולה שנקבעה בהנחיות הבורסה;

(ה)

( )1ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות ,לתאגיד בבעלותו המלאה
או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו ,בתנאי שמקבל המניות ,יתחייב כי על המניות
שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר ,כאמור בסעיף 3.7

זה.
()2

ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים בתנאים הבאים:
א.

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות
המוחזקות על-ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות
החסומות או על-ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות
החסומות;

ב.

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא
העסקה או הפעולה ,והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה
שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה כאמור בסעיף 3.7

זה ,למשך תקופת החסימה שנותרה.
()3

נחסמו מניות כאמור בפסקאות ( )1או ( )2לעיל ,על-ידי תאגיד בבעלותו המלאה
של המחזיק במניות החסומות ,לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור ,עד תום
תקופת החסימה.

()4

לענין סעיף קטן זה:
"מחזיק במניות חסומות" – בין אם המחזיק הוא בעל ענין ובין אם לאו.
"מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה" – בין במישרין ובין בעקיפין.

(ו)

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו ,רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות ,לשם
השאלתן לחתם לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה ,כקבוע בתקנות ניירות ערך
(אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז ,2007-וזאת לתקופה של עד  30ימים לאחר
תאריך פרסום התשקיף.
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3.7.3

הוראות כלליות
(א)

מניות חסומות יופקדו בידי נאמן במשך תקופת החסימה.
"נאמן" לענין סעיף זה – ( )1חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם
שלה או החברה האחות שלה; ( )2עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין; ( )3רואה
חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון ( )4חברה אשר אושרה על-ידי יושב ראש
רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף  9לחוק השקעות משותפות בנאמנות תשנ"ד
 1994או חברה אשר אושרה על-ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על פי סעיף (3א)()1
לכללי מס הכנסה (הקלות בהקצאת מניות לעובדים) ,תשס"ג .2003
זהות הנאמן תפורט בהודעה המשלימה.
הפקדת מניות חסומות בידי הנאמן תיעשה באחת משתי הדרכים הבאות:
()1

המניות החסומות הרשומות בספרי החברה על-שם החברה לרישומים ,יוחזקו
אצל חבר בורסה בפקדון המתנהל על-שם הנאמן ,כאשר רק לנאמן זכות חתימה
בפקדון.

()2

רישום המניות החסומות על שם הנאמן -ובלבד שעל המניות החסומות חל אחד
או יותר מהחריגים לסעיף .66ד .בפרק ט' לתקנון הבורסה.

(ב )

נחסמו מניות על-פי הנחיות הבורסה ,תחול החסימה גם על מניות הטבה שחולקו בגינן,
על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו בגינן ללא
תמורה.

(ג)

נחסמו מניות על-פי הנחיות הבורסה והוצעו בגינן מניות בדרך של זכויות בתמורה,
ינהג המחזיק במניות החסומות על-פי אחת הדרכים שלהלן:
()1

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה
ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות החסימה החלות
על המניות החסומות המוחזקות בידו.

()2

ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.

על המניות שינבעו מניצול הזכויות – למעט אותה כמות של מניות ששוויה על-פי מחיר
ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות – יחולו הוראות החסימה החלות
על המניות החסומות המוחזקות בידו.
(ד )

3.8

ההוראות דלעיל יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר ,על זכויות
הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות ערך הנובעים מהם .תקופת החסימה תימנה
מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.

ריכוז נתונים למניה ליום 31.12.2017
ההון העצמי של החברה ליום  31.12.2017לכל מניה בת  1ש"ח ע.נ היה  1ש"ח.
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פרק  :4הזכויות הנלוות למניות החברה
התיאור שלהלן הינו תיאור תמציתי של זכויות ההצבעה הנלוות למניות החברה .1לאחר הפיכת החברה
לחברה ציבורית ,ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך
שכתובתו .2www.magna.isa.gov.il
4.1

הון

המניות3

הון המניות הרשום של החברה הוא  100,000,000ש"ח מחולק ל 100,000,000 -מניות רגילות רשומות
על שם בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.
החברה רשאית לשנות את הונה הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק
החברות" או בפרק זה" :החוק") ותקנונה.
4.2

1

2
3

הזכויות הנלוות למניות החברה
4.2.1

כל מניה תקנה לבעליה את מלוא הזכויות המוקנות בדרך כלל לבעל מניות בחברה ,לרבות
הזכות להשתתף בדיבידנדים שתחלק החברה ,קבלת עודף רכוש החברה בעת פירוק,
השתתפות באסיפות הכלליות של החברה והצבעה בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת
להחליט בו.

4.2.2

ככל שדלק אנרגיה או תאגיד אחר הנשלט על-ידי דלק אנרגיה תחזיק/יחזיק מעל  12%מהון
המניות המונפק והנפרע של החברה ,אזי המניות המוחזקות על-ידה/ו בשיעור העולה על
( 12%להלן" :המניות העודפות") לא תקנינה לה/לו זכויות הצבעה כלשהן כל עוד הן
מוחזקות על ידה/ו .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות
כאמור תישארנה בתוקפן .עוד יובהר כי עם העברתן או מכירתן של המניות העודפות מאת
דלק אנרגיה או תאגיד כאמור ,תקנינה הן לנעבר ,את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן.
סעיף זה יהא ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי מניות החברה ברוב של  95%מבעלי
המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה .ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את
הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש לשינויו לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של
דלק אנרגיה או תאגיד כאמור.

4.2.3

לפרטים אודות מגבלות נוספות שלקחה על עצמה דלק אנרגיה ו/או החברה ראו סעיפים
(7.6.1 ,4.4.8ב)(7.6.1 ,ג) ו(7.6.1 -ו) לתשקיף.

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות קוגנטיות של חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו ,תגברנה
ההוראות בחוק החברות ותקנותיו .בכפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-כל עוד מניות החברה
רשומות למסחר בבורסה הון המניות של החברה יכלול סוג מניות אחד.
הוראות התקנון שלהלן הינן ההוראות שיכללו בתקנון החברה ערב פרסום התשקיף.
על פי תקנון הבורסה ,כל הון המניות המונפק של החברה וכל המניות החדשות שתנפיק החברה (ככל שתנפיק) תירשמנה
במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים בהתאם להוראות הבורסה.
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4.3

חלוקה ,חלוקת דיבידנד ומניות
4.3.1

4
5

הטבה4

החברה תחלק בכל שנה סכום רווחים השווה ל 90%-מהרווחים הראויים לחלוקה,
כמשמעות המונח בחוק החברות ,בהסתמך על הדוחות הכספיים השנתיים ,בכפוף לעמידה
במבחני החלוקה ,כמשמעותם בחוק החברות ,ובניכוי סכומים הדרושים לחברה לפי שיקול
דעתו של דירקטוריון החברה לשם כל אלו:
(א)

עמידתה של החברה בהתחייבויותיה ובמגבלות החלות עליה מכוח הסכמי מימון
שהיא צד להם במועד ההכרזה ,לרבות סדרות אגרות חוב.

(ב)

מימון פעולתה השוטפת של החברה לרבות תוכניות ההשקעה שלה לרכישת זכויות
תמלוגים ולרבות הוצאות בלתי צפויות מראש.

4.3.2

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי דירקטוריון החברה להחליט על חלוקת דיבידנד ,מניות
הטבה או כל חלוקה אחרת ,ועל כל העניינים הקשורים בכך לרבות שיעורם ,המועד הקובע
לזכאותם ,מועד תשלומם ואופן תשלומם.

4.3.3

החברה לא תשלם ריבית או הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא על דיבידנד או כל זכות הנאה
אחרת בגין מניותיה.

4.3.4

דיבידנד ומניות הטבה ישולמו או יחולקו ,לפי הענין ,לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב
של מניותיהם מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

4.3.5

כל עוד לא יקבע אחרת בתנאי הנפקתן של מניות או של ניירות ערך הניתנים להמרה במניות,
או המקנים זכות לרכישת מניות ,מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במועד כלשהו תזכינה
את מחזיקיהן להשתתף במלוא הדיבידנדים ובכל חלוקה אחרת אשר המועד הקובע את
הזכות לקבלתם הינו התאריך שבו המניות האמורות נפרעות במלואן או זוכו כנפרעות
במלואן ,לפי הענין או לאחר תאריך זה.

4.3.6

לשם מתן תוקף לכל החלטה ,לעניין חלוקת דיבידנד או מניות הטבה ,יוכל הדירקטוריון
לסדר כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון ,ובמיוחד יוכל להוציא
תעודות בגין שברי מניה ,יוכל לקבוע ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסויים
שייקבע לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או ששברי מניות יימכרו
והתמורה (נטו) ממכירתם תשולם לזכאים להם; יוכל לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של
כל נכס מסוים ויוכל להחליט שתשלום במזומן ייעשה לבעלי מניות על יסוד הערך שיקבע
כנ"ל ,או שחלקים אשר ערכם פחות מ 1 -ש"ח לא יילקחו בחשבון ,כדי לתאם את הזכויות
של כל הצדדים ,והוא יכול להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים
עבור אנשים הזכאים לדיבידנד או למניות הטבה ,כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון .במקום
שיהיה דרוש הדבר ,יסודר מסמך כראוי בהתאם לסעיף  291לחוק החברות ,והדירקטוריון
יוכל למנות אדם שיחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או למניות הטבה,
ומינוי זה יהיה בעל תוקף.5

בכפוף לחוקי מסלקת הבורסה כפי שיהיו באותה העת.
כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לא יחול האמור בסעיף זה.
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4.3.7

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד ,הענקה או זכויות הנאה אחרות ,את כל אותם
סכומים שבעל מניה ,שבגינה משתלם הדיבידנד או שבגינה ניתנות זכויות ההנאה האחרות,
חייב לחברה ,בגין אותה מניה ,בין שהגיע זמן תשלומם ובין שטרם הגיע.6

4.3.8

היו מספר אנשים רשומים כבעלים משותפים למניה או למניות ,כל אחד מהם רשאי לתת
קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד ,מניה או כספים אחרים או זכויות הנאה שניתנו בגין
המניה או המניות כאמור.

4.3.9

למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור בסעיף  4.3זה כדי לגרוע מסמכות על-פי דין בכל הנוגע
לחלוקת דיבידנד ו/או מניות הטבה ו/או כל חלוקה אחרת.

4.4

אסיפות כלליות
4.4.1

האסיפה הכללית רשאית בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים
להצביע ואשר הצביעו בעצמם או באמצעות שלוח ,ליטול על עצמה סמכויות הנתונות
לדירקטוריון או לגוף אחר של החברה וכן להעביר לדירקטוריון סמכויות הניתנות למנהל
הכללי ,הכל עניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

4.4.2

החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות,
אלא כקבוע בהתאם לסעיף (69ב) לחוק החברות .תוכן ההודעה ואופן פרסומה יהיה בהתאם
להוראות כל דין החל על החברה באותה שעה.

4.4.3

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי ,וכל החלטה לא תתקבל
אלא אם יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה .מנין
חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על-ידי בא כוחם ,שני בעלי מניות לפחות
המחזיקים ב 25%-מזכויות ההצבעה בחברה בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת
האסיפה.
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי ,תדחה
האסיפה לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו המקום ,או למועד מאוחר כפי
שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על
האסיפה .אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד
הקבוע באסיפה ,אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא .באסיפה הנדחית יעמדו
לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית .על אף האמור לעיל ,אם
כונסה האסיפה על-פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיפים  63או  64לחוק החברות ,תתקיים
האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה
כאמור בסעיף  63לחוק החברות.

4.4.4

6

כיושב ראש האסיפה יכהן יו"ר הדירקטוריון או אדם אחר שמינה הדירקטוריון למטרה זו.
בהעדר יו"ר כאמור או אם מי שנועד לשמש כיושב ראש האסיפה לא הופיע לאסיפה תוך 15
דקות מן השעה הקבועה לאסיפה ,או לא רצה לכהן כיו"ר האסיפה ,יבחרו בעלי המניות
הנוכחים באסיפה ,בעצמם או באמצעות שלוח ,אחד מהם שיהיה יושב ראש לאותה אסיפה.

בהתאם לתקנון הבורסה ,כל מניות החברה הן מניות נפרעות במלואן .כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לא
יחול האמור בסעיף זה.
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עזב יושב הראש את האסיפה לפני סיומה ,יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד
מקרבם לכהן כיושב ראש להמשך האסיפה.
4.4.5

ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

4.4.6

החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנין קולות .ההצבעה לפי מנין קולות תיערך
באותו אופן ,באותו הזמן ובאותו המקום כפי שיו"ר האסיפה יורה.

4.4.7

החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה ,אלא אם
כן נקבע רוב אחר בדין או בתקנון.

4.4.8

ככל שלאחר הנפקת מניות החברה לציבור תחזיק דלק אנרגיה למעלה מ 25% -מההון
המונפק והנפרע של החברה ,וכל עוד דלק אנרגיה תחזיק למעלה מ 25% -מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה ,עסקה חריגה בין החברה לקבוצת דלק או תאגיד בשליטתה
תהיה כפופה לאישור ועדת ביקורת ,דירקטוריון ואסיפה כללית של בעלי המניות בחברה
ברוב רגיל .במניין קולות בעלי המניות באסיפה הכללית לא יובאו בחשבון מניותיה של דלק
אנרגיה.
לענין זה "עסקה חריגה" –כמשמעות המונח בחוק החברות ,ולמעט עסקה מסוג העסקאות
הכלולות בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס.2000-
סעיף זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ברוב של  75%מבעלי המניות
המשתתפים והמצביעים באסיפה .ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או
להקטין את הרוב הדרוש לשינויו ,לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק
אנרגיה.

4.4.9

4.5

הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה או נדחתה ,בין פה אחד ובין ברוב מסוים ,והערה
שנרשמה בענין זה בפרוטוקול האסיפה שנחתם על-ידי יו"ר האסיפה תהיה ראיה לכאורה
לאמור בה.

הצבעת בעלי מניות
4.5.1

באסיפות כלליות יהא לכל בעל מניה הזכאי להצביע קול אחד לכל מניה שבבעלותו ,אלא
אם כן נקבע אחרת בזכויות ובתנאים הנלווים למניות החברה.

4.5.2

תאגיד שהינו בעל מניות של החברה רשאי להסמיך את מי שימצא למתאים להיות נציגו בכל
אסיפה של החברה וזה יוכל לפעול כבעל מניות לכל דבר וענין.

4.5.3

במקרה של בעלים משותפים למניה – תתקבל דעתו של הבעלים ששמו מופיע ראשון במרשם
בעלי המניות ,הניתנת על-ידו באופן אישי או על-ידי בא כוחו ,ולא תתקבל דעתם של יתר
בעלי המניות המשותפים.

4.5.4

בעל מניות שהוכרז פסול דין מכל סיבה שהיא או שהינו קטין ,רשאי להצביע באמצעות
אפוטרופסיו או כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה על-ידי בית
משפט ,וכל אפוטרופוס או אדם אחר כאמור רשאי להצביע על-ידי בא כח ,או ככל שיורה
בית המשפט.
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4.6

4.5.5

בעל מניות יהא זכאי להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן ,בעצמו או על-ידי
בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים  87-89לחוק החברות וכפוף להוראותיו,
ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור לעיל.

4.5.6

כל כתב מינוי לבא כח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי כוחו שהוסמכו לכך
בכתב או אם הממנה הוא תאגיד ,ייחתם יפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על
מסמכים המחייבים אותו ,ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את
התאגיד .החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד כאמור אם שוכנעה באופן אחר כי
החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד .כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של
החברה או בכל מקום אחר שייקבע על-ידי הדירקטוריון לא פחות מ 24-שעות לפני מועד
האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח.

4.5.7

בעל מניות לא יוכל להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל
הכספים המגיעים ממנו באותו מועד בגין מניותיו.

4.5.8

כל כתב מינוי לבא כח ,בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת ,יהיה עד כמה
שהנסיבות תרשינה ,בצורה המפורטת בתקנון או בכל צורה מקובלת אחרת שתבוא עליו
הסכמת הדירקטוריון.

4.5.9

הצבעת בא-כח שנתמנה כדין תהיה בת תוקף חרף מותו של הממנה או הכרזתו כפסול דין
או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור ,אלא אם כן הודעה בכתב
על הפטירה ,הביטול או ההעברה ,לפי העניין ,נתקבלה במשרדי החברה או על-ידי יו"ר
האסיפה לפני ההצבעה באסיפה הכללית.

4.5.10

מינוי מיופה כח כאמור לעיל יכול שייעשה לגבי המניות כולן או מקצתן ,הכל לפי שיקול
דעתו של מייפה הכח.

זכויות בפירוק
בפירוק החברה יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בין בעלי
המניות ,בכפיפות לזכויות מיוחדות של מחזיקי מניות (אם יש כאלו) ,יחסית לסכומים שנפרעו או
שנחשבים כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של המניות ביום תחילת הפירוק.

4.7

מנהלים
הוראות התקנות בדבר מינוי דירקטורים מתוארות בפרק "ניהול החברה" בסעיף  7להלן.

4.8

ניירות ערך בני
4.8.1

7

פדיון7

החברה רשאית ,כפי שתחליט מעת לעת ,ובכפוף להוראות חוק החברות ,להנפיק ניירות ערך
הניתנים לפדיון (להלן" :ניירות ערך בני פדיון").

בכפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הון המניות
שלה חברה יכלול סוג מניות אחד.
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4.9
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4.8.2

הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות,
לרבות זכויות הצבעה ו/או זכות השתתפות ברווחים של החברה ו/או זכות לדיבידנד או
מניות הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה.

4.8.3

החברה רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום ,במועדים ,בצורה ומתוך המקורות
שיקבעו בהחלטת הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון ,והכל בכפוף להוראות כל
דין.

העברת מניות

ומסירתן8

4.9.1

מניות של החברה ניתנות להעברה .לא תירשם העברת מניות הרשומות במרשם בעלי
המניות על שם בעל מניות רשום ,לרבות העברה על-ידי החברה לרישומים או אליה ,אלא
אם הוגש לחברה כתב העברה של המניות חתום במקור (להלן" :כתב העברה") ,והכול אם
לא נקבע אחרת על-ידי דירקטוריון החברה .כתב העברה יערך בצורה הקבועה בתקנון
החברה ,או בצורה אחרת שתאושר על-ידי הדירקטוריון.

4.9.2

לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן ,או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד
עליהן ,אלא אם כן אושרה על-ידי הדירקטוריון הרשאי ,לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי
לתת נימוקים לכך ,לסרב לרשום העברה כזו.

4.9.3

בכפוף להוראות תקנון החברה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו ,יהיו המניות
שבהון החברה ,שתמורתן שולמה במלואה לחברה ,ניתנות להעברה ללא צורך באישור
הדירקטוריון ,למעט מניות שהתמורה בגינן לא שולמה לחברה במלואה ,לגביהן
הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת
מניות כאמור בהתחייבות הנעבר ,בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון ,לפרוע את
התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגינן יש לחברה עכבון או שעבוד
במניות.

4.9.4

המעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות המועברות ,עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם
במרשם של בעלי המניות של החברה.

4.9.5

כתב העברה יוגש למשרד הרשום של החברה לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות
המניות ,אותן עומדים להעביר (אם הוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר
זכות הקנין של המעביר במניות או זכותו להעבירן.

4.9.6

בעל מניות במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה אך אינו אוחז בתעודת
המניה ,לא יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתב ההעברה ובלבד שבכתב ההעברה יצוין,
כי המעביר אינו אוחז בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת
מוחזקת בשותף עם אחרים ,בצירוף פרטיהם.

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה אזי כל הון המניות המונפק של החברה וכל המניות החדשות שתונפקנה
תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים בהתאם להוראות הבורסה והעברת המניות תיעשה באמצעות
החברה לרישומים ולא יחול האמור בסעיף  4.9לעיל.
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4.9.7

החברה תהיה זכאית לגבות אגרה עבור רישום ההעברה ,בסכום שייקבע מידי פעם בפעם
על-ידי הדירקטוריון.

4.9.8

עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה ,תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העיזבון,
מבצעי הצוואה ,ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל המניות ,כבעלי הזכות היחידים
למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך ,כפי שיקבע הדירקטוריון.

4.9.9

במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים ,תכיר החברה בנותר
בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות ,אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב
לחברה בטרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות סעיף זה לא יחולו ,אולם לא יהא בכך
כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף
במניה אלמלא נפטר.

4.9.10

אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס ,מנהל עזבון ,יורשו של בעל מניות ,כונס
נכסים ,מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראות דין אחרת ,רשאי,
לכשיביא הוכחות על זכותו כפי שהדירקטוריון ידרוש ,להירשם כבעל המניות או להעבירן
לאדם אחר ,בכפוף להוראות התקנון ביחס להעברה.

4.9.11

אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין ,יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות
האחרות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים
המשתלמים בקשר למניה ,אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של
החברה (ככל שקיימת זכות כאמור) ,ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או
להשתמש בזכות כלשהי ,אשר מקנה המניה ,פרט לאמור לעיל ,אלא לאחר רישומו במרשם
בעלי המניות.

 4.10הגדלת ההון
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ושינויו9

4.10.1

החברה רשאית מזמן לזמן ,בכפוף להוראות כל דין ,על-פי החלטה של האסיפה הכללית
שתתקבל ברוב רגיל ,להגדיל את הון מניותיה הרשום על-ידי יצירת ניירות ערך חדשים
לרבות מניות חדשות ,בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם
לאו .הגדלת ההון תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה ,ותונפקנה
באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וההגבלות ,ככל אשר תורה ההחלטה באסיפה
כללית כאמור על יצירת המניות והכול בכפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך,
תשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך") ,הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות
לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג מניות אחד .יצוין ,כי הוראות סעיף 46ב לחוק ניירות
ערך יחולו כל עוד מניות החברה רשומות למסחר.

4.10.2

אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות ,תהיינה המניות החדשות
נתונות לאותן ההוראות שבתקנון בדבר הוצאה ,הקצאה ,שינוי זכויות ,סילוק דרישות

על -פי תקנון הבורסה ,כל המניות הקיימות בהון החברה וכל המניות החדשות שתנפיק החברה תירשמנה על שם החברה
לרישומים (כל עוד מניות החברה או ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה רשומות למסחר בבורסה).

ד8-

התשלום ,זכות השעבוד ,חילוט ,העברה ,מסירה והוראות אחרות החלות על המניות מאותו
סוג בהון המניות המקורי.
4.10.3

בכפוף להוראות חוק החברות ,על-פי החלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית רשאית
החברה:
(א)

לאחד את הון מניותיה ,כולו או חלקו ,ולחלקו למניות בנות ערך נקוב גדול יותר
מערכן הנקוב של המניות הקיימות;

(ב)

לפצל את הון המניות של החברה ,כולו או מקצתו ,למניות בערך נקוב קטן מאשר זה
הקבוע בתקנון על-ידי חלוקה של מניות החברה ,כולן או מקצתן ,באותה עת;

(ג)

לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה ,ובלבד שאין התחייבות של החברה ,לרבות
התחייבות מותנית ,להקצות את המניות.

(ד)

להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובכפיפות לאותם סייגים ותנאים שהחוק
קובע.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל ,רשאי הדירקטוריון ליישב ,לפי שיקול דעתו ,כל קושי
שהתעורר בקשר לכך.
 4.11שינוי זכויות
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4.11.1

אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות ,רשאית החברה ,מלבד אם
תנאי ההנפקה של אותו סוג מניות קובעים אחרת ,על-פי החלטה של האסיפה הכללית ברוב
רגיל ,לתקן ,לשנות ,לבטל ,להמיר ,להרחיב ,להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות,
ההגבלות וההוראות הקשורות באותו סוג ,ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של כל בעלי
המניות שהונפקו מאותו הסוג או שהדבר אושר ברוב רגיל באסיפה כללית של בעלי המניות
מאותו סוג ,והכול בכפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך ,הקובע כי בהון החברה
שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג מניות אחד .יצוין ,כי הוראות סעיף
46ב לחוק ניירות ערך יחולו כל עוד מניות החברה רשומות למסחר.

4.11.2

ההוראות שבתקנון בדבר אסיפות כלליות תחולנה ,באותם השינויים שהענין יחייב ,על כל
אסיפה כללית של בעלי סוג כלשהו ממניות החברה.

4.11.3

הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו ,לרבות מניות
שהוצאו בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות ,לא תיחשבנה כאילו שונו על-ידי
יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עמהן ,מלבד אם מותנה אחרת בתנאי
ההנפקה של אותן מניות.

הודעות10

תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) ,התש"ס ,2000-קובעות כללים בדבר מתן
ההודעה ותוכנה של ההודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית .במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות
קוגנטיות של חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו ,תגברנה ההוראות בחוק החברות ותקנותיו.

ד9-

4.12.1

הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על-ידי החברה לכל בעל מניה בחברה ,המופיע
במרשם בעלי המניות של החברה ,על-ידי מסירה אישית או או על-ידי משלוח ההודעה
בדואר רשום הממוען לבעל המניה לפי מענו הרשום במרשם בעלי המניות ,או אם אין מען
רשום כזה ,לפי המען שנמסר על-ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו או באמצעות פרסום
הודעה שתפורסם בעיתון יומי אחד לפחות המתפרסם בישראל והנפוץ בשפה העברית.
תאריך הפרסום ייחשב לתאריך בו נתקבלה ההודעה על-ידי בעלי המניות ,אלא אם כן צוין
בתקנון במפורש אחרת.

4.12.2

בעל מניה אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץ לישראל רשאי ,מזמן לזמן ,להודיע בכתב
לחברה על כתובת בישראל ,ואותה כתובת תחשב ככתובתו הרשומה במרשם בעלי המניות.
לא יהיה בעל מניה זכאי לקבל הודעה במענו הרשום הנמצא מחוץ לישראל.

4.12.3

אם אין לבעל מניה כתובת רשומה בישראל ולא המציא לחברה כתובת למתן הודעות
בתחומי ישראל ,הרי הודעה המופנית אליו שתופקד במשרד תחשב כאילו ניתנה לו כראוי.

4.12.4

כל ההודעות לגבי מניות ,בהן מחזיקים אנשים במשותף ,תימסרנה לאותו אדם ששמו רשום
ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותן מניות והודעה שניתנה כאמור תשמש הודעה
מספקת לכל בעלי המניות המשותפים כאמור.

4.12.5

כל הודעה אשר נשלחה באמצעות הדואר תחשב כאילו נמסרה בזמן בו היה מכתב רגיל
נמסר בדרך הרגילה על-ידי הדואר .כדי להוכיח מסירה כזו די להוכיח שהמכתב ,המעטפה
או העטיפה שהכילה את ההודעה נשא כראוי את הכתובת של הנמען ונמסר למשרד הדואר.
תעודה בכתב חתומה על-ידי המזכיר או המנהל או פקיד אחר של החברה שהמכתב המכיל
את ההודעה נשא את הכתובת ונמסר לדואר כאמור ,תשמש חזקה חלוטה למסירה .כל
הודעה שנשלחה באמצעות הפקסימיליה תחשב כאילו נמסרה ביום העסקים בו נשלחה,
ואם לא נשלחה ביום עסקים – ביום העסקים הבא לאחריו.

4.12.6

נעשה אדם זכאי למניה כל שהיא מכח החוק ,העברה או באופן אחר כלשהו ,יהיה קשור
בכל הודעה בגין מניה כזו ,שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם במרשם בעלי המניות ,לאדם
ממנו נובעת זכותו למניה.

4.12.7

כל הודעה או מסמך שנשלחו בדואר אל בעל מניות או הושארו בכתובתו הרשומה בהתאם
לתקנון ,הרי למרות שאותו בעל מניות נפטר  -ואין נפקא מינה אם ידעה החברה על פטירתו
או לא  -יראום כאילו נמסרו לתעודתם כהלכה ביחס לכל המניות הרשומות על שמו בין אם
היו מוחזקות על-ידי אותו בעל מניה בנפרד או במשותף עם אנשים אחרים ,עד אשר אדם
אחר ירשם במקומו בתורת בעל או הבעל המשותף בהן ,ומסירה כאמור תיחשב ,כמסירה
מספיקה של ההודעה או המסמך לנציגו האישי ,ולכל האנשים ,אם יהיו ,המעוניינים
במשותף אתו באותן המניות.

4.12.8

אי משלוח של הודעה לבעל מניות על אסיפה ,מבלי למשים ,או אי קבלה של הודעה כזו על
ידי בעל מניות לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

 4.13שינוי הוראות התקנון
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4.13.1

החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל של בעלי המניות
המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית של החברה .החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית
ברוב הדרוש לשינוי תקנון החברה ,המשנה הוראה מהוראות התקנון ,תיחשב כהחלטה
לשינוי תקנון החברה ,אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.

4.13.2

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו ,אם
נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית ,ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

4.13.3

בכפוף להוראות חוק החברות ,תוקף השינויים בתקנון החברה ,יהא מעת קבלת ההחלטה
על השינוי או ממועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

חוק החברות ,התשנ"ט1999-
חברה מוגבלת במניות

תקנון
של
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
Delek Royalties (2012) Ltd

הקדמה
.1

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות כפי שרשום בצידם ,מלבד אם הקשר הדברים מחייב
אחרת:
החברה הנ"ל.
"החברה"
"החוק" או "חוק החברות" חוק החברות ,התשנ"ט  ,1999 -כפי שיתוקן מעת לעת.
תקנות שהותקנו ו/או תותקנה על פי חוק החברות.
"התקנות"
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  ,1968 -כפי שיתוקן מעת לעת.
"חוק ניירות ערך"
המשרד הרשום של החברה שבאותה עת.
"המשרד"
תקנון התאגדות זה ,כפי שיתוקן ויהיה בתוקף מעת לעת.
"התקנון"
מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק.
"מרשם בעלי המניות"
מרשם נוסף בהתאם לסעיף  138לחוק.
"המרשם הנוסף"
מניות מרשם בעלי מניות מהותיים נוסף על מרשם בעלי המניות ,שיש לנהלו
בעלי
"מרשם
על פי סעיף  128לחוק.
מהותיים"
לרבות מניות ,אגרות חוב ,שטרי הון ,תעודות ,אופציות ומסמכים
"ניירות ערך"
אחרים המקנים זכות לאחד מהנ"ל.
לרבות חברה ,אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם אחר ,בין שהם
"אדם"
מאוגדים ובין שאינם מאוגדים.
דירקטוריון החברה שנבחר כדין על פי תקנון זה מזמן לזמן.
"הדירקטוריון"
חבר הדירקטוריון שנבחר על פי תקנון זה ומכהן באותו זמן.
"דירקטור" או "מנהל"
כתב יד ,בדפוס ,במכונת כתיבה ,בצילום ,בדואר אלקטרוני ,במברק,
בפקסימיליה או בכל אופן אחר הניתן לקריאה.
"בכתב"
כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות תשכ"ב1962-
"פסול דין"
על תיקוניו ,לרבות קטין שלא מלאו לו  18שנה ,חולה רוח ופושט רגל
שלא ניתן לגביו צו שחרור.
כמשמעו בסעיף  176או  177לחוק החברות.
"בעל מניה"
החלטה שנתקבלה ברוב קולות הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.
"החלטה רגילה"
לגבי אסיפה כללית – רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים
"רוב רגיל"
והמצביעים באסיפה הכללית; לגבי ישיבת דירקטוריון או ועדת
דירקטוריון – רוב של חברי הדירקטוריון הנוכחים והמצביעים
בישיבת הדירקטוריון או בישיבת ועדת הדירקטוריון ,לפי העניין.
למנין הלוח הגרגוריאני.
"שנה" או "חודש"
שר המשפטים.
"השר"
כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד ,אף ברבים במשמע ,וכן להיפך וכל האמור במין זכר ,אף במין נקבה
במשמע; והוא כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף הענין ,או בהקשר הדברים ,דבר
שאינו מתיישב עם משמעות זו.

-2בכפוף לאמור לעיל ,ומלבד אם נוסח הכתב מצריך פירוש אחר תהא למונחים ולביטויים בתקנון זה
אותה משמעות שיש להם בחוק החברות.
הכותרות בתקנון זה נועדו לצורכי נוחות בלבד ,ולא יחשבו כחלק מהתקנון ולא ישמשו לפירוש
הוראותיו.

שם החברה
.2

בעברית :דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
באנגליתDelek Royalties (2012) Ltd. :

מטרות החברה
.3

החזקה בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז .תיקון סעיף זה יהא טעון אישור האסיפה
הכללית של בעלי מניות החברה ברוב של  95%מבעלי מניות החברה.

תרומות
.4

החברה תהא רשאית לתרום מעת לעת סכום סביר למטרות ראויות אף אם התמורה אינה במסגרת
שיקולים עסקיים להשאת רווחי החברה .הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע ,לפי שיקול דעתו ,את
סכומי התרומות ,את המטרות שלשמן יבוצעו ,את זהות מקבלי התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך.

הון המניות
.5

הון המניות הרשום של החברה הוא  100,000,000ש"ח מחולק ל 100,000,000 -מניות רגילות רשומות
על שם בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א.
החברה רשאית לשנות את הונה הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ותקנונה.

.6

הון המניות של החברה ,אלא אם יוחלט אחרת בהתאם להוראות תקנון זה ,יחולק למניות רגילות
בלבד.

הזכויות הצמודות למניות החברה
.7

כל מניה תקנה לבעליה את מלוא הזכויות המוקנות בדרך כלל לבעל מניות בחברה ,לרבות הזכות
להשתתף בדיבידנדים שתחלק החברה ,קבלת עודף רכוש החברה בעת פירוק ,השתתפות באסיפות
הכלליות של החברה והצבעה בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת להחליט בו.

.8

ככל שדלק אנרגיה או תאגיד אחר הנשלט על-ידי דלק אנרגיה תחזיק/יחזיק מעל  12%מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה ,אזי המניות המוחזקות על-ידה/ו בשיעור העולה על ( 12%להלן" :המניות
העודפות ") לא תקנינה לה/לו זכויות הצבעה כלשהן כל עוד הן מוחזקות על ידה/ו .למען הסר ספק,
מובהר בזאת כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות כאמור תישארנה בתוקפן .עוד יובהר כי עם
הע ברתן או מכירתן של המניות העודפות מאת דלק אנרגיה או תאגיד כאמור ,תקנינה הן לנעבר ,את
מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן .סעיף זה יהא ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי מניות החברה
ברוב של  95%מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה .ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה
לבטל את הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש לשינויו לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של
דלק אנרגיה או תאגיד כאמור.

הגבלת האחריות
.9

אחריות בעל מניות בחברה מוגבלת לפרעון הערך הנקוב של המניות שבבעלותו ,אלא אם כן הוקצו לו
המניות בפחות מערכן הנקוב בהתאם להוראות חוק החברות.

שינוי זכויות
.10

אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות ,רשאית החברה ,מלבד אם תנאי
ההנפקה של אותו סוג מניות קובעים אחרת ,על פי החלטה של האסיפה הכללית ברוב רגיל ,לתקן,
לשנות ,לבטל ,להמיר ,להרחיב ,להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות ,ההגבלות וההוראות
הקשורות באותו סוג ,ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של כל בעלי המניות שהונפקו מאותו הסוג
או שהדבר אושר ברוב רגיל באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ,והכול בכפוף להוראות סעיף
46ב לחוק ניירות ערך ,הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג
מניות אחד .יצוין ,כי הוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך יחולו כל עוד מניות החברה רשומות למסחר.
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ההוראות שבתקנון בדבר אסיפות כלליות תחולנה ,באותם השינויים שהענין יחייב ,על כל אסיפה
כללית של בעלי סוג כלשהו ממניות החברה.

.12

הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו ,לרבות מניות שהוצאו
בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות ,לא תיחשבנה כאילו שונו ע"י יצירתן או הנפקתן של
מניות נוספות בדרגה שווה עמהן ,מלבד אם מותנה אחרת בתנאי ההנפקה של אותן מניות.

הנפקת ניירות ערך
.13

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים ,המירים או ניתנים למימוש למניות ,עד גבול
הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו
הומרו או מומשו במועד ההנפקה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יוכל הדירקטוריון להקצותן או
להעניק זכויות ברירה לרכישתן או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים ובאותם המועדים,
המחירים והתנאים כפי שימצא לנכון.

.14

ה חברה רשאית ,בכפוף להוראות כל דין ותקנון זה ומבלי לפגוע בזכויות מיוחדות המוקנות לבעלי
מניות קיימים ,להנפיק מניות מההון הרשום של החברה בזכות קדימה או בזכות נדחית ,בזכות פדיון
או בכל זכות מיוחדת אחרת בקשר עם חלוקת דיבידנדים ,זכויות הצבעה ,זכויות בפירוק או בקשר עם
עניינים אחרים ,הכל כפי שתקבע החברה מפעם לפעם.

.15

אם בכל עת שהיא יהיה הון המניות של החברה מחולק לסוגים שונים של מניות אזי בכל מקרה של
הצעת זכויות לבעלי המניות ,יהא הדירקטוריון רשאי להחליט אם המניות המוצעות תהיינה מסוג
אחד לכל בעלי המניות או שלכל בעל מניות תוצענה מניות מאותו הסוג שבגינו הוא זכאי להשתתף
בהצעת הזכויות.
בכל מקרה של הצעת זכויות לבעלי המניות יהא הדירקטוריון רשאי להחליט כראות עיניו בכל הבעיות
והקשיים העלולים להתעורר בקשר לשברי זכויות.

.16

אם על פי תנאי הקצאת מניה כל שהיא ,יהא תשלום המניה ,כולה או חלקה בשעורים ,אזי ישולם כל
שעור כזה לחברה בזמן פירעונו על ידי האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותה עת ,או על
ידי אפוטרופסיו.

הגדלת ההון

ושינויו1

.17

החברה רשאית מזמן לזמן ,בכפוף להוראות כל דין ,על פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב
רגיל ,להגדיל את הון מניותיה הרשום על ידי יצירת ניירות ערך חדשים לרבות מניות חדשות ,בין אם
כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו .הגדלת ההון תהיה בסכום כזה
ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה ,ותונפקנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות
וההגבלות ,ככל אשר תורה ההחלטה באסיפה כללית כאמור על יצירת המניות ,והכול בכפוף להוראות
סעיף  46ב לחוק ניירות ערך ,הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה
יהיה סוג מניות אחד .יצוין ,כי הוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך יחולו כל עוד מניות החברה רשומות
למסחר.2

.18

אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות ,תהיינה המניות החדשות נתונות
לאותן ההוראות שבתקנון בדבר הוצאה ,הקצאה ,שינוי זכויות ,סילוק דרישות התשלום ,זכות
השעבוד ,חילוט ,העברה ,מסירה והוראות אחרות החלות על המניות מאותו סוג בהון המניות המקורי.

.19

בכפוף להוראות חוק החברות ,על פי החלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית רשאית החברה:

1
2

א.

לאחד את הון מניותיה ,כולו או חלקו ,ולחלקו למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערכן הנקוב
של המניות הקיימות;

ב.

לפצל את הון המניות של החברה ,כולו או מקצתו ,למניות בערך נקוב קטן מאשר זה הקבוע
בתקנון על-ידי חלוקה של מניות החברה ,כולן או מקצתן ,באותה עת;

על -פי תקנון הבורסה ,כל המניות הקיימות בהון החברה וכל המניות החדשות שתנפיק החברה תירשמנה על שם החברה
לרישומים (כל עוד מניות החברה או ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה רשומות למסחר בבורסה).
יצוין כי כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לא תוכל החברה להנפיק ני"ע מסוגים שונים למעט כקבוע
בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו.

-4ג.

לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה ,ובלבד שאין התחייבות של החברה ,לרבות התחייבות
מותנית ,להקצות את המניות.

ד.

להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובכפיפות לאותם סייגים ותנאים שהחוק קובע.
לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל ,רשאי הדירקטוריון ליישב ,לפי שיקול דעתו ,כל קושי
שהתעורר בקשר לכך.

תעודות מניה
.20

כל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה ,ללא תשלום ,תעודת מניה אחת בגין
כל המניות הרשומות על שמו ,או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר
הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן) מספר תעודות מניה בגין המניות הרשומות על שמו.

.21

תעודת מניה תציין את מספר המניות שבגינן היא הוצאה ופרטים אחרים שיידרשו על פי חוק החברות.
כל עוד לא נקבע אחרת בחוק או בתקנות ,נוסח תעודת המניה ,צורתה ,אופן עריכתה והדפוס שלה
ייקבעו על ידי הדירקטוריון ,והיא תוצא בחותמת החברה ובחתימתם של שני דירקטורים או דירקטור
אחד ומזכיר החברה ,או של מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון.

.22

החברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות
ראויה ,עתידה או חלקית במניה ,או בטובת הנאה של שבר מניה ,או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא
בזכות המוחלטת על המניה בשלמותה וכשהיא נתונה לבעל המניה הרשום במרשם בעלי המניות ,אלא
אם כן תקנון זה מורה אחרת.

.23

במקרה של מניה המצויה בבעלות משותפת או הרשומה בשמותיהם של שני בני-אדם או יותר ,תוציא
החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים במשותף של המניה ותמסור אותה לידי אותו אדם ששמו מופיע
ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים .מסירה כאמור תיחשב כמסירה לכל
הבעלים במשותף של המניה .כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה סעיף זה לא יחול.

.24

אם תעודת מניה תתקלקל ,תאבד ,תושמד או תושחת ,והדבר הוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון,
רשאית החברה להוציא תעודה אחרת במקומה ,תמורת תשלום ,שייקבע על ידי הדירקטוריון על פי
שיקול דעתו ולאחר שניתנה ערבות לנזקים ,שתראה לדירקטוריון כמספקת.

דרישות תשלום
.25

הדירקטוריון יהא רשאי מזמן לזמן לפי שיקול דעתו להגיש דרישות תשלום לבעלי המניות ביחס לכל
הסכומים שטרם נפרעו עבור המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות ,ואשר בתנאי ההקצאה שלהן
לא נקבעו מועדים לתשלומם .כל בעל מניה חייב לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו באופן,
בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון .דרישת תשלום יכולה להיות על ידי חלוקת התשלום
לשעורים  ,ויראו את דרישת התשלום כאילו נערכה בתאריך בו התקבלה החלטת הדירקטוריון
שהסמיכה את עריכתה.

.26

כל דרישת תשלום תיעשה בהודעה מוקדמת של  14יום לפחות ,שבה יצוין שיעור התשלום ,מועד
התשלום ומקומו .לפני זמן הפרעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון על ידי הודעה בכתב לבעלי
המניות ,לבטל את הדרישה או לדחות את זמן פרעונה.

.27

בעלים משותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שעורי התשלום ודרישות התשלום
המגיעים בגין מניה כזו.

.28

אם על פי תנאי ההנפקה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או שעורי תשלום
במועדים קבועים ,בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה או בצורת פרמיה ,אזי ישולם כל סכום
כזה או שעור כזה כאילו היה נדרש תשלומו כדין על ידי הדירקטוריון על פי דרישת תשלום עליה ניתנה
הודעה כדין ,וכל ההוראות בתקנון זה בדבר דרישות תשלום תחולנה על סכום או שעור תשלום כזה.

.29

מבלי לפגוע באמור בסעיפים  32עד  43להלן ,אם לא סולק סכום או שעור המגיע על פי דרישת תשלום
או המגיע על חשבון מניה עד ליום פרעונו ,יהיה על האדם ,שהינו באותה עת בעל המניה שלגביה הוגשה
דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שעור התשלום ,לשלם ריבית על הסכום הנ"ל לפי השיעור המירבי
המקובל אותה עת במערכת הבנקאית בישראל לגבי משיכות יתר חריגות או לפי שיעור נמוך יותר כפי
שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן ,למן היום שנקבע לתשלום ועד לתשלומו בפועל .אולם רשאי
הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית ,כולה או מקצתה.

-5.30

אם ימצא הדירקטוריון לנכון ,רשאי הוא לקבל מבעל מניה הרוצה לשלם מראש כספים המגיעים בגין
המניות המוחזקות על ידו ואשר תשלומם טרם נדרש או שזמן פרעונם טרם הגיע ,במלואם או בחלקם,
ורשאי הדירקטוריון לשלם לו על הכספים ששולמו מראש כאמור לעיל ,או על חלק מהם ,ריבית עד
המועד בו היו הכספים צריכים להיפרע בשעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון ובעל המניה.
הדירקטוריון רשאי בכל עת ,כל עוד לא הגיע זמן פרעונו ,להחזיר את הסכום ששולם מראש כאמור,
כולו או חלקו.

.31

בעל מניה לא יהיה זכאי לדיבידנד או לכל זכויות אחרות כבעל מניה ,אלא אם כן פרע את כל דרישות
התשלום שנדרש להן ,בצרוף ריבית והוצאות (אם יהיו כאלה).

חילוט

ושעבוד3

.32

אם לא שילם בעל מניה איזו דרישת תשלום או איזה שעור תשלום עד ליום שנקבע לתשלומו ,רשאי
הדירקטוריון בכל עת לאחר המועד לתשלום ,כל עוד נשארים דרישת התשלום או שעור התשלום בלתי
מסולקים ,למסור הודעה לאותו בעל המניה הדורשת ממנו לשלמם בצרוף הריבית שהצטברה וכל
ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

.33

ההודעה תנקוב ביום ,שיהיה לפחות  14יום לאחר תאריך ההודעה ,ומקום או מקומות אשר בהם יש
לשלם את דרישת התשלום או השעור הנ"ל ,בצרוף הריבית וההוצאות כאמור לעיל .כמו כן תציין
ההודעה ,כי במקרה של אי תשלום עד לתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה ,תהיינה המניות
אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שעור התשלום צפויות לחילוט.

.34

אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כאמור לעיל ,רשאי הדירקטוריון על פי החלטה בנדון
לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור בסעיף  32לעיל .חילוט כזה יכלול גם את כל
הדיבידנדים ,מניות הטבה וטובות הנאה אחרות שהוכרזו ביחס למניות המחולטות ואשר לא שולמו
או לא חולקו בפועל לפני החילוט .הדירקטוריון רשאי לקבל ויתור ממחזיק מניות על מניות העלולות
להיות מחולטות.

.35

כל מניה שחולטה או שויתרו עליה כאמור לעיל תחשב לקנינה של החברה ,והדירקטוריון יהיה רשאי
בכפוף להוראות תקנון זה למכרה ,להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר על פי שיקול דעתו .בכל
עת ,מהחילוט ועד למכירתה ,הקצאתה מחדש או העברתה באופן אחר ,כאמור בסעיף זה ,תיחשב
המניה למניה רדומה כמשמעותה בסעיף  308לחוק החברות.

.36

הדירקטוריון יהא רשאי בכל עת לפני מכירה ,הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה
שחולטה כנ"ל ,לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

.37

כל בעל מניה שמניותיו חולטו כאמור יחדל להיות בעל מניה של המניות המחולטות ,אולם למרות זאת
יהא חייב לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום ,שעורי התשלום ,הריבית וההוצאות המגיעים
על ח שבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט ,בצירוף ריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד
יום התשלום בפועל ,בשעור המירבי המקובל אותה עת במערכת הבנקאית בישראל לגבי משיכות יתר
חריגות או לפי שעור נמוך יותר כפי שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן .אולם אחריותו של בעל המניה
תחדל לאחר שהחברה תקבל את כל הסכומים שהיה חייב לשלם לחברה בגין המניות.

.38

הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום כל סכום שלפי תנאי הוצאת
המניות או לפי תנאי הקצאת המניות מגיע זמן פירעונו במועד הקבוע ,בין אם היה זה על חשבון ערכן
הנקוב של המניות ובין אם היה זה על חשבון פרמיה ,כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת
תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כחוק.

.39

לחברה תהא זכות שעבוד ראשון בדרגה ועכבון ראשון ועליון על כל המניות שלא נפרעו במלואן
הרשומות בשמו של כל בעל מניה (בין לבדו ובין במשותף עם אחרים) וכן על התמורה ממכירתן
להבטחת חובותיו ,התחייבויותיו וחיוביו ,מכל מין וסוג שהוא ,של אותו בעל מניה כלפי החברה ,בין
לבדו או במשותף עם אנשים אחרים ,בין שהגיע המועד לתשלומם ,לסילוקם או לקיומם ובין שטרם
הגיע .שעבוד זה יחול גם על כל הדיבידנדים וטובות הנאה אחרות אשר יוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות
אלו.

.40

לצורך מימוש השעבוד יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות הכפופות לאותו שעבוד ו/או עכבון
באופן שייראה לו לפי שיקול דעתו .אולם אין למכור כל מניה ,אלא אם הגיע מועד פרעונם של החובות,
או מועד מילוין של ההתחייבויות והחיובים כאמור לעיל ,ואלא אם כן נמסרה הודעה בכתב לבעל

3

יצוין כי כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה סעיפים  32-43לא יחולו.

-6המניה ,לנאמנו ,לכונס נכסיו ,ליורשיו ,למבצעי צוואתו או למנהלי עזבונו בדבר כוונת החברה למכרן,
אם הוא או הם לא ישלמו את החובות ,ההתחייבויות והחיובים האמורים תוך  7ימים לאחר מתן
הודעה כאמור ,וחלפה תקופה זו.
.41

התמורה הנקיה מכל מכירת מניות כאמור לעיל ,לאחר ניכוי כל הוצאות המכירה ,תשמש לסילוקם
של כל חובותיו ,ומילוי אחר כל התחייבויותיו וחיוביו של בעל מניה כזה (לרבות אלה שמועד סילוקם
או קיומם טרם הגיע) .עלתה התמורה הנקיה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה
התחייב בעל המניות ,יהיה זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן ,אם היתה כזו,
ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות,
בתוספת הריבית וההוצאות שנלוו למכירה.

.42

במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם מימוש שעבוד ו/או עכבון תוך שימוש בסמכויות שניתנו לעיל,
יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על שטר העברת המניה שנמכרה ולגרום לכך ששמו של
הקונה יירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה ,והקונה לא יהא חייב לדאוג לתקינות
ההליכים או לשימוש בכספי הרכישה ,ולאחר ששמו של הקונה יירשם במרשם ביחס למניות אלה ,לא
יהא אדם כלשהו רשאי לערער על תקפו של המכר ,ותרופתו של כל אדם שנפגע על ידי המכר תהא בדמי
נזק ונגד החברה בלבד.

.43

הצהרה חתומה על ידי דירקטור שמניה חולטה ,ויתרו עליה או נמכרה ע"י החברה לשם מימוש שעבוד,
תהווה ראיה חלוטה בדבר העובדות שצויינו בהצהרה כנגד כל אדם הטוען לזכויות כלשהן בגין המניה.
אין בחילוט המניה כדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי החייב.

העברת מניות

ומסירתן4

.44

מניות של החברה ניתנות להעברה .לא תירשם העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם
בעל מניות רשום ,לרבות העברה על-ידי החברה לרישומים או אליה ,אלא אם הוגש לחברה כתב
העברה של המניות חתום במקור (להלן" :כתב העברה") ,והכול אם לא נקבע אחרת על-ידי דירקטוריון
החברה.

.45

שטר העברה לגבי מניה כלשהי יערך בכתב בנוסח המובא בתקנון זה או ככל האפשר בקירוב לנוסח
זה ,או בנוסח רגיל ומקובל או בכל צורה אחרת שתאושר ע"י הדירקטוריון .כל כתב העברה יתייחס
לסוג אחד של מניות ,אלא אם כן הדירקטוריון יסכים אחרת .וזה הנוסח:
אני/אנו החתום מטה ,מ( _______________-להלן" :המעביר") תמורת הסך של
__________ ש"ח ,ששולם לי על-ידי ________________ מ-
_________________ (הנקרא להלן " -הנעבר") מעביר בזה לנעבר ______ מניות
בנות ___ ש"ח ערך נקוב כל אחת (הממוספרות מ __________-עד _________
(ועד בכלל)) של חברת _______________ בע"מ ,להיות בידי הנעבר ,מבצעי
צוואתו ,מנהלי עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל התנאים לפיהם החזקתי אני
באותן מניות בסמוך לפני חתימת כתב זה.
ואני/אנו ,הנעבר מסכים בזה לקבל את המניות האמורות ,על פי התנאים האמורים
לעיל.
ולראיה באנו על החתום היום הזה ____ בחודש __________ שנת _____

מעביר
עד לחתימה

4

נעבר
עד לחתימה

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה אזי כל הון המניות המונפק של החברה וכל המניות שתונפקנה תירשמנה
למסחר במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים בהתאם להוראות הבורסה .והעברת המניות תיעשה באמצעות
החברה לרישומים ולא יחול האמור בסעיפים  44עד  55להלן.

-7.46

לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן ,או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהן,
אלא אם כן אושרה על-ידי הדירקטוריון הרשאי ,לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך,
לסרב לרשום העברה כזו.5

.47

בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו ,יהיו המניות שבהון החברה,
שתמורתן שולמה במלואה לחברה ,ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון ,למעט מניות
שהתמורה בגינן לא שולמה לחברה במלואה ,לגביהן הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור
וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר ,בהיקף ובאופן שיקבע
הדירקטוריון ,לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגינן יש לחברה עכבון
או שעבוד במניות.

.48

המעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות המועברות ,עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם של
בעלי המניות של החברה.

.49

כתב העברה יוגש למשרד הרשום של החברה לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות ,אותן
עומדים להעביר (אם הוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של המעביר
במניות או זכותו להעבירן.

.50

בעל מניות במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה אך אינו אוחז בתעודת המניה ,לא
יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתב ההעברה ובלבד שבכתב ההעברה יצוין ,כי המעביר אינו אוחז
בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת בשותף עם אחרים,
בצירוף פרטיהם.

.51

החברה תהיה זכאית לגבות אגרה עבור רישום ההעברה ,בסכום שייקבע מידי פעם בפעם על-ידי
הדירקטוריון.

.52

עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה ,תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העיזבון ,מבצעי
הצוואה ,ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל המניות ,כבעלי הזכות היחידים למניות של בעל המניות
וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך ,כפי שיקבע הדירקטוריון.

.53

במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים ,תכיר החברה בנותר בחיים כבעל
מניות לגבי המניות האמורות ,אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר אחד
מהם על רצונם שהוראות סעיף זה לא יחולו ,אולם לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף
במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.

.54

אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס ,מנהל עזבון ,יורשו של בעל מניות ,כונס נכסים,
מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראות דין אחרת ,רשאי ,לכשיביא הוכחות על
זכותו כפי שהדירקטוריון ידרוש ,להירשם כבעל המניות או להעבירן לאדם אחר ,בכפוף להוראות
התקנון ביחס להעברה.

.55

אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין ,יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין
המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר
למניה ,אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של החברה (ככל שקיימת זכות
כאמור) ,ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי ,אשר מקנה המניה,
פרט לאמור לעיל ,אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות.

שטרי

מניה6

.56

החברה רשאית ביחס למניה ששולמה במלואה ,להוציא שטר מניה או להמיר תעודת מניה בשטר מניה.

.57

שטר מניה מעניק למחזיק בו את הזכות למניות הכלולות בשטר המניה ,ואותן מניות ניתנות להעברה
ע"י העברת שטר המניה מיד ליד ,והוראות תקנון זה בנוגע להעברת מניות לא תחולנה על המניות
הכלולות בשטר מניה.

.58

מחזיק בשטר מניה אשר ימסור את השטר לחברה לשם ביטולו ואשר ישלם את הסכום שיקבע
הדירקטוריון מדי פעם בפעם ,יהא זכאי ששמו ירשם במרשם בעלי המניות לגבי המניות הכלולות
בשטר המניה.

5
6

יצוין כי כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הוראות סעיף זה לא יחולו.
יצוין כי כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה סעיפים  56-59לא יחולו.

-8.59

המחזיק בשטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד או בכל מקום אחר שיקבע לשם כך על
ידי הדירקטוריון ,וכעבור שבעה ימים מיום ההפקדה ואילך ,וכל עוד שטר המניה ישאר מופקד כנ"ל,
תהיה למפקיד הזכות לדרוש כינוס אסיפה כללית של החברה בהתאם ובכפוף להוראות החוק ותקנון
זה ,להשתתף באסיפה כללית של החברה ,להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל מניות
בכל אסיפה כללית המתכנסת כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעלים הרשום של המניות
הכלולות בשטר המניה המופקד.
רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד של שטר מניה מסוים .על פי הודעה של שבעה ימים בכתב ומראש
מאת המפקיד ,תחזיר לו החברה את שטר המניה שהפקיד.
חוץ מהמקרים בתקנון זה בהם הותנה במפורש אחרת ,כל עוד לא הופקד שטר מניה כאמור ,לא
תהיינה למחזיק בו הזכויות המפורטות בסעיף זה ,אולם תהיינה לו מכל יתר הבחינות ,כפוף להוראות
תקנון זה ,כל יתר הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות בתור המחזיק במניות הכלולות
בשטר המניה.

שינוי תקנון
.60

החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים
בהצבעה באסיפה הכללית של החברה ,למעט בסעיפי התקנון בהם צוין במפורש אחרת .החלטה
שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב הדרוש לשינוי תקנון החברה ,המשנה הוראה מהוראות התקנון,
תיחשב כהחלטה לשינוי תקנון החברה ,אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.

.61

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו ,אם נתקבלה על
כך החלטה באסיפה הכללית ,ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

.62

בכפוף להוראות חוק החברות ,תוקף השינויים בתקנון החברה ,יהא מעת קבלת ההחלטה על השינוי
או ממועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

האסיפה הכללית
סמכויות האסיפה הכללית
.63

החלטות החברה בענינים האלה יתקבלו באסיפה הכללית:
א.

שינויים בתקנון כאמור בסעיף  20לחוק.

ב.

הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף (52א) לחוק.

ג.

מינוי רואה חשבון מבקר של החברה ,תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות סעיפים
 154עד  167לחוק.

ד.

מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיף  239לחוק.

ה.

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  255ו 268 -עד
 275לחוק.

ו.

הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  286ו  287 -לחוק ,וכן שינויים
בהון המניות של החברה כאמור בסעיפים  19-17לעיל.

ז.

מיזוג כאמור בסעיף (320א) לחוק.

ח.

כל החלטה שיש לקבלה ,על פי תקנון זה ,באסיפה הכללית.

אסיפות כלליות
 .64האסיפה הכללית רשאית בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע ואשר
הצביעו בעצמם או באמצעות שלוח ליטול על עצמה סמכויות הנתונות לדירקטוריון או לגוף אחר של
החברה וכן להעביר לדירקטוריון סמכויות הניתנות למנהל הכללי ,הכל לעניין מסוים או לפרק זמן
מסוים.
 .65החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות ,אלא
כקבוע בהתאם לסעיף ( 69ב) לחוק החברות .תוכן ההודעה ואופן פרסומה יהיה בהתאם להוראות כל
דין החל על החברה באותה שעה.

-9 .66אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם
יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה .מנין חוקי יתהווה בשעה
שיהיו נוכחים ,בעצמם או על-ידי בא כוחם ,שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ב 25%-מזכויות
ההצבעה בחברה בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי ,תדחה האסיפה
לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו המקום ,או למועד אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה
שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה .אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל
לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה ,אזי תתקיים האסיפה בכל מספר
משתתפים שהוא באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה
המקורית .על אף האמור לעיל ,אם כונסה האסיפה על-פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיפים  63או
 64לחוק החברות ,תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך
כינוס אסיפה כאמור בסעיף  63לחוק החברות.
 .67כיושב ראש האסיפה יכהן יו"ר הדירקטוריון או אדם אחר שמינה הדירקטוריון למטרה זו .בהעדר
יו"ר כאמור או אם ומי שנועד לשמש כיושב ראש האסיפה לא הופיע לאסיפה תוך  15דקות מן השעה
הקבועה לאסיפה ,או לא רצה לכהן כיו"ר האסיפה ,יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה ,בעצמם
או באמצעות שלוח ,אחד מהם שיהיה יושב ראש לאותה אסיפה .עזב יושב הראש את האסיפה לפני
סיומה ,יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מקרבם לכהן כיושב ראש להמשך האסיפה.
 .68ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
 .69החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנין קולות .ההצבעה לפי מנין קולות תיערך באותו
אופן ,באותו הזמן ובאותו המקום כפי שיו"ר האסיפה יורה.
 .70החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה ,אלא אם כן נקבע רוב
אחר בדין או בתקנון זה.
 .71ככל שלאחר הנפקת מניות החברה לציבור תחזיק דלק אנרגיה למעלה מ  25%מההון המונפק והנפרע
של החברה ,וכל עוד דלק אנרגיה תחזיק למעלה מ 25% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה,
עסקה חריגה בין החברה לקבוצת דלק או תאגיד בשליטתה תהיה כפופה לאישור ועדת ביקורת,
דירקטוריון ואסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ברוב רגיל .במניין קולות בעלי המניות באסיפה
הכללית לא יובאו בחשבון מניותיה של דלק אנרגיה.
לענין זה "עסקה חריגה" –כמשמעות המונח בחוק החברות ,ולמעט עסקה מסוג העסקאות הכלולות
בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס.2000-
סעיף זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ברוב של  75%מבעלי המניות
המשתתפים והמצביעים באסיפה .ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או להקטין
את הרוב הדרוש לשינויו ,לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק אנרגיה.
 .72הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה או נדחתה ,בין פה אחד ובין ברוב מסוים ,והערה שנרשמה
בענין זה בפרוטוקול האסיפה שנחתם על-ידי יו"ר האסיפה תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.

הצבעת בעלי מניות
 .73באסיפות כלליות יהא לכל בעל מניה הזכאי להצביע קול אחד לכל מניה שבבעלותו ,אלא אם כן נקבע
אחרת בזכויות ובתנאים הנלווים למניות החברה.
 .74תאגיד שהינו בעל מניות של החברה רשאי להסמיך את מי שימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה
של החברה וזה יוכל לפעול כבעל מניות לכל דבר וענין.
 .75במקרה של בעלים משותפים למניה  -תתקבל דעתו של הבעלים ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי
המניות ,הניתנת על ידו באופן אישי או על ידי בא-כוחו ,ולא תתקבל דעתם של יתר בעלי המניות
המשותפים.
 .76בעל מניות שהוכרז פסול דין מכל סיבה שהיא או שהינו קטין ,רשאי להצביע באמצעות אפוטרופסיו
או כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה על-ידי בית משפט ,וכל אפוטרופוס או
אדם אחר כאמור רשאי להצביע על-ידי בא כח ,או ככל שיורה בית המשפט.
 .77בעל מניות יהא זכאי להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן ,בעצמו או על-ידי בא כוחו
או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים  87-89לחוק החברות וכפוף להוראותיו ,ובמקרה של תאגיד
על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור לעיל.

 - 10 .78כל כתב מינוי לבא-כח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שהוסמכו לכך בכתב או
אם הממנה הוא תאגיד ייחתם יפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים
אותו ,ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד .החברה רשאית לוותר על
הדרישה לאישור עו"ד כאמור אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את
התאגיד .כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר שייקבע על-ידי
הדירקטוריון לא פחות מ 24-שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח
להצביע על יסוד אותו יפוי כח.
 .79בעל מניות לא יוכל להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל הכספים
המגיעים ממנו באותו מועד בגין מניותיו.
 .80כל כתב מינוי לבא כח ,בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת ,יהיה עד כמה שהנסיבות
תרשינה ,בצורה המפורטת בתקנון או בכל צורה מקובלת אחרת שתבוא עליו הסכמת הדירקטוריון.
 .81הצבעת בא-כח שנתמנה כדין תהיה בת תוקף חרף מותו של הממנה או הכרזתו כפסול דין או ביטול
כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור ,לפי העניין ,אלא אם כן הודעה בכתב על
הפטירה ,הביטול או ההעברה נתקבלה במשרדי החברה או על ידי יו"ר האסיפה לפני ההצבעה
באסיפה כללית.
 .82מינוי מיופה כח כאמור לעיל יכול שייעשה לגבי המניות כולן או מקצתן ,הכל לפי שיקול דעתו של
מייפה הכח.

אסיפות סוג
.83

ההוראות המפורטות בתקנון זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על אסיפות סוג ,אם לחברה יהיו
מניות מסוגים שונים.

הדירקטוריון
מינוי ,כהונה ושכר של דירקטורים
.84

מספר הדירקטורים המכהנים בחברה לא יפחת משלושה ולא יעלה על שנים עשר.

.85

ככל שלאחר הנפקת המניות לציבור תחזיק דלק אנרגיה למעלה מ 25% -מהון המניות המונפק והנפרע
של החברה ,וכל עוד דלק אנרגיה תחזיק למעלה מ 25%מההון המונפק והנפרע של החברה ,כל
הדירקטורים בחברה פרט לאחד יהיו דירקטורים ללא זיקה לדלק אנרגיה .סעיף זה ניתן לשינוי
באסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ברוב של  75%מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים
באסיפה .ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש לשינויו,
לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק אנרגיה.

.86

ביום "( 17.12.2021המועד הקובע לתמר") ,ככל שהחברה תחזיק בזכויות בחזקת תמר (לרבות תמלוג
על) לא יכהן בחברה נציג אסור.
לעניין זה "נציג אסור" – נושא משרה בחברה שהנו אחד מאלה )1( :נושא משרה באדם קשור לדלק
קידוחים ,רציו חיפושי נפט ( )1992שותפות מוגבלת ו ( Ltd. Mediterranean Energy Noble -
שייקראו להלן יחדיו" :הצדדים") ( ; )2אדם קשור לצדדים; ( )3נושא משרה בתאגיד ,לרבות אדם
קשור לו ,שדלק קידוחים אינה יכולה להעביר לו את זכויותיה בתמר לפי התנאים הקבועים בסעיף 11
לנספח א' להחלטת הממשלה מס' ( 476אשר אומצה שוב על -ידה בשינוים מסוימים ביום )22.05.2016
בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות
הגז הטבעי "לוויתן"" ,כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים".
לעניין זה "אדם קשור" הינו כל אחד מהבאים )1( :אדם המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד; ( )2אדם
שהתאגיד מחזיק אמצעי שליטה בו; ( )3אדם המחזיק עמו באמצעי שליטה בתאגיד לפי הסכם; ()4
תאגיד בו מי מאלה מחזיקים בו אמצעי שליטה; הכל לבד או ביחד עם אחרים ,במישרין או בעקיפין,
בעצמו או באמצעות קרוב שלו.
לעניין זה "אמצעי שליטה" כל אחד מאלה 5% )1( :או יותר ממניות של תאגיד; ( 5% )2או יותר
מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של תאגיד; ( 5% )3או יותר מזכות לרווחים בתאגיד; ( )4הזכות
למנות דירקטורים בתאגיד "במישרין או בעקיפין" לרבות אחד מאלה:
( )1באמצעות שלוח או נאמן; ( )2יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם; ( )3באמצעות זכויות
המוקנות לפי הסכם; ( )4באמצעות החזקה או רכישה בידי קרוב ,חברת נאמנות או חברת רישומים;
( )5באמצעות חברות בנות או אחיות.
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.87

הוראות סעיף זה לא ישונו אלא באסיפה כללית שקיבלה רוב של  95%מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
יכהנו בדירקטוריון לפחות שני דירקטורים חיצוניים בכפוף להוראות חוק החברות .מינוי
הדירקטורים החיצוניים ,תקופת כהונתם וסיומה ,שכרם וכיוצ"ב יהיו בהתאם להוראות חוק החברות
והתקנות שהותקנו ו/או תותקנה על פיו.

.88

הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא
כונסה אסיפה שנתית ,אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון החברה.

.89

ככל שלאחר הנפקת המניות לציבור ,דלק אנרגיה תחזיק למעלה מ  25%מההון המונפק והנפרע של
החברה וכל עוד דלק אנרגיה תחזיק למעלה מ 25% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ,וככל
שהחברה תציע לאסיפת בעלי המניות שמות של מועמדים לכהונת דירקטורים ,הצעת המועמדים
כאמור תיעשה בידי וועדת דירקטוריון שכל חבריה דירקטורים ללא זיקה לדלק אנרגיה ורוב חבריה
דח"צים ("וועדת מינויים") .וועדת המינויים תבחן את כשירותם של הדירקטורים בהתאם לדין
ולתקנון .סעיף זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ברוב של  75%מבעלי
המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה .ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או
להקטין את הרוב הדרוש לשינויו ,לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק אנרגיה.

.90

כהונתו של דירקטור שמונה כאמור בסעיף  88לעיל תחל במועד מינויו ,אלא אם כן נקבע במועד מינויו
כי המינוי יכנס לתוקף במועד מאוחר יותר .במקרה כזה ,יצוין בהחלטה תאריך המדויק בו ייכנס
המינוי לתוקף.

.91

האסיפה הכללית של החברה רשאית ,בכל עת ,ברוב רגיל ,לפטר מי מהדירקטורים ,למנות דירקטורים
אחרים ו/או נוספים ,לפטרם ולמנות אחרים במקומם ,למנות דירקטור חליף למי מבין חברי
הדירקטוריון ,וכן להפקיע ו/או להשעות כל מינוי כאמור ו/או להתנותו בתנאים ,והכל בכפוף ובהתאם
להוראות החוק ותקנון החברה.

.92

כל עוד פחת מספר חברי הדירקטוריון מהמספר המקסימלי של חברי הדירקטוריון האמור בסעיף 84
לעיל ,הדירקטוריון רשאי ברוב רגיל ,למנות דירקטורים נוספים למעט דירקטורים חיצוניים כחברי
הדירקטוריון ובלבד שמספר חברי הדירקטורים לאחר המינוי לא יעלה על המספר המקסימלי האמור
בסעיף  84לעיל .תקפם של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד תום האסיפה השנתית הבאה .דירקטורים
אלה יועמדו לבחירה מחדש ברוב רגיל באסיפה הכללית ,אלא אם כן כהונתם הופסקה על-פי דין.

.93

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן ,דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

.94

א.

כל דירקטור בחברה רשאי למנות דירקטור חליף שימלא את מקומו .לא ימונה ולא יכהן
כדירקטור חליף מי שאינו כשיר לכהן כדירקטור חליף על-פי הוראות חוק החברות.

ב.

לדירקטור חליף תהיינה כל הזכויות והסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש כחליפו.

ג.

כל מינוי של דירקטור חליף ניתן לביטול בכל זמן על ידי הממנה .מינוי וביטול מינוי של
דירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב החתומה על ידי הממנה ,אשר העתק ממנה ימסר לחברה
במשרד קודם למועד הישיבה ,או הישיבה הראשונה ,לפי הענין ,בה אמור הדירקטור החליף
למלא את מקום הדירקטור .מינויו של דירקטור חליף יפקע אם חדל הדירקטור שמינהו לכהן
במשרתו מכל סיבה שהיא.

ד.

דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל ישיבה של הדירקטוריון או של ועדת
דירקטוריון אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו .כל דירקטור וכל דירקטור חליף
רשאים להיות נוכחים ולהצביע על ידי שליח בכל ישיבה של הדירקטוריון או של ועדת
דירקטוריון שבה הם עצמם רשאים להצביע ,בתנאי ששליח כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של
ממנהו .מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך ישיבה אחת או ישיבות אחדות .שליח שיתמנה
באופן כזה לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל ישיבה של הדירקטוריון או של ועדת
דירקטוריון אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו ,או שהינו מיוצג בה על ידי הדירקטור
החליף שמינה בעצמו או (במקרה של שליח שנתמנה על ידי דירקטור חליף) אשר בה נוכח
הדירקטור החליף שעל ידו נתמנה ,או אשר הדירקטור שעל ידו נתמנה אותו דירקטור חליף
נוכח בה.

ה.

הוראות התקנון שחלות על דירקטור ,תחולנה בשינויים המחויבים על דירקטור חליף ,ובכל
מקום שכתוב חבר דירקטוריון ,יחשב גם דירקטור חליף.

כהונתו של דירקטור תפקע מאליה לפני תום התקופה לה התמנה בקרות אחד או יותר מהמקרים
הבאים:

 - 12א.

בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף  228לחוק החברות;

ב.

במותו ,או אם הוכרז פושט רגל ,ואם הוא תאגיד  -החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו
פירוק;

ג.

נעשה בלתי שפוי או הוכרז כפסול דין;

.95

אם התפנתה משרתו של דירקטור ,יהיו חברי הדירקטוריון הממשיכים לכהן ,רשאים לפעול בכל ענין,
כל עוד לא פחת מספרם מהמינימום שנקבע בתקנון החברה .פחת מספרם מתחת למינימום האמור,
יהיו הנותרים רשאים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

.96

דירקטור לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת בחברה או בכל חברה אחרת ,שהחברה
היא בעלת מניות בה או שיש לו בה טובת הנאה אחרת ,או לערוך חוזה עם החברה בין כמוכר ובין
כקונה או באופן אחר .כן לא יעורער כל חוזה שהוא שנעשה על ידי החברה או בשמה ,אשר בו תהיה
לחבר הדירקטוריון טובת הנאה באיזו דרך שהיא ,וכן לא יהיה חבר הדירקטוריון חייב במתן דין
וחשבון לחברה על איזה רווח שהוא הנובע ממשרה כאמור ,או שבא כתוצאה מחוזה כאמור מסיבה זו
בלבד שהוא מכהן כחבר הדירקטוריון או מסיבת יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך ,ובלבד שמילא את
כל ההוראות והתנאים על פי הוראות כל דין שאין להתנות עליהן.

.97

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן ,יחולו על חברי הדירקטוריון ההוראות הבאות:
א.

כל אחד מחברי הדירקטוריון יהיה רשאי לקבל שכר והחזר הוצאות בגין נסיעות ושאר הוצאות
הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר בדירקטוריון.

ב.

אם חבר דירקטוריון ,לאחר שיסכים ,ייקרא למילוי תפקידים או שירותים מיוחדים למטרות
החברה ,תהיה רשאית החברה לשלם לו שכר נוסף .השיעור ,האופן והתנאים שבהם ישולמו
תשלומים כאמור לחברי הדירקטוריון יקבעו על ידי הדירקטוריון ובכפוף למילוי תנאים שנקבעו
לכך בחוק החברות ושאין להתנות עליהם.

גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
ג.
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-או כל תקנות שיבואו במקומם ,והכול בכפוף לכל
דין.
כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן
.98

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ויסדיר פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון ,ובלבד
שיתכנס לפחות אחת לשלושה חדשים.

.99

בכפוף להוראות הדין ,הדירקטוריון רשאי לבחור אחד מחבריו כיו"ר הדירקטוריון ,לסיים את כהונתו
כיו"ר ולמנות יו"ר אחר תחתיו .בכפוף להוראות הדין ,מינוי יו"ר הדירקטוריון יכול שיהיה דרך קבע
או לצורך ישיבה פלונית.

.100

יו"ר הדירקטוריון רשאי בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון ,ויהא חייב לכנסה במקרים האמורים
בסעיף  98לחוק החברות בהתאם להוראות אותו סעיף.

.101

יו"ר הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון וישמש כיושב ראש בכל ישיבה של הדירקטוריון.
נעדר יו"ר הדירקטוריון מהישיבה ,ימלא את מקומו הדירקטור שמונה למלא את מקומו של יו"ר
הדירקטוריון ,ובהעדרו של זה יבחרו חברי הדירקטוריון אחד מביניהם לשמש כיו"ר הישיבה.

.102

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ,והוא יכלול נושאים שקבע
יו"ר הדירקטוריון ,נושאים שבעטיים כונסה ישיבת הדירקטוריון לפי סעיף  98לחוק החברות וכל נושא
שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון לכלול בישיבת הדירקטוריון ,זמן סביר
בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון .לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה ,יקבע סדר היום של ישיבות
הדירקטוריון על-ידי הדירקטורים ,בהתאם לאמור לעיל.

.103

הודעה על ישיבת דירקטוריון תינתן בעל-פה בשיחה טלפונית או בכתב או במברק או בפקסימיליה או
בדואר אלקטרוני ,ותימסר לכל חברי הדירקטוריון ולכל דירקטור חליף (אם יש) לפחות  12שעות לפני
מועד הישיבה ולא יותר מ 14-יום לפני הישיבה לפי מענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה ,אלא
אם כן הסכימו אחרת כל חברי הדירקטוריון .ההודעה תכלול את מועד הישיבה ,מקום כינוסה ופירוט
סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

.104

המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים אותה עת ,הנוכחים
בין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף .לצורך קביעת המנין החוקי הדרוש בישיבות הדירקטוריון,

 - 13לא ילקחו בחשבון לענין מנין חברי הדירקטוריון המכהנים אותה עת ,אותם דירקטורים שמנועים על-
פי דין מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון הרלבנטית והמניין החוקי יהיה רוב חברי הדירקטוריון שאינם
מנועים מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון האמורה .ככל שיהיו מספר נושאים על סדר יומה של אותה
ישיבת דירקטוריון ,יוכל להיקבע מניין חוקי לצורך כל אחד מנושאים אלו בנפרד ,ככל שהדבר יידרש.
כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיינה לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים באותו
זמן בידי הדירקטוריון.
.105

כל החלטה תתקבל בדירקטוריון אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים של החברה הנוכחים והמצביעים
באותה עת ,כאשר לכל דירקטור קול אחד.

.106

ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון ,בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון ובין אם הוא דירקטור אחר ,לא יהיה
קול נוסף ומכריע.

.107

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ,ובלבד שכל הדירקטורים
המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

 .108הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ,ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים
להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה ,הסכימו לכך .במקרה כאמור ההחלטות שתתקבלנה
תשתקפנה בפרוטוקול בכתב אשר ייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
סמכויות הדירקטוריון
.109

הנהלת עניני החברה תהא מסורה לדירקטוריון הרשאי להפעיל את כל הכוחות ולבצע את כל הפעולות
והדברים אשר החברה ,על פי תקנון החברה או על פי דין ,מוסמכת להפעילם ולבצעם ,ואשר תקנון
החברה או הוראת חוק אינם מורים או מחייבים כי יופעלו או יבוצעו על ידי החברה באסיפה כללית;
אך כוחו זה של הדירקטוריון כפוף להוראות חוק החברות ,לתקנון החברה ולכל הוראה או החלטה
שהחברה קבעה או קיבלה באסיפה כללית ,כל עוד שאינן בלתי מתיישבות עם תקנון החברה .ואולם,
הוראה או החלטה כאמור לא תפסולנה את תקפו של מעשה קודם שנעשה על ידי הדירקטוריון או
בעקבות הוראותיו ,ואשר היה תקף אלמלא נקבעה אותה הוראה או נתקבלה אותה החלטה.

 .110הדירקטוריון יהא מוסמך מזמן לזמן ,לפי שיקול דעתו ,ללוות כל סכום כסף או סכומי כסף לצרכי
החברה ולהבטיח את פרעונם.
ה דירקטוריון יהא רשאי להשיג כל סכום או סכומים כאמור או להבטיח את החזרתם באותו אופן
ובאותם מוע דים ,קביעות ותנאים כפי שימצא לנכון מכל הבחינות ,ובמיוחד על ידי הוצאת שטרי
התחייבות ,אגרות חוב צמודות או ניתנות לפדיון ,או כל משכנתאות ,שעבודים או בטוחות אחרות על
רכוש החברה ,כולו או מקצתו ,בין בהווה ובין בעתיד ,לרבות הון מניות שטרם נדרש אותה עת והון
מניות שנדרש אך טרם נפרע.
וועדות דירקטוריון
.111

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן ,רשאי הדירקטוריון להקים ועדות המורכבות
מדירקטור או דירקטורים (להלן" :ועדת דירקטוריון") כפי שימצא לנכון ולהאציל להן מסמכויותיו,
כולן או מקצתן .הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם להרחיב ,לצמצם או לבטל אצילת סמכויות זו.
ועדת הדירקטוריון בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה תמלא אחר כל ההוראות
והתנאים כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון ,בתנאי שצמצום או ביטול סמכויות על ידי הדירקטוריון
לא יבטלו את תקפו של מעשה שנעשה קודם לכן על ידי ועדת הדירקטוריון או בהתאם להוראותיה
ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או בוטלו סמכויות ועדת הדירקטוריון על ידי הדירקטוריון.

.112

על עבודת ועדת דירקטוריון יחולו ,בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים המחויבים ,הוראות תקנון
החברה והוראות דירקטוריון החברה.

.113

כל פעולה בתום לב של הדירקטוריון ,או של ועדת הדירקטוריון ,או של כל אדם הפועל כדירקטור ,גם
אם יתגלה לאחר מכן כי היה פגם כלשהו במינוי דירקטורים אלה ,או חברי ועדת הדירקטוריון או אדם
הפועל כאמור ,כולם או מקצתם ,או שכולם או אחדים מהם היו פסולים מלכהן בתפקידם  -תהיינה
תקפות כאילו נתמנה כל אדם כזה כדין והיה כשיר לכהן כדירקטור או כחבר ועדת הדירקטוריון.

.114

במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב ,וכל עוד הינה כזו ,יכהן בכל ועדת דירקטוריון ,הרשאית
להפעיל סמכות מסמכויותיו של הדירקטוריון ,לפחות דירקטור חיצוני אחד.

.115

במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב ,וכל עוד הינה כזו ,הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת
ביקורת בהתאם לאמור בחוק החברות ,ויהיו לה הסמכויות והתפקידים הקבועים בחוק החברות.
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מנהל כללי ונושאי משרה
.116

הדירקטוריון ימנה מנהל כללי אחד או יותר לחברה .למנהל/ים הכללי/ים תהיינה הסמכויות בהתאם
לתנאי התקשרותו/ם עם החברה ,בכפוף להוראות חוק החברות .הדירקטוריון יהא רשאי לפטר את
המנהל/ים הכללי/ים ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם ,בכל עת כפי שימצא לנכון ,בכפוף
לתנאי התקשרותו/ם עם החברה.

.117

בכפוף לכל דין שלא ניתן להתנות עליו ,שכרו של המנהל הכללי יקבע מדי פעם בפעם על ידי
הדירקטוריון ויוכל להיות בין בצורת משכורת קבועה או עמלה על דיבידנד ,רווחים או מחזור הכספים
של החברה או של כל חברה אחרת אשר בה מעוניינת החברה ,או על ידי השתתפות ברווחים כאלה ,או
באחד או יותר מהאופ נים האלה או בכל צורה אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו
הבלעדי.

.118

מנהל כללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניה בחברה.

.119

המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה אשר תחתיו בחברה ,וכן יהא רשאי לפטרם ולמנות אחר
תחתיהם ,אלא אם יקבע אחרת ע"י הדירקטוריון.

ועדת ביקורת
.120

הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת בהתאם לאמור בחוק החברות ,ויהיו לה הסמכויות
והתפקידים הקבועים בחוק החברות.

מבקר פנימי
.121

הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לחברה בהתאם להוראות חוק החברות .הממונה הארגוני על המבקר
הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון.

.122

המבקר הפנימי יגיש לאישור ועדת הביקורת ובהעדר ועדת ביקורת לאישור הדירקטוריון הצעה
לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית ,והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו .הדירקטוריון
רשאי להסמיך את ועדת הביקורת לדון בתוכנית ולאשרה.

רואה חשבון מבקר
.123

האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר באסיפה שנתית .האסיפה הכללית רשאית בהחלטתה על
מינוי כאמור למנותו לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים .רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד
תום האסיפה השנתית שלאחר האסיפה בה מונה ,אלא אם כן מונה לתקופה ארוכה יותר כאמור לעיל.

.124

האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה שנקבעה
לכהונתו ,בהתאם להוראות חוק החברות.

.125

שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת
ביקורת ייקבעו בידי הדירקטוריון.

.126

מינויו של רואה חשבון מבקר ,הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות
חוק החברות .תפקידי רואה החשבון המבקר ,סמכויותיו ,חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות
חוק החברות.

ספרי חשבונות
.127

החברה תנהל ספרי חשבונות ותערוך דוחות כספיים בהתאם להוראות חוק החברות ,חוק ניירות ערך
והוראות כל דין אחר החל עליה.

מרשמי בעלי המניות
.128

החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים ,ולפי החלטת הדירקטוריון תנהל את
המרשם הנוסף בהתאם להוראות חוק החברות.

חלוקה ,חלוקת דיבידנד ומניות הטבה
.129

החברה תחלק בכל שנה סכום רווחים השווה ל 90%-מהרווחים הראויים לחלוקה ,כמשמעות המונח
בחוק החברות ,בהסתמך על הדוחות הכספיים השנתיים ,בכפוף לעמידה במבחני החלוקה,

 - 15כמשמעותם בחוק החברות ,ובכפוף לכל דין ובניכוי סכומים הדרושים לחברה לפי שיקול דעתו של
דירקטוריון החברה לשם כל אלו:
א .עמידתה של החברה בהתחייבויותיה ובמגבלות החלות עליה מכוח הסכמי מימון שהיא צד
להם במועד ההכרזה ,לרבות סדרות אגרות חוב.
ב .מימון פעולתה השוטפת של החברה לרבות תוכניות ההשקעה שלה לרכישת זכויות תמלוגים
ולרבות הוצאות בלתי צפויות מראש.
.130

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי דירקטוריון החברה להחליט על חלוקת דיבידנד ,מניות הטבה
או כל חלוקה אחרת ,ועל כל העניינים הקשורים בכך לרבות שיעורם ,המועד הקובע לזכאותם ,מועד
תשלומם ואופן תשלומם.

.131

החברה לא תשלם ריבית או הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא על דיבידנד או כל זכות הנאה אחרת בגין
מניותיה.

.132

דיבידנד ומניות הטבה ישולמו או יחולקו ,לפי הענין ,לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של
מניותיהם מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

.133

כל עוד לא יקבע אחרת בתנאי הנפקתן של מניות או של ניירות ערך הניתנים להמרה במניות ,או
המקנים זכות לרכישת מניות ,מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במועד כלשהו תזכינה את מחזיקיהן
להשתתף במלוא הדיבידנדים ובכל חלוקה אחרת אשר המועד הקובע את הזכות לקבלתם הינו
התאריך שבו המניות האמורות נפרעות במלואן או זוכו כנפרעות במלואן ,לפי הענין או לאחר תאריך
זה.

.134

לשם מתן תוקף לכל החלטה ,לעניין חלוקת דיבידנד או מניות הטבה ,יוכל הדירקטוריון לסדר כל
קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון ,ובמיוחד יוכל להוציא תעודות בגין שברי מניה,
יוכל לקבוע ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסויים שייקבע לא יובאו בחשבון לשם התאמת
זכותם של בעלי המניות או ששברי מניות יימכרו והתמורה (נטו) ממכירתם תשולם לזכאים להם ,יוכל
לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של כל נכס מסוים ויוכל להחליט שתשלום במזומן ייעשה לבעלי מניות
על יסוד הערך שיקבע כנ"ל ,או שחלקים אשר ערכם פחות מ 1 -ש"ח לא יילקחו בחשבון ,כדי לתאם
את הזכויות של כל הצדדים ,והוא יכול להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים
עבור אנשים הזכאים לדיבידנד או למניות הטבה ,כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון .במקום שיהיה דרוש
הדבר ,יסודר מסמך כראוי בהתאם לסעיף  291לחוק החברות ,והדירקטוריון יוכל למנות אדם
שיחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או למניות הטבה ,ומינוי זה יהיה בעל תוקף.

.135

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד ,הענקה או זכויות הנאה אחרות ,את כל אותם סכומים שבעל
מניה ,שבגינה משתלם הדיבידנד או שבגינה ניתנות זכויות ההנאה האחרות ,חייב לחברה ,בגין אותה
מניה ,בין שהגיע זמן תשלומם ובין שטרם הגיע.7

היו מספר אנשים רשומים כבעלים משותפים למניה או למניות ,כל אחד מהם רשאי לתת קבלה
.136
בעלת תוקף בעד כל דיבידנד ,מניה או כספים אחרים או זכויות הנאה שניתנו בגין המניה או המניות
כאמור.
למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור בסעיפים  129 -136לעיל כדי לגרוע מסמכות על-פי דין
.137
בכל הנוגע לחלוקת דיבידנד ו/או מניות הטבה ו/או כל חלוקה אחרת.

ניירות ערך בני
.138

פדיון8

החברה רשאית ,כפי שתחליט מעת לעת ,ובכפוף להוראות חוק החברות ,להנפיק ניירות ערך הניתנים
לפדיון (להלן" :ניירות ערך בני פדיון") .הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד
להם מתכונותיהן של מניות ,לרבות זכויות הצבעה ו/או זכות השתתפות ברווחים של החברה ו/או
זכות לדיבידנד או מניות הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה .החברה
רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום ,במועדים ,בצורה ומתוך המקורות שיקבעו בהחלטת
הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון ,והכל בכפוף להוראות כל דין.

החותמת וסמכות החתימה

7
8

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לא יחול האמור בסעיף זה.
בכפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הון המניות
שלה חברה יכלול סוג מניות אחד.
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הדירקטוריון יקבע את החותמת של החברה ,וידאג שכל חותמת כזו תשמר במשמרת בטוחה.

.140

הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם ,בין לבדו ובין יחד עם אדם אחר ,אף אם אינו דירקטור בחברה,
לפעול ולחתום בשם החברה .פעולותיו וחתימתו של כל אדם כזה תחייבנה את החברה ,כל עוד הוא
פעל וחתם בגדר סמכותו ,והכל בכפוף להוראות כל דין.

זכויות בפירוק
.141

בפירוק החברה יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בין בעלי המניות,
בכפיפות לזכויות מיוחדות של מחזיקי מניות (אם יש כאלו) ,יחסית לסכומים שנפרעו או שנחשבים
כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של המניות ביום תחילת הפירוק.

פטור ,שיפוי וביטוח
.142

בכפוף להוראות כל דין ,רשאית החברה לפטור ,מראש ,נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה,
בשל נזק שנגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ,או בשל כל הפרה אחרת שהחוק מתיר לחברה
לפטור את נושא המשרה בגינה.

.143

בכפוף להוראות כל דין ,החברה תהיה רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה
שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:

.144

.145

א.

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן בפשרה או
פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

ב.

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא משרה עקב חקירה או
הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים ללא הגשת כתב
אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת
כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת
מחשבה פלילית; בפסקה זו" -סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה
פלילית" ו" -חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כמשמעם בסעיף (260א)(1א) לחוק החברות.

ג.

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא המשרה או חויב בהן
בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי
שממנו זוכה ,או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ד.

תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא
נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח' ,3ח' 4או ט' 1לחוק ניירות ערך ,לרבות הוצאות
התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ה.

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר על פי כל דין לשפות נושא משרה.

בכפוף להוראות כל דין ,החברה תהיה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בכל אחד
מאלה (להלן" :התחייבות לשיפוי"):
א.

כמפורט בסעיף .143א לעיל ,ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון
צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה
שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או
אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;

ב.

כמפורט בסעיפים .143ב עד .143ה לעיל.

בכפוף להוראות כל דין ,רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה ,בשל
חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ,בכל אחד מאלה:
(א)

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

(ב)

הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר
להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

(ג)

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

(ד)

תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא
נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח' ,3ח' 4או ט' 1לחוק ניירות ערך ,לרבות הוצאות

 - 17התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
(ה)
.146

כל מקרה אחר שבגינו ניתן יהיה על פי כל דין לבטח את אחריותו של נושא משרה במועד
ההחלטה.

הוראות סעיפים  142עד 145דלעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה אופן שהוא את
החברה בקשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן פטור או שיפוי בקשר לכל אדם שאיננו נושא משרה
לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל עובד ,סוכן ,יועץ או קבלן של החברה שאיננו נושא משרה;
ו/או בקשר לכל נושא משרה במידה שביטוח ,פטור ו/או שיפוי כאמור איננו אסור במפורש על פי הדין.

הודעות9

.147

הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על-ידי החברה לכל בעל מניה בחברה ,המופיע במרשם בעלי
המניות של החברה ,על-ידי מסירה אישית או על-ידי משלוח ההודעה בדואר רשום הממוען לבעל
המניה לפי מענו הרשום במרשם בעלי המניות ,או אם אין מען רשום כזה ,לפי המען שנמסר על-ידו
לחברה לשם משלוח הודעות אליו או באמצעות פרסום הודעה שתפורסם בעיתון יומי אחד לפחות
המתפרסם בישראל והנפוץ בשפה העברית .תאריך הפרסום ייחשב לתאריך בו נתקבלה ההודעה על-
ידי בעלי המניות ,אלא אם כן צוין בתקנון במפורש אחרת.

.148

בעל מניה אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץ לישראל רשאי ,מזמן לזמן ,להודיע בכתב לחברה על
כתובת בישראל ,ואותה כתובת תחשב ככתובתו הרשומה במרשם בעלי המניות .לא יהיה בעל מניה
זכאי לקבל הודעה במענו הרשום הנמצא מחוץ לישראל.

.149

אם אין לבעל מניה כתובת רשומה בישראל ולא המציא לחברה כתובת למתן הודעות בתחומי ישראל,
הרי הודעה המופנית אליו שתופקד במשרד תחשב כאילו ניתנה לו כראוי.

.150

כל ההודעות לגבי מניות ,בהן מחזיקים אנשים במשותף ,תימסרנה לאותו אדם ששמו רשום ראשון
במרשם בעלי המניות לגבי אותן מניות והודעה שניתנה כאמור תשמש הודעה מספקת לכל בעלי
המניות המשותפים כאמור.

.151

כל הודעה אשר נשלחה באמצעות הדואר תחשב כאילו נמסרה בזמן בו היה מכתב רגיל נמסר בדרך
הרגילה על ידי הדואר .כדי להוכיח מסירה כזו די להוכיח שהמכתב ,המעטפה או העטיפה שהכילה את
ההודעה נשא כראוי את הכתובת של הנמען ונמסר למשרד הדואר .תעודה בכתב חתומה על ידי המזכיר
או המנהל או פקיד אחר של החברה שהמכתב המכיל את ההודעה נשא את הכתובת ונמסר לדואר
כאמור ,תשמש חזקה חלוטה למסירה .כל הודעה שנשלחה באמצעות הפקסימיליה תחשב כאילו
נמסרה ביום העסקים בו נשלחה ,ואם לא נשלחה ביום עסקים – ביום העסקים הבא לאחריו.

.152

נעשה אדם זכאי למניה כל שהיא מכח החוק ,העברה או באופן אחר כלשהו ,יהיה קשור בכל הודעה
בגין מניה כזו ,שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם במרשם בעלי המניות ,לאדם ממנו נובעת זכותו
למניה.

.153

כל הודעה או מסמך שנשלחו בדואר אל בעל מניות או הושארו בכתובתו הרשומה בהתאם לתקנון,
הרי למרות שאותו בעל מניות נפטר  -ואין נפקא מינה אם ידעה החברה על פטירתו או לא  -יראום
כאילו נמסרו לתעודתם כהלכה ביחס לכל המניות הרשומות על שמו בין אם היו מוחזקות על ידי אותו
בעל מניה בנפרד או במשותף עם אנשים אחרים ,עד אשר אדם אחר ירשם במקומו בתורת בעל או
הבעל המשותף בהן ,ומסירה כאמור תיחשב ,כמסירה מספיקה של ההודעה או המסמך לנציגו האישי,
ולכל האנשים ,אם יהיו ,המעונינים במשותף אתו באותן המניות.

.154

אי משלוח של הודעה לבעל מניות על אסיפה ,מבלי למשים ,או אי קבלה של הודעה כזו על ידי בעל
מניות לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

9

תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) ,התש"ס ,2000-קובעות כללים בדבר
מתן ההודעה ותוכנה של ההודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית .במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין
הוראות קוגנטיות של חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו ,תגברנה ההוראות בחוק החברות ותקנותיו.

ה1-

פרק  :5יעוד תמורת ההנפקה
5.1

התמורה הצפויה מההנפקה
התמורה הצפויה ברוטו מההנפקה על פי תשקיף זה ,ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה
נטו הצפויה מההנפקה ,יפורטו בהודעות המשלימות אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף (16א )2()1לחוק
ניירות ערך .החברה מעריכה את ההוצאות הכרוכות בהצעת אגרות החוב על-פי תשקיף זה בסכום של כ-
 1.5מיליון דולר .נכון למועד תשקיף להשלמה זה ,טרם סוכמו פרטי התקשרות והתמורה למפיצים.

5.2

ייעוד תמורת ההנפקה
על פי הסכם העברת התמלוגים המתואר בסעיף  6.7.5לתשקיף ,תרכוש החברה מדלק אנרגיה זכות
לתמלוגים מחזקות הנפט תמר ודלית (להלן" :התמלוגים") ,ותהיה זכאית לתקבולי התמלוגים למפרע
מיום  1בינואר  .2018כמו כן ,על פי ההסכם האמור תישא החברה בכל ההוצאות הקשורות להנפקת
אגרות החוב ,ודלק אנרגיה תישא בכל ההוצאות הקשורות להצעה וההנפקה של מניות החברה (להלן:
"הוצאות ההנפקה").
על פי ההסכם האמור ,בתמורה להעברת זכות התמלוגים תשלם החברה לדלק אנרגיה סכום השווה
למלוא תמורת ההנפקה (ברוטו) של כל ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף להשלמה זה ,בניכוי הסכומים
הבאים( :א) סכום השווה לתקבולי תמלוגים בגין גז שנמכר החל מיום  1.1.2018ועד למועד השלמת
העסקה ,אשר נתקבלו בפועל אצל דלק אנרגיה לפני מועד השלמת העסקה; ו( -ב) כל סכום שיגוייס ,אם
יגוייס ,בהנפקת אגרות החוב שתוצענה על פי התשקיף להשלמה מעבר לסך בשקלים השווה ל 132 -מליון
דולר ,לפי השער היציג של הדולר כפי שיהיה בתום יום המסחר במט"ח במועד המכרז המוסדי של אגרות
החוב ,אשר לגביו יחול האמור בסעיף  6.3.5לשטר הנאמנות לאגרות החוב (להלן" :תמורת הממכר").
יתרת הכספים שיוותרו בידי החברה לאחר תשלום תמורת הממכר ,כאמור לעיל ,תשמש בידי החברה
לצורך תשלום הוצאות ההנפקה בגין אגרות החוב המוצעות על פי התשקיף להשלמה וכן תשמש לצורך
הון חוזר לפעילותה השוטפת של החברה.
במידה שהחברה תציע בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה ,באמצעות דוחות הצעת מדף ,תשמש
התמורה שתתקבל בידי החברה למטרות שונות ,כפי שתחליט החברה מעת לעת ו/או כפי שיפורט בדוחות
הצעת המדף האמורים.

5.3

סכום גיוס מזערי
לא נקבע סכום מזערי להנפקת אגרות החוב שתוצענה על פי התשקיף להשלמה.
הנפקת המניות שתוצענה על פי התשקיף להשלמה מותנית ,בין היתר ,שתתקבלנה מהציבור הזמנות
לרכישת  60%לפחות מכמות המניות שתוצענה לציבור.

ו1-

פרק  :6תיאור עסקי התאגיד
6.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
6.1.1

החברה הוקמה ביום  6.11.2012כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן:
"חוק החברות") .נכון למועד התשקיף ,מוחזקות כל מניות-החברה על-ידי דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן:
"דלק אנרגיה").

6.1.2

על פי הסכם להעברת זכויות לתמלוגים המתואר בסעיף  6.7.5להלן (להלן" :ההסכם להעברת התמלוגים"),
תרכוש החברה ,בכפוף לתנאים המתלים שנקבעו בהסכם ,זכויות לקבלת תמלוגים מחלקן של דלק קידוחים
– שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות" או "דלק קידוחים") ושל תמר פטרוליום בע"מ (להלן" :תמר
פטרוליום") בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט חזקת " I/12תמר"
וחזקת " I/13דלית" (להלן" :חזקת תמר" ו" -חזקת דלית" ,בהתאמה ,וביחד "החזקות") ,כמפורט בטבלה
המובאת בסעיף  6.2.4להלן ,כנגד תשלום תמורה במזומן וכן ,בתנאים מסוימים ,הקצאה של מניות רגילות
של החברה (להלן" :הזכות לתמלוגים") .תמורת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה
מיועדת בעיקרה לשמש בידי החברה לצורך תשלום התמורה עבור הזכות לתמלוגים על פי ההסכם להעברת
התמלוגים.

6.1.3

מובהר כי המקור היחיד לפירעון אגרות החוב הינו הזכות לתמלוגים שתועבר לחברה על פי ההסכם להעברת
התמלוגים .לפרטים אודות הזכות לתמלוגים ,מקורה ותנאיה ,ראו בסעיף  6.7להלן .לפרטים בדבר נכסי
הנפט חזקת תמר וחזקת דלית ראו בסעיף  6.8להלן.

6.1.4

הנפקת המניות המוצעות על פי התשקיף מותנית ,בין היתר ,בהשלמת רישום העברת הזכות לתמלוגים על
שם החברה בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט ,תשי"ב( 1952-להלן" :חוק הנפט") ,כאמור בסעיף 2.2.7
לתשקיף 1.כמו כן ,במקרה שלא תתקבלנה הזמנות לרכישת לפחות  60%מכמות המניות המוצעות לציבור
על פי התשקיף ,אזי תבוטל הנפקת המניות והחברה תבצע פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב המוצעות על
פי התשקיף ,ככל שהונפקו ,כאמור בסעיף  6.4לשטר הנאמנות לאגרות החוב המצורף כנספח לפרק 2
לתשקיף.

 6.2תחום הפעילות של החברה
6.2.1

1

לאחר השלמת ההצעה על-פי התשקיף ובכפוף לקיומם של תנאים מתלים ,החברה תהא בעלת הזכות לקבלת
תמלוגים מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בנכסי הנפט חזקת תמר וחזקת דלית .בהתאם לכך,
הכנסותיה של החברה תהיינה תלויות בהכנסות מנפט ו/או גז שיופקו מחזקות תמר ודלית ,ככל שיופקו,

דלק אנרגיה קיבלה אישור עקרוני מהממונה על ענייני הנפט להעברה לחברה ,בהתאם לסעיף  76לחוק הנפט ,של הזכות לתמלוגים וכן של שעבוד
שרשום במועד התשקיף לטובת דלק אנרגיה על זכויותיה של השותפות בחזקת תמר להבטחת התחייבות השותפות לתשלום התמלוגים בגין חזקת
תמר .האישור העקרוני האמור כפוף ,בין היתר ,לכך ש ) 1( -דלק אנרגיה תידרש לעמוד בהוראות מתווה הגז במועד הקובע כהגדרתו בהחלטת
ממשלה  476וכמפורט בחוות דעת מטעם רשות ההגבלים העסקיים מיום  3.1.2018המתוארת בסעיף  6.21.3להלן; ( )2תבוצע ההנפקה על פי תשקיף
שנתקבל היתר לפרסומו מרשות ניירות ערך ו )3( -התחייבות דלק אנרגיה לאיבוד סממני שליטה בחברה – זכויות הצבעה וזכויות למינוי
דירקטורים – תעוגן בתקנון בסעיף משוריין ברוב של  95%מבעלי זכות ההצבע ה באסיפה הכללית של החברה (לעניין תנאי שלישי זה ,ראו סעיף
 4.2.2בתשקיף) ,ככל שיינתן .לפרטים נוספים בעניין השעבוד הנ"ל ראו בסעיף  6.18.4להלן.

ו2-
ובפעילותן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום.

2
3

6.2.2

דלק קידוחים הינה שותפות מוגבלת ציבורית העוסקת בחיפושים ,פיתוח והפקה של גז טבעי ,קונדנסט ונפט
ואשר מחזיקה במועד התשקיף ,בין היתר ,בזכויות השתתפות בשיעור של ( 22%מתוך  )100%בחזקות תמר
ודלית .2השותפות נוסדה על-פי הסכם שותפות שנחתם ביום ( 1.7.1993כפי שתוקן מעת לעת) (להלן" :הסכם
השותפות") ,בין דלק ניהול קידוחים ( )1993בע"מ כשותף כללי מצד אחד ,ובין דלק נאמנויות קידוחים בע"מ
כשותף מוגבל ונאמן מצד שני .השותף הכללי והשותף המוגבל בשותפות הינם חברות בנות של דלק אנרגיה
חברה ציבורית בשליטת קבוצת דלק בע"מ (להלן" :קבוצת דלק") ,אשר בעל השליטה בה הינו מר יצחק שרון
(תשובה) .3זכות התמלוגים שתועבר לחברה חלה על מלוא זכויותיה של השותפות בחזקות במועד התשקיף
( 22%מתוך .)100%

6.2.3

נכון למועד התשקיף ,תמר פטרוליום הינה חברה ציבורית אשר אין בעל שליטה בה ,ואשר מחזיקה בזכויות
השתתפות בשיעור של ( 16.75%מתוך  )100%בחזקות תמר ודלית .זכות התמלוגים שתועבר לחברה חלה על
זכויות ההשתתפות בחזקות שמכרה השותפות לתמר פטרוליום (קרי 9.25% :מתוך .)100%

6.2.4

בטבלה שלהלן מובאים פרטים בדבר נכסי הנפט בהם יש לחברה טובת הנאה ,נכון למועד התשקיף ,וכן
פרטים בדבר ההערכה המיטבית של כמויות העתודות ,המשאבים המותנים והמשאבים המנובאים בנכסים
אלו .לפירוט נוסף לגבי נכסים אלו ,ראו סעיף  6.8להלן.

יצוין כי בנוסף להחזקה בזכויות ישירות בחזקות מחזיקה השותפות ,נכון למועד התשקיף ,ב 22.6% -מהזכויות ההוניות בתמר פטרוליום וכ-
 16.67%מזכויות ההצבעה בה.
נכון ליום  31.12.2017מר יצחק שרון (תשובה) מחזיק בכ 60.51%-מההון המונפק ובכ 64.42%-מזכויות ההצבעה בקבוצת דלק (כ 55.96% -וכ-
 ,59.29%בהתאמה ,בדילול מלא).

ו3-
שם
נכס
הנפט
וסוג
הזכות

חזקת
תמר

חזקת
דלית

החב
בתשלום
התמלוג

שיעור
זכויות
החייב
בנכסי
הנפט
הכפופות
לתמלוג

דלק
קידוחים

22%

שיעור
התמלוג
בנכסי
הנפט לו
תהא
זכאית
4
החברה

גז טבעי
BCF

נפט
קונדנסט
Million Million
Barrels Barrels

של כמות המשאבים
המותנים ()100%

גז טבעי
BCF

נפט
גז טבעי  BCFקונדנסט
נפט
קונדנסט
Million Million
Million Million
Barrels Barrels
Barrels Barrels

תמר ו-תמר
South West
61.52%

תמר
פטרוליום

9.25%

דלק
קידוחים

22%

תמר
פטרוליום

מאגרים
שהתגלו
בשטח
נכס/י
הנפט

הערכה מיטבית של סך
כמות משאבים
מנובאים)100%( 5

הערכה מיטבית )(2C

הערכה מיטבית ) (2Pשל
סך כמות העתודות ()100%

9.25%

לפני
החזר
השקעה –
0.35%
לאחר
החזר
השקעה –
81.52%

(להלן:
"תמר
7)"SW

דלית

-

267.6

-

-

-

-

-

270.7

-

-

-

-

11,058.1

-

14.4

-

-

-

 4שיעור התמלוג בכל אחד מנכסי הנפט לו תהא זכאית החברה מחושב על בסיס שיעור התמלוג באותו הנכס (כמפורט בסעיף  6.7.3להלן) במכפלת שיעור זכויות החייב בנכסי הנפט (כמפורט בטבלה זו) .לפרטים נוספים
אודות אופן החישוב ראו את 'פירוט השיעור המשוייך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות בתיאור כל אחד מנכסי הנפט בסעיף  6.8להלן.
 5המשאבים המנובאים המצוינים להלן נמצאים במספר תאי שבר ו/או בפרוספקטים שונים ,אשר סיכויי ההצלחה להימצאותם שונים.
 6שיעור התמלוג הכולל בנכס הנפט לו תהא זכאית החברה ,אשר ישולם לה על-ידי השותפות ותמר פטרוליום על-פי חלקם היחסי בנכס הנפט הכפוף לתמלוג ( 22%ו 9.25%-בהתאמה) .לפרטים אודות ההכנסות החזויות
של החברה מתמלוגים המיוחסות לחלק החברה מהעתודות בחזקת תמר ראו את טבלת התזרים המהוון נכון ליום  31.12.2017בסעיף 6.8.1ו.1.ג.2.
 7חלק מהעתודות בקידוח תמר  South Westגולשות לשטח רשיון /353ערן (להלן" :רשיון ערן") ,אשר פקע ביום  . 14.6.2013לפיכך ,הנתונים בטבלה לעיל אינם כוללים את המשאבים שהוכחו על-ידי הקידוח כאמור
כחלק ממאגר תמר  SWואשר גולשים לרשיון ערן.
8

שיעור התמלוג הכולל בנכס הנפט לו תהא זכאית החברה ,אשר ישולם לה על-ידי השותפות ותמר פטרוליום על-פי חלקם היחסי בנכס הנפט הכפוף לתמלוג ( 22%ו 9.25%-בהתאמה).

ו4-
6.2.5

6.3

להלן מפה הכוללת את נכסי הנפט בהם לחברה זכויות תמלוגים:

השקעות בהון החברה ועסקאות בניירות ערך שלה
ביום  26.12.2016הועברו  250מניות של החברה מקבוצת דלק לדלק אנרגיה בתמורה לערכן הנקוב.
למעט האמור לעיל ,ממועד הקמת החברה ועד למועד התשקיף לא בוצעו השקעות בהון החברה ו/או
עסקאות כלשהן במניותיה .נכון למועד התשקיף ,טרם בוצעה העברת הזכות לתמלוגים .העברת הזכות
לתמלוגים תתבצע לאחר השלמת ההצעה על-פי התשקיף ובכפוף לקיומם של תנאים מתלים המפורטים
בסעיף  6.7.5להלן.

6.4

חלוקת רווחים
ממועד הקמת החברה ועד למועד התשקיף ,לא חולקו דיבידנדים על-ידי החברה.
לפרטים בדבר הוראות תקנון החברה לעניין חלוקת רווחים ,ראו סעיף  129לתקנון החברה המצורף
כנספח א' לפרק  4לתשקיף זה.
יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה ליום  31.12.2017הינה .₪ 0

6.5

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים

ו5-
6.5.1

הואיל והחברה תחזיק בזכות לקבלת תמלוגים מחזקת תמר ודלית אשר מוחזקות על-ידי
השותפות ותמר פטרוליום ,העוסקות בתחום החיפושים ,הפיתוח וההפקה של נפט ,גז טבעי
וקונדנסט ,יובא בסעיף זה ,תיאור הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים של תחום
פעילות השותפות ותמר פטרוליום.

6.5.2

תחום החיפושים ,הפיתוח וההפקה של גז טבעי ,קונדנסט ונפט בישראל מוסדר על-ידי חוק
הנפט אשר קובע ,בין היתר ,כי פעולות חיפושי נפט וגז טבעי בישראל יכולות להתבצע
באזורים גיאוגרפיים בהם ניתנה לגורם המחפש זכות נפט וגז על-פי חוק הנפט .בנוסף ,חוק
משק הגז הטבעי ,התשס"ב( 2002-להלן" :חוק משק הגז הטבעי") מסדיר בעיקר את נושא
ההולכה ,החלוקה ,השיווק והאחסון של גז טבעי ו/או גט"ן בתחומי מדינת ישראל .לפרטים
אודות חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ,ראו סעיפים 6.21.5א ו6.21.5-ב להלן ,בהתאמה.

6.5.3

הכדאיות הכלכלית של השקעות בחיפוש ופיתוח מאגרי גז טבעי מושפעת במידה רבה ממחירי
הנפט והגז בעולם ,מהביקושים לגז טבעי בשוק המקומי ,האיזורי והעולמי ,ומיכולת הייצוא
של גז טבעי (בין אם בצנרת ,בתצורה דחוסה או נוזלית) המחייבת ,בין היתר ,משאבי גז
בהיקפים ניכרים והתקשרויות בהסכמים ארוכי טווח למכירת גז טבעי בכמויות משמעותיות,
אשר יצדיקו את ההשקעות הגבוהות הדרושות להקמת התשתיות המתאימות .מכירה של
נפט ,ככל שימצא והיכן שימצא ,יכולה להיעשות לצרכנים שונים בישראל וברחבי העולם על
בסיס מחירי הנפט העולמיים באותה עת.

6.5.4

התפתחות משק הגז הטבעי בישראל החלה בשנים  1999-2000עם גילוי מאגר נועה בחזקת
נועה ומאגר מרי  Bבחזקת אשקלון .הצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה במקביל
להתקדמות בהקמתה של תשתית ההולכה של נתיבי הגז הטבעי בישראל בע"מ (להלן:
"נתג"ז") וחיבורם של צרכנים (לרבות תחנות כח) למערך ההולכה כאמור.
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6.5.5

בשנים האחרונות עובר משק הגז הטבעי בישראל שינויים משמעותיים .תוך שנים ספורות
הפך הגז הטבעי במשק הישראלי למרכיב מרכזי בסל הדלקים לייצור חשמל וכן למקור
אנרגיה משמעותי לתעשייה בישראל .במשאבי הגז הטבעי שהתגלו בישראל ,יש כדי לספק
את כל צרכי הגז של המשק המקומי במהלך העשורים הבאים ,ובכך להקטין בצורה
משמעותית את התלות של מדינת ישראל במקורות אנרגיה זרים.

6.5.6

בהתאם לנתוני משרד האנרגיה ,היקף השימוש בגז טבעי בישראל עלה מכ 7.6 BCM -בשנת
( 2014שנה לאחר תחילת הזרמת גז טבעי מפרויקט תמר) לכ 8.4 BCM -בשנת  2015ולכ9.6 -
 BCMבשנת  . 92016להערכת החברה ,10היקף השימוש בגז טבעי בישראל בשנת  2017הסתכם
לכ 10.4 BCM-המהווה גידול שנתי ממוצע בצריכה של כ .8.3% -כן יצוין ,כי במהלך השנים
 , 2016-2017במועדים מסוימים ,בעיקר בשעות ביקושי השיא לחשמל בעונות החורף והקיץ,
ביקושי השוק בישראל היו גבוהים מיכולת ההפקה השעתית המקסימאלית של פרויקט תמר,
ועל-כן לא היה בידי השותפים בפרויקט תמר (להלן" :שותפי תמר") לספק במועדים אלה את

מתוך משרד האנרגיה ,מינהל אוצרות הטבע דו"ח על הכנסות מינהל אוצרות טבע (.)2016
מאחר ולחברה אין זכות ישירה בנכסי הנפט לגביהם הוענקו התמלוגים ,אין לחברה השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט ,בשל כך
כלל הערכות החברה בתשקיף זה מתבססות על הערכות השותפות ותמר פטרוליום.

ו6-
מלוא הביקושים.
6.5.7

להערכת החברה ,עם חיבורם של ספקי גז נוספים למערכת ההולכה הארצית ,הגידול בצריכת
הגז הטבעי בישראל צפוי להימשך וזאת ,בין היתר ,בהינתן מדיניות הממשלה בדבר הגברת
השימוש בגז טבעי להפקת חשמל וצמצום הפקת החשמל באמצעות תחנות פחמיות מזהמות,
הנגשת הגז הטבעי למפעלי תעשייה נוספים ברחבי הארץ ,מעבר כלי רכב ובהם אוטובוסים
ורכבים כבדים לשימוש בגז טבעי ,פיתוח ומיצוי תעשיות המבוססות על גז טבעי כחומר גלם,
ופ עולות המדיניות שיינקטו לטובת הנושא ,וכל זאת מעבר לגידול הטבעי בביקוש לגז טבעי
ולחשמל במשק הישראלי .לעניין החלטת שר האנרגיה להפחתת השימוש בפחם ,ראו סעיף
6.21.7ז להלן .לעניין צווים בקשר עם העלאת מס הבלו על פחם ועל גז טבעי דחוס ( ,)CNGראו
סעיף 6.21.7ח להלן.

6.5.8

הגורמים החיצוניים העיקריים המשפיעים על תחום זה הינם:
א .תנודות במדד המחירים לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIבתעריף ייצור החשמל ובמחיר
חבית נפט מסוג ברנט ()Brent
מחירי הגז הנקובים בהסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר מבוססים על נוסחאות
מחיר שונות הכוללות ,בין היתר ,הצמדה למדד המחירים לצרכן האמריקאי (,)U.S CPI
לתעריף ייצור החשמל כפי שנקבע מעת לעת על-ידי הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל
(להלן" :תעריף ייצור החשמל" ו"-רשות החשמל" בהתאמה) ולמחיר חבית נפט מסוג
ברנט ( .)Brentעל אף האמור לעיל ,החשיפה לתנודות בתעריף ייצור החשמל ובמחיר חבית
נפט מסוג ברנט בהסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר מגודרת ברף תחתון כפי שנקבע
בהסכמים למכירת גז טבעי ,היות וכל ההסכמים הצמודים לרכיבים כאמור כוללים
"מחיר ריצפה" .בשל כך ,לירידה נוספת במחיר חבית נפט מסוג ברנט או בתעריף ייצור
החשמל כאמור ,השפעה מגודרת המוגבלת ל" -מחיר רצפה" כאמור ,על הכנסות השותפות
ותמר פטרוליום מכח ההסכמים שהיא צד להם ,ובהתאם על הכנסות החברה מתמלוגים.
יחד עם זאת ,שינוי בכל אחד מרכיבי ההצמדה הנ"ל ו/או במחירי הדלקים החלופיים ו/או
שינויים רגולטוריים כאמור לעיל עלולים להשפיע על פעילות השותפות ותמר פטרוליום
והכדאיות הכלכלית של ביצוע השקעות נוספות.
לפרטים אודות ניתוחי רגישות שבוצעו על-ידי השותפות ותמר פטרוליום למרכיבי
ההצמדה העיקריים של מחיר הגז על-פי ההסכמים למכירת גז בהם התקשרו שותפי תמר
(מדד המחירים לצרכן האמריקאי ותעריף ייצור החשמל) ,ראו סעיף 6.8.1ו.1.ג 4.להלן.
ב .רגולציה
תחום החיפושים ,הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בישראל כפוף לרגולציה ענפה בכל
הקשור לנכסי הנפט (לרבות כללים להענקה ,העברה ושעבוד) ,התנאים לפיתוח ,להפקה
ולאספקה (לרבות הקמת תשתיות הולכה וחלוקה וחיבור צרכנים) ,התמלוגים ,המיסוי,
הסדרה סביבתית ,הגבלים עסקיים וכיוצ"ב .בשנים האחרונות ,בעקבות תגליות גז,
במימיה הכלכליים של מדינת ישראל חל גידול משמעותי בהיקף הרגולציה בתחום
האנרגיה בישראל וזאת כפועל יוצא משורה של מהלכים רגולטוריים משמעותיים שננקטו
על ידי הממשלה ורשויות המדינה .דוגמאות בולטות לכך הינן :חקיקת חוק מיסוי רווחים

ו7-
ממשאבי טבע ,התשע"א( 2011-להלן" :חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע") לרבות
תיקוניו ,החלטת ממשלת ישראל לאימוץ עיקרי המלצות דוח הועדה לבחינת מדיניות
הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי (להלן" :ועדת צמח" ו-
"החלטת הממשלה בעניין ייצוא" בהתאמה) ,הכרזת הממונה על ההגבלים העסקיים
(להלן" :הממונה על ההגבלים") על שותפי תמר כבעלי מונופולין באספקת גז טבעי
לישראל ,פרסום הנחיות שונות על-ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה (להלן:
"הממונה על ענייני הנפט") ,11פרסום הצעת חוק האזורים הימיים ,התשע"ח2017-
(להלן" :הצעת חוק האזורים הימיים") ,החלטת הממשלה בעניין מתווה הגז ,כחלק
מניסיון ליצר סביבה רגולטורית יציבה המעודדת השקעות ,כמפורט בסעיף .6.21.13ו
להלן ,תוכנית מתאר ארצית בענין קבלה וטיפול בגז טבעי וכיו"ב.
לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות חיפושים ,פיתוח והפקה של גז טבעי ו/או נפט
בישראל ,ראו סעיף  6.21להלן.
6.6

מידע כללי על תחום הפעילות
הואיל וחברה תחזיק בזכות לקבלת תמלוגים מחזקת תמר ודלית אשר מוחזקות על-ידי השותפות ותמר
פטרוליום ,העוסקות בתחום החיפושים ,הפיתוח וההפקה של נפט ,גז טבעי וקונדנסט ,יובא בסעיף זה,
מידע כללי על תחום פעילות השותפות ותמר פטרוליום.
6.6.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
פעילות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי היא בדרך כלל פעילות מורכבת ודינאמית,
הכרוכה בעלויות משמעותיות ובחוסר ודאות משמעותי ביותר לגבי עלויות ,לוחות זמנים,
הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת להפיקם תוך שמירה על כדאיות כלכלית .כתוצאה מכך,
חרף ההשקעות הניכרות ,לעתים קרובות הקידוחים אינם משיגים תוצאות חיוביות ואינם
מביאים להכנסות כלשהן או אף מביאים לאובדן רוב ההשקעה או כולה .פעולות חיפושים,
פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של עסקאות משותפות בין מספר
שותפים החותמים על הסכם תפעול משותף ( Joint Operating Agreementאו  ,)JOAעל-פיו
מתמנה אחד השותפים כמפעיל העסקה המשותפת (ראו לדוגמא הסכם תפעול החל על
פרויקט תמר המתואר בסעיף  6.22.9להלן).

6.6.2

מגבלות ,חקיקה ותקינה
לפרטים ראו סעיף  6.21להלן.

6.6.3
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התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני לקוחות
נכון למועד התשקיף ,מספקים שותפי תמר גז טבעי מפרויקט תמר ללקוחות שונים במשק
המקומי ובעיקר לחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן" :חברת החשמל") ,ומייצאים גז טבעי
מפרויקט תמר לירדן .כמו כן חתמו שותפי תמר על הסכמים לייצוא גז טבעי ,בהיקפים
מהותיים ,ללקוחות בירדן ובמצרים ,כמפורט בסעיף  6.10.5להלן .בנוסף ,מספקים שותפי

הנחיות שונות אשר ניתנו על ידי הממונה על ענייני הנפט בעניין ,מתן בטוחות בקשר לזכויות נפט ,העברת זכויות ואישור ייצוא.
להרחבה ראו סעיף 6.21.5ד להלן.

ו8-
תמר קונדנסט מפרויקט תמר בעיקר לפז זיקוק אשדוד בע"מ (להלן" :פז זיקוק אשדוד").
לתיאור הסכמי שותפי תמר עם לקוחותיהם ,ראו סעיף  6.10להלן.
לאור היקף המשאבים המשמעותי שכבר התגלה לחופי מדינת ישראל ,בעיקר
במאגרי הגז הטבעי תמר ולוויתן ,פועלים שותפי תמר לאיתור שווקים ולקוחות בשוק
המקומי וכן במדינות שכנות ו/או בשווקים באירופה ובאסיה ,בכפוף למגבלות על ייצוא גז,
כמפורט בסעיף  6.26.7להלן ,וכן בוחנת החברה שימוש בתשתיות קיימות ו/או אשר יהיו
קיימות בעתיד הנראה לעין ו/או שיבנו במיוחד לצורך ייצוא גז טבעי.
6.6.4

שינויים טכנולוגיים מהותיים
בעשורים האחרונים ,חלו שינויים טכנולוגיים בתחום החיפושים ,הפיתוח וההפקה של נפט
וגז טבעי ,הן בתחום איסוף המידע וניתוחו והן בשיטות הקידוח וההפקה .שינויים אלו שיפרו
את איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז הטבעי ומאפשרים זיהוי מתקדם
יותר של מאגרי נפט וגז טבעי פוטנציאליים ,ולכן עשויים גם להקטין את הסיכונים בביצוע
הקידוחים .כמו כן ,השיפורים הטכנולוגיים ייעלו את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה ,ואף
מאפשרים כיום לבצע פעילויות בתנאים קשים יותר מבעבר ,לרבות בעומקי מים
משמעותיים .בהתאם לאמור ,יכולים תאגידים המחפשים נפט וגז טבעי ,להשקיע מאמצי
חיפוש בשטחים בהם בעבר לא ניתן היה לבצע קידוחים ,או שניתן היה לבצעם אולם בעלויות
גבוהות מאוד ובסיכונים רבים יותר .בנוסף ,שינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה והשיווק של
הגז הטבעי ,כגון ,טכנולוגיות להפיכת גז טבעי לגז טבעי נוזלי (להלן "LNG" :או "גט"ן") ,לגז
טבעי דחוס ( )CNGולנוזל ( )GTLעשויים לסייע בשינוע ובמסחור יעילים יותר של גז טבעי.

6.6.5

גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות
א .איתור וקבלת זכויות לחיפושים (רכישה או הצטרפות) בשטחים בהם קיים פוטנציאל
לממצא מסחרי.
ב .יכולות פיננסיות ויכולת גיוס משאבים כספיים ניכרים.
ג.

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות (כגון סקרים סייסמיים  3Dותהליכי עיבוד מידע
מתקדמים) וזאת לצורך איתור והכנת פרוספקטים לקדיחה ,לצורך הערכת תוצאות
הקידוחים וכן לצורך גיבוש תוכנית פיתוח בים.

ד .חבירה לגופים עתירי ידע וניסיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחים ו/או תוכניות
פיתוח מורכבות ,תוך הסתייעות בידע המקצועי שברשותם והשתתפותם בהשקעות
הכספיות הניכרות.
ה .הצלחת פעילות החיפושים.
ו.

במקרה של מציאת גז טבעי ,התקשרות בהסכמים למכירת הגז בכמויות ובמחירים
מתאימים.

ז.

קיומם של ידע ,ניסיון ויכולת הנדסית ,גיאולוגית ,פיננסית ומסחרית לניהול פרויקטי
חיפושים ,פיתוח והפקה בהיקפים כספיים של מיליארדי דולרים ,לרבות הקמת תשתיות
הפקה וייצוא.

ו9-
6.6.6

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם
לפרטים ראו סעיף  6.16להלן.

6.6.7

מחסומי כניסה ויציאה
מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים ורשיונות לביצוע חיפושים,
פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי ,עמידה בדרישות החוק והרגולציה ובכלל זה בהנחיות
ובקריטריונים שקבע הממונה על ענייני הנפט ,היכולת להעביר ו/או לרכוש זכויות בנכסי נפט
לרבות לעניין הצגת איתנות פיננסית של המבקש ויכולת טכנית של המפעיל לצורך קבלתן,
וכן קיומה של יכולת טכנית ופיננסית לביצוע השקעות בהיקף נרחב וברמת סיכון גבוהה
יחסית ,הכרוכות בביצוע פעולות החיפושים ,הפיתוח וההפקה.
חסמי היציאה המשמעותיים מתחום הפעילות בישראל ,הינם בעיקר התחייבויות מכח
הסכמי אספקת גז ארוכי טווח בהם התקשרו שותפי תמר .בנוסף ,קיימת חובת אטימת
ונטישת קידוחים ופירוק מתקני ההפקה לפני נטישת שטחי החזקות ,כמפורט בשטרי החזקה.
יצוין כי בכל הקשור ליציאה מפרויקטים קיימים בדרך של מכירה חלקית או מלאה עשויים
להיות חסמי יציאה הנובעים מהדרישות הרגולטוריות ,שיחולו על הרוכש ומהיקף הכספי
המשמעותי של מכירה כאמור.

6.7

6.6.8

תחליפים למוצרי תחום הפעילות
גז טבעי משמש בעיקר כחומר גלם לייצור אנרגיה ונמכר בישראל בעיקר ליצרני חשמל
וללקוחות תעשייתיים .ככלל ,התחליפים לשימוש בגז הטבעי הם דלקים אחרים שעיקרם:
סולר ,מזוט ,פחם ,גפ"מ ,גט"ן ,פטקוק וכן אנרגיה ממקורות מתחדשים ,כגון אנרגיה סולרית,
אנרגיית רוח וכיו"ב .לכל אחד מהדלקים התחליפיים האמורים ולשיטות הפקת האנרגיה
החלופיות יתרונות וחסרונות והם כפופים לתנודתיות מחירים ,זמינות ,אילוצים טכניים
ועוד  .המעבר משימוש בסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות.
יתרונותיו העיקריים של גז טבעי לעומת פחם ודלקים נוזליים הם העובדה שהניצולת
האנרגטית של תחנות כוח המופעלות בגז טבעי גבוהה משמעותית מזו של תחנות כוח
המופעלות בפחם ובמזוט ,והעובדה שפליטת חלקיקים ותחמוצות גופרית וחנקן מבעירת גז
טבעי נמוכה משמעותית מזו של פחם ומזוט.

6.6.9

מבנה התחרות בתחום הפעילות
לפרטים ראו סעיף  6.13להלן.

פרטים בדבר זכות התמלוגים של החברה
להלן פרטים בדבר הזכות לתמלוגים ,מקורה ותנאיה העיקריים:
6.7.1

כללי
א .מקורה של הזכות לתמלוגים של דלק אנרגיה אשר תועבר לחברה ,בהסכם משנת 1993
(להלן" :הסכם העברת הרשיונות") לפיו דלק אנרגיה ו"-דלק" חברת הדלק הישראלית
בע"מ העבירו לדלק קידוחים זכויות במספר רשיונות נפט ,ואילו דלק קידוחים התחייבה
לשלם למעבירות (בחלוקה בין דלק אנרגיה ודלק ישראל של  75%ו ,25%-בהתאמה)

ו10-
תמלוגים מנכסי נפט בים בשיעור  3%לפני החזר השקעה ו 13% -לאחר החזר השקעה
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מכל חלקה בנפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי
הנפט ,שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות אינטרס (לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג ,אך
לאחר הפחתת הנפט ,אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה).

13

בהתאם להסכם העברת הרשיונות ,נחתם בין השותפות לבין כל אחת מהמעבירות שטר
תמלוגים מיום  ,3.3.2003אשר תוקן ביום  ,2.3.2009ביום  30.5.2010וביום ,29.9.2016
לצורך רישום זכויות התמלוגים בפנקס הנפט המתנהל על-פי חוק הנפט (להלן" :שטר
התמלוגים") ,לפיו זו נרשמה בפנקס הנפט ,בין היתר ,זכותה של דלק אנרגיה לקבלת
תמלוגים בשיעור של  2.25%לפני החזר השקעה ו 9.75% -לאחר החזר השקעה ,מחלקה
של דלק קידוחים בחזקות תמר ודלית.
ב .ביום  17.5.2017אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (להלן" :שותפות אבנר") התמזגה
עם ולתוך דלק קידוחים ,כך כל נכסיה והתחייבויותיה של שותפות אבנר ,אשר כללו
זכויות בחזקות תמר ודלית בשיעור זהה לשיעור זכויותיה של דלק קידוחים ,הועברו
לדלק קידוחים .בעקבות השלמת המיזוג הופחת שיעור התמלוגים שזכאית דלק אנרגיה
לקבל מדלק קידוחים בגין חלקה בחזקות תמר ודלית ב 50%-ביחס לשיעור התמלוגים
ערב המיזוג ,והועמד על  1.125%לפני החזר השקעה ו 4.875% -לאחר החזר השקעה.14
ג.

ביום  20.7.2017הושלמה עסקה לפיה מכרה דלק קידוחים לתמר פטרוליום זכויות
בשיעור של ( 9.25%מתוך  )100%בחזקות תמר ודלית ,בכפוף להתחייבויות הקיימות
לתשלום תמלוגי-על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים ,ובכלל זאת זכותה של דלק
אנרגיה לתמלוגים בשיעור  1.125%לפני החזר השקעה ו 4.875% -לאחר החזר השקעה.15

ד .על פי תנאי התמלוגים ,כפי שנקבעו בהסכם העברת הרשיונות ושטר התמלוגים ,בעלי
התמלוגים או מי מהם יהיו רשאים לקבל את התמלוגים הנ"ל או מקצתם בעין ,דהיינו,
לקבל חלק מן הנפט ו/או הגז הטבעי ו/או החומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו
מנכסי הנפט (עד גובה השיעור הנזכר לעיל) .בחרו מי מבעלי התמלוגים לקבל את
התמלוגים בעין ,יסדירו הצדדים את האופנים והמועדים בהם יקבל את התמלוג .אם
ובמידה ומי מבעלי התמלוגים לא יבחר לקבל התמלוגים בעין ,ישולם לבעלי התמלוגים
שווי השוק ,בדולרים של ארה"ב או (אם על-פי דין לא ניתן יהא לשלם אלא במטבע
ישראלי) במטבע ישראלי ,כשהוא מחושב בדולרים לפי השער היציג של הדולר בעת
התשלום בפועל ,על-פי הבאר ,של התמלוגים המגיעים לבעלת התמלוגים (להלן" :שיעור
התמלוג האפקטיבי") .התשלום כאמור יעשה אחת בכל חודש .מדידת הכמויות של נפט
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שיעורי התמלוגים שנקבעו בהסכם העברת הרשיונות הינם :עד מועד החזר ההשקעה ישולמו תמלוגים בשיעור  5%מנכסי נפט
ביבשה ו 3% -מנכסי נפט בים ,ולאחר מועד החזר ההשקעה – ישולמו תמלוגים בשיעור  15%מנכסי יבשה ו 13% -מנכסי נפט
בים .מתוך שיעורים אלו ,השיעורים הרלוונטים לזכות התמלוגים שתועבר לחברה מפורטים בסעיף  6.7.1להלן.
זכותה של "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ לתמלוגים מכח ההסכם הנ"ל הועברה ביום  30.3.2000לדלק השקעות ונכסים
בע"מ ,אשר מוזגה עם ולתוך קבוצת דלק ,כך שכפועל יוצא מהמיזוג הועברה זכות התמלוגים האמורה לקבוצת דלק.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין באמור בכדי להוסיף ו/או לגרוע מזכויות דלק אנרגיה על-פי הסכמי התמלוגים .יובהר ,כי
ההפחתה בשיעור התמלוג הינה משום שחלק השותפות הממוזגת גדל פי שתיים .מטרת ההפחתה הייתה להבטיח שלא יהיה
שינוי כלכלי בעקבות המיזוג בזכויות בעלי התמלוג.
לפרטים אודות אופן החישוב של שיעור התמלוג בפועל ,ראו סעיף 6.8.1ה להלן.

ו11-
ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב
התמלוגים ייעשו בהתאם לעקרונות מקובלים בענף הנפט.
ה .החייבת בתשלום זכות התמלוגים תנהל רישומים מלאים ומדויקים לגבי חלקה בנפט
ו/או בגז הטבעי ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט .בעל הזכות
לתמלוגים יהא זכאי למנות רואה חשבון אשר יהיה רשאי לעיין ,לבדוק ולהעתיק ,בשעות
העבודה הרגילות ,את פנקסי החייבת בתשלום התמלוגים ויתר המסמכים והרישומים
הנוגעים לזכות לקבלת התמלוגים.
ו.

ז.

6.7.2

על פי תנאי התמלוגים ,כפי שנקבעו בהסכם העברת הרשיונות ושטר התמלוגים ,הזכות
לתמלוגים תהא צמודה לחלקה של החייבת בנכס הנפט .אם החייבת תעביר את זכויותיה
בנכס הנפט ,היא תגרום לכך שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות
לתשלום התמלוגים .האמור לעיל לא יחול במקרה של חילוט נכס נפט עקב פיגור
החייבת.

נכון למועד התשקיף ,משלמות דלק קידוחים ותמר פטרוליום תמלוגים לדלק אנרגיה בגין
ההפקה המסחרית מחזקת תמר שהחלה בשנת  .2013מובהר כי בחזקת דלית טרם גובשה
תכנית פיתוח של המאגר ולפיכך לא ניתן להעריך אם ומתי תתחיל ההפקה המסחרית מחזקת
דלית  -לפרטים נוספים ראו בסעיף  6.8להלן.
אופן חישוב שווי השוק על-פי הבאר של התמלוגים
א .תשלום תמלוגים מפרויקט תמר
 .1על פי תנאי התמלוג ,השותפות ותמר פטרוליום מחוייבות לשלם לבעלי התמלוגים את
שווי השוק של התמלוגים "על פי הבאר" .חישוב שווי השוק של התמלוגים מפרויקט
תמר על פי הבאר ,נעשה עד כה בפועל בהתאם לאופן בו חושב שווי השוק של תמלוגי
המדינה ,כפי שיפורט להלן .לפיכך ,אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה משפיע
גם על שיעור התמלוג האפקטיבי של זכות התמלוגים שתועבר לחברה.
חוק הנפט קובע ,בין היתר ,כי בעל חזקה ישלם למדינה תמלוג בשיעור שמינית
( )12.5%מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה וכי בעל חזקה ישלם לאוצר
המדינה את "שווי השוק של התמלוג על פי הבאר".
נכון למועד התשקיף ,השותפים בפרויקט תמר נמצאים בדיון עם הממונה על ענייני
הנפט לגבי אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה על פי הבאר בפרויקט תמר .עד
להשלמת הדיונים האמורים משלמים שותפי תמר למדינה מקדמות ,תחת מחאה ,על
חשבון התמלוגים בשיעור שדורשת המדינה .בהתאם לכך ,בשנים  2016ו ,2017 -על פי
דרישת המדינה ,שילמו שותפי תמר מקדמות בשיעור של  12%ו ,11.65% -בהתאמה,
בגין ההכנסות מפרויקט תמר.
לעמדת המפעילה ויתר שותפי תמר ,תחשיב שווי השוק של תמלוגי המדינה על פי
הבאר צריך להיות מבוסס על העקרונות לפיהם חושב שווי השוק האמור בפרויקט ים
תטיס (עקרונות "הנוסחה האנגלית") ,אשר לפיהם היו שותפי תמר אמורים לשלם
למדינה תמלוגים בשיעורים נמוכים יותר מהשיעורים שדרשה המדינה .עוד יצוין כי

ו12-
בנתוני התזרים המהוון של מאגר תמר הניחו השותפות ותמר פטרוליום שיעור
תמלוגים של  ,11.5%שיעור הנמוך משיעור התמלוגים ששולם למדינה בפועל
כתשלומי מקדמה בשנת  2017בשיעור של  11.65%כמפורט בסעיף 6.8.1ו.1.ג לעיל.
 .2יצוין כי אופן חישוב שווי השוק על פי הבאר של התמלוגים שמשלמות השותפות ותמר
פטרוליום לכלל בעלי התמלוגים בפרויקט תמר נעשה על ידי השותפות ותמר
פטרוליום בהתאם לאותם עקרונות לפיהם מחושבים תמלוגי המדינה כאמור.
בהתאם להחלטה שתתקבל בקשר עם אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה על-
פי הבאר בפרויקט תמר ,עשוי להשתנות שיעור התמלוג האפקטיבי של זכות
התמלוגים שתועבר לחברה ,ובמקרה כזה יתכן כי החברה תידרש להחזיר הפרשים
בגין תמלוגים שישולמו לה ביתר ,או תהיה זכאית להפרשים בגין התמלוגים ששולמו
לה בחסר .יובהר ,כי בהתאם להסכם להעברת התמלוגים המתואר בסעיף  6.7.5להלן,
באם תידרש השבת הפרשים בגין תמלוגים ששולמו ביתר בתקופה שקדמה ליום
 ,1.1.2018שהינו מועד הזכאות לתמלוגים על פי ההסכם ,אזי חובת תשלום ההפרשים
האמורים תחול על דלק אנרגיה ,גם באם החובה תתגבש לאחר מועד העברת זכות
התמלוגים לחברה .ובאותו אופן ,באם יתקבלו הפרשים בגין תמלוגים ששולמו בחסר
בתקופה שקדמה למועד הזכאות לתמלוגים ,אזי הזכאות לתשלום ההפרשים
האמורים תהיה של דלק אנרגיה ,גם באם הזכות תתגבש לאחר מועד העברת זכות
התמלוגים לחברה.
 .3לפרטים בדבר תביעה להשבת תמלוגים ששולמו למדינה על-ידי השותפות ונובל בגין
הכנסותיהן הנובעות מאספקת גז טבעי מחלקן בפרויקט תמר ללקוחותיהן תחת
הסכמי פרויקט ים תטיס ,ראו סעיף  6.23.2להלן.
ב .תשלום תמלוגים מחזקת דלית
נכון למועד התשקיף ,אין סיכום כלשהו עם הממונה על ענייני הנפט לגבי אופן חישוב
התמלוג בפועל למדינה מחזקת דלית .לפיכך ,נכון למועד התשקיף ,לא ניתן להעריך כיצד
יחושב שווי השוק על-פי הבאר של התמלוגים שישולמו מחזקת דלית ,אם וכאשר תהיה
הפקה ,למדינה ולבעלי זכויות לתמלוגים ,לרבות החברה.
6.7.3

קביעת "מועד החזר ההשקעה"
כמפורט בסעיף 6.7.1ב' לעיל ,זכות התמלוגים מהחזקות הינה בשיעור של  1.125%לפני מועד
החזר ההשקעה ו 4.875% -לאחר מועד החזר ההשקעה (להלן" :שיעור התמלוגים לפני מועד
החזר ההשקעה" ו" -שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה" ,בהתאמה) .להלן
פרטים נוספים בעניין זה:
א .הגדרות
המונח "מועד החזר ההשקעה" משמעו – המועד לאחר חתימת הסכם העברת הרשיונות
אשר בו שווי התקבולים (נטו) (כהגדרתו להלן) אשר השותפות/תמר פטרוליום קיבלה או
זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכס
הנפט (דהיינו  -רשיון או חזקה) בו נמצא הממצא ,כשהם מחושבים בדולרים ארה"ב (לפי
השער היציג המתפרסם על-ידי בנק ישראל) יגיע לסכום השווה למלוא שווי כל הוצאות

ו13-
השותפות/תמר פטרוליום באותו נכס נפט (כהגדרתו להלן) כשהן מחושבות בדולרים
ארה"ב (לפי השער היציג כאמור).
המונח "שווי התקבולים (נטו)" משמעו – שווי כל התקבולים כפי שיאושרו על-ידי רואי
חשבון של השותפות/תמר פטרוליום בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים
שהופקו ונוצלו מנכס הנפט (דהיינו  -רשיון או חזקה) (להלן" :שווי התקבולים (ברוטו)")
לאחר ניכוי כל הוצאות הפקתם ותמלוגים ששולמו בגינם.
המונח "שווי כל הוצאות השותפות ותמר פטרוליום" משמעו – כל ההוצאות שהשותפות
ותמר פטרוליום הוציאה בנכס הנפט (דהיינו  -רשיון או חזקה) בו מופק הנפט ו/או הגז
טבעי ו/או החומרים בעלי ערך אחרים אך למעט הוצאות (עד גובה שווי התקבולים (נטו))
שנוכו משווי התקבולים (ברוטו) לצורך קביעת סכום שווי כל התקבולים (נטו) וכפי
שיאושרו על -ידי רואי חשבון של השותפות ושל תמר פטרוליום.
ב .יצוין כי על-פי הערכת השותפות ותמר פטרוליום ,מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר,
לצורך קביעת מועד תחילת תשלום תמלוגים לדלק אנרגיה וקבוצת דלק בשיעור של
( 6.5%חלף שיעור  )1.5%חל במהלך חודש דצמבר  .2017בהתאם לכך ,על השותפות ותמר
פטרוליום לשלם לדלק אנרגיה תמלוגים בשעור שהינו לאחר מועד החזר ההשקעה
רטרואקטיבית מחודש דצמבר  .2017יצוין ,כי נכון למועד התשקיף ,טרם הושלם דוח
ביקורת של רואי חשבון המבקרים של השותפות לגבי חישובי מועד החזר ההשקעה וכי
המפקח בשותפות ,כמו גם דלק אנרגיה וקבוצת דלק ,בוחנים את הנחות העבודה
ותחשיבי השותפות לעניין זה וכי ייתכן שלבדיקות אלו תהיינה השלכות על מועד החזר
ההשקעה .בהסכם להעברת התמלוגים נקבע ששיעור התמלוגים שתהא החברה זכאית
לקבל מחזקת תמר יהיה בכל מקרה שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה ,כך
שאם יתברר ,בניגוד להערכתה הנ"ל של השותפות ,כי מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר
חל לאחר  1בינואר ( 2018מועד הזכאות לתמלוגים) ,אזי דלק אנרגיה תשפה את החברה
באופן שתזרים תקבולי התמלוגים שינבע לחברה (כולל השיפוי האמור מדלק אנרגיה)
ישקף את שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר .מובהר כי אם
יקבע שמועד החזר השקעה חל לפני חודש דצמבר  ,2017תהיה דלק אנרגיה זכאית
לקבלת התשלומים בגין התמלוגים ששולמו בחסר על-ידי השותפות ותמר פטרוליום
לפני מועד הזכאות לתמלוגים .מובהר כי ההתחייבות הנ"ל של דלק אנרגיה אינה חלה
ביחס לתמלוגים מחזקת דלית ,אם וכאשר ישולמו בעתיד.
6.7.4

רישום התמלוגים בפנקס הנפט
במועד התשקיף רשומה הזכות לתמלוגים מחזקות תמר ודלית בפנקס הנפט על שם דלק
אנרגיה ,בהתאם להסכם העברת הרשיונות ושטר התמלוגים המתוארים לעיל .כאמור לעיל,
הנפקת המניות המוצעות על פי התשקיף מותנית ,בין היתר ,בהשלמת רישום העברת הזכות
לתמלוגים על שם החברה בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט.

6.7.5

ההסכם להעברת התמלוגים לחברה
על-פי ההסכם להעברת התמלוגים שנחתם בין דלק אנרגיה לבין החברה ,כפי שתוקן ביום 22

ו14-
במאי  ,2018הוסכם ,בין היתר ,כדלקמן:
העסקה
א .בכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בפסקה ה' להלן ,דלק אנרגיה תמחה
לחברה בהמחאה סופית ובלתי חוזרת את זכותה לקבלת תמלוגים מחזקות תמר ודלית,
להם היא זכאית מכח הסכם העברת הרשיונות ושטר התמלוגים המתוארים בסעיף 6.7.1
לתשקיף (להלן" :זכות התמלוגים") ,כפי שהיא ( )As Isבמועד חתימת ההסכם ,וכן את
כל הזכויות הנלוות לזכות תמלוגים ,ובהם השעבודים הרשומים לטובת דלק אנרגיה על
זכויותיה של דלק קידוחים בחזקות ,כנגד תשלום תמורת הממכר (כהגדרתה להלן) לדלק
אנרגיה ,ובכפוף לאותם תנאים שבהם החזיקה דלק אנרגיה בזכות התמלוגים במועד
חתימת ההסכם.
ב .כל הזכויות והחובות של החברה בגין זכות התמלוגים יחולו למפרע ,החל מיום  1בינואר
( 2018לעיל ולהלן" :מועד הזכאות לתמלוגים") ,ובכלל זאת תהיה החברה זכאית לכל
זכות ותישא בכל חבות ביחס לתמלוגים שנתקבלו בגין נפט ו/או גז שנמכר לאחר מועד
הזכאות לתמלוגים (לרבות כל חבות בגין התביעה המתוארת בסעיף  6.23.1לתשקיף,
ככל שתהיה כזו).
תמורת הממכר
ג.

עבור זכות התמלוגים תשלם החברה לדלק אנרגיה תמורה במזומן בגובה מלוא סכום
תמורת ההנפקה (ברוטו) של כל ניירות הערך שיוצעו על פי התשקיף להשלמה ,זאת
בניכוי הסכומים הבאים( :א) סכום השווה לתקבולי תמלוגים בגין גז שנמכר בין מועד
הזכאות לתמלוגים למועד השלמת העסקה  ,אשר נתקבלו בפועל אצל דלק אנרגיה לפני
מועד השלמת העסקה; ו( -ב) כל סכום שיגוייס ,אם יגוייס ,בהנפקת אגרות החוב
המוצעות על פי התשקיף מעבר לסך בשקלים השווה ל 113 -מליון דולר לפי השער היציג
של הדולר כפי שיהיה בתום יום המסחר במט"ח במועד המכרז המוסדי של אגרות החוב,
לגביו יחול האמור בסעיף  6.3.5לשטר הנאמנות לאגרות החוב (להלן" :תמורת
הממכר").16

ד .ככל שלא תתקבלנה הזמנות מהציבור לרכישת כל המניות שתוצענה על פי התשקיף ,אזי
השלמת תמורת הממכר (בנוסף לתמורה במזומן כאמור בפסקה ג' לעיל) תיעשה בדרך
של הקצאת מניות רגילות של החברה לדלק אנרגיה ,בכמות השווה להפרש בין כמות
המניות שתוצענה לציבור על פי התשקיף לכמות המניות שתונפקנה בפועל ,ובלבד
שלפחות  60%מהמניות שתוצענה על פי התשקיף תירכשנה על ידי הציבור .בהתאם לכך,
יובהר כי במקרה שתוקצה לדלק אנרגיה כמות המניות המירבית האפשרית ,תחזיק דלק
אנרגיה לאחר ההקצאה האמורה כ 40.001% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה

16

החברה תפרט במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם בקשר להצעת המניות את סך התמורה שצפויה דלק אנרגיה לקבל עבור
הזכויות הנרכשות על פי ההסכם הנ"ל ,זאת בהתבסס על המחיר המזערי של המניות בהצעה לציבור שיפורט בהודעה המשלימה,
ותחת הנחה שכל ניירות הערך שיוצעו על פי התשקיף יירכשו.

ו15-
לאחר ההקצאה.
תנאים מתלים
ה .הסכם העברת התמלוגים כפוף להתקיימותם של כל התנאים המתלים הבאים:
 .1השלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים ,ובלבד שלפחות  60%מהמניות שתוצענה
על פי התשקיף תירכשנה על ידי הציבור;
 .2קבלת האישורים מאת הממונה על ענייני הנפט הדרושים על פי חוק הנפט ,התשי"ב-
( 1952להלן" :חוק הנפט") ורישום זכות התמלוגים על שם החברה בפנקס הנפט
המתנהל על פי חוק הנפט;
 .3אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום ניירות הערך המוצעים על פי
התשקיף למסחר בבורסה.
מצגי הצדדים
ו.

דלק אנרגיה הצהירה והתחייבה:
 .1כי הזכות לתמלוגים נקיה מכל שעבוד ,משכון ,עיקול ,זכות עכבון ,זכות קיזוז או זכות
אחרת של צד שלישי כלשהו ,והיא תועבר לחברה ,בכפוף ובהתאם לתנאי ההסכם,
כשהיא נקיה מכל שעבוד ,משכון ,עיקול ,זכות עכבון או זכות אחרת של צד שלישי
כלשהו.
 .2כי לא קיימים תביעות ,דרישות או הליכים משפטיים אחרים תלויים ועומדים בקשר
לזכות התמלוגים שאינם נזכרים בתשקיף ,ולמיטב ידיעתה לא צפויים הליכים כאמור
אשר משפיעים לרעה באופן מהותי על ההחזקה בממכר.
 .3כי בכפוף להתקיימות התנאים המתלים להסכם ,אין כל מגבלה ו/או איסור ו/או
מניעה על פי הוראות הסכם או דין כלשהם להתקשרות דלק אנרגיה בהסכם ולביצועו,
ואלו אינם מהווים הפרה של הסכם אשר דלק אנרגיה הינה צד לו או של התחייבות
כלשהי שדלק אנרגיה נתנה לצד ג' כלשהו ,בין על פי דין ובין על פי הסכם.
 .4כי היא מתחייבת לשפות את החברה בגין כל נזק או חבות שתיגרם לחברה עקב כל
תביעה ,טענה או הליך משפטי כתוצאה מהפרת המצגים המפורטים לעיל .דלק אנרגיה
לא תהיה אחראית על נזק שנגרם לחברה כתוצאה מהפרת המצגים האמורים עד אשר
סך הנזק האמור יעלה על  500אלפי דולר ארה"ב (ובמקרה כזה תהיה האחריות
מוגבלת רק כדי הסכום העולה על הסכום המזערי הנ"ל) .האחריות המירבית של דלק
אנרגיה בגין הפרת המצגים כאמור לא תעלה בכל מקרה על סך התמורה במזומן
שתתקבל בגין הממכר.

ז.

החברה הצהירה והתחייבה כי היא מסכימה לרכוש את זכות התמלוגים כפי שהיא (As-
) ,isבכפוף למצגים וההתחייבויות של דלק אנרגיה המפורטים בפסקה ו' לעיל ,מבלי
שקיבלה מצג או התחייבות נוספים כלשהם.

ו16-
הוראות נוספות
ח .דלק אנרגיה תשפה את החברה ,ככל שהדבר יידרש ,לעניין מועד החזר ההשקעה בחזקת
תמר ,בהתאם להסדר המפורט בסעיף  6.7.3לתשקיף.
ט .אם וכאשר תתקבל החלטה בקשר עם אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה על-פי
הבאר בפרויקט תמר כאמור בסעיף 6.7.2א לתשקיף ,אזי אופן ההתחשבנות לעניין
החבות או הזכות להשיב או לקבל ,לפי העניין ,תמלוגים ששולמו ביתר או בחסר ,לפי
העניין ,יהיו כמפורט בסעיף האמור.
י.

ככל שתתקבל החלטה בתביעה המתוארת בסעיף  6.23.2לתשקיף ,לפיה תהיה זכאית
השותפות להשבה של תמלוגים ששולמו על ידה ביתר בתקופה שקדמה למועד הזכאות
לתמלוגים ,תישא דלק אנרגיה לבדה בחבות האמורה.

יא .דלק אנרגיה תעביר לחברה באופן שוטף מידע אודות החזקות ,כמפורט בסעיף 1.1
לתשקיף.
יב .החברה תחתום על הצטרפותה להסכם בעלי השעבודים המפורט בסעיף  6.18.4לתשקיף
ותקבל על עצמה את כל הזכויות וההתחייבויות של דלק אנרגיה תחת הסכם זה.
יג .היה והחברה תקצה לדלק אנרגיה מניות לאחר השלמת ההנפקה על פי התשקיף כאמור
בפסקה ג' לעיל ,תהיה דלק אנרגיה זכאית לבקש מהחברה לפרסם תשקיף מדף ודוח
הצעת מדף לצורך מכירת החזקותיה של דלק אנרגיה ,כולן או חלקן ,בתוך  90ימים
ממועד קבלת בקשה בכתב בעניין זה מדלק אנרגיה .אם במועד הגשתה של בקשה כאמור
יהיה לחברה תשקיף מדף בתוקף ,אזי תפעל החברה לפרסם דוח הצעת מדף בתוך 30
ימים ממועד הבקשה .דלק אנרגיה תישא בכל ההוצאות הכרוכות בפרסום דוח הצעת
מדף כאמור ,למעט במצב בו דוח הצעת המדף יכלול הצעת ניירות ערך המוחזקים על ידי
גוף נוסף מלבד דלק אנרגיה ,ובמקרה זה תישא דלק אנרגיה בחלק יחסי מההוצאות
האמורות .החברה תהיה רשאית לעכב את פרסום תשקיף המדף ו/או דוח הצעת המדף
אם לדעת דירקטוריון החברה פרסום כאמור באותה עת עלול לפגוע באופן מהותי בחברה
או בבעלי מניותיה (לרבות במקרה שהפרסום יפריע באופן מהותי לעסקת רכישה
מהותית ,ארגון מחדש או עסקה אחרת של החברה ,הפרסום ידרוש חשיפת מידע מהותי
שלחברה יש אינטרס עסקי לשמור עליו בסודיות ,או שהפרסום ימנע מהחברה לעמוד
בהוראות חוק ניירות ערך והתקנות שמכוחו) ,וזאת למשך תקופה של  90ימים ,במהלכה
לא תהיה החברה רשאית להציע לציבור ניירות ערך המוחזקים על-ידי גוף אחר כלשהו.
החברה לא תהיה רשאית לעכב את פרסום התשקיף או דוח הצעת המדף כאמור לעיל
יותר מפעם אחת במהלך תקופה של שישה חודשים ,אלא אם סיבת העיכוב היא
שהפרסום ימנע מהחברה לעמוד בהוראות חוק ניירות ערך והתקנות שמכוחו .דלק
אנרגיה תהיה זכאית להפעיל את זכותה לבקש מהחברה לפרסם דוח הצעת מדף כאמור
לעיל מעת לעת ,אך לא לפני תום תקופת החסימה שתחול על המניות מכוח כללי הבורסה.
יד .עד למועד השלמת העסקה יהיה כל צד רשאי לבטל את ההסכם בהודעה בכתב לצד השני.
לאחר השלמת העסקה לא תהיה לצדדים זכות לבטל את ההסכם ולבצע השבה.

ו17-
טו .כל צד יישא בכל מס ,היטל או אגרה המוטלים עליו על פי כל דין בגין התקשרותו בהסכם
וביצועו .החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות להנפקת אגרות החוב .דלק אנרגיה
תישא בכל ההוצאות הקשורות להנפקת המניות .במקרה של ביטול ההסכם תישא דלק
אנרגיה בכל התשלומים וההוצאות הקשורים להנפקת ניירות הערך.
טז .במקרה שהחברה תידרש לבצע פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב המוצעות על פי
התשקיף על פי סעיף  6.4לשטר הנאמנות לאגרות החוב ,מתחייבת דלק אנרגיה להפקיד
בחשבון הנפרד (כהגדרת בשטר הנאמנות) את הסכום הנדרש לצורך ביצוע הפדיון
המוקדם הכפוי כאמור.
יז .כמות ניירות הערך שיוצעו לציבור ,תנאיהם ומחיריהם (ריבית מירבית ומחיר מזערי
למניה) יפורטו בהודעה המשלימה שתפרסם החברה בתיאום ובהסכמה מראש בין
הצדדים.
יח .הצדדים יתנו הודעות מתאימות לשותפות ולתמר פטרוליום בדבר המחאת הזכות
לתמלוגים לחברה ,יחתמו על הודעות ,טפסים וכל מסמך אחר שיידרש לצורך השלמת
העסקה ויבצעו לצורך זה כל פעולה סבירה אחרת.
יט .הדין החל על ההסכם הוא דין מדינת ישראל.
כ .בהסכם נקבעו הוראות נוספות ,כמקובל בהסכמים מסוג זה ,לרבות לעניין פרשנות,
מסירת הודעות ,עריכת שינויים בהסכם ,התחשבנות ועוד.
6.7.6

העדר שליטה לגבי ניהול נכסי הנפט
יודגש ,כי לחברה כבעלת הזכות לתמלוגים אין כל השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט ואין
ביכולתה להבטיח כי תנאי החזקות לא יופרו על-ידי השותפות ותמר פטרוליום ו/או למנוע
חילוט של נכסי הנפט במקרים כאמור.

6.7.7

תחולת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע
על-פי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א( 2011-להלן" :חוק מיסוי רווחים ממשאבי
טבע") ,התמלוגים המשולמים לחברה מהווים "תשלום נגזר" ,כמשמעותו בחוק ,ולפיכך על
החברה כבעלת הזכות לתמלוגים חלה חובת תשלום היטל בגינם ,בסכום השווה למכפלת
התשלום הנגזר בשיעור ההיטל החל לגבי מיזם הנפט באותה שנת מס שבה התקבל התשלום.
לפרטים נוספים בעניין זה ראו ביאור  5לדוחות הכספיים ליום  31.12.2017של החברה.

6.7.8

השפעת הוצאות הפרויקט בנכסי הנפט על הזכות לתמלוגים
הוצאות חיפושים ,פיתוח והפקה מכל סוג החלות על השותפים בפרויקטים עליהם חלה זכות
התמלוג של החברה (להלן" :הוצאות הפרויקט") ,אינם מנוכים מזכות התמלוגים של
החברה .למרות שבעל זכות התמלוגים אינו נושא כאמור בתשלום הוצאות הפרויקט ,לגובה
ועיתוי הוצאות הפרויקט יש השפעה עקיפה על התמלוגים המשולמים ,במספר היבטים
עיקריים ,כמפורט להלן:
א .כאמור בסעיף 6.7.2א 1.לעיל ,בפרויקט ים-תטיס אימץ הממונה על ענייני הנפט את
עקרונות הנוסחה האנגלית ,לפיהם גידול בהוצאות הפרויקט משפיע לרעה על החברה,

ו18-
מאחר והוא גורם להגדלת גובה ההוצאות המוכרות לניכוי כפחת שנתי ,וכתוצאה מכך
קטן שיעור התמלוג האפקטיבי .כאמור בסעיף 6.7.2א לעיל ,במועד התשקיף שותפי תמר
נמצאים בדיון עם הממונה על ענייני הנפט לגבי אופן חישוב שווי השוק של התמלוג על-
פי הבאר בפרויקט תמר ,לכן לא ניתן להעריך כיצד יחושב בפרויקט תמר (ובפרויקטים
עתידיים אחרים) השווי על-פי הבאר של תמלוגי המדינה ,ומה תהיה ההשפעה (אם בכלל)
של הוצאות הפרויקט על שיעור התמלוג האפקטיבי.
ב .כאמור לעיל ,על החברה כבעלת זכות לתמלוגים חלה חובת תשלום היטל על-פי חוק
מיסוי רווחים ממשאבי טבע (להלן בסעיף זה" :ההיטל") ,הנגזרת משיעור ההיטל החל
לגבי פרויקט תמר ,לפיכך להוצאות הפרויקט עשויה להיות השפעה על גובה ההיטל
שתשלם החברה ועיתויו .גידול בהוצאות הפרויקט עשוי להשפיע לטובה על החברה
מאחר והוא ממתן את קצב גידול מקדם ההיטל ושיעורי ההיטל הנגזרים ממנו .יצוין כי
השפעה זו קיימת לגבי נכס נפט מסויים ,רק כל עוד ההיטל החל באותו נכס טרם הגיע
לשיעורו המירבי של ההיטל.
6.7.9

תוצאות העברת זכויות השותפות ותמר פטרוליום בנכסי הנפט לצדדים שלישיים
כאמור בסעיף 6.7.1ו' לעיל ,על-פי הסכם העברת הרשיונות ושטר התמלוגים ,הזכות
לתמלוגים צמודה לחלקן של השותפות ותמר פטרוליום בחזקות תמר ודלית ,ואם תעביר
השותפות ו/או תמר פטרוליום את זכויותיה בנכס נפט עליה לגרום לכך שמקבל ההעברה
יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות לתשלום התמלוגים כאמור לעיל .האמור לעיל לא יחול
במקרה של חילוט נכס עקב פיגור השותפות .לפיכך מובהר כי במקרה שזכויותיהן של דלק
קידוחים ו/או תמר פטרוליום בחזקת תמר ו/או בחזקת דלית תחולטנה ,אזי תפקע זכותה
של החברה לקבלת תמלוגים מהזכויות האמורות.
יובהר ,כי השותפות ותמר פטרוליום רשאיות להעביר לצד שלישי כלשהו את זכויותיהן בנכסי
הנפט ,כולן או חלקן ,ללא צורך בקבלת הסכמת החברה כבעלת זכות התמלוגים ,ובלבד
שהעברת הזכויות תהיה בכפוף לזכות לתמלוגים ובהתאם להתחייבויות השותפות ותמר
פטרוליום על-פי הסכם העברת הרשיונות ושטר התמלוגים.

6.7.10

העדר זכות לקבלת תקבולי ביטוחים
ביטוחים שנרכשים על-ידי השותפים בנכסי הנפט עליהם חלה זכות התמלוגים ,לכיסוי
אירועים ביטוחיים מסוימים שעלולים להתרחש במסגרת פעילויות החיפושים ,הפיתוח
וההפקה בנכסי הנפט ,אינם מעניקים לחברה זכויות כלשהן ואינם מזכים אותה בפיצוי
כלשהו בגין נזק או הפסד שעשויים להיגרם לה במקרים כאמור .עם זאת ,החברה התחייבה
להתקשר בפוליסה לביטוח ירידה בתפוקה בחזקת תמר כתוצאה מנזק פיזי תאונתי ובלתי
צפוי לרכוש חזקת תמר המכוסה בפוליסה מסוג "כל הסיכונים" לרכוש ובפוליסת אבדן
שליטה על באר כנהוג בפוליסות של שותפי תמר הישראלים ,כמפורט בסעיף  6.25להלן.

6.7.11

הסדרים מיוחדים לגבי הזכות לתמלוגים בפרויקט תמר
במסגרת הלוואות שנטלה השותפות ,המובטחות בשעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה
בפרויקט תמר ,נוצרו ונרשמו בעבר שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת בעלי התמלוגים

ו19-
על זכויותיה של השותפות בחזקת תמר להבטחת תשלום התמלוגים בנכסי נפט אלו ,ונחתמו
הסכמים המסדירים את היחסים בין בעלות התמלוגים לבין המממנים בנוגע לשעבודים
ומימושם .מובהר כי רישום השעבוד לטובת בעלי התמלוגים נעשה לדרישת הגופים שהעמידו
לשותפות את המימון ,ולא נבע מזכות המוקנית לבעלי התמלוגים .נכון למועד התשקיף רשום
בפנקס הנפט שעבוד של זכויותיה של השותפות בחזקת תמר להבטחת זכותה של דלק אנרגיה
לתמלוגים מחזקת תמר .בכפוף לרישום השעבוד הנ"ל על שם החברה בפנקס הנפט ,תצטרף
החברה כצד להסדרים עם המממנים הנ"ל .17לפרטים נוספים בעניין הסכמי המימון שנטלה
השותפות ,ראו סעיף  6.18להלן .מובהר כי לא נרשם בפנקס הנפט שעבוד לטובת דלק אנרגיה
בגין זכותה לקבלת תמלוגים מחלקה של תמר פטרוליום בחזקת תמר.
6.8

נכסי הנפט המוחזקים על-ידי

החברה18

כאמור לעיל ,החברה זכאית לקבל תמלוגים מנכסי נפט שונים ,לפיכך ,יובא להלן מידע אודות נכסי
הנפט בהם החברה מחזיקה (באמצעות זכותה לתמלוגים) ,נכון למועד התשקיף:
6.8.1

חזקות תמר ודלית
א .כללי
חזקת תמר
פרטים כלליים אודות נכס הנפט
שם נכס הנפט:
מיקום:
שטח:
סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג
זה :
תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס
הנפט:
תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת
נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת – יש לציין
את תקופת ההארכה האפשרית:
ציון שם המפעיל (:)Operator
ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם
הישיר בנכס הנפט וכן ,למיטב ידיעת החברה,
שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:

17
18
19
20

חזקת תמר
נכס ימי כ 90 -ק"מ מערבית לחופי חיפה ,בעומק
מים של  1,670מטר.
כ 250 -קמ"ר
חזקה;
פעולות מותרות על-פי חוק הנפט – חיפושים והפקה
2.12.2009
1.12.2038
19

1.12.2038
בכפוף לחוק הנפט ב 20-שנים נוספות
נובל
▪ נובל (.)25%
▪ ישראמקו נגב  ,2שותפות מוגבלת (להלן:
20

האישור העקרוני שקיבלו דלק אנרגיה והחברה מהממונה על ענייני הנפט ,כאמור בהערת שוליים  1בפרק זה ,מתייחס גם
להעברת השעבוד האמור על שם החברה.
בגין החזקתה בזכות לתמלוגים מנכסים אלו ,בהתאם למונח "החזקה בנכס נפט" כאמור בסעיף 19א(ג) לתוספת הראשונה
לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט.1969-
בשטח חזקת תמר התגלו שדות הגז הטבעי תמר ו -תמר  SWבשנים  2009ו ,2013 -בהתאמה.
במסגרת יישום הוראות מתווה הגז ,בחודש מרץ  2018העבירה נובל לתמר פטרוליום זכויות בשיעור ( 7.5%מתוך  )100%מחזקות
תמר ודלית ,בתמורה להקצאה פרטית של  43.5%ממניות תמר פטרוליום (לאחר ההקצאה) .בעקבות העסקה הנ"ל ,נכון למועד
הדוח מחזיקה השותפות ב 22.6% -מהזכויות ההוניות וב 16.67% -מזכויות ההצבעה בתמר פטרוליום..

ו20-
חזקת תמר
פרטים כלליים אודות נכס הנפט
"ישראמקו") ( .)28.75%למיטב ידיעת החברה,
השותף הכללי בישראמקו ,ישראמקו אויל אנד
גז בע"מ ,הינו חברה פרטית הנשלטת בעקיפין
21
על-ידי מר חיים צוף.
▪ השותפות.)22%( 22
▪ תמר פטרוליום)16.75%( 23
▪ דור חיפושי גז ,שותפות מוגבלת (להלן" :דור")
( .)4%למיטב ידיעת החברה ,השותף הכללי
בדור חיפושים הינו אלון ניהול חיפושי גז טבעי
בע"מ ,חברה פרטית בשליטת אלון חיפושי גז
טבעי בע"מ ,שהינה חברה ציבורית אשר בעלת
השליטה בה היא "אלון" חברת הדלק לישראל
בע"מ ,שהינה חברה פרטית.
▪ אוורסט תשתיות שותפות מוגבלת (להלן:
"אוורסט") .3.5% 24למיטב ידיעת השותפות,
אוורסט הינה שותפות מוגבלת אשר שותפות בה
הראל חברה לביטוח בע"מ וגופים מוסדיים
נוספים שבבעלותה ,וכן שותפות מקבוצת קרן
תשתיות ישראל.

חזקת תמר
פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט
בעד החזקה בנכס נפט שנרכש – ציון תאריך מועד השלמת ההצעה על-פי התשקיף.
הרכישה:
תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס באמצעות זכותה לקבלת תמלוגים.
הנפט:
ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ( 1.52%בהתאם לאמור בסעיף  6.7.3לעיל ,נתון זה
הינו לאחר מועד החזר ההשקעה)
ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט:
לפרטים אודות אופן החישוב הנ"ל ,ראו סעיף
6.8.1ה להלן.

חזקת דלית
פרטים כלליים אודות נכס הנפט
שם נכס הנפט:
מיקום:
שטח:
סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג
זה :

21

22
23
24
25

25

חזקת דלית
נכס ימי כ 50 -ק"מ מערבית לחופי חיפה
כ 250 -קמ"ר
חזקה;
פעולות מותרות על-פי חוק הנפט – חיפושים
והפקה

נכון למועד התשקיף ,תאגידים הנשלטים על-ידי מר חיים צוף מחזיקים בכ 22.26%-מיחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי
ישראמקו ניהול ( )1988בע"מ (השותף המוגבל בישראמקו) .כמו כן ,מר חיים צוף מחזיק במישרין בכ 0.43% -מיחידות
ההשתתפות שהונפקו על-ידי השותף המוגבל בישראמקו.
על-פי מתווה הגז ,על השותפות למכור את כל זכויותיה בחזקות תמר ודלית לצד שלישי שאינו צד קשור עד המועד הקובע לתמר
(תוך  72חודשים ממועד מתן הפטור לפי חוק ההגבלים העסקיים).
ראו הערת שוליים  23לעיל.
בחודש דצמבר  2016הושלמה עסקה למכירת  3.5%מזכויותיה של נובל בחזקת תמר לאוורסט.
בשטח חזקת דלית התגלה בשנת  2009מאגר הגז דלית.

ו21-
חזקת דלית
פרטים כלליים אודות נכס הנפט
2.12.2009
תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
1.12.2038
תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס -
הנפט:
1.12.2038
תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת בכפוף לחוק הנפט ב 20-שנים נוספות
נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת – יש לציין
את תקופת ההארכה האפשרית:
נובל
ציון שם המפעיל (:)Operator
26
וחלקם
הנפט
בנכס
הישירים
ציון שמות השותפים
▪ נובל (.)25%
החברה,
ידיעת
למיטב
וכן,
הישיר בנכס הנפט
▪ ישראמקו (.)28.75%
האמורים:
בשותפים
השליטה
שמות בעלי
27
▪ השותפות (.)22%
▪ תמר פטרוליום.)16.75%( 28
▪ דור (.)4%
29
▪ אוורסט ()3.5%

חזקת דלית
פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט
בעד החזקה בנכס נפט שנרכש – ציון תאריך מועד השלמת ההצעה על-פי התשקיף.
הרכישה:
תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס באמצעות זכותה לקבלת תמלוגים.
הנפט:
ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות לפני החזר ההשקעה – 0.35%
לאחר החזר ההשקעה – 1.52%
ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט:
לפרטים אודות אופן החישוב הנ"ל ,ראו סעיף
6.8.1ה להלן.

ב .עיקר תנאי שטרי חזקות תמר ודלית
התנאים שנקבעו בחזקות תמר ודלית (להלן בסעיף זה" :החזקות") זהים בעיקרם
וכוללים ,בין היתר ,הוראות בנושאים העיקריים הבאים :בעלי החזקות ושיעור החזקתם
בכל אחת מהחזקות כמפורט לעיל; קביעה כי בעלי החזקות לא יחליפו את המפעיל אלא
בחברה שאושרה על-ידי הממונה על ענייני הנפט ,מראש ובכתב; שטח כל אחת מהחזקות
הינו  250קמ"ר שנבחרו מתוך שטחי הרשיונות בהן ניתנו החזקות; היקף החזקות
וחובותיהם של בעלי החזקות; תקופת החזקות כמפורט לעיל; מכירה לצרכנים בישראל;
חובות בעלי החזקות בהקמת מערכת ההפקה ומערכת ההולכה באופן שיאפשר יכולת
הפקה מסחרית כוללת משטח שתי החזקות שלא תפחת מ 7-מיליארד מטר מעוקב של גז
טבעי בשנה החל מתחילת תקופת ההפקה המסחרית בכפוף להוראות שטרי החזקות;
חובות בעלי החזקות לפעול בהתאם ללוחות זמנים בנוגע להגשת תכניות לפיתוח מערכת
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ראו הערת שוליים  20לעיל.
ראו הערת שוליים  22לעיל.
ראו הערת שוליים  23לעיל
ראו הערת שוליים  24לעיל.

ו22-
ההפקה ,להקמת מערכת ההולכה ולהקמת מתקן הקבלה (להלן" :המתקנים") ובנוגע
לתחילת ההקמה של כל אחד מהנ"ל וכן אופן עדכון לוחות הזמנים כאמור; התקשרות עם
חברת פיקוח שתפקח על התכנון וההקמה של מערכת ההפקה; עקרונות להפקה מסחרית;
אחסון גז טבעי; תנאים להפעלת המתקנים ותחזוקתם; הסדרי בטיחות בהתקנה,
בהפעלה ובתחזוקה של המתקנים; ביטול החזקות או הגבלתן כמפורט לעיל; נטישת
מתקני מערכת ההפקה ואיטום קידוחים; המצאת ערבויות בנקאיות להבטחת מילוי תנאי
שטרי החזקות ,ותנאים לחילוטן; אחריות ,שיפוי וביטוח.
עמידה בתנאי תוכנית העבודה בפרויקט תמר

ג.

30

מעבר לאמור בתנאי שטרי חזקות תמר ודלית כמפורט בסעיף 6.8.1ב לעיל ,לא נקבעה
תוכנית עבודה מחייבת בפרויקט תמר.
ד .תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת בפרויקט תמר
 .1להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בפרויקט תמר מיום
 1.1.2015ועד למועד פרסום התשקיף ,וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות:
חזקת תמר
תקופה

2015

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת

•
•

המשך הפקה מפרויקט תמר ,תפעול ותחזוקה שוטפים.
שידרוגים ושיפורים במערך ההפקה ,רכישת ציוד וחלפים וכן השלמות נוספות במסגרת
פיתוח פרויקט תמר.
השלמת ההתקנה ותחילת ההרצה של פרויקט המדחסים הכולל הוספת שלושה מדחסים
ומערכות עזר נלוות (להלן" :פרויקט המדחסים").
המשך ביצוע פעולות רכש לחיבור קידוח תמר  SWלמתקני פרויקט תמר.
ביצוע פעולות בקשר להרחבת יכולת האספקה מפרויקט תמר (מעבר לפרויקט
המדחסים) לרבות תכנון והכנות לקראת ביצוע קידוחים נוספים ובחינת חלופות לביצוע
חלופות לייצוא גז מפרויקט תמר למדינות שכנות.
המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה ,בין השאר ,בהתאם לנתוני הקידוחים
וההפקה.
מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה ובכלל זה פרוספקט למטרות
עמוקות בשטח החזקה ופרוספקט למטרות נפט.

•
•

המשך הפקה מפרויקט תמר ,תפעול ותחזוקה שוטפים.
השלמת הרצה תפעולית של פרויקט המדחסים .לפרטים נוספים ראו סעיף 6.8.1ד2.
להלן.
ביצוע קידוח פיתוח והפקה נוסף" ,תמר ,"8-והקמת תשתיות נלוות לשם חיבורו של
הקידוח למערכת ההפקה התת ימית הקיימת של פרוייקט תמר31.
שידרוג ושיפור מערך ההפקה בפלטפורמת תמר ובמתקני הקבלה בחוף אשדוד (להלן:
"מתקן הקבלה") ,לרבות רכישת ציוד וחלפים ושיפור מערכות תפעול ותחזוקה וביצוע
פעולות בקשר להרחבת יכולת האספקה מפרויקט תמר ,לרבות תכנון והכנות לקראת
ביצוע קידוחים נוספים ובחינת חלופות ייצוא גז מפרויקט תמר למדינות שכנות.
32
הכשרת צינור תמר  10אינטש להולכת גז טבעי וקבלת רישיון הולכה בצינור זה.

•
•
•
•
•
2016

•
•

•

30
31
32

נכון למועד התשקיף ,הוגשה תוכנית פיתוח מפורטת לגבי חזקת תמר בלבד.
הקידוח החל בחודש אוקטובר  2016והושלם בחודש באפריל ( 2017כולל את חיבורו למערכת ההפקה) .עם השלמת קידוח תמר-
 8וחיבורו למערכת ההפקה החלה בחודש אפריל  2017הזרמת הגז הטבעי מהקידוח.
רישיון ההולכה ניתן לחברת תמר  10אינטש בע"מ ,חברה בבעלות בעלי הזכויות בחזקה.

ו23-
חזקת תמר
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקופה

• המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה ,בין השאר ,בהתאם לנתוני הקידוחים
וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים נוספים.
• מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות בשטח
החזקה.
2017

•
•
•

המשך הפקה מפרויקט תמר ,תפעול ותחזוקה שוטפים.
השלמת קידוח תמר ,8-חיבורו למערכת ההפקה ותחילת הזרמת הגז הטבעי מהקידוח.
שידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה ,לרבות הוספת מבנים והחלפת
שסתומי הניתוק הראשיים בפלטפורמה בשסתומים חדשים מסוג שונה על מנת לשפר
33
את תפקודם.
עיבוד מחדש של סקרים סייסמים באמצעות חברת .Western Geco
תחילת פרויקט התקנת מערכות לצמצום פליטות מפלטפורמת תמר.
המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה ,בין השאר ,בהתאם לנתוני הקידוחים
וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים נוספים.
מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות בשטח
החזקה.

•
•

המשך הפקה מפרויקט תמר ,תפעול ותחזוקה שוטפים.
הקמת מתקן לטיפול בנוזל  ,)MRU( MEGככל שיוחלט להקימו ,במהלך השנים 2019
עד .2021
השלמת חיבור קידוח תמר  SWלמתקני פרויקט תמר .לפרטים נוספים ראו סעיף
6.8.1ד 4.להלן.
סיום פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים באמצעות חברת  Western Gecoופענוח
מחודש של סקרים סייסמים.
המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה ,בין היתר ,בהתאם לנתוני הקידוחים
וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים והשלמות נוספים.
קדיחת קידוחים והשלמות נוספים ,ככל שיידרש ,בהתאם לנתוני ההפקה בפועל
ולביקושים בשוק.
מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות בשטח
החזקה.
סיום פרויקט להתקנת מערכות לצמצום פליטות מפלטפורמת תמר.
שידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה ,לרבות הוספת מבנים ושיפור אמצעי
אבטחה.

•
•

•
•
2018
ואילך
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•
•
•
•
•
•
•

תקופה
2015

33
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חזקת דלית
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת
• בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים ולנתוני ההפקה
ממאגר תמר.

ביום  ,20.9.2017החלה המפעילה בפרויקט תמר בביצוע עבודות שדרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה (להלן:
"עבודות השדרוג") וזאת בשני פרקי זמן ,כאשר בכל אחד מפרקי הזמן האמורים הוזרם גז טבעי משדה תמר לפלטפורמת הפקה
של פרויקט תמר באמצעות צינור אחד בלבד מתוך שניים ,ובהיקף של מחצית מקיבולת ההפקה המקסימלית .במהלך עבודות
השידרוג התגלה סדק בצנרת האוורור המשמשת לשחרור גז טבעי ולחץ מהפלטפורמה בעתות שגרה וחירום (להלן" :הסדק" או
"התקלה ") .בעקבות איתור הסדק ,ובהתאם לנהלים הקיימים בפלטפורמת תמר ,הופסקה באופן מבוקר ביום 21.9.2017
אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר .המפעילה הודיעה לשותפי תמר כי לא קיימת כל חשיפה בטיחותית וסביבתית .לאחר ניתוח
הנדסי מקיף ,החליטה המפעילה להמשיך בעבודות השדרוג המתוכננות וזאת במקביל לתיקון התקלה .שותפי תמר פעלו ליידע
את לקוחותיהם כנדרש ,בהתאם לתנאי הסכמי אספקת הגז שנחתמו עימם ,וכן עמדו בקשר רציף ופועלו בתיאום מלא עם
משרדי הממשלה השונים .יצוין ,כי ביום  27.9.2017חודשה הזרמת גז טבעי ממאגר תמר לאחר שלילה לפני השלימה המפעילה
את תיקון התקלה .עלויות תיקון התקלה והשפעתה על הכנסות השותפות ותמר פטרוליום ממכירת גז טבעי אינן מהותיות .עוד
יצוין ,כי ביום  10.10.2017הסתיימו עבודות השדרוג כמתוכנן .עבודות השדרוג לא השפיעו מהותית על הכנסות השותפות ותמר
פטרוליום ממכירת גז טבעי ברבעונים השלישי והרביעי לשנת .2017
הטבלה להלן אינה כוללת פעולות נטישה של המאגר.

ו24-
חזקת דלית
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקופה

• עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל נתונים
ממאגרים סמוכים ובכלל זה נתוני הפקה ממאגר תמר.
• מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה.
2016

• בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים ולנתוני ההפקה
ממאגר תמר.
• עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל נתונים
ממאגרים סמוכים ובכלל זה נתוני הפקה ממאגר תמר.
• מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה ,ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות
בשטח החזקה.

2017

• בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים ולנתוני ההפקה
ממאגר תמר.
• עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל נתונים
ממאגרים סמוכים ובכלל זה נתוני הפקה ממאגר תמר.
• מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה ,ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות
בשטח החזקה.

 2018ואילך

•
•
•
•

בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים ונתוני ההפקה
ממאגר תמר.
עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית ,בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל נתונים
ממאגרים סמוכים ,ובכלל זה ,נתוני ההפקה ממאגר תמר.
מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה ,ובכלל זה ,פרוספקט למטרות
עמוקות בשטח החזקה.
השלמת קידוח דלית , 1-קדיחת קידוחים נוספים ככל שיידרש ,וחיבור המאגר למערכת
ההפקה התת ימית של פרויקט תמר.

 .2תוכנית הפיתוח בפרויקט תמר

35

תוכנית הפיתוח של פרויקט תמר (להלן בסעיף זה" :תוכנית הפיתוח") כללה בעיקרה,
 5בארות 36שכל אחת מהן יכולה להפיק כ 250 MMCF -ליום .הגז מוזרם משדה תמר
באמצעות שני צינורות בקוטר  16אינטש לפלטפורמת טיפול שהוקמה מול חופי
אשקלון (להלן" :פלטפורמת תמר") ,כ 2-ק"מ צפונית לפלטפורמה של פרויקט ים
תטיס .מפלטפורמת תמר מוזרם הגז הטבעי בצינור בקוטר  30אינטש למתקן הקבלה,
ומשם למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז.
לשם הגדלת יכולת האספקה ממאגר תמר ,הושלמה בחודש יולי  2015עבודות ההתקנה
של פרויקט המדחסים ,שהרצתם התפעולית הסתיימה במהלך הרבעון השני של שנת
.2016
ביום  29.8.2016העניק שר האנרגיה לשותפי תמר 37רישיון להפעלה של צינור בקוטר
 10אינטש אשר יועד עד כה להובלת קונדנסט מפלטפורמת תמר ,לשם העברת גז טבעי
בכדי להגדיל את כושר אספקת הגז .בחודש אפריל  2017החלה הזרמת הגז הטבעי
מקידוח "תמר ,"8-אשר נקדח והושלם בשנת  ,2017על מנת ,בין היתר ,להגדיל את
היתירות במערכת ההפקה ולאפשר אספקה מירבית ממאגר תמר בעת ביקושי השיא.

35
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תוכנית הפיתוח של מאגר תמר אשר הוגשה לממונה על ענייני הנפט על ידי המפעיל בשם שותפי חזקות תמר ודלית כללה ,בין
היתר ,התייחסות לפיתוח חזקת דלית .כמו כן ,השותפות ביחד עם יתר שותפי חזקות תמר ודלית ,מעדכנים מיפוי של מאגר
דלית וכן מבצעים ניתוח של המאגר ,וזאת בהתבסס על סקר סייסמי שבוצע.
כיום ,כולל מאגר תמר  6בארות ,כולל קידוח "תמר ."8-לפרטים אודות קידוח תמר 8-ראו סעיף 6.8.1ד לעיל.
הרשיון הוענק לחברת תמר  10אינטש בע"מ ,המוחזקת על-ידי שותפי תמר ,לפי שיעור החזקתם בחזקת תמר.

ו25-
יכולת אספקת הגז מפרויקט תמר (הכולל את מתקני פרויקט תמר ,מערכות המדחסים
ומערכות ההולכה והטיפול של פרויקט ים תטיס ששודרגו והותאמו לשימוש בפרויקט
תמר) למערכת ההולכה של נתג"ז ,עומדת על כ 1.1 BCF -ליום בהפקה מקסימאלית
לפרטים אודות ההפקה הממוצעת היומית בין השנים  2016-2017ראו הערת שוליים
מס'  50להלן.
מערכת ההפקה של פרויקט תמר ,מאז הפעלתה המסחרית ,הייתה בעלת אמינות
תפעולית גבוהה ביותר (של למעלה מ.)up-time 99% -
העלות הכוללת שהושקעה בפרויקט תמר ,כמתואר לעיל ,נכון ליום ,31.12.2017
עומדת על סך של כ 4.5-מיליארד דולר (( )100%לרבות עלויות אקספלורציה בחזקות
תמר ודלית ,למעט עלויות סילוק ונטישה).
 .3בחינת אפשרות להרחבת יכולת האספקה של פרויקט ההרחבה תמר
נכון למועד פרסום הדוח ,ולאור חתימת הסכם הייצוא מתמר עם דולפינוס (כמתואר
בסעיף 6.10.5א2.להלן) מכתב הכוונות הבלתי מחייב לניהול משא ומתן על הסכם
לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר לחברת ( Union Fenosa Gas SA38להלן,)"UFG" :
אשר נחתם בשנת  2014בין שותפי תמר לבין חברת  ,UFGאינו רלבנטי עוד (כמתואר
בסעיף 6.10.5א 1.להלן) .נכון למועד פרסום הדוח ,בוחנים שותפי תמר אפשרויות שונות
לאספקת גז טבעי לצורך הזנת מתקני ההנזלה הקיימים של  UFGבמצרים ,בין על
בסיס מזדמן ( )interruptibleובין על בסיס קבוע.
לאור האמור לעיל ,ולאור חתימת הסכם הייצוא מתמר עם דולפינוס ,כאמור לעיל,
בוחנים שותפי תמר אפשרויות לביצוע הרחבה של יכולת האספקה מפרויקט תמר ,ככל
שתידרש.
הרחבת יכולת האספקה עשויה לכלול מספר קידוחי הפקה נוספים אשר יחוברו
למערך ההפקה הקיים ,וכן צינור אספקה נוסף משדה תמר לפלטפורמות תמר ומרי .B
כמו כן ,נבחנים הצורך והאופן של השידרוג הנדרש של פלטפורמות תמר ומרי .B
 .4פיתוח מאגר תמר SW

על-פי תוכנית הפיתוח של מאגר תמר  ,SWאשר הוגשה לממונה על ענייני הנפט בחודש
אפריל  ,2014עתיד מאגר תמר  SWלהיות מפותח על-ידי חיבורו למתקנים התת ימיים
של פרויקט תמר .עלות פיתוחו של מאגר תמר  SWבמתכונת האמורה אושרה בחלקה
על-ידי שותפי תמר במהלך חודש ינואר .2014
ביום  4.6.2014דחה הממונה על ענייני הנפט את התוכנית לפיתוח מאגר תמר SW
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למיטב ידיעת החברה UFG ,הינה בבעלות שווה של  Gas Naturalהספרדית ו ENI-האיטלקית והיא חלק מקבוצת חברות
קשורות מספרד העוסקות ב , LNG-עם נכסים בכל שרשרת האספקה של הגז ,לרבות בחיפוש ,הפקה ,הנזלה ,הובלה ,הגזה
( )regasificationושיווק של גז טבעי ו.LNG-

ו26-
במתכונת הנ"ל ,לאור העובדה שחלק קטן ממאגר תמר  SWגולש לרישיון ערן .לפרטים
אודות ההליך המשפטי בקשר עם דחיית הממונה את תוכנית הפיתוח האמורה ראו
סעיף  6.23.2להלן.
כמפורט בסעיף .6.21.13ד להלן ,קובע מתווה הגז כי הממונה על ענייני הנפט ייתן
אישור לתוכנית הפיתוח של מאגר תמר  ,SWבכפוף לכך שההפקה של גז טבעי ממאגר
תמר  SWלא תניב הכנסות בהיקף הגבוה מ 575-מיליון דולר .מגבלת ההפקה האמורה
תבוטל על-ידי הממונה על ענייני הנפט לאחר שתושג הסכמה בין החשב הכללי במשרד
האוצר לבעלי חזקת תמר בכל הנושאים הקשורים בזכויות שותפי תמר במאגר תמר
 .SWנכון למועד התשקיף  ,טרם התקבל אישור הממונה על ענייני הנפט לתוכנית
הפיתוח של מאגר תמר  SWוטרם הושגה ההסכמה להסרת מגבלת ההפקה האמורה.
יצוין ,כי ביצוע קידוח תמר 8-כאמור בסעיף 6.8.1ד 1.לעיל ,איפשר את דחיית פיתוח
מאגר תמר  ,SWבהתאם לתכנית הפיתוח וההפקה של הפרויקט .להערכת החברה,
פיתוח מאגר תמר  SWוחיבורו למערכת ההפקה צפויים להתבצע בשנת .2021
לפרטים בדבר פעולות להשלמתו ולפיתוחו של מאגר תמר  ,SWראו סעיף 6.8.1ד1.
לעיל.
 .5הסדרה מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים תטיס ומפרויקט תמר
החל מראשית חודש אוקטובר  ,2017עם פקיעת חלק מהסכמי מכירת הגז הטבעי
ממאגר ים תטיס ,מספקים שותפי ים תטיס גז טבעי בהתאם להסכמים המוקדמים,
ממאגר ים תטיס בלבד .נכון למועד פרסום התשקיף ,בכוונת שותפי ים תטיס להתקשר
עם שותפי תמר (שאינם משותפים לפרויקט ים תטיס) בהסכם למכירת עודפי ההפקה
ממאגר ים תטיס (שאינם מהותיים) לשותפי תמר (שאינם משותפים לפרויקט ים
תטיס) ,לשם מכירתם ללקוחות פרויקט תמר .מכירת העודפים כאמור לא צפויה
להיות בעלת השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של החברה.
לפרטים בדבר תביעה שהגישו שותפי תמר שלהם גם זכויות בפרויקט ים תטיס בקשר
עם בסיס החבות בתמלוגים לה זכאית המדינה בגין ההכנסות הנובעות מאספקת גז
טבעי ללקוחות הסופיים ,ראו סעיף  6.23.2להלן.
פריט
סך ההכנסות ממכירות גז בחזקת
תמר
שיעור זכויותיה של השותפות
בחזקת תמר
שיעור זכויותיה של תמר פטרוליום
בחזקת תמר
שיעור התמלוג לו זכאית החברה
מתוך חלקן של השותפות ותמר
פטרוליום

אחוז
100%

הסברים

22%
9.25%
4.875%

לפרטים בדבר זכות התמלוגים של
החברה ושיעוריה ,ראו בסעיף 6.7
לעיל.

ו27-
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של החברה מתוך
הכנסות הפרויקט בחזקת תמר

1.52%
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מחושב לפי שיעור התמלוג לו
זכאית החברה מתוך חלקה של
השותפות כמפורט לעיל ,כשהוא
מוכפל בשיעור זכויותיה של
השותפות בנכס הנפט כמפורט
לעיל ,בתוספת שיעור התמלוג לו
זכאית החברה מתוך חלקה של
תמר פטרוליום כמפורט לעיל,
כשהוא מוכפל בשיעור זכויותיה
של תמר פטרוליום בנכס הנפט
עליהם חל התמלוג (קרי.)9.25% :
יודגש ,כי השיעור בפועל של
תמלוגי החברה עשוי להיות נמוך
יותר מאחר וחישוב התמלוגים
בפועל נעשה בהתאם לאופן בו
מחושבים תמלוגי המדינה.
לפרטים נוספים אודות אופן
חישוב התמלוגים ,ראו סעיף 6.7
לעיל.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות החברה כאמור לעיל לעניין הפעולות המתוכננות,
העלויות ,לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות ,לרבות אפשרות הרחבת
קיבולת האספקה וקצבי ההפקה בפרויקט תמר ,הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על הערכות השותף הכללי בשותפות ותמר פטרוליום לגבי הפעולות
המתוכננות ,העלויות ,לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות וקצבי ההפקה
המתבססים כולם על הערכות שקיבלו השותף הכללי בשותפות ותמר פטרוליום מהמפעילה.
הפעולות המתוכננות ,העלויות ,לוחות הזמנים וקצבי ההפקה בפועל עשויים להיות שונים
מהותית מההערכות לעיל והם מותנים ,בין היתר ,בקבלת ההחלטות המתאימות על-ידי
שותפי תמר ,בקבלת האישורים הנדרשים על-פי כל דין ,בהשלמת התכנון המפורט של
מרכיבי הפעולות ,בקבלת הצעות מקבלנים ,בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם,
ברגולציה החלה ,ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.
ה .השיעור המשוייך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות מפרויקט תמר
החברה איננה מחזיקה כאמור זכות ישירה בנכסי הנפט של השותפות ותמר פטרוליום,
והיא איננה נושאת בהוצאות כלשהן בקשר לפעילות החיפושים ,הפיתוח וההפקה בנכסי
הנפט .זכות התמלוגים מקנה לחברה שיעורים מסוימים מחלקן של השותפות ותמר
פטרוליום בנפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מחזקות
תמר ודלית.
בטבלה שלהלן מובאים פרטים לעניין השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות
של החברה מתוך ההכנסות מחזקת תמר (כאמור בסעיף  ,6.7.3הנתונים בטבלה הינם
לאחר מועד החזר ההשקעה):
בטבלה שלהלן מובאים פרטים לעניין השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות
של החברה מתוך ההכנסות מחזקת דלית:
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מתוכם מחוייבת השותפות בתשלום של  1.07%ותמר פטרוליום מחוייבת בתשלום של .0.45%

ו28-
פריט
סך ההכנסות ממכירות גז בחזקת
דלית
שיעור זכויותיה של השותפות
בחזקת דלית
שיעור זכויותיה של תמר פטרוליום
בחזקת דלית עליהן חלה זכות
התמלוג
שיעור התמלוג לו זכאית החברה
מתוך חלקן של השותפות ותמר
פטרוליום
השיעור המשויך בפועל למחזיקי
הזכויות ההוניות של החברה מתוך
הכנסות הפרויקט בחזקת דלית

ו.

לפני החזר
השקעה
100%

לאחר החזר
השקעה
100%

22%

22%

9.25%

9.25%

1.125%

4.875%

40

41

0.35%

1.52%

הסברים

לפרטים בדבר זכות התמלוגים של
החברה ושיעוריה ,ראו בסעיף 6.7
לעיל.
מחושב לפי שיעור התמלוג לו
זכאית החברה מתוך חלקה של
השותפות כמפורט לעיל ,כשהוא
מוכפל בשיעור זכויותיה של
השותפות בנכס הנפט כמפורט
לעיל ,בתוספת שיעור התמלוג לו
זכאית החברה מתוך חלקה של
תמר פטרוליום כמפורט לעיל,
כשהוא מוכפל בשיעור זכויותיה
של תמר פטרוליום בנכס הנפט
כמפורט לעיל.
לפרטים אודות אופן חישוב שווי
שוק על-פי הבאר של התמלוגים
מחזקת דלית ראו סעיף 6.7.2ב
לעיל.
לפרטים נוספים אודות אופן
חישוב התמלוגים ,ראו סעיף 6.7
לעיל.

עתודות ,משאבים מותנים ומשאבים מנובאים בפרויקט תמר
 .1עתודות בחזקת תמר

42

43

א .נתוני כמויות
על-פי דוח שקיבלה השותפות מחברתNetherland, Sewell & Associates, Inc .

(להלן ,)"NSAI" :ואשר הוכן בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום
( ,)SPE-PRMSנכון ליום ( 31.12.2017להלן" :דוח העתודות") עתודות הגז הטבעי
והקונדנסט שבפרויקט תמר (הכולל את מאגרי תמר ותמר  ,)SWהמסווגים
כעתודות בהפקה ( ,)On Productionהינן כמפורט להלן:
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מתוכם מחוייבת השותפות בתשלום של  0.247%ותמר פטרוליום מחוייבת בתשלום של .0.104%
מתוכם מחוייבת השותפות בתשלום של  1.07%ותמר פטרוליום מחוייבת בתשלום של .0.45%
למיטב ידיעת השותפות ,ביצע משרד האנרגיה אומדן עצמאי של היקף העתודות במאגר תמר ,באמצעות יועצים חיצונים ,בין
היתר לצורך חישוב מכסות הייצוא מפרויקט תמר ,וזאת בהתאם להחלטת הממשלה ,כמפורט בסעיף .6.21.13ג להלן .נכון
למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה ,בכוונת משרד אנרגיה לערוך בחינה מחודשת של האומדן כאמור.
הטבלה אינה כוללת משאבים המצויים בשטח רשיון ערן.

ו29-
מאגר תמר

קטגוריית עתודות

מאגר תמר SW
)(Gross

)(Gross

עתודות מוכחות 1P
()Proved Reserves
עתודות צפויות
()Probable Reserves
סה"כ עתודות מסוג 2P
()Proved+Probable Reserves
עתודות אפשריות
()Possible Reserves
סה"כ עתודות מסוג 3P
()Proved+Probable+Possible Reserves

סה"כ (מאגרי תמר ותמר )SW
)(Gross

סה"כ (מאגרי תמר ותמר )SW
השיעור המשויך למחזיקי
הזכויות ההוניות של החברה
44
()Net
קונדנסט
גז טבעי

גז טבעי

קונדנסט

גז טבעי

קונדנסט

גז טבעי

קונדנסט

BCF

Milion
Barrels

BCF

Milion
Barrels

BCF

Milion
Barrels

BCF

Milion
Barrels

7,040.2

9.2

796.4

1.0

7,836.6

10.2

119.4

0.2

3,018.0

3.9

203.5

0.3

3,221.5

4.2

49.1

0.2

10,058.2

13.1

999.9

1.3

11,058.1

14.4

168.5

0.2

1,851.7

2.4

217.6

0.3

2,069.2

2.7

31.5

-

11,909.9

15.5

1,217.5

1.6

13,127.3

17.1

200

0.2

אזהרה – עתודות אפשריות ( )Possible Reservesהן העתודות הנוספות אשר אינן צפויות להיות מופקות באותה מידה כמו העתודות הצפויות (.)Probable Reserves
ישנו סיכוי של  10%שהכמויות שיופקו בפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות העתודות המוכחות ( ,)Proved Reservesבצירוף כמות העתודות הצפויות ( Probable

 )Reservesובצירוף כמות העתודות האפשריות (.)Possible Reserves

.44

בדוח העתודות לא צוין חלק החברה ( )Netאלא חלק של החברה ( .)Grossלפרטים בדבר מועד החזר ההשקעה ראו סעיף  6.7.3לעיל.

ו30-

ב .בדוח ציינה  ,NSAIבין היתר ,מספר הנחות והסתייגויות ובכללן כי )1( :ההערכות,
כמקובל בהערכת עתודות על-פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום (SPE-

 ,)PRMSאינן מותאמות לסיכונים; ( NSAI )2לא ביקרה בשדה הנפט ולא בדקה את
התפעול המכני של המתקנים והבארות או את מצבם; ( NSAI )3לא בחנה חשיפה
אפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה .יחד עם זאת ,ציינה  NSAIכי נכון למועד דוח
העתודות לא ידוע לה על חבות אפשרית בנוגע לענייני איכות הסביבה העלולה להשפיע
באופן מהותי על כמות העתודות המוערכת בדוח העתודות או על מסחריותן ,ועל כן
לא כללה בדוח העתודות עלויות שעלולות לנבוע מחבות כאמור; ( NSAI )4הניחה כי
המאגרים יפותחו בהתאם לתכניות הפיתוח הקיימות ,שיתופעלו באופן סביר ,שלא
תיקבע רגולציה אשר תשפיע על יכולת בעל זכויות הנפט להפיק את העתודות
ושתחזיותיה בנוגע להפקה עתידית תהיינה דומות לתפקוד המאגרים בפועל.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות  NSAIבדבר כמויות עתודות הגז הטבעי והקונדנסט
במאגרי תמר ותמר  SWהינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך .ההערכות לעיל
מבוססות ,בין היתר ,על מידע גיאולוגי ,גיאופיסי ,הנדסי ואחר ,שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה
בפרויקט תמר ,והינן בגדר הערכות והשערות בלבד של  NSAIואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות.
כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט שיופקו בפועל עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל,
בין היתר ,כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש
בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של
המאגרים .ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה
ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי ,לרבות כתוצאה
מהמשך ההפקה מפרויקט תמר.
ג .נתוני תזרים מהוון
 .1ביחס לחישוב התזרים המהוון המפורט להלן ,יצוין כדלקמן )1( :התזרים המהוון
חושב ,בין היתר ,על בסיס ממוצע משוקלל של מחירי הגז הנקובים בהסכמים
למכירת גז ,ואשר מבוססים על נוסחאות מחיר שונות הכוללות ,בין היתר ,הצמדה
למדד המחירים לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIלמחיר חבית מסוג ברנט או לתעריף
ייצור החשמל .45יצוין כי ,שינוי במחירים עלול להיווצר ,בין היתר ,עקב התאמת
מחיר בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם חברת החשמל ,כמפורט בסעיף 6.10.4ד1.
להלן ,ושינויים במדדים עליהם מבוססות ההצמדות בהסכמי אספקת הגז .מובהר,
כי מאחר ונכון למועד התשקיף ,לא ניתן להעריך את היקף התאמת המחיר
שתבוצע (אם וככל שתבוצע) במועד ההתאמה הראשון (קרי ביום  )1.7.2021כפי
שנקבע בהסכם עם חברת החשמל ,הונח כי תבוצע הפחתה בהיקף של  50%משיעור
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תעריף ייצור החשמל המשוקלל (להלן" :תעריף ייצור החשמל") הינו תעריף המפוקח על-ידי רשות החשמל ,ומשקף את עלויות
מקטע ייצור החשמל של חברת החשמל ,ובכלל זה עלות הדלקים של חברת החשמל ,עלויות הון ותפעול המשויכות למקטע הייצור
ועלות רכישת חשמל מיצרני חשמל פרטיים.

ו31-
ההתאמה המירבי ,קרי הפחתה של  .12.5%יצוין כי ,בתזרים המהוון הונח כי לא
יחול שינוי במחיר במועד ההתאמה השני (קרי ביום  .)1.7.2024לפרטים אודות
שינויים בתזרים המהוון כתוצאה משינוי במחיר ,לרבות כתוצאה משינוי בשיעור
התאמת המחיר כאמור ,ראו טבלאות רגישויות בסעיף זה להלן .יובהר כי
הרגישויות האמורות נעשו על בסיס הנחת הפחתת המחיר כאמור לעיל .עוד יצוין,
כי לא נלקח בחשבון שינוי במחיר כתוצאה מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית על
ידי צרכן של חברת החשמל נגד השותפים בפרויקט תמר ,כמפורט בסעיף 6.23.1
להלן .ככל שתתקבל החלטה סופית וחלוטה במסגרת קבלת התובענה הייצוגית
האמורה (קרי ,לאחר שתתקבל הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ותתקבל החלטה
חלוטה בתובענה הייצוגית גופה) ,עלולה להיות לכך השפעה לרעה על המחירים
בהם ימכרו שותפי תמר ,גז טבעי ללקוחותיה ,אשר היקפה ייגזר מתוצאות
התובענה .הנתונים בדבר מחירי הגז כאמור סופקו ל NSAI-על-ידי השותפות)2( ;46
כמו כן ,התזרים המהוון חושב על בסיס מחיר קונדנסט המבוסס על מחירי Brent

 Crudeוהמותאם להבדלי איכות ,עלויות הובלה ולמחיר שבו נמכר קונדנסט
באזור; ( )3עלויות התפעול שנלקחו בחשבון הינן עלויות שסופקו ל NSAI-על-ידי
השותפות .עלויות אלו כוללות רק עלויות ישירות ברמת הפרויקט ,עלויות ביטוח
וכן את הערכת השותפות בדבר הוצאות תקורה ,הנהלה וכלליות של המפעילה אשר
ניתן לייחסן באופן ישיר לפרויקט .עלויות אלו מחולקות להוצאות ברמת השדה
ולהוצאות ליחידת תפוקה .עלויות התפעול שסופקו ל NSAI-על-ידי השותפות
נראות סבירות בעיניהם ,בהתבסס ,בין היתר על המידע שסופק לידע נוסף שיש ל-
 NSAIמפרויקטים דומים .עלויות אלה אינן מותאמות לשינוי אינפלציה; ()4
ההוצאות ההוניות שנלקחו בחשבון לצורך הכנת התזרים המהוון הינן בסכום
העולה על העלויות שאושרו על-ידי השותפות ,והוא כולל גם הערכת עלויות של
הוצאות עתידיות שיוצאו במהלך ההפקה למטרת שימור והרחבת יכולת ההפקה.
ההוצאות ההוניות שנלקחו בחשבון הינן הוצאות הוניות אשר יתכן ותידרשנה
לתחזוקת בארות הפקה ,לקדיחת בארות חדשות ולציוד הפקה נוסף .ההוצאות
ההוניות שסופקו ל NSAI-על-ידי השותפות נראות סבירות בעיניהם בהתבסס ,בין
היתר ,על תוכנית הפיתוח בפרויקט תמר ועל ידע נוסף שיש ל NSAI-מפרויקטים
דומים ואינן מותאמות לשינוי אינפלציה; ( ) 5עלויות נטישה שנלקחו בחשבון הינן
עלויות שסופקו ל NSAI-על-ידי השותפות בהתאם להערכותיה באשר לעלות
נטישת הבארות ,הפלטפורמה ומתקני ההפקה .עלויות אלה אינן לוקחות בחשבון
את הניצולת ( )Salvage Valueשל חזקת תמר והמתקנים בפרויקט תמרואינן
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לצורך חישוב תחזית המחירים נעשה שימוש בהנחות המבוססות על נתונים שהתקבלו מחברת ייעוץ המבוססים על שקלול נתונים
של מספר גופים ציבוריים ופרטיים )1( :גידול שנתי במדד המחירים לצרכן האמריקאי ( )U.S CPIבהיקף ממוצע של כ 2.1%-לשנה;
( )2מחיר חבית ברנט ( )Brentשל  57דולר לחבית בשנת  ,2018העולה לכ 69-דולר לחבית בשנת  ,2020ולכ 85-דולר לחבית בשנת
 ,2025ועליה הדרגתית בשיעור ממוצע של כ 3%-לשנה לאחר מכן; ( )3תחזית תעריף ייצור החשמל המבוססת ,בין היתר ,על שער
חליפין של כ 3.5-ש"ח לדולר בשנת  ,2018כ 3.7-ש"ח בשנת  2020וממוצע לטווח ארוך של כ 4-ש"ח לדולר לאחר מכן.

ו32-
מותאמות לשינוי אינפלציה; ( )6בחישובי המס נלקחו בחשבון שיעורי מס חברות
בהתאם לדין וכן החלטת המיסוי בנוגע לקביעת אופן הפחתת עלויות הרכישה
כמפורט בסעיף  6.19להלן; ( )7קצב ההפקה בפועל עבור כל אחת מקטגוריית
העתודות המפורטות לעיל עשוי להיות נמוך או גבוה מקצב ההפקה ששימש לצורך
הערכת התזרים המהוון .כמו כן NSAI ,לא ערכה ניתוח רגישות ביחס לקצב
ההפקה של הבארות; ( )8בתזרים המהוון הונחו כמויות חזויות למכירה בכל אחת
משנות הפרויקט בהתבסס על כושר ההפקה מהמאגרים
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והערכות לגבי היקף

הביקושים בשוק המקומי בכל אחת משנות הפרויקט; ( )9בחישוב התזרים המהוון
נלקחו בחשבון הכנסות מייצוא גז לשווקים המקומיים במצרים ובירדן בהיקף
מצרפי כולל של כ ,24.6 BCM-עד לשנת  ,2040בין היתר ,בהתבסס על הסכמי
הייצוא המפורטים בסעיפים 6.10.5א 1.ו6.10.5 -א 2.להלן )10( ;48בחישוב התזרים
המהוון לא נלקחו בחשבון הכנסות הנוגעות למזכר העקרונות שנחתם עם UFG

כמפורט בסעיף 6.10.5א 2.להלן ,וביצוע הרחבת יכולת האספקה של פרויקט תמר,
כמפורט בסעיף 6.8.1ד 3.לעיל .יצוין כי ,לאור העובדה שנתוני התזרים המהוון
המובאים להלן כוללים הכנסות מייצוא גז לשוק המקומי במצרים ,כאמור לעיל,
ושהיקף האספקה הנוכחי מפרויקט תמר קרוב למיצוי יכולת מערכת ההפקה,
הכללת מלוא כמויות הגז שנקבעו בהסכם הייצוא מתמר מדולפינוס ,כמפורט
בסעיף 6.10.5א2.להלן ,אינה משפיעה באופן מהותי על נתוני התזרים המהוון
המובאים להלן ,וכי לחתימת הסכם ייצוא זה ,עשויה להיות השפעה מהותית על
נתוני התזרים המהוון בין היתר ,במידה ותורחב יכולת ההפקה מפרויקט תמר,
כמפורט בסעיף 6.8.1ד 3.לעיל; ( )11בחישוב התזרים המהוון נלקח בחשבון אומדן
השותפות ,בנוגע לשיעור בפועל של התמלוגים שישולמו למדינה ,בשיעור של
 .11.5%נכון למועד פרסום התשקיף ,שותפי תמר נמצאים בדיון עם משרד האנרגיה
לגבי אופן חישוב השיעור בפועל של התמלוגים שישולמו למדינה .לפיכך ,השיעור
בפועל של התמלוגים הנ"ל אינו סופי והוא עשוי להשתנות ,ואין כל וודאות כי
השותפות ותמר פטרוליום יצליחו במשא ומתן לקביעת שיעור תמלוגים נמוך יותר
בעתיד .לפרטים נוספים בעניין וכן בדבר הסדרים בין הצדדים עד להשלמת הדיונים
האמורים ,ראו סעיף 6.7.2א 1.להלן; ( )12בחישוב התזרים המהוון נלקח בחשבון
היטל רווחי הנפט אשר יחול על החברה ,תמר פטרוליום והשותפות בהתאם
להוראות החוק .יש להדגיש כי חישובי ההיטל נעשו על-פי ההגדרות ,הנוסחאות
והמנגנונים המוגדרים בחוק כפי שמבינות ומפרשות אותן החברה ,תמר פטרוליום
והשותפות ,אך לאור חדשנות החוק ומורכבות נוסחאות החישוב והמנגנונים
השונים המוגדרים בו ,אין כל בטחון כי פרשנות זו של אופן חישוב ההיטל תהיה
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לפרטים בדבר קיבולת ההפקה של פרויקט תמר ,ראו סעיף 6.8.1ד 3.לעיל.
יצוין ,כי במהלך שנת  , 2017נמכר על ידי שותפי תמר גז טבעי בכמות של כ 9.71 BCM -לשוק המקומי ולייצוא .כן נמכר על ידי
שותפי ים תטיס גז טבעי בכמות של כ .BCM 0.16 -עוד יצוין ,כי להערכת החברה ,היקף השימוש בגז טבעי בישראל בשנת 2017
הסתכם לכ.BCM 10.4-

ו33-
זהה לזו שתאמצנה רשויות המס ו/או זהה לפרשנות החוק על-ידי בית המשפט ,אם
וכאשר תובאנה סוגיות אלו להכרעתו .נכון למועד פרסום התשקיף ,סוגיות אלו
טרם נידונו בפסיקתם של בתי-המשפט בישראל .חישובי ההיטל נעשו בהתאם
להוראות המעבר הקבועות בחוק בכל הנוגע למיזם שמועד תחילת ההפקה
המסחרית חל לגביו מיום תחילת החוק ועד ליום  ,1.1.2014ועל בסיס ההנחות
הבאות :המיזם יבחר לדווח בדולר לפי סעיף (13ב) לחוק ,כל התשלומים של המיזם
(עלויות ההפקה ,ההשקעות ,התמלוגים וכו') יוכרו על-ידי רשויות המס לצורך
חישוב ההיטל וכן לצורך חישוב הכנסות המיזם יילקחו בחשבון מחירי המכירה
בפועל של הגז; ( )13בחישוב התזרים המהוון נלקחו בחשבון הוצאות והשקעות
ששולמו בפועל ואשר צפויות להיות משולמות על-ידי השותפות ותמר פטרוליום
החל מיום  1.1.2018וכן הכנסות הנובעות ממכירות גז טבעי וקונדנסט שהופקו החל
מיום  .1.1.2018יובהר ,כי הכנסות שהתקבלו בשנת  2018בגין מכירות גז טבעי
וקונדנסט שהופקו בשנת  2017לא נכללו בתזרים המהוון.

ו34-

 .2בהתאם להנחות שונות שהעיקריות שבהן מפורטות לעיל ,להלן הערכת התזרים המהוון נכון ליום  31.12.2017באלפי דולר (לאחר היטל ומס
הכנסה) המיוחס להכנסות החברה מתמלוגים ,מן העתודות שבפרויקט תמר ,לכל אחת מקטגוריות העתודות המפורטות לעיל:

עד ליום

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
31.12.2031
31.12.2032
31.12.2033
31.12.2034
31.12.2035
31.12.2036
31.12.2037
31.12.2038

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות מוכחות  )Proved Reserves( 1Pליום ( 31.12.2017באלפי דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מס
היטל
קונדנסט
()BCM
10%
7.5%
5%
0%
הכנסה
(אלפי
(100%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
23,336
23,605
23,885
24,475
4,473
28,948
10.55
484
22,039
22,812
23,631
25,426
4,730
30,155
10.65
489
18,259
19,339
20,511
23,172
4,134
2,815
30,121
10.36
476
13,208
14,314
15,543
18,437
2,729
8,864
30,030
10.33
474
10,928
12,119
13,473
16,780
2,146
11,689
30,616
10.65
489
9,011
10,226
11,639
15,221
1,681
13,914
30,815
10.65
489
8,064
9,364
10,911
14,983
1,610
14,597
31,189
10.65
489
7,400
8,793
10,490
15,124
1,652
14,758
31,534
10.65
489
6,792
8,258
10,086
15,270
1,695
14,924
31,888
10.65
489
6,244
7,768
9,714
15,441
1,746
15,120
32,308
10.65
489
5,743
7,311
9,360
15,622
1,801
15,327
32,750
10.65
489
5,297
6,901
9,045
15,852
1,869
15,589
33,310
10.65
489
4,931
6,573
8,820
16,231
1,982
16,022
34,236
10.65
489
4,560
6,219
8,544
16,509
2,065
16,340
34,914
10.65
489
4,244
5,923
8,332
16,903
2,183
16,790
35,877
10.65
489
3,928
5,609
8,078
17,209
2,274
17,139
36,623
10.65
489
3,651
5,335
7,866
17,594
2,389
17,579
37,562
10.65
489
3,389
5,068
7,650
17,966
2,501
18,004
38,471
10.65
489
3,144
4,811
7,435
18,335
2,611
18,426
39,372
10.65
489
2,899
4,539
7,182
18,597
2,689
18,726
40,012
10.65
489
1,504
2,409
3,903
10,611
1,561
10,707
22,879
5.98
275

מהוון ב-
15%

מהוון ב-
20%

22,823
20,617
16,338
11,305
8,947
7,057
6,040
5,302
4,655
4,093
3,601
3,177
2,829
2,502
2,228
1,972
1,753
1,557
1,382
1,219
605

22,342
19,342
14,689
9,740
7,387
5,584
4,581
3,853
3,242
2,732
2,303
1,948
1,662
1,409
1,202
1,020
869
739
629
531
253

ו35-

עד ליום

31.12.2039
31.12.2040
31.12.2041
31.12.2042
31.12.2043
31.12.2044
31.12.2045
31.12.2046
31.12.2047
31.12.2048
31.12.2049
31.12.2050
31.12.2051
31.12.2052
31.12.2053
31.12.2054
31.12.2055
סה"כ

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות מוכחות  )Proved Reserves( 1Pליום ( 31.12.2017באלפי דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מס
היטל
קונדנסט
()BCM
10%
7.5%
5%
0%
הכנסה
(אלפי
(100%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
833
1,366
2,265
6,465
968
6,539
13,972
3.58
164
169,403
198,660
238,361
372,224
51,490
283,869
707,582
222
10,186

מהוון ב-
15%

מהוון ב-
20%

320
130,321

128
-

106,184

ו36-

עד ליום

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
31.12.2031
31.12.2032
31.12.2033
31.12.2034
31.12.2035
31.12.2036
31.12.2037
31.12.2038
31.12.2039
31.12.2040
31.12.2041

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות צפויות ( )Probable Reservesליום ( 31.12.2017באלפי דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון
מהוון
מהוון
מהוון
מהוון
מס
היטל
קונדנסט
()BCM
ב-
ב-
ב-
ב5% -
ב0% -
הכנסה
(אלפי
100
%
(
15%
10%
7.5%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
()47
()58
()64
()71
()89
()27
105
()10
()57
()72
()82
()93
()122
()37
148
()10
()2
()2
()3
()3
()4
()1
()5
()11
()2
()2
()3
()3
()4
()1
()5
()11
()1
()2
()2
()3
()4
()1
()5
()11
()1
()2
()2
()3
()5
()1
()5
()11
()1
()2
()2
()3
()5
()1
()5
()11
()1
()2
()2
()3
()5
()1
()5
()11
()1
()1
()2
()3
()5
()1
()5
()12
()1
()1
()2
()3
()5
()1
()6
()12
()1
()1
()2
()2
()5
()1
()6
()12
()1
()1
()2
()2
()5
()2
()6
()12
()1
()1
()2
()2
()5
()2
()6
()13
()1
()2
()2
()5
()2
()6
()13
()1
()1
()2
()5
()2
()6
()13
()1
()1
()2
()6
()2
()6
()14
417
1,037
1,662
2,692
7,319
2,186
8,361
17,866
4.67
214
560
1,456
2,387
3,959
11,303
3,376
12,913
27,593
7.07
325
747
2,032
3,408
5,787
17,346
5,181
19,817
42,345
10.65
489
662
1,882
3,230
5,614
17,671
5,278
20,188
43,137
10.65
489

מהוון ב-
20%

()39
()45
()1
()1
()1
()1
()1
()1
174
224
287
243

ו37-

עד ליום

31.12.2042
31.12.2043
31.12.2044
31.12.2045
31.12.2046
31.12.2047
31.12.2048
31.12.2049
31.12.2050
31.12.2051
31.12.2052
31.12.2053
31.12.2054
31.12.2055
סה"כ

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות צפויות ( )Probable Reservesליום ( 31.12.2017באלפי דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון
מהוון
מהוון
מהוון
מהוון
מס
היטל
קונדנסט
()BCM
ב-
ב-
ב-
ב5% -
ב0% -
הכנסה
(אלפי
100
%
(
15%
10%
7.5%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
586
1,742
3,060
5,445
17,995
5,375
20,559
43,930
10.65
489
432
1,343
2,413
4,397
15,256
4,557
17,429
37,242
8.87
407
373
1,213
2,230
4,160
15,157
4,527
17,316
37,000
8.65
397
300
1,020
1,920
3,667
14,028
4,190
16,027
34,245
7.86
361
218
772
1,487
2,909
11,683
3,490
13,348
28,521
6.43
295
147
547
1,077
2,156
9,093
2,716
10,388
22,197
4.91
226
100
387
780
1,599
7,082
2,115
8,091
17,288
3.76
173
81
329
678
1,424
6,620
1,977
7,563
16,160
3.45
158
44
187
395
849
4,147
1,239
4,738
10,125
2.12
97
28
125
270
593
3,041
908
3,475
7,424
1.53
70
4,578
13,922
24,823
45,051
157,462
47,032
180,389
384,886
91
4,190

מהוון ב-
20%

207
146
121
93
65
42
27
21
11
7
-

1,578

ו38-

עד ליום

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
31.12.2031
31.12.2032
31.12.2033
31.12.2034
31.12.2035
31.12.2036
31.12.2037
31.12.2038
31.12.2039

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות מסוג  )Proved Reserve+Probable Reserves( 2Pליום ( 31.12.2017באלפי דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב0% -
מס הכנסה
היטל
קונדנסט
()BCM
ב-
10%
7.5%
5%
(אלפי
100
%
(
15%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
22,823
23,336
23,605
23,885
24,475
4,473
28,948
10.55
484
20,617
22,039
22,812
23,631
25,426
4,730
30,155
10.65
489
16,339
18,259
19,339
20,511
23,172
4,134
2,815
30,121
10.36
476
11,305
13,208
14,314
15,543
18,438
2,729
8,864
30,030
10.33
474
8,899
10,870
12,055
13,401
16,691
2,120
11,794
30,606
10.65
489
7,000
8,939
10,144
11,545
15,099
1,644
14,062
30,805
10.65
489
6,039
8,062
9,361
10,908
14,979
1,608
14,592
31,179
10.65
489
5,300
7,398
8,790
10,486
15,120
1,650
14,753
31,523
10.65
489
4,653
6,790
8,255
10,083
15,265
1,694
14,919
31,878
10.65
489
4,092
6,242
7,766
9,711
15,437
1,745
15,115
32,297
10.65
489
3,600
5,741
7,309
9,357
15,618
1,799
15,322
32,739
10.65
489
3,176
5,296
6,899
9,042
15,847
1,868
15,584
33,299
10.65
489
2,828
4,930
6,571
8,818
16,226
1,981
16,017
34,224
10.65
489
2,501
4,558
6,217
8,542
16,504
2,064
16,334
34,902
10.65
489
2,227
4,243
5,921
8,329
16,898
2,182
16,785
35,865
10.65
489
1,972
3,927
5,608
8,076
17,204
2,273
17,134
36,610
10.65
489
1,753
3,650
5,333
7,863
17,588
2,388
17,573
37,549
10.65
489
1,556
3,388
5,066
7,647
17,960
2,499
17,998
38,458
10.65
489
1,381
3,143
4,809
7,433
18,330
2,609
18,420
39,359
10.65
489
1,218
2,898
4,538
7,180
18,592
2,687
18,719
39,998
10.65
489
1,022
2,541
4,071
6,595
17,930
3,747
19,069
40,745
10.65
489
880
2,289
3,753
6,224
17,768
4,344
19,453
41,565
10.65
489

מהוון ב-
20%

22,342
19,342
14,689
9,740
7,348
5,539
4,579
3,852
3,241
2,731
2,303
1,947
1,661
1,408
1,201
1,019
868
739
628
531
427
353

ו39-

עד ליום

31.12.2040
31.12.2041
31.12.2042
31.12.2043
31.12.2044
31.12.2045
31.12.2046
31.12.2047
31.12.2048
31.12.2049
31.12.2050
31.12.2051
31.12.2052
31.12.2053
31.12.2054
31.12.2055
סה"כ

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות מסוג  )Proved Reserve+Probable Reserves( 2Pליום ( 31.12.2017באלפי דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב0% -
מס הכנסה
היטל
קונדנסט
()BCM
ב-
10%
7.5%
5%
(אלפי
(100%
15%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
747
2,032
3,408
5,787
17,346
5,181
19,817
42,345
10.65
489
662
1,882
3,230
5,614
17,671
5,278
20,188
43,137
10.65
489
586
1,742
3,060
5,445
17,995
5,375
20,559
43,930
10.65
489
432
1,343
2,413
4,397
15,256
4,557
17,429
37,242
8.87
407
373
1,213
2,230
4,160
15,157
4,527
17,316
37,000
8.65
397
300
1,020
1,920
3,667
14,028
4,190
16,027
34,245
7.86
361
218
772
1,487
2,909
11,683
3,490
13,348
28,521
6.43
295
147
547
1,077
2,156
9,093
2,716
10,388
22,197
4.91
226
100
387
780
1,599
7,082
2,115
8,091
17,288
3.76
173
81
329
678
1,424
6,620
1,977
7,563
16,160
3.45
158
44
187
395
849
4,147
1,239
4,738
10,125
2.12
97
28
125
270
593
3,041
908
3,475
7,424
1.53
70
134,901
183,323
223,483
283,410
529,686
98,524
464,261
1,092,469
313
14,376

מהוון ב-
20%

287
243
207
146
121
93
65
42
27
21
11
7
-

107,761

ו40-

עד ליום

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
31.12.2031
31.12.2032

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות אפשריות ( )Possible Reservesליום ( 31.12.2017באלפי דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון
מהוון
מהוון
מהוון
מהוון
מס
היטל
קונדנסט
()BCM
ב-
ב-
ב-
ב5% -
ב0% -
הכנסה
(אלפי
(100%
15%
10%
7.5%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
-

מהוון ב-
20%

-

ו41-

עד ליום

31.12.2033
31.12.2034
31.12.2035
31.12.2036
31.12.2037
31.12.2038
31.12.2039
31.12.2040
31.12.2041
31.12.2042
31.12.2043
31.12.2044
31.12.2045
31.12.2046
31.12.2047
31.12.2048
31.12.2049
31.12.2050
31.12.2051
31.12.2052
31.12.2053
31.12.2054
31.12.2055
סה"כ

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות אפשריות ( )Possible Reservesליום ( 31.12.2017באלפי דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון
מהוון
מהוון
מהוון
מהוון
מס
היטל
קונדנסט
()BCM
ב-
ב-
ב-
ב5% -
ב0% -
הכנסה
(אלפי
(100%
15%
10%
7.5%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
87
270
486
885
3,070
917
3,508
7,495
1.78
82
86
280
516
962
3,506
1,047
4,005
8,559
2.00
92
107
362
681
1,301
4,978
1,487
5,687
12,151
2.79
128
143
507
977
1,910
7,671
2,291
8,764
18,727
4.22
194
172
638
1,257
2,517
10,618
3,172
12,130
25,920
5.74
263
183
710
1,431
2,933
12,991
3,880
14,841
31,712
6.89
317
133
539
1,111
2,331
10,841
3,238
12,385
26,464
5.65
259
148
627
1,324
2,844
13,888
4,148
15,866
33,903
7.11
326
95
420
907
1,996
10,231
3,056
11,689
24,976
5.14
236
88
408
903
2,033
10,943
3,269
12,502
26,713
5.40
248
65
315
713
1,643
9,287
2,774
10,610
22,670
4.50
207
47
239
552
1,303
7,735
2,310
8,837
18,883
3.68
169
42
221
523
1,264
7,876
2,353
8,998
19,226
3.68
169
1,396
5,536
11,381
23,922
113,635
33,942
129,822
277,399
59
2,690

מהוון ב-
20%

29
28
33
42
49
50
35
37
23
20
14
10
8
378

ו42-

עד ליום

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
31.12.2031

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות מסוג  )Proved Reserves+Probable Reserves+Possible Reserves( 3Pליום ( 31.12.2017באלפי
דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מס
היטל
קונדנסט
()BCM
20%
15%
10%
7.5%
5%
0%
הכנסה
(אלפי
(100%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
22,342
22,823
23,336
23,605
23,885
24,475
4,473
28,948
10.55
484
19,342
20,617
22,039
22,812
23,631
25,426
4,730
30,155
10.65
489
14,689
16,338
18,259
19,339
20,511
23,172
4,134
2,815
30,121
10.36
476
9,740
11,305
13,208
14,314
15,543
18,437
2,729
8,864
30,030
10.33
474
7,348
8,899
10,870
12,055
13,401
16,691
2,120
11,795
30,606
10.65
489
5,539
7,000
8,939
10,144
11,545
15,099
1,644
14,062
30,805
10.65
489
4,579
6,039
8,062
9,361
10,908
14,979
1,608
14,592
31,179
10.65
489
3,852
5,300
7,398
8,790
10,486
15,120
1,650
14,753
31,523
10.65
489
3,241
4,653
6,790
8,255
10,083
15,265
1,694
14,919
31,878
10.65
489
2,731
4,092
6,242
7,766
9,711
15,437
1,745
15,115
32,297
10.65
489
2,303
3,600
5,741
7,309
9,357
15,618
1,799
15,322
32,739
10.65
489
1,947
3,176
5,296
6,899
9,042
15,847
1,868
15,584
33,299
10.65
489
1,661
2,828
4,930
6,571
8,818
16,226
1,981
16,017
34,224
10.65
489
1,408
2,501
4,558
6,217
8,542
16,504
2,064
16,334
34,902
10.65
489

ו43-

עד ליום

31.12.2032
31.12.2033
31.12.2034
31.12.2035
31.12.2036
31.12.2037
31.12.2038
31.12.2039
31.12.2040
31.12.2041
31.12.2042
31.12.2043
31.12.2044
31.12.2045
31.12.2046
31.12.2047
31.12.2048
31.12.2049
31.12.2050
31.12.2051
31.12.2052
31.12.2053
31.12.2054

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות מסוג  )Proved Reserves+Probable Reserves+Possible Reserves( 3Pליום ( 31.12.2017באלפי
דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מס
היטל
קונדנסט
()BCM
20%
15%
10%
7.5%
5%
0%
הכנסה
(אלפי
(100%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
1,201
2,227
4,243
5,921
8,329
16,898
2,182
16,785
35,865
10.65
489
1,019
1,972
3,927
5,608
8,076
17,204
2,273
17,134
36,610
10.65
489
868
1,753
3,650
5,333
7,863
17,588
2,388
17,573
37,549
10.65
489
739
1,556
3,388
5,066
7,647
17,960
2,499
17,998
38,458
10.65
489
628
1,381
3,143
4,809
7,433
18,330
2,609
18,420
39,359
10.65
489
531
1,218
2,898
4,538
7,180
18,592
2,687
18,719
39,998
10.65
489
427
1,022
2,541
4,071
6,595
17,930
3,747
19,069
40,745
10.65
489
353
880
2,289
3,753
6,224
17,768
4,344
19,453
41,565
10.65
489
287
747
2,032
3,408
5,787
17,346
5,181
19,817
42,345
10.65
489
243
662
1,882
3,230
5,614
17,671
5,278
20,188
43,137
10.65
489
207
586
1,742
3,060
5,445
17,995
5,375
20,559
43,930
10.65
489
175
519
1,613
2,898
5,281
18,326
5,474
20,937
44,737
10.65
489
149
460
1,493
2,746
5,122
18,663
5,575
21,322
45,559
10.65
489
126
407
1,382
2,601
4,968
19,006
5,677
21,713
46,396
10.65
489
107
360
1,280
2,464
4,818
19,355
5,781
22,112
47,248
10.65
489
91
319
1,185
2,334
4,673
19,710
5,888
22,519
48,117
10.65
489
77
283
1,097
2,211
4,532
20,073
5,996
22,932
49,001
10.65
489
56
214
867
1,789
3,755
17,461
5,215
19,948
42,624
9.10
418
48
192
814
1,719
3,694
18,035
5,387
20,605
44,027
9.23
424
30
123
545
1,177
2,589
13,273
3,965
15,164
32,401
6.67
306
20
88
408
903
2,033
10,943
3,269
12,502
26,713
5.40
248
14
65
315
713
1,643
9,287
2,774
10,610
22,670
4.50
207
10
47
239
552
1,303
7,735
2,310
8,837
18,883
3.68
169

ו44-

עד ליום

31.12.2055
סה"כ

סה"כ תזרים מהוון של הכנסות החברה מתמלוגים מעתודות מסוג  )Proved Reserves+Probable Reserves+Possible Reserves( 3Pליום ( 31.12.2017באלפי
דולר)
רכיבי התזרים
סה"כ תזרים מהוון אחרי מס
מסים
הכנסות
כמות
כמות
מתמלוגים
מכירות
מכירת
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מהוון ב-
מס
היטל
קונדנסט
()BCM
20%
15%
10%
7.5%
5%
0%
הכנסה
(אלפי
(100%
חביות)
מנכס
(100%
הנפט)
מנכס
הנפט)
8
42
221
523
1,264
7,876
2,353
8,998
19,226
3.68
169
108,136
136,294
188,862
234,864
307,331
643,321
132,466
594,086
1,369,869
372
17,067

אזהרה – יובהר כי נתוני תזרים מהוונים ,בין אם חושבו בשיעור היוון מסוים או ללא שיעור היוון מייצגים ערך נוכחי אך לאו דווקא מייצגים שווי הוגן.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – נתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך .הנתונים לעיל מבוססים על הנחות
שונות ,ביניהן ביחס לכמויות הגז והקונדנסט שיופקו ,קצב ומשך מכירות הגז הטבעי מהפרויקט ,עלויות תפעוליות ,הוצאות הוניות ,הוצאות נטישה ,שיעורי תמלוגים
ומחירי המכירה ,לרבות לעניין התאמות המחיר לפי ההסכם עם חברת החשמל ,ואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו .יצוין ,כי כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט,
שיופקו בפועל ,ההוצאות האמורות וההכנסות האמורות עשויות להיות שונות מהותית מההערכות וההשערות הנ"ל ,בין היתר ,כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים
ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מהביצועים בפועל של הפרויקט ו/או כתוצאה ממחירי המכירה בפועל
ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו  .עוד יצוין ,כי שיעור התאמת המחיר במועד ההתאמה הראשון והשני כפי שנקבע בהסכם עם חברת החשמל עשוי
להיות שונה מהותית מהערכת החברה ,בין היתר ,כתוצאה ממחירי הגז הטבעי בשוק המקומי בפועל במועד ההתאמה הראשון והכל בהתאם למנגנון ההתאמה כפי
שנקבע בהסכם עם חברת החשמל.

 .3להלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון של הכנסות החברה מתמלוגים (מחיר הגז וכמות מכירות הגז)
ליום ( 31.12.2017באלפי דולר) ,אשר בוצע על-ידי החברה:

ו45-
שווי נוכחי
בהוון של 10%

שווי נוכחי
בהוון של 15%

שווי נוכחי
בהוון של 20%

רגישות  /קטגוריה

שווי נוכחי
בהיוון של
0%
גידול במחיר הגז בשיעור של 10%

עתודות מוכחות P1
()Reserves Proved

399,371

180,399

138,460

112,667

רגישות  /קטגוריה

שווי נוכחי
שווי נוכחי
בהוון של
בהיוון של
10%
0%
קיטון במחיר הגז בשיעור של 10%

שווי נוכחי
בהוון של
15%

שווי נוכחי
בהוון של
20%

עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

345,238

158,359

122,083

99,572

עתודות צפויות
()Reserves Probable

173,358

15,402

5,109

1,791

עתודות צפויות
()Probable Reserves

141,523

12,420

4,039

1,355

סה"כ עתודות מסוג P2
()Reserves Proved+Probable

572,729

195,801

143,569

114,457

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

486,762

170,779

126,123

100,927

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

124,997

6,090

1,534

417

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

102,270

4,983

1,255

341

סה"כ עתודות מסוג P3
(Proved+Probable+Possible
)Reserves

697,727

201,891

145,103

114,875

סה"כ עתודות מסוג P3
()Proved+Probable+Possible Reserves

גידול במחיר הגז בשיעור של 15%

589,032

175,762

127,378

101,269

קיטון במחיר הגז בשיעור של 15%
עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

332,133

152,977

118,032

96,282

עתודות צפויות
()Probable Reserves

181,280

16,129

5,363

1,891

עתודות צפויות
()Probable Reserves

133,571

11,682

3,779

1,253

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

594,154

201,923

147,784

117,688

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

465,704

164,659

121,811

97,535

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

130,679

6,367

1,604

436

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

96,589

4,706

1,186

322

סה"כ עתודות מסוג P3
( Proved+Probable+Possible
)Reserves

724,833

עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

412,874

185,793

142,420

115,797

208,289

149,388

118,124

סה"כ עתודות מסוג P3
()Proved+Probable+Possible Reserves

גידול במחיר הגז בשיעור של 20%

קיטון במחיר הגז בשיעור של 20%
עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

318,924

147,451

113,836

92,853

189,185

16,846

5,609

1,983

עתודות צפויות
()Probable Reserves

125,609

10,943

3,519

1,151

615,554

207,968

151,906

120,815

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

444,533

158,394

117,356

94,005

136,361

6,644

1,674

455

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

90,907

4,429

1,116

304

עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

426,370

191,122

146,297

118,831

עתודות צפויות
()Probable Reserves
סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves
עתודות אפשריות
()Possible Reserves

562,293

169,365

122,997

97,857

ו46-
רגישות  /קטגוריה
סה"כ עתודות מסוג P3
( Proved+Probable+Possible
)Reserves

רגישות  /קטגוריה

שווי נוכחי
בהיוון של
0%

751,915

שווי נוכחי
בהוון של 10%

שווי נוכחי
בהוון של 15%

שווי נוכחי
בהוון של 20%

214,611

153,580

121,270

שווי נוכחי
בהוון של 10%

שווי נוכחי
בהוון של 15%

שווי נוכחי
בהוון של 20%

שווי נוכחי
בהיוון של
0%
גידול בכמות מכירות הגז בשיעור של 10%

רגישות  /קטגוריה
סה"כ עתודות מסוג P3
()Proved+Probable+Possible Reserves

רגישות  /קטגוריה

שווי נוכחי
בהיוון של
0%

535,440

שווי נוכחי
בהוון של
10%

162,823

שווי נוכחי
בהוון של
15%

118,472

שווי נוכחי
שווי נוכחי
שווי נוכחי
בהוון של
בהוון של
בהיוון של
15%
10%
0%
קיטון בכמות מכירות הגז בשיעור של 10%

עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

360,637

174,714

136,133

111,676

עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

353,527

עתודות צפויות
()Probable Reserves

153,969

17,611

6,493

2,509

159,298

122,424

שווי נוכחי
בהוון של
20%

94,308

שווי נוכחי
בהוון של
20%

99,702

עתודות צפויות
()Probable Reserves

160,250

12,184

3,830

1,253

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

514,606

192,325

142,625

114,185

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

513,776

171,482

126,254

100,954

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

107,919

6,702

1,848

541

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

116,884

5,654

1,406

377

סה"כ עתודות מסוג P3
(Proved+Probable+Possible
)Reserves

622,525

199,027

144,474

114,726

סה"כ עתודות מסוג P3
()Proved+Probable+Possible Reserves

גידול בכמות מכירות הגז בשיעור של 15%

630,661

177,136

127,660

101,331

קיטון בכמות מכירות הגז בשיעור של 15%
עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

361,210

155,726

118,955

96,608

עתודות צפויות
()Probable Reserves

152,402

19,236

7,422

3,001

עתודות צפויות
()Probable Reserves

130,009

9,597

2,981

952

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

508,471

196,285

146,178

117,201

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

491,220

165,323

121,935

97,561

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

105,568

7,345

2,132

655

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

156,119

6,415

1,515

391

סה"כ עתודות מסוג P3
( Proved+Probable+Possible
)Reserves

614,039

עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

356,070

177,049

138,756

114,200

203,630

148,310

גידול בכמות מכירות הגז בשיעור של 20%

117,856

סה"כ עתודות מסוג P3
()Proved+Probable+Possible Reserves

647,339

171,738

123,451

קיטון בכמות מכירות הגז בשיעור של 20%

97,952

ו47-
רגישות  /קטגוריה

רגישות  /קטגוריה

שווי נוכחי
בהיוון של
0%

שווי נוכחי
בהוון של 10%

שווי נוכחי
בהוון של 15%

שווי נוכחי
בהוון של 20%

עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

351,977

179,214

141,208

116,571

עתודות מוכחות P1
()Proved Reserves

עתודות צפויות
()Probable Reserves

150,920

20,742

8,324

3,496

שווי נוכחי
בהיוון של
0%

שווי נוכחי
בהוון של
10%

שווי נוכחי
בהוון של
15%

שווי נוכחי
בהוון של
20%

370,621

151,455

115,084

93,268

עתודות צפויות
()Probable Reserves

97,928

7,564

2,389

761

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

502,897

199,956

149,532

120,066

סה"כ עתודות מסוג P2
()Proved+Probable Reserves

468,549

159,019

117,473

94,030

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

103,323

8,039

2,457

793

עתודות אפשריות
()Possible Reserves

187,302

6,792

1,544

388

סה"כ עתודות מסוג P3
( Proved+Probable+Possible
)Reserves

606,220

207,995

151,989

120,859

655,851

165,812

119,017

94,418

.4

סה"כ עתודות מסוג P3
()Proved+Probable+Possible Reserves

להלן ניתוח רגישות למרכיבי ההצמדה העיקריים של מחיר הגז על-פי ההסכמים למכירת גז בהם התקשרו שותפי תמר (מדד המחירים לצרכן האמריקאי
( )CPIותעריף ייצור החשמל ( ))PUAעל תזרים המזומנים המהוון של הכנסות החברה מתמלוגים ליום ( 31.12.2017באלפי דולר) ,אשר בוצע על-ידי
החברה:49

.49

על אף שתעריף ייצור החשמל מושפע ,בין היתר מה ,CPI-בניתוח הרגישות שבטבלה שלהלן ,לא נלקחה בחשבון השפעה זו.

ו48-
שווי נוכחי בהוון
של 20%

רגישות  /קטגוריה

רגישות  /קטגוריה

עתודות מוכחות P1

372,638

169,622

130,489

106,315

עתודות מוכחות P1

()Reserves Proved
עתודות צפויות

157,463

13,921

4,581

1,577

()Proved Reserves
עתודות צפויות

()Reserves Probable
סה"כ עתודות מסוג P2
()Reserves Proved+Probable
עתודות אפשריות
()Possible Reserves
סה"כ עתודות מסוג P3
(Proved+Probable+Possible
)Reserves

שווי נוכחי
בהוון של 10%

שווי נוכחי בהוון
של 15%

שווי נוכחי
בהיוון של
0%
גידול בתחזית ה CPI -בשיעור של 10%

530,101

183,543

135,069

107,893

113,634

5,536

1,395

379

643,735

189,080

136,464

108,272

134,719

109,591

עתודות מוכחות P1

388,527

()Reserves Proved
עתודות צפויות

168,579

14,934

סה"כ עתודות מסוג P2

557,106

190,475

371,816

169,186

130,155

106,054

()Probable Reserves
סה"כ עתודות מסוג P2

157,460

13,919

4,579

()Reserves Proved+Probable
עתודות אפשריות
()Possible Reserves
סה"כ עתודות מסוג P3
(Proved+Probable+Possible
)Reserves

529,276

183,105

134,734

107,630

113,634
642,909

5,536
188,641

1,395
136,129

379
108,010

קיטון בתחזית ה PUA -בשיעור של 10%
עתודות מוכחות P1

4,932

1,712

()Proved Reserves
עתודות צפויות

356,793

164,131

126,784

103,630

139,651

111,303

()Probable Reserves
סה"כ עתודות מסוג P2

146,358

12,914

4,234

1,445

()Reserves Probable
()Reserves Proved+Probable
עתודות אפשריות
()Possible Reserves
סה"כ עתודות מסוג P3
(Proved+Probable+Possible
)Reserves

שווי נוכחי
בהיוון של
0%
קיטון בתחזית ה CPI -בשיעור של 10%

1,576

גידול בתחזית ה PUA -בשיעור של 10%

175,541

שווי נוכחי
בהוון של 10%

שווי נוכחי
בהוון של 15%

שווי נוכחי
בהוון של
20%

121,877

5,936

1,495

407

678,983

196,411

141,146

111,710

()Reserves Proved+Probable
עתודות אפשריות
()Possible Reserves
סה"כ עתודות מסוג P3
(Proved+Probable+Possible
)Reserves

503,151

177,045

131,017

105,075

105,393

5,137

1,294

352

608,544

182,182

132,312

105,427
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להלן ניתוח רגישות למכירת כמויות מעבר לכמויות המינימאליות ( )Take or Payעל-פי ההסכמים למכירת גז בהם התקשרו השותפות ותמר פטרוליום
ליום ( 31.12.2017באלפי דולר) ,אשר בוצע על-ידי החברה:
שווי נוכחי
בהוון של 0%

רגישות  /קטגוריה

שווי נוכחי
בהוון של 10%

שווי נוכחי בהוון
של 15%

שווי נוכחי בהוון
של 20%

גידול בכמות מכירות הגז לגבי כמויות שהן מעבר ל ,Take or Pay-בשיעור של 10%
עתודות מוכחות P1
134,297
173,871
373,579
()Reserves Proved
עתודות צפויות

155,938

14,854

5,051

109,629
1,803

()Reserves Probable

שווי נוכחי
בהוון של
רגישות  /קטגוריה
0%
קיטון בכמות מכירות הגז לגבי כמויות שהן מעבר ל ,Take or Pay-בשיעור של 10%
עתודות מוכחות P1
שווי נוכחי
בהוון של 10%

()Proved Reserves
עתודות צפויות

384,477

166,284

126,759

102,838

()Probable Reserves

163,377

12,131

3,728

1,196

547,854

178,415

130,487

104,034

סה"כ עתודות מסוג P2

529,518

188,725

139,348

111,432

סה"כ עתודות מסוג P2

()Reserves Proved+Probable
עתודות אפשריות

112,495

5,715

1,456

398

()Reserves Proved+Probable
עתודות אפשריות

סה"כ עתודות מסוג P3

642,013

194,440

140,804

111,831

()Possible Reserves

()Possible Reserves

(Proved+Probable+Possible
)Reserves

.6

סה"כ עתודות מסוג P3
(Proved+Probable+Possible

)Reserves

סה"כ

שווי נוכחי
בהוון של 10%

שווי נוכחי בהוון
של 15%

שווי נוכחי בהוון
של 20%

רגישות  /קטגוריה

107,459

עתודות מוכחות 1P

הפחתת מחיר בשיעור של 0%

376,727

171,682

132,007

()Proved Reserves

157,480

13,931

4,588

1,583

()Reserves Probable
סה"כ עתודות מסוג 2P

()Possible Reserves

עתודות צפויות
()Probable Reserves

534,208

185,613

136,596

109,043

113,634

5,536

1,395

379

()Reserves Proved+Probable
עתודות אפשריות

630,886

182,809

131,636

104,357

סה"כ

שווי נוכחי
בהוון של 10%

שווי נוכחי
בהוון של 15%

שווי נוכחי
בהוון של
20%

הפחתת מחיר בשיעור של 25%

()Reserves Proved
עתודות צפויות

83,031

4,394

1,149

323

להלן ניתוח רגישות להתאמת המחיר שנקבע בהסכם עם חברת החשמל ליום ( 31.12.2017באלפי דולר) ,אשר בוצע על-ידי החברה:

רגישות  /קטגוריה
עתודות מוכחות 1P

שווי נוכחי
בהוון של 15%

שווי נוכחי
בהוון של
20%

סה"כ עתודות מסוג 2P
()Reserves Proved+Probable
עתודות אפשריות
()Possible Reserves

367,775

167,146

128,650

104,920

157,440

13,907

4,570

1,569

525,214

181,053

133,220

106,488

113,634

5,536

1,395

379

50-ו
3P סה"כ עתודות מסוג

106,868

134,615

186,589

638,848

109,422

135,368

176,220

385,662

1,595

4,603

13,950

157,513

111,598

139,971

190,170

543,174

379

1,395

5,536

113,634

111,977

141,366

195,706

656,808

191,149

647,841

3P סה"כ עתודות מסוג
Proved+Probable+Possible(
)Reserves

)Reserves Proved+Probable+Possible(

25% תוספת מחיר בשיעור של

110,003

137,990

12.5% תוספת מחיר בשיעור של
1P עתודות מוכחות

108,728

133,683

173,944

381,175

1,590

4,596

13,941

157,498

)Proved Reserves(
עתודות צפויות

)Reserves Proved(

)Probable Reserves(
2P סה"כ עתודות מסוג

)Possible Reserves(
3P סה"כ עתודות מסוג
)Reserves Proved+Probable+Possible(

עתודות צפויות
)Reserves Probable(

110,318

138,279

187,885

538,672

)Reserves Proved+Probable(
עתודות אפשריות

1P עתודות מוכחות

2P סה"כ עתודות מסוג
)Reserves Proved+Probable(

379
110,697

1,395
139,674

5,536
193,421

113,634

עתודות אפשריות

652,306

)Possible Reserves(
3P סה"כ עתודות מסוג
Proved+Probable+Possible(
)Reserves
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נתוני הפקה
להלן נתוני הפקה בפרויקט תמר המיוחסים לחברה (בהנחה שהחברה החזיקה בזכות
התמלוגים החל מיום :50)1.1.2015
גז טבעי
שנת 2015

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה
המיוחסים לזכות התמלוגים של החברה לפני
היטל רווחי נפט וגז (המיוחסים למחזיקי
הזכויות ההוניות של החברה) (דולר ל)MCF -
היטל רווחי נפט וגז
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה
המיוחסים לזכות התמלוגים של החברה לאחר
היטל רווחי נפט וגז (המיוחסים למחזיקי
הזכויות ההוניות של החברה) (דולר ל)MCF -
שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך
כמויות הגז בפרויקט (ב52)% -

שנת 2016

שנת
512017

0.11

0.11

0.06

-

-

-

0.11

0.11

0.06

2.8

3.2

3.44

קונדנסט
שנת 2015
סה"כ תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה
המיוחסים לזכות התמלוגים של החברה לפני
היטל רווחי נפט וגז (המיוחסים למחזיקי הזכויות
ההוניות של החברה) (דולר ל -חבית)
היטל רווחי נפט וגז
סה"כ תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה
המיוחסים לזכות התמלוגים של החברה לאחר
היטל רווחי נפט וגז (המיוחסים למחזיקי הזכויות
ההוניות של החברה) (דולר ל -חבית)
שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך
כמויות הקונדנסט בפרויקט (ב54)% -

50

51

52

53
54

שנת 2016

שנת
532017

0.76

0.59

-

-

-

0.95

0.76

0.59

2.9

3.3

3.5

0.95

יצוין ,כי ממועד תחילת הזרמת הגז הטבעי מפרויקט תמר (קרי :יום  30במרץ  )2013ועד  31.12.2017סופקו ללקוחות גז טבעי
בכמות כוללת של כ .40.2 BCM -עוד יצוין ,כי היקף ההפקה הממוצע ליום של גז טבעי הסתכם בשנתיים האחרונות (1.1.2016
–  )31.12.2017בכ.)0.917 BCF( 917 MMCF -
מובהר כי השינויים בנתוני ההפקה בשנת  2017לעומת השנים  2015-2016נובעים ,בין היתר ,ממיזוגה של שותפות אבנר
שותפות מוגבלת עם ולתוך השותפות.
שיעור האזילה הינו שיעור הגז הטבעי המופק בתקופ ת הדיווח הרלוונטית ,מתוך יתרת העתודות המוכחות והצפויות לתחילת
אותה תקופת דיווח או למועד תחילת הפקה ,לפי המאוחר.
מובהר כי השינויים בנתוני ההפקה בשנת  2017לעומת השנים  2015-2016נובעים ,בין היתר ,ממיזוגה של שותפות אבנר
שותפות מוגבלת עם ולתוך השותפות.
שיעור האזילה הינו שיעור הגז הטבעי המופק בתקופ ת הדיווח הרלוונטית ,מתוך יתרת העתודות המוכחות והצפויות לתחילת
אותה תקופת דיווח או למועד תחילת הפקה ,לפי המאוחר.
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החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן התואם לכללי המערכת לניהול משאבי
פטרוליום (.)SPE-PRMS
חוות דעת של המעריך
מצורף לתשקיף זה ,דוח עתודות של פרויקט תמר (הכולל את מאגרי תמר ותמר  )SWשהוכן
על-ידי  ,NSAIנכון ליום  ,31.12.2017בדרך של הפניה לדוח העתודות המצורף כנספח א'
לדוח התקופתי של השותפות מיום ( 21.3.2018מס' אסמכתא )2018-01-022209 :וכן
מצורפת כנספח א' לפרק זה הסכמת המעריך להכללת הדוח האמור בתשקיף.
מצ"ב כנספח ב' לפרק זה מכתב מיום  21.5.2018שקיבלה החברה מ NSAI-בדבר היעדר
שינויים מהותיים בפרויקט תמר.
הצהרת הנהלה
()1

תאריך ההצהרה;22.5.2018 :

()2

ציון שם התאגיד המדווח :דלק תמלוגים ( )2012בע"מ;

()3

שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים :אסי ברטפלד ,יו"ר דירקטוריון;

()4

הרינו לאשר ,כי לא בא לידיעתנו מידע כי לא נמסרו למעריך כל הנתונים
הרלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו;

()5

הרינו לאשר ,כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין המעריך
לבין החברה;

()6

הרינו לאשר ,כי למיטב ידיעתנו המשאבים שדווחו הינם האומדנים
הרלוונטיים ,הטובים והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;

()7

הרינו לאשר ,כי הנתונים שנכללו בדוח נערכו לפי המונחים המקצועיים
המנויים בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט –  ,1969ובמשמעות הנודעת להם
ב Petroleum Resources Management System (2007) -כפי פרסמו איגוד
מהנדסי הפטרוליום ( ,)SPEהארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום
הפטרוליום ( ,)AAPGהמועצת העולמית לפטרוליום ( )WPCואיגוד מהנדסי
הערכת הפטרוליום ( )SPEEכתוקפם בעת פרסום התשקיף;

()8

()9

הריני לאשר ,כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את הגילוי בדבר
העתודות או המשאבים המותנים האחרון שפורסם על ידי השותפות;
הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בתשקיף.

אסי ברטפלד ,יו"ר דירקטוריון

 .2משאבים מותנים ומנובאים בחזקת דלית
מבנה דלית מופרד בשברים למספר תאי שבר ( )Fault Blocksכאשר קידוח "דלית "1
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הוכיח את המצאם של המשאבים בתא השבר העיקרי בו נקדח ,ולא בתאי השבר
הסמוכים לו .בהתאם ,ועל-פי דוח שקיבלה השותפות מ ,NSAI-אשר הוכן בהתאם
לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום (( )SPE-PRMSלהלן בסעיף זה" :דוח
המשאבים") סיווגה  ,NSAIנכון ליום  31.12.2017את משאבי הגז הטבעי בתא השבר
העיקרי כמשאבים מותנים ,בשלב הצדקת פיתוח בבחינה (,)Development Pending
המותנים באישור פרויקט שיכלול תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר למכירות גז
מהשדה ,בעוד שחלק אחר ממשאבי הגז בחזקת דלית עדיין מסווגים כמשאבים
מנובאים.
א .משאבים מותנים בחזקת דלית
על-פי דוח המשאבים ,נכון ליום  ,31.12.2017המשאבים המותנים בחזקת דלית,
המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה ( )Development Pendingהינם כמפורט
להלן:

סה"כ בנכס הנפט
()Gross

סה"כ חלק
החברה ()Net

קטגוריית המשאבים המותנים

BCF

55BCF

אומדן הכמויות הנמוך ( 1C-Low
)Estimate

216.9

2.5

האומדן הטוב ביותר ( 2C-Best
)Estimate

270.7

3.3

האומדן הגבוה ()3C-High Estimate

334.8

4.3

בדוח המשאבים מצוין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט הכולל
תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר למכירות גז טבעי וכי אם יתקיימו התנאים הנ"ל,
חלק מהמשאבים המותנים עשויים להיות מסווגים כעתודות .כמו כן ,מצוין בו כי
בהתבסס על פיתוח של מאגרים דומים ,המשאבים המותנים בקטגוריית האומדן

55

בדוח המשאבים לא צוין חלק החברה נטו ( )Netאלא חלק השותפות ברוטו ( .)Grossחלק החברה בטבלה לעיל הינו אחרי
תמלוגים (כשיעורם לאחר מועד החזר השקעה) ובהנחה שמועד החזר ההשקעה יתבצע לאחר מכירה של כמות כוללת (בגין
 100%מהזכויות בנכס הנפט) של  .70.6 BCFמאחר ,שמועד החזר ההשקעה מושפע ממחירי הגז ,קצב ההפקה ,עלויות ההפקה
והפיתוח ושיעור התמלוגים ,ומאחר שטרם תוכנן והוקם מערך ההפקה וטרם נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי ,ייתכן שמועד
החזר ההשקעה יהיה שונה מהותית מהמצויין לעיל.
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הטוב ביותר הנם בעלי סיכוי סביר להפקה כלכלית .יצוין ,כי השוק הפוטנציאלי
העיקרי למשאבים אלה ,הוא השוק המקומי והשוק הבינלאומי (ייצוא גט"ן).
לפרטים נוספים אודות שוק הגז המקומי ראו סעיף  6.5לעיל ולפרטים אודות בחינת
האפשרות לייצוא הגז הטבעי ראו סעיף  6.11.2להלן.
אזהרה – אין ודאות כי יהא זה אפשרי מבחינה מסחרית להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים
המותנים.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות  NSAIבדבר המשאבים המותנים בחזקת דלית,
הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך .ההערכות לעיל מבוססות ,בין היתר,
על מידע גיאולוגי ,גיאופיסי ואחר ,שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינן בגדר
הערכות והשערות מקצועיות בלבד של  NSAIאשר לגביהן לא קיימת כל וודאות .כמויות הגז
הטבעי ,שיופקו בפועל (ככל שיופקו) ,עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל,
בין היתר ,כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע
וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או מהביצועים בפועל של המאגר .ההערכות וההשערות הנ"ל
עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים
בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.
ב .משאבים מנובאים בחזקת דלית
 .1נתוני כמויות
על-פי דוח המשאבים ,נכון ליום  ,31.12.2017המשאבים המנובאים המצויים
בשישה תאי שבר במבנה דלית (הצמודים לתא השבר בו נתגלתה תגלית דלית),
הינם כמפורט להלן:
קטגורית המשאבים
המנובאים

פרוספקט

סה"כ
()100%
בנכס הנפט
()Gross

סה"כ חלק
החברה ()Net
BCF56

BCF

האומדן הנמוך
))Low Estimate

האומדן הטוב ביותר
))Best Estimate

56

West 1

134.2

2.0

West 2

64.0

1.0

West 3

2.9

0.0

East 1

3.4

0.1

East 2

1.8

0.0

East 3

5.9

0.1

West 1

169.1

2.0

West 2

80.8

1.2

West 3

3.7

0.1

חישוב חלק החברה לא נכלל בדוח המשאבים והוא חושב לפי החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה
בהכנסות מנכס הנפט.
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סה"כ חלק
)Net( החברה
BCF56

סה"כ
)100%(
בנכס הנפט
)Gross(

פרוספקט

קטגורית המשאבים
המנובאים

BCF

0.1

4.3

East 1

0.0

2.3

East 2

0.1

7.4

East 3

3.2

210.2

West 1

1.6

101.8

West 2

0.1

4.6

West 3

0.1

5.5

East 1

0.0

2.9

East 2

0.1

9.3

East 3

האומדן הגבוה
)High Estimate)

 ועל בסיס סקר סייסמי1  תוצאות קידוח דלית, דוח המשאבים הוכן על בסיס.2
 וכל2010  שבוצע ועובד בשנת3D  וסקר סייסמי2008  שבוצע ועובד בשנת3D
.או דומים/על בסיס מידע משדות גז סמוכים ו
: להלן הפרמטרים הבסיסיים ששימשו לחישוב התרחישים השונים.3

Parameter

Gross Rock Volume
(Acre-Feet)

Acres (Feet)

Average Gross
Thickness (Feet)

Net-to-Gross
(decimal)

Low
Estimate

High
Estimate

Low
Estimate

High
Estimate

Low
Estimate

High
Estimate

Low
Estimate

High
Estimate

West 1

73,444

104,920

1,075

1,353

68

78

0.742

0.842

West 2

34,754

46,649

534

729

65

68

0.742

0.842

West 3

1,595

2,279

19

30

84

76

0.742

0.842

East 1

1,864

2,663

20

144

93

18

0.742

0.842

East 2

1,005

1,436

16

75

63

19

0.742

0.842

East 3

3,199

4,570

55

152

58

30

0.742

0.842

Parameter

Porosity (decimal)

Gas Saturation
(decimal)

Gas Formation
Volume Factor
(SCF/RCF)

Gas Recovery Factor
(decimal)

Low
Estimate

High
Estimate

Low
Estimate

High
Estimate

Low
Estimate

High
Estimate

Low
Estimate

High
Estimate

West 1

0.270

0.330

0.790

0.864

354

354

0.60

0.70

West 2

0.270

0.330

0.790

0.864

354

354

0.60

0.70
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0.70

0.60

354

354

0.864

0.790

0.330

0.270

West 3

0.70

0.60

354

354

0.864

0.790

0.330

0.270

East 1

0.70

0.60

354

354

0.864

0.790

0.330

0.270

East 2

0.70

0.60

354

354

0.864

0.790

0.330

0.270

East 3

 .4הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בהמשך התהליך:
הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בשלב זה של הפעילות בחזקת דלית הינם
סיכונים טכניים-תפעוליים ,וכן סיכונים גיאולוגיים ,לרבות :סיכון לתקלות
בפעולות הקדיחה (ככל שתהיינה) ,בביצוע הלוגים החשמליים ובביצוע מבחני
ההפקה (ככל שיהיו) .במקרה שהפעולות הטכניות-תפעוליות יושלמו ללא
תקלות ,הסיכונים בהמשך התהליך הנדרש להגעה לתגלית מסחרית ,הינם,
בין היתר ,שחדירות (פרמאביליות) חולות המאגר לא תהא מספקת על-מנת
לאפשר זרימה בספיקה בעלת משמעות מסחרית ,חדירה של מים אל הקידוח
שלא תאפשר הפקה כלכלית ,עלויות פיתוח התגלית ,חוסר הצדקה כלכלית
ומסחרית לפיתוח התגלית ,סיכונים הכרוכים בפיתוח התגלית בהתאם
לתכנית הפיתוח ,וכיוצ"ב .לפירוט גורמי הסיכון הכרוכים בפעילות
אקספלורציה ראו סעיף  6.26להלן.
 .5אומדן ההסתברות להצלחה של כל אחד מגורמי הסיכון הכרוכים בתהליך
חיפוש נפט ,ואומדן ההסתברות להצלחה הכולל הינם כדלקמן:
פרמטר

הסתברות להצלחה (באחוזים)

Trap Integrity

90

Reservoir Quality

90

Source Evaluation

100

Migration/Timing

95

סה"כ הסתברות להצלחה

77

 .6אומדן הסתברות לפיתוח לשם הפקה מסחרית
בדוח צוין כי בהתבסס על פיתוח שדות דומים ובהנחה שתהיה תגלית,
המשאבים המנובאים בקטגוריית האומדן הטוב ביותר ,הינם בעלי סיכוי
סביר להפקה כלכלית .השוק הפוטנציאלי העיקרי למשאבים אלה ,אשר
יצטרפו למשאבים שיתגלו בתגליות בהן מעורבות השותפות ותמר פטרוליום,
הוא השוק המקומי והשוק האזורי.
 .7נימוקי השותפות ותמר פטרוליום אודות הבסיס לפרמטרים הבסיסיים
ששימשו בחישוב התרחישים:
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הפרמטרים ששימשו בחישוב האומדנים השונים מבוססים ,בין היתר ,על
תוצאות הסקרים הסייסמים ,על המידע שנתקבל מקידוח דלית  1וקידוחים
סמוכים וכן על מידע שנתקבל ממאגרים דומים נוספים באזור ובעולם.
אזהרה – אין ודאות כי חלק כלשהו מהמשאבים הפוטנציאליים שצוינו אכן,
יתגלה .אם יתגלה ,אין ודאות כי יהא זה אפשרי מבחינה מסחרית להפיק
חלק כלשהו מהמשאבים .המידע הפרוספקטיבי אינו בגדר הערכה אודות
עתודות ומשאבים מותנים אותם ניתן יהיה להעריך רק לאחר קידוח
האקספלורציה ,אם בכלל.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות  NSAIבדבר המשאבים
המנובאים בחזקת דלית ,הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות
ערך .ההערכות לעיל מבוססות ,בין היתר ,על מידע גיאולוגי ,גיאופיסי ואחר,
שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינן בגדר הערכות והשערות
מקצועיות בלבד של  NSAIואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות .כמויות הגז
הטבעי ,שיופקו בפועל (ככל שיופקו) ,עשויות להיות שונות מההערכות
וההשערות הנ"ל ,בין היתר ,כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או
משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או
מהביצועים בפועל של המאגר .ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן
ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים
בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.
ג .בדוח המשאבים ציינה  ,NSAIבין היתר ,מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי:
( )1ביחס למשאבים המותנים ,ההערכות אינן משקפות סיכוני פיתוח; (NSAI )2

לא ביקרה בשדה הנפט ולא בדקה את התפעול המכני של הבאר או את מצבה; ()3
 NSAIלא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה .יחד עם זאת,
צוין כי נכון למועד דוח המשאבים ,לא ידוע לה על חבות אפשרית בנוגע לענייני
איכות הסביבה העלולה להשפיע באופן מהותי על כמות המשאבים המוערכת
בדוח המשאבים המותנים או על מסחריותם; ( )4המשאבים הינם באתר שלא
פותח ועל כן הערכתם מבוססת על אומדני גודל מאגר ויעילות הפקה ( Recovery

 )Efficienciesתוך אנלוגיה למאגרים עם מאפיינים גאולוגיים ומאפייני מאגר
דומים; ( )5דוח המשאבים אינו כולל ניתוח כלכלי של נכס הנפט.
החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן התואם למערכת לניהול
משאבי פטרוליום (.)SPE-PRMS

חוות דעת של המעריך
מצורף כנספח ג' לפרק זה דוח משאבים מותנים ומנובאים בחזקת דלית שהוכן
על-ידי  ,NSAIנכון ליום  31.12.2017בדרך של הפניה לדוח המשאבים המצורף
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כנספח א' לדוח התקופתי של השותפות מיום ( 21.3.2018מס' אסמכתא2018- :
 )01-022209וכן מצורפת כנספח א' לפרק זה הסכמת המעריך להכללת הדוח
האמור בתשקיף .נכון ליום  ,22.5.2018לא חל כל שינוי בפרטים הנ"ל.
הצהרת הנהלה
()1

תאריך ההצהרה;22.5.2018 :

()2

ציון שם התאגיד המדווח :דלק תמלוגים ( )2012בע"מ;

()3

שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים :אסי ברטפלד ,יו"ר
דירקטוריון;

()4

הרינו לאשר ,כי לא בא לידיעתנו מידע כי לא נמסרו למעריך כל הנתונים
הרלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו;

()5

הרינו לאשר ,כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין
המעריך לבין החברה;

()6

הרינו לאשר ,כי למיטב ידיעתנו המשאבים שדווחו הינם האומדנים
הרלוונטיים ,הטובים והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;

()7

הרינו לאשר ,כי הנתונים שנכללו בדוח נערכו לפי המונחים המקצועיים
המנויים בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט –  ,1969ובמשמעות הנודעת
להם ב Petroleum Resources Management System (2007) -כפי פרסמו
איגוד מהנדסי הפטרוליום ( ,)SPEהארגון האמריקאי של גיאולוגים
בתחום הפטרוליום ( ,)AAPGהמועצת העולמית לפטרוליום ()WPC
ואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום ( )SPEEכתוקפם בעת פרסום
התשקיף;

()8

הריני לאשר ,כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את הגילוי בדבר
העתודות או המשאבים המותנים האחרון שפורסם על ידי השותפות;

()9

הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בתשקיף.
אסי ברטפלד ,יו"ר דירקטוריון
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 6.9מוצרים שמספקות השותפות ותמר פטרוליום
6.9.1

גז טבעי
הגז הטבעי המצוי בפרויקט תמר הינו קל ויבש ,ומורכב רובו ככולו מגז מתאן .ככזה,
הטיפול הנדרש בכדי להעבירו אל הלקוחות הינו מינימאלי.
ככלל ניתן להוביל גז טבעי ב 3-דרכים עיקריות – (א) באמצעות צנרת; (ב) באמצעות
הנזלתו (קרי ,להופכו לנוזל) על-ידי קירורו לטמפרטורה של  161מעלות צלסיוס
מתחת לאפס ,אשר מקטין את נפחו פי  ;600ו(-ג) באמצעות דחיסתו ,כך שנפחו
מצטמצם פי  .100גז נוזלי וגז דחוס ניתן לאחסן ולהוביל בכמויות גדולות ולמרחקים
גדולים באמצעות מיכליות ייעודיות.
לפרטים אודות משק הגז המקומי לרבות התפתחויות ושינויים בו ,ראו סעיף
לעיל ,וכן לפרטים אודות האפשרות לייצוא הגז הטבעי ומכירתו בשוק הבינלאומי,
6.5

ראו סעיף  6.11.2להלן.
6.9.2

קונדנסט
במהלך הפקת גז טבעי ,מופק גם קונדנסט ,שהינו תוצר טבעי של תהליך העיבוי של
מרכיבים שונים בגז הטבעי ונגרם כתוצאה מהפרשי הלחץ והטמפרטורה השוררים
במאגר לבין אלו השוררים על פני השטח .לקונדנסט נדרש טיפול מינימאלי ,שעיקרו
ייצוב ,בכדי להעבירו ללקוחות והוא משמש בעיקר כחומר גלם בייצור תזקיקי נפט.
יצוין ,כי כמות הקונדנסט המופקת ,נגזרת באופן ישיר מכמות הגז הטבעי המופקת
ועומדת על מספר חביות בודדות לכל מיליון רגל מעוקב של גז טבעי (.)MMCF

 6.10לקוחות השותפות ותמר פטרוליום
6.10.1

שוק מקומי :נכון למועד התשקיף ,שותפי תמר מספקים גז טבעי לחברת החשמל,
ללקוחות תעשייתיים ,ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי,
וקונדנסט לפז זיקוק אשדוד ,כמפורט בסעיפים 6.10.4ג ו 6.10.6-להלן.

6.10.2

ייצוא :נכון למועד התשקיף ,שותפי תמר מייצאים גז לירדן בהתאם להסכם
המפורט בסעיף 6.10.5א' להלן .לפרטים בדבר התקשרויות נוספות בקשר לייצוא גז
טבעי מכתבי כוונות לא מחייבים לייצוא גז טבעי ומשאים ומתנים לייצוא גז טבעי
לצרכנים נוספים ,ראו בסעיף  6.10.5להלן.

6.10.3

חברת החשמל הינה הלקוח הגדול ביותר של השותפות ותמר פטרוליום ולפיכך ביטול
ההסכם שנחתם ביניהן לבין שותפי תמר או אי קיומו ישפיע באופן מהותי על פעילות
השותפות ותמר פטרוליום והכנסותיהן העתידיות .הכנסות השותפות ותמר
פטרוליום מחברת החשמל היוו כ 55% -מסך הכנסותיה בכל אחת מהשנים  2015ו-
 2016וכ 54%-בשנת  .2017יתרת הכנסותיהן בשנת  2017הינה מיצרני חשמל פרטיים,
לקוחות תעשייתים וחברות שיווק של גז טבעי .להערכת השותפות ולהערכת תמר
פטרוליום ,הכנסותיהן מחברת החשמל יהוו בממוצע כ 42%-מסך הכנסותיהן בשלוש
השנים הקרובות מפרויקט תמר .יחד עם זאת ,ככל שיורחב מעגל הלקוחות של שותפי
תמר ,בשוק המקומי והבינלאומי ,תפחת התלות בחברת החשמל .לפרטים בדבר

ו-
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הסכם שותפי תמר עם חברת החשמל ,ראו סעיפים 6.10.4א ו6.10.4-ד 1.להלן.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות השותפות ותמר פטרוליום ביחס להיקף
הכנסותיהן מחברת החשמל בשלוש השנים הקרובות מהווה מידע צופה פני עתיד
כמשמעו בחוק ניירות ערך ,אשר אין כל וודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,באופן
המפורט לעיל או בכל אופן אחר ,והעשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר
לעיל ,וזאת עקב גורמים שונים לרבות ,בין היתר ,שינויים בהיקף ,קצב
ועיתוי צריכת הגז הטבעי והקונדנסט על-ידי כלל לקוחות פרויקטי תמר ,לרבות
חברת החשמל ומחירי מכירת הגז טבעי והקונדנסט ממאגר תמר.

ו 61 -
6.10.4

התקשרויות לאספקת גז טבעי
א .להלן טבלה המציגה את ריכוז ההסכמים למכירת גז טבעי של שותפי תמר ,57נכון למועד התשקיף .יצוין ,כי למעט חברת החשמל ,בז"ן ודליה
אנרגיות כוח בע"מ אין לשותפי תמר לקוח נוסף אשר היקף ההכנסות ממנו בשנים  2015-2017היווה יותר מ 10%-מהכנסות השותפות או מהכנסות
תמר פטרוליום בלפחות אחת מהשנים האמורות .יתר הלקוחות עימם התקשרו שותפי תמר בהסכמים לאספקת גז קובצו בטבלה שלהלן בהתאם
לבסיס הצמדת המחיר שנקבע בהסכמים כאמור .לפרטים נוספים אודות הסכמים אלה ,ראו סעיפים קטנים (ב) ו(-ג) להלן.

57
58

59
60

בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

שנת תחילת
אספקה

תקופת אספקת הגז
הבסיסית58

האם קיימת אפשרות
הארכה?

כמות מירבית
כוללת לאספקה
(59)BCM( )100%

הכמות שסופקה
עד ליום
31.12.2017
()BCM( )100%

חברת החשמל60

2013

 15שנים

אפשרות להארכה בעוד
שנתיים נוספות.

כ87-

כ21.2-

מדד המחירים לצרכן האמריקאי ()U.S CPI

בז"ן

2013

 7שנים

אפשרות להארכה בעוד
שנתיים נוספות.

כ5.8-

כ3.6-

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה למחירי
הברנט ( )Brentובחלקה הקטן לתעריף ייצור
החשמל וכוללת "מחיר רצפה".

יצוין כי ,הסכם הייצוא לדולפינוס נחתם על-ידי השותפות ונובל .בכוונת השותפות ונובל להמחות את הסכם הייצוא ליתר שותפי תמר (וביניהם תמר פטרוליום) או להתקשר עמם בהסכמים לרכישת
הגז הטבעי מפרויקט תמר ,בהתאם לתנאי הסכם הייצוא ,לצורך מכירתו לדולפינוס.
במרבית ההסכמים ,תקופת אספקת הגז ,שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס להסכם הרלוונטי ,תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל ,או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית המירבית
הקבועה בהסכם ,לפי המוקדם.
כמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי תמר לספק ללקוח במשך לתקופת ההסכמים .הכמות אותה התחייבו לרכוש הינה נמוכה מכמות זו (לפרטים ראו סעיף  6.12להלן).
להערכת השותפות ותמר פטרוליום נכון ליום  ,31.12.2017יתרת ההיקף הכספי של ההסכם עם חברת החשמל יעמוד על כ 6.900-מליוני דולר ( ,)100%בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות לגביהן
קיימת התחייבות לרכישה או לתשלום עבורן ( ,)Take or Payלאחר התאמות בהתאם להיקף מכירת הגז של שותפי תמר ליצרני חשמל פרטיים והיקף ייצור החשמל של חברת החשמל ,בהנחה של
אי מימוש  ,Carry Forwardובהתבסס על הערכת השותפות ותמר פטרוליום לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה.

ו-
שנת תחילת
אספקה

תקופת אספקת הגז
הבסיסית58

האם קיימת אפשרות
הארכה?

כמות מירבית
כוללת לאספקה
(59)BCM( )100%

הכמות שסופקה
עד ליום
31.12.2017
()BCM( )100%

בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

2015

 17שנים

אפשרות להארכה בעוד
שנתיים נוספות.

כ23.3-

כ2.9-

נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על הצמדה
לתעריף ייצור החשמל וכוללת "מחיר רצפה".

חשמל
יצרני
62
פרטיים אחרים

2013-2020

 15-18שנים למעט
הסכם אחד
לתקופה של
כשנתיים.

מההסכמים
בחלק
אפשרות
קיימת
להארכתם לתקופה של
בין שנה לשלוש שנים
63
נוספות.

כ59-

כ8.7-

במרבית ההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על
הצמדה לתעריף ייצור החשמל ובחלקה הקטן למדד
המחירים לצרכן האמריקאי.
במספר הסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה
על הצמדה לתעריף ייצור החשמל ובחלקה הקטן
למחירי הברנט (.)Brent
בכל ההסכמים מחיר הגז נקבע על-ידי נוסחה
הכוללת מחיר בסיס והצמדה וכולל "מחיר רצפה".

לקוחות
תעשייתיים
אחרים

2013-2017

 5-7שנים

-

כ 1-

כ0.5-

במרבית ההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על
הצמדה למחירי הברנט ( )Brentוכוללת "מחיר
רצפה" .באחד מההסכמים נוסחת ההצמדה
מבוססת על מחירי דלקים נוזליים וכוללת "מחיר
רצפה" .ובהסכם נוסף נוסחת המחיר מבוססת על
מחיר הבסיס שנקבע במתווה הגז.

חברות לשיווק גז
64
טבעי

2013-2019

 5-7שנים

בחלק
קיימת

כ1.5-

כ0.2-

נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה למחירי הברנט
( )Brentוכוללת "מחיר רצפה".

דליה אנרגיות
כוח בע"מ61

61

62
63

64

62

מההסכמים
אפשרות

להערכת השותפות ותמר פטרוליום ,נכון ליום  ,31.12.2017יתרת ההיקף הכספי של ההסכם עם דליה אנרגיות כח בע"מ יעמוד על כ 1,800-מליוני דולר ( ,)100%וזאת בהתבסס על כמויות הגז
המינימאליות לגביהן קיימת התחייבות לרכישה או לתשלום עבורן ( ,)Take or Payבהנחה של אי מימוש  Carry Forwardובהתבסס על הערכת השותפות ותמר פטרוליום לגבי מחיר הגז במהלך
תקופת האספקה.
יובהר ,כי בחלק מההסכמים לא התקיימו כל התנאים המתלים להסכם.
למעט תקופת ההארכה שנקבעה בהסכם שנחתם בין שותפי תמר לבין חברת כימיקלים לישראל בע"מ ביום ( 21.2.2018להלן" :הסכם כי"ל") .על פי הסכם אספקה זה ,במקרה של איחור במועד
תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש ,תוארך תקופת ההסכם באופן אוטומטי בתקופות נוספות של שישה חודשים כל אחת ,וזאת עד למועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש
או עד ליום  ,31.12.2025לפי המוקדם מביניהם .כמו כן נקבע כי ,כי"ל תהיה רשאית להודיע לשותפי תמר על ביטול הסכם האספקה בתום כל אחת מתקופות ההארכה כאמור .היה והסכם תנין
כריש יבוטל ,אזי תקופת הסכם האספקה תוארך באופן אוטומטי עד ליום .31.12.2025
יובהר ,כי בחלק מההסכמים לא התקיימו כל התנאים המתלים להסכם.

ו-
שנת תחילת
אספקה

תקופת אספקת הגז
הבסיסית58

האם קיימת אפשרות
הארכה?

כמות מירבית
כוללת לאספקה
(59)BCM( )100%

63

הכמות שסופקה
עד ליום
31.12.2017
()BCM( )100%

בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

להארכתם לתקופה של
עד שנה נוספת
ייצוא-
הסכם
( NBLכמפורט
בהרחבה בסעיף
6.10.5א 1.להלן)
הסכם ייצוא –
דולפינוס
(כמפורט
בהרחבה בסעיף
6.10.5א2.להלן)
סה"כ

ינואר 2017

 15שנים

יש אפשרות להארכה
בשנתיים נוספות.

כ2-

כ0.1-

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה למחירי
הברנט ( )Brentוכוללת "מחיר רצפה".

לפרטים ראו
סעיף
6.10.6א2.
להלן

החל מהשלמת
מערכות ההולכה
הרלוונטיות
למצרים ועד ליום
31.12.2030

-

כ32 -

-

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה למחירי
הברנט ( )Brentוכוללת "מחיר רצפה".

כ211-

כ37.2-

ב .להלן טבלה הכוללת פילוח של הכנסות השותפות ותמר פטרוליום בפרויקט תמר ( )31.25%בשנים  2016 ,2015ו 2017-בהתאם לבסיס הצמדת
המחיר הקבוע בהם:65
הנתונים הכספיים אודות פעילות השותפות ותמר פטרוליום מבוססים על הדוחות הכספיים של השותפות ליום  ,31.12.2017למעט במקום בו
נאמר אחרת.

()1שנת 2015
סוג הלקוח

סך הכנסות
(במיליוני דולר)

ב %-מסך כל
ההכנסות

שנת 2016
סך הכנסות
(במיליוני דולר)

 65ההכנסות בטבלה משקפות החזקה בפרויקט תמר בשיעור של .31.25%

ב %-מסך כל
ההכנסות

שנת 2017
סך הכנסות
(במיליוני דולר)

בסיסי ההצמדה העיקרי למחיר הגז
ב %-מסך כל
ההכנסות

ו-
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חברת החשמל
()CPI
יצרני חשמל פרטיים

כ271-

כ55-

כ297.7-

כ55-

309.7

54

דליה אנרגיות
כוחבע"מ
אחרים

כ32.2 -

כ7 -

כ55.8 -

כ10 -

66

11

כ96.4 -

כ20 -

כ120.5-

כ22 -

135.7

23

מדד המחירים לצרכן האמריקאי ()U.S CPI

נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על הצמדה
לתעריף ייצור החשמל וכוללת "מחיר רצפה".

לקוחות תעשייתים וחברות שיווק
בז"ן

כ52.1 -

כ11 -

כ36.5 -

כ7 -

36.8

6

אחרים

כ42.4 -

כ9 -

כ31.5 -

כ 6-

34.2

6

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה
למחירי הברנט ( )Brentוכוללת "מחיר רצפה".

ו-

ג.

65

פרטים נוספים אודות כל ההסכמים למכירת גז טבעי למשק המקומי שנחתמו על-ידי שותפי
תמר
 .1בכל אחד מהסכמי מכירת הגז הטבעי ,התחייבו הרוכשות האמורות לעיל לרכוש או לשלם
( )Take Or Payבעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע
בהסכם האספקה (להלן" :הכמות המינימאלית") .עוד קובעים הסכמי האספקה מנגנון של
צבירת יתרה בגין כמויות עודפות שנצרכו על-ידי הרוכשת בשנה כלשהי וניצולה להפחתת
חובת הרוכשת לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל במספר שנים לאחר מכן .כמו כן,
נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לכל אחת מהרוכשות האמורות ,לאחר ששילמה בגין
גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית לחיוב כאמור לעיל ,לקבל גז ללא
תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין גז שלא צרכה.
 .2בעקבות החלטות הממונה על ההגבלים האמורות בסעיפים 6.21.4א6.21.4-3.א 4.להלן
בדבר הענקת פטור מהסדר כובל בקשר להסכמים בהם תקופת האספקה הבסיסית ארוכה
מ 7-שנים למעט ההסכם עם חברת החשמל (להלן" :הסכמים ארוכי טווח") ,בשישה
הסכמים שנחתמו עם לקוחות ניתנה לכל אחת מהרוכשות אופציה להקטין את הכמות
המינימאלית ,כך שזו תעמוד על כ 50%-מהכמות השנתית הממוצעת שצרכה בשלוש השנים
שקדמו להודעה על מימוש האופציה ,בכפוף להתאמות כפי שנקבע בהסכם האספקה (להלן
בסעיף זה" :האופציה") .עם הקטנת הכמות המינימאלית יופחתו בהתאם יתר הכמויות
שנקבעו בהסכם האספקה .נכון למועד התשקיף ,שותפי תמר פועלים לתיקון יתר הסכמי
הרכישה עם הצרכנים הרלוונטיים בהתאם להחלטת הממונה האמורה בסעיף 6.21.4א4.
להלן.
 .3בעקבות מתווה הגז ,בהסכמים לאספקת גז טבעי שנחתמו החל מיום  16.8.2015לתקופה
העולה על  8שנים ניתנה לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם .זכות זו תינתן גם
בהסכמים שיחתמו עד ליום  13.12.2020לתקופה העולה על  8שנים .לפרטים ראו סעיף
.6.21.12
 .4אספקת מלוא הכמויות הקבועות בהסכמי האספקה שנחתמו לפני אוקטובר  ,2012מנצלת
בזמני שיא הצריכה את מלוא הקיבולת של מערכת ההפקה ,הטיפול וההולכה של פרויקט
תמר (להלן ביחד בסעיף זה" :מערכת ההפקה") ולפיכך בהסכמים למכירת גז טבעי
שנחתמו מחודש אוקטובר  2012נקבעה תקופת ביניים אשר החלה במהלך חודש מאי 2015
ותסתיים כאשר קיבולת מערכת ההפקה תאפשר להם לספק את הכמויות הקבועות
בהסכמי האספקה (להלן בסעיף זה" :תקופת הביניים") .אספקת הגז על-פי הסכמים אלה
בתקופת ה ביניים תהיה כפופה ,בין היתר ,לכמויות הגז שתהיינה זמינות באותה העת,
לאחר אספקת הגז ללקוחות שחתמו על הסכמי אספקה לפני חודש אוקטובר  2012בהתאם
למנגנונים שנקבעו בכל אחד מהסכמי האספקה האמורים .בכל ההסכמים האמורים במשך
תקופת הביניים לא תחול ההתחייבות לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל.
בחודש נובמבר  2016הודיעו שותפי תמר למרבית הלקוחות עמם נחתמו הסכמים למכירת
גז טבעי החל מחודש אוקטובר  2012כאמור (על-פי סדר קדימות חתימת ההסכמים) ,לרבות

ו-
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יצרני חשמל פרטיים ובהם דוראד אנרגיה בע"מ ואו.פי.סי רותם בע"מ ,חברות לשיווק גז
טבעי ולקוחות תעשיתיים ,כי ביום  30.9.2020תסתיים תקופת הביניים ובהתאם ,שותפי
תמר יוכלו לספק ללקוחות אלו גז טבעי תחת ההסכמים על בסיס מחייב.
 .5בהסכמי האספקה נקבעו הוראות נוספות ,בין היתר ,בנושאים הבאים :זכות לסיום
ההסכם במקרה של הפרת התחייבות מהותית ,זכות שותפי תמר לספק גז לרוכשות
האמורות ממקורות גז טבעי אחרים ,מנגנוני פיצויים במקרה של עיכוב באספקת הגז
מפרויקט תמר או במקרה של אי אספקת הכמויות הקבועות בהסכם ,מגבלות לאחריות
הצדדים בהסכם ,וכן בנוגע ליחסים בין המוכרים לבין עצמם בכל הקשור לאספקת הגז
לרוכשות האמורות.
ד .פרטים נוספים אודות הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל
 .1הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל נחתם ביום  14.3.2012ותוקן ביום
 ,22.7.2012ביום  7.5.2015וביום ( 1.9.2016להלן בסעיף זה" :ההסכם") בין היתר בקשר
עם מימוש האופציות להגדלת כמויות הגז אותן תצרוך חברת החשמל.
 .2במסגרת ההסכם ניתנה לחברת החשמל אופציה להגדלת הכמות החוזית הכוללת מכ78 -
 BCMלכ( 87 BCM-להלן בסעיף זה" :האופציה") .האופציה מתייחסת לשתי תקופות
כמפורט להלן( :א) עד ליום  15.4.2013תוכל חברת החשמל לממש את האופציה להודיע על
הגדלת כמויות הגז אותן תצרוך החל מיום  1.1.2017ועד ( 31.12.2018להלן" :האופציה
הראשונה"); (ב) עד ליום  15.4.2015תוכל חברת החשמל לממש את האופציה להודיע על
המשך צריכת כמויות הגז המוגדלות החל מיום  1.1.2019ועד לתום תקופת ההסכם (להלן:
"האופציה השנייה") ,וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.
 .3ביום  11.4.2013הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר על החלטתה לממש את האופציה
כאמור עד סוף שנת  ,2018וביום  16.4.2015הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר כי החליטה
לממש באופן חלקי את האופציה השניה.
 .4במסגרת התיקון להסכם אספקת הגז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל ,הוסכם כי
פרויקט ההרחבה לצורך ההסכם הושלם ומועד הגדלת הכמויות נקבע ליום 1.1.2017
ויימשך עד לסוף שנת  2018לפרטים ראו סעיף 6.8.1ד 3.לעיל.
 .5הכמות המינימאלית השנתית לחיוב ממועד ההפעלה המסחרית ועד ליום 31.12.2016
עמדה על כ .BCM 3.5-הכמות המינימאלית לחיוב החל מיום  1.1.2017ועד ליום
 31.12.2018עומדת על כ BCM 5-לשנה (בכפוף להתאמות בהתאם להיקף מכירות הגז של
שותפי תמר ליצרני חשמל פרטיים והיקף ייצור החשמל של חברת החשמל אך לא פחות
מכ BCM 3.6-לשנה) .החל מיום  1.1.2019ועד לתום תקופת ההסכם ,הכמות המינימאלית
לחיוב תעמוד על כ BCM 3-לשנה .ההסכם כולל הוראות לעניין חישוב והתאמת הכמות
המינימאלית לחיוב ובכלל זה בנסיבות של כח עליון או של אי אספקה על-ידי המוכרים.
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 .6מחיר הגז נקבע על-פי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המבוססת על מדד המחירים
לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIבתוספת  1%לשנה עד שנת  2019ובהפחתת  1%לשנה משנת
 2020ואילך .מחיר הגז בגין יחידה אחת של  MMBTUבשנת  2011חושב על-פי מחיר בסיס
של  5.042דולר .ביחס לכמויות הגז הטבעי שתצרוך חברת החשמל במסגרת האופציה
להגדלת הכמויות הנקובות בהסכם ,החל משנת  ,2014מוצמד מחיר הגז רק ל 30%-משיעור
עליית מדד המחירים לצרכן האמריקאי ( )U.S CPIוההוספה או ההפחתה של  1%לשנה
כאמור לעיל אינה חלה.
 .7בהסכם נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר (בהתאם למנגנון
שנקבע בהסכם) ,אם אותו צד בדעה כי המחיר שנקבע בחוזה אינו מתאים עוד לחוזה ארוך
טווח עם קונה עוגן לצריכת גז טבעי לשימוש בשוק הישראלי :בחלוף  8שנים ו 11-שנים
ממועד ההפעלה המסחרית (כהגדרתו בהסכם החל ביום  )1.7.2013מפרויקט תמר (קרי:
 1.7.2021ו ,1.7.2024 -לפי המוקדם) .במועד ההתאמה הראשון ( -1.7.2021לאחר  8שנים)
ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח של עד ( 25%תוספת או הפחתה) ,ובמועד ההתאמה
השני ( – 1.7.2024לאחר  11שנים) ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח של עד 10%
(תוספת או הפחתה).66
 .8חברת החשמל או שותפי תמר יהיו רשאים לסיים את ההסכם ,במקרה בו הצד השני יבצע
פעולת חדלות פירעון (כהגדרתה בהסכם) שסביר כי תהיה לה השפעה מהותית לרעה על
ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם ,על-ידי מתן הודעה מראש ובכתב של  120יום לפחות.
חברת החשמל ושותפי תמר הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את
ההסכם בהתאם לכל דין ,אלא ביחס להפרות משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות
של ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של  120יום לצד המפר (אלא אם כן נקבעה תקופה
קצרה יותר בהסכם) לתיקון ההפרה.
 .9על-פי ההסכם ,אם שותפי תמר לא יספקו את כמויות הגז שהוזמנו על-ידי חברת החשמל
בהתאם להוראות ההסכם ואי האספקה הינה בכמות העולה על שעורי הסטייה המותרים
על-פי ההסכם ,אזי יפצו שותפי תמר את חברת החשמל בדרך של אספקת גז בחודש העוקב
במחיר מופחת בכמות שלא סופקה .כמו כן ,קובע ההסכם הפרות מיוחדות שבגינן ישולמו
פיצויים בשיעורים גבוהים יותר .בהסכם נקבעו גבולות לאחריות כל אחד מהצדדים בגין
הפרת חלק מהוראות ההסכם בשיעורים הקבועים בהסכם.
 .10שותפי תמר פועלים יחדיו ביחס לנושאים כגון פיתוח המאגר ,מתקני שותפי תמר ,הפקת
הגז ,הובלתו ואספקתו בהתאם לכל אחד מההסכמים .יחד עם זאת ,נקבע כי אף הוראה
בהסכם לא תפורש כיוצרת אחריות הדדית בין שותפי תמר וכל אחד משותפי תמר יהא
אחראי כלפי חברת החשמל אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט בקשר עם אחריות שתנבע

 66לעניין זה ראו הנחות החברה בנתוני התזרים המהוון שבחזקת תמר בסעיף 6.8.1ו 1.לעיל.
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מההסכם .על אף שחברת החשמל רשאית להזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת
שתומצא למתאם מטעם שותפי תמר ,הכמות שתיחשב כמוזמנת מכל אחד משותפי תמר
תהא חלקו של כל אחד משותפי תמר מהכמות המוזמנת הכוללת.
 .11אספקת הגז על-פי ההסכם הינה על בסיס שעתי עם כמות מקסימלית לשעה ,בהתאם
למנגנונים ולפרוצדורות המפורטים בהסכם.
 .12מסירת הגז נעשית בנקודת החיבור למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז ,בסמוך למתקן
הקבלה או בכל נקודת חיבור אחרת שתוסכם בין הצדדים.
 .13הגז הטבעי שמסופק בנקודת המסירה בהתאם להסכם צריך לעמוד בספציפיקציות
הקבועות בהסכם .לחברת החשמל זכות לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן .כל
מחלוקת בין הצדדים הנוגעת לאיכות הגז תופנה (לבקשת צד כלשהו) למומחה לשם הכרעה.
 .14המחאת חובותיה וזכויותיה של חברת החשמל על פי ההסכם מותנית בכך שלנעבר תהיה
יכולת טכנית ופיננסית לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם וכן שלנעבר יועבר גם אותו
חלק פרופורציונלי של תחנות הכח של חברת החשמל (משמע אם מעבירים חלק
פרופורציונלי מהזכויות וההתחייבויות לנעבר כלשהו ,הוא יקבל גם חלק פרופורציונלי
מתחנות הכוח של חברת החשמל).

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – ההערכות דלעיל ביחס להיקפים הכספיים הכוללים של הסכמי
האספקה המפורטים לעיל ,כמויות הגז הטבעי שתירכשנה על-ידי הרוכשות האמורות לעיל,
ותחילת מועדי האספקה על-פי הסכמי האספקה ,מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק
ניירות ערך ,אשר אין כל ודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,והעשוי להתממש באופן שונה מהותית,
וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים בכל אחד מהסכמי האספקה
(ככל שאלו טרם התקיימו) ,אי קבלת אישורים רגולטוריים ,שינויים בהיקף ,בקצב ובעיתוי צריכת
הגז הטבעי על-ידי כל אחת מהרוכשות האמורות ,מחירי הגז שיקבעו בהתאם לנוסחאות הקבועות
בהסכמי האספקה ,תעריף ייצור החשמל ,שער חליפין דולר-שקל (ככל שרלבנטי להסכם
האספקה) ,מחירי הברנט (ככל שרלבנטיים להסכם האספקה) ,מדד המחירים האמריקאי ( U.S

( )CPIככל שרלבנטי להסכם האספקה) ,ביצוע והשלמת הרחבת האספקה מפרויקט תמר (ככל
שרלבנטי להסכם האספקה) ,הקמת והפעלת תחנות הכח ו/או מתקנים אחרים של הרוכשות (ככל
שרלבנטי להסכם האספקה) ,מימוש האופציות הניתנות בכל אחד מהסכמי האספקה ומועד
מימושן וכיוצ"ב.
6.10.5

התקשרויות לייצוא גז טבעי
א .פרויקט תמר
 .1ביום  ,19.2.2014נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר ,לבין חברת NBL Eastern

( Mediterranean Marketing Limitedלהלן )"NBL" :לצורך ייצוא גז טבעי לצרכנים בירדן
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(להלן" :הסכם -NBLתמר") אשר תוקן ביום  16.2.2016וביום  NBL .30.9.2017הינה
חברת בת בבעלות מלאה (בשרשור) של  ,Noble Energy Inc.אשר הינה בעלת השליטה
בנובל ,המפעילה של פרויקט תמר.
בד בבד עם חתימת הסכם -NBLתמר ,חתמה  NBLעל הסכם עם שתי חברות מירדןArab ,

 Potash Companyו( Jordan Bromine Company-להלן יחד בסעיף זה" :הרוכשות") ,לפיו
תרכושנה הרוכשות מ NBL-גז טבעי שישמש אותן במפעליהן הממוקמים בגדה המזרחית
של ים המלח בירדן (להלן בסעיף זה" :הסכם האספקה").
במסגרת הסכם -NBLתמר התחייבו שותפי תמר לספק ל NBL-גז טבעי לצורך מכירתו על-
ידי  NBLלרוכשות במסגרת הסכם האספקה בתנאי ( Back to Backדהיינו :שותפי תמר
יהיו אחראים לקיום התחייבויות  NBLעל-פי הסכם האספקה וכן יהיו זכאים לכל
ההכנסות נטו שיגיעו ל NBL-מכוחו).
על-פי הסכם האספקה (כפי שתוקן) ,התחייבה  NBLלספק לרוכשות גז טבעי בהיקף כולל
של עד כ .2 BCM-האספקה על-פי הסכם האספקה החלה במהלך חודש ינואר  2017וצפויה
להימשך כ 15-שנה.
יצוין ,כי על-פי החלטת מיסוי בקשר עם ההסכם ,התחייבו שותפי תמר להציע לכל לקוח
ישראלי חדש חלופת מחיר גז טבעי שיקבע בהתאם למחיר חבית ברנט ( ,)Brentכפי שיחושב
בהתאם לנוסחה המיטבית לצרכן ,הקיימת במועד החלטת הממשלה בהסכמים של שותפי
תמר .לפרטים ראו סעיפים .6.21.13א ו.6.21.13 -ה להלן.
ההתחייבות להצעה כאמור מכוח החלטת המיסוי תחול במהלך תקופה של שלוש שנים
מיום החלטת הממשלה (קרי ,עד ליום .)16.8.2018
מועד האספקה על פי ההצעה יחל בכל תקופה שהיא שתחילתה מתחילת האספקה על פי
הסכם הייצוא (שהחלה בחודש ינואר  )2017ועד לשש שנים מיום חתימת הסכם הייצוא.
 .2ביום  17.3.2015חתמו שותפי תמר על הסכם לאספקת גז טבעי (להלן בסעיף זה:
"ההסכם") מפרויקט תמר לחברת ( 67Dolphinus Holdings Limitedלהלן" :דולפינוס").
ביום  19.2.2018נחתם הסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר למצרים בין השותפות ונובל
(להלן תקראנה יחדיו בסעיף זה" :המוכרות") לבין דולפינוס (להלן בסעיף זה" :הסכם
הייצוא מתמר") אשר היקפו גדול משמעותית מההסכם שנחתם בין שותפי תמר לבין
דולפינוס ביום  ,17.3.2015ואשר נחתם מתוך כוונה להחליפו.
המוכרות פנו ליתר השותפים בפרויקט תמר (וביניהם תמר פטרוליום) במטרה להמחות את
הסכם הייצוא מתמר ליתר שותפי תמר או להתקשר עמם בהסכמים לרכישת הגז הטבעי
מפרויקט תמר ,בהתאם לתנאי הסכם הייצוא מתמר לצורך מכירתו לדולפינוס .נכון למועד
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למיטב ידיעת החברה ,הקונה הינה חברה העוסקת בסחר בגז טבעי ואשר מתעתדת לספק גז לצרכנים תעשייתיים ומסחריים
גדוליםבמצרים.
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התשקיף ,טרם הומחה הסכם הייצוא מתמר וכן טרם בוצעה התקשרות עם יתר שותפי
תמר בהסכמים כאמור.
בהסכם הייצוא מתמר נקבע ,כי אספקת הגז לדולפינוס תהיה בתחילה על בסיס מזדמן
( .)Interruptibleבמסגרת הסכם הייצוא מתמר ניתנה למוכרות אופציה להודיע לדולפינוס
כי אספקת הגז (כולה או חלקה) תהפוך להיות על בסיס מחייב (להלן בסעיף זה:
"האופציה") .מימוש האופציה יכול שיעשה על ידי המוכרות ,בחלקה או במלואה ,במהלך
התקופה שהחל מחודש יולי  2020וסופה בתום חודש דצמבר  ,2021או במהלך תקופה
אחרת ,כפי שתוסכם בין המוכרות לדולפינוס .ממועד מימוש האופציה כאמור ,יהיו
המוכרות מחוייבות לספק לדולפינוס כמות שנתית של עד כ( 3.5 BCM -בהתאם להיקף
הכמויות שלגביהן תמומש האופציה) ודולפינוס תהא מחוייבת לרכוש או לשלם עבור כמות
שנתית מינימלית של גז טבעי בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הייצוא מתמר .כמות הגז
החוזית הכוללת הנקובה בהסכם הייצוא מתמר הינה כ.32 BCM -
מחיר הגז שיסופק לדולפינוס תחת הסכם הייצוא מתמר יקבע על פי נוסחה המבוססת על
מחיר חבית נפט מסוג ברנט ) .(Brentבמועד חתימת ההסכם העריכה השותפות כי היקף
ההכנסות המצטבר ביחס לכלל שותפי תמר ממכירת גז טבעי לדולפינוס תחת הסכם הייצוא
מתמר עשוי להסתכם בכ 7.5 -מיליארד דולר .הערכת השותפות כאמור ,התבססה על
ההנחה שדולפינוס תצרוך את הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם היצוא מתמר ,וכן
על הערכת השותפות לגבי מחיר הגז הטבעי במהלך תקופת ההסכם .יובהר כי ,ההכנסות
בפועל יגזרו ממכלול גורמים ,לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי דולפינוס ומחירי
הברנט בעת המכירה.
לפרטים אודות האפשרויות שנבחנות על ידי המוכרות להזרמת הגז למצרים ראו סעיף
6.11.2ב.2.ב להלן .האספקה על-פי הסכם הייצוא מתמר צפויה להתחיל עם הסדרת
השימוש בתשתיות הנדרשות להולכת גז טבעי למצרים .האספקה תימשך עד לאספקת
הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם הייצוא מתמר או עד סוף דצמבר  ,2030לפי
המוקדם מביניהם.
הסכם הייצוא מתמר כולל מספר תנאים מתלים ,שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים
בישראל ובמצרים (לרבות קבלת אישורים לייצוא וייבוא הגז כאמור) ,כניסה להסכמים
שיאפשרו שימוש בתשתית ההולכה ,לרבות חתימה על הסכמי הולכה בין המוכרות לבין
נתג"ז (ככל שיידרשו) ,קבלת ערבויות לטובת המוכרות כפי שנדרש בהסכם הייצוא מתמר,
וכן קבלת אישורים מרשויות המס בישראל ביחס לעסקאות נשוא הסכם היצוא מתמר.
יובהר ,כי אין כל ודאות כי מכירת הגז לדולפינוס על פי הסכם הייצוא מתמר תתממש,
וזאת עקב אי התקיימות התנאים המתלים בהסכם הייצוא מתמר ,כולם או חלקם,
וכיוצ"ב.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – ההערכות דלעיל ביחס לאפשרויות הולכת הגז,
להיקפים הכספיים הכוללים של הסכם הייצוא מתמר וכמויות הגז הטבעי שתירכשנה
על ידי דולפינוס ,מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,אשר אין כל
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ודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,והעשוי להתממש באופן שונה מהותית ,וזאת עקב
גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים בהסכם ,אי קבלת אישורים
רגולטוריים ,שינויים בהיקף ,בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על-ידי דולפינוס ,שינוי
במחיר הגז כתוצאה משינוי במחיר חבית נפט מסוג ברנט ,מימוש האופציה בהסכם היצוא
מתמר (אם וככל שתמומש) ,מועד מימוש האופציה והיקף המימוש.
 .3לאור חתימת הסכם הייצוא מתמר עם דולפינוס ,מכתב כוונות בלתי מחייב לניהול משא
ומתן על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר ל ,UFG-אשר נחתם בשנת  2014בין שותפי
תמר לבין חברת  ,UFGאינו עומד עוד .נכון למועד פרסום הדוח ,בוחנים שותפי תמר
אפשרויות שונות לאספקת לאספקת גז טבעי לצורך הזנת מתקני ההנזלה הקיימים של
 UFGבמצרים ,בין על בסיס מזדמן ( )interruptibleובין על בסיס קבוע .לפרטים אודות
בחינת אפשרות להרחבת יכולת האספקה של תמר ,ראו סעיף 6.8.1ד 3.להלן
6.10.6

הסכם לאספקת קונדנסט לפז זיקוק אשדוד
ביום  28.11.2012נחתם בין פז זיקוק אשדוד לבין שותפי תמר (להלן בסעיף זה" :המוכרים"),
הסכם לאספקת קונדנסט (להלן בסעיף זה" :ההסכם") ,על-פיו התחייבו המוכרים לספק לפז
זיקוק אשדוד קונדנסט במשך תקופה של  5שנים שהחלה ביום  ,30.3.2013בהיקף (כמויות ומחיר)
שאינו מהותי .בחודש נובמבר  2016הוסכם בין הצדדים על הארכת ההסכם ל 5-שנים נוספות.
מחיר הקונדנסט נקבע על-פי מחירי הברנט ( )Brentבניכוי מרווח ,כפי שנקבע בהסכם האספקה.
עיקר המכירות של קונדנסט על ידי שותפי תמר הייתה במסגרת הסכם ההתקשרות הנ"ל.

 6.11שיווק והפצה על-ידי השותפות ותמר פטרוליום
6.11.1

אספקה לשוק המקומי
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד התשקיף ,פועלים שותפי תמר לשיווק גז טבעי וקונדנסט
לצרכנים פוטנציאליים מעבר ללקוחות הקיימים ומנהלים משאים-ומתנים בשלבים שונים עם
לקוחות פוטנציאלים במשק המקומי ובכללם יצרני חשמל פרטיים וצרכנים תעשייתים ,במטרה
להתקשר בהסכמים מחייבים למכירת גז טבעי ו/או קונדנסט מפרויקט תמר ,והכל בהתאם
למחירי הגז ותקופת ההסכמים הקבועים במתווה הגז ,כמפורט בסעיפים  6.21.11ו.6.21.13-א
להלן ובכפוף ליכולת האספקה של פרויקט תמר.
הזרמת הגז הטבעי לחלק מהלקוחות הנוספים עשויה להיות תלויה גם בהמשך פיתוחה של מערכת
ההולכה הארצית לגז טבעי ,על-ידי נתג"ז ,ובהשלמת מערכות החלוקה האזוריות.

6.11.2

ייצוא
א .כללי
שותפי תמר פועלים למציאת שווקים מחוץ לישראל לשיווק הגז הטבעי שגילו .להערכת החברה,
השווקים הפוטנציאליים כוללים את המדינות הקרובות לישראל אליהן ניתן לייצא גז
באמצעות צנרת והשווקים הגלובלים הרחוקים יותר אשר ניתן לייצא אליהם באמצעות CNG
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(גז טבעי דחוס) .במסגרת מאמצי השיווק של שותפי תמר לייצוא ,נחתמו הסכמים עם לקוחות
בירדן וכן מתקיימים משאים ומתנים לאספקת גז טבעי ללקוחות נוספים בירדן ומצרים68.
ב .צנרת
 .1שותפי תמר מקדמים ,נוסף להסכמי הייצוא מהפורטים בסעיף  6.10.5לעיל ,מגעים ו/או
משאים ומתנים ,בשלבים שונים ,בקשר עם ייצוא גז טבעי בצנרת ,למצרים ולירדן.
במסגרת המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל נדונים הפרמטרים המרכזיים בהסכמים
האפשריים למכירת גז טבעי בצנרת ,הכוללים בין היתר ,תקופת התקשרות ,כמויות,
קיבולת ,מחיר ליחידה ,נוסחת הצמדה ,התחייבות רכישה מינימאלית (,)Take or Pay
התחייבות לבניית הצנרת וכיוצ"ב.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – המידע המפורט לעיל בנוגע למגעים ו/או למשאים ומתנים
כאמור ,מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,אשר אין כל וודאות כי יתממש,
כולו או חלקו ,באופן האמור או בכל אופן אחר ,והוא עשוי להתממש באופן השונה מהותית
מהמתואר לעיל ,ובפרט אין וודאות כי המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל יבשילו לכדי הסכמי
מכירת גז מחייבים ושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל דין לכניסתם לתוקף של הסכמים
כאמור ,ככל שייחתמו.
 .2להלן תיאור שווקי היעד הפוטנציאלים המרכזיים לייצוא גז טבעי בצנרת מפרויקט תמר:69
א .ירדן – להערכת החברה ,הביקוש לגז הטבעי במשק הירדני בשנת  2020צפוי לעמוד על כ-
 5-6 BCMבשנה ,וזאת בהתבסס על הערכות חברות ייעוץ חיצוניות .כיום ,חוכרת ירדן
מתקן גיזוז צף הממוקם בסמוך לעקבה לצורך ייבוא גז טבעי נוזלי .למיטב ידיעת החברה,
החל משנת  2015חתמה ירדן על מספר הסכמים קצרי טווח לייבוא  ,LNGבהיקף של כ-
 3 BCMלשנה .בשנים  2016ו 2017 -צרכה ירדן כ 4 BCM -וכ 4.2 BCM -גז טבעי בהתאמה,
שעיקרם הגיע באמצעות ייבוא  .LNGהחל מראשית שנת  2017מייצאים שותפי תמר גז
טבעי לירדן כמפורט בסעיף  ,6.10.5באמצעות חיבור של מערכת ההולכה הישראלית
למפעלים הממוקמים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן (להלן" :הצינור הדרומי").
בנוסף ,במהלך שנת  2019צפוי להסתיים פרויקט הקמת צינור גז טבעי חדש אשר יחבר את
מערכת ההולכה של נתג"ז (מאזור דוברת) לגבול עם ירדן וכן הקמה של צינור שיחבר את
הצינור החדש שיוקם על ידי נתג"ז בגבול ישראל ירדן לצנרת ההולכה הקיימת בירדן
(הצינור הפן ערבי המופעל על ידי חברת ( )FAJRלהלן" :הצינור הצפוני").
בהתבסס על הנתונים הידועים לשותפות ולמפעיל ,קיבולת הצינור הצפוני תאפשר הזרמה
של גז טבעי בכמות שנתית של עד כ 10 BCM -לירדן ודרך ירדן למצרים.
לעניין ההסכם שנחתם ביחס לאספקה לירדן ,ראו סעיף 6.10.5א לעיל.

 68לפרטים אודות הסכמי הייצוא שנחתמו ראו סעיף  6.10.5לעיל.
 69המידע האמור נערך על-ידי השותפות ,בין היתר ,בהתבסס על נתוני חברות ייעוץ שונות.
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מצרים – למיטב ידיעת החברה ,ההפקה המקומית במצרים בשנת  2017עמדה על כBCM-

 ,52גידול של כ 10 BCM -ביחס לשנת  ,2016תוך שהגידול בהפקה נבע בעיקרו מתחילת
הפקת גז טבעי משדות גז חדשים .הביקוש לגז טבעי לשוק המקומי במצרים בשנת 2017
עמד על כ ,59 BCM -מתוכם כ 8.3 BCM -שיובאו בצורה של גז טבעי נוזלי לצריכה בשוק
המקומי .בקיזוז כמויות מועטות של גז טבעי נוזלי שיוצאו ממצרים בשנת  ,2017עמד
ייבוא הגז הנוזלי למצרים בשנת  2017על כ .6.8 BCM-להערכת החברה ,בהתבסס על
חברות יעוץ חיצוניות בשנת  2018צפויה ההפקה המקומית לעמוד על כ( BCM 64 -בעיקר
בשל תחילת ההפקה ממאגר  Zohrשהחל הפקה במחצית דצמבר  )2017בהיקף דומה להיקף
הביקוש המקומי החזוי לשנת  .2018יש לציין כי העונתיות בשימוש בגז בטבעי במצרים
גורמת לכך שמצרים עשויה לייצא כמויות מסוימות של גז טבעי בחודשי החורף ולייבא גז
טבעי בחודשי הקיץ .כמו כן ,במצרים שני מתקני הנזלת גז טבעי לייצור גט"ן ( )LNGלייצוא
ממצרים ,בעלי יכולת הנזלה כוללת של כ 12.2-מיליון טון גז נוזלי בשנה ,לגביהם נדרש גז
טבעי להזנתם ( )Feed Gasבהיקף של כ 18-19 BCM -בשנה .נכון למועד התשקיף ,בשל
מחסור בגז טבעי במצרים ,פועלים מתקנים אלה בתפוקה נמוכה או שאינם פועלים כלל.
לגבי הטווח הרחוק יותר ,תחזיות הביקוש לשוק המקומי המצרי לשנת  2020נמצאות
בטווח שבין  67 BCMל ,75-וזאת מבלי לכלול את הגז הטבעי הנדרש כ Feed Gas-להזנת
מתקני ההנזלה האמורים .למיטב ידיעת החברה ,פועלת ממשלת מצרים לקידום פרויקטי
אספקת גז טבעי מתגליות בישראל וקפריסין ,מתוך מטרה להפוך את מצרים למרכז אזורי
( )HUBלגז טבעי ,וזאת על מנת לספק את צרכי המשק המקומי לצד שימוש במתקני
הייצוא הקיימים וקידום השקעות במתקני ייצוא חדשים ,וכל זאת במקביל לעידוד
פעולות פיתוח וחיפוש פרויקטי גז טבעי (אקספלורציה) במצרים .פעילות חיפושי גז טבעי,
המקודמת על-ידי ממשלת מצרים ,עשויה להגביר ולהאיץ את פעילות חיפושי הגז טבעי
במצרים ,ולפיכך תיתכנה תגליות גז טבעי נוספות במצרים .לפרטים אודות התקשרויות
לייצוא גז טבעי למצרים מפרויקט תמר ,ראו סעיפים 6.10.5א 2.ו 0 -לעיל .נכון למועד
התשקיף ,בוחנים שותפי תמר אפשרויות שונות להזרמת גז טבעי מישראל למצרים ,ובהן
הזרמת גז טבעי דרך ירדן (תוך שימוש בצינור הפן ערבי) וזאת באמצעות הצינור הצפוני
לירדן ו/או הקמת צינור ימי חדש למצרים ובנית חיבור יבשתי חדש בין מערכת ההולכה
הישראלית למצרים (באזור ניצנה או כרם שלום) .בד בבד ,למיטב ידיעת החברה ,מנהלת
השותפות ,ביחד עם נובל וגורמים מצריים ,משאים ומתנים עם בעלי הזכויות השונים
בחברת ( East Mediterranean Gas Limitedלהלן )"EMG" :לבחינת רכישת זכויות ב EMG-על
מנת להשתמש בצינור הגז שבבעלות  EMGלצורך הזרמת גז טבעי מישראל למצרים .יודגש
כי המשאים ומתנים הנ"ל אינם מחייבים את הצדדים עד לחתימת הסכמים מחייבים וכי
אין כל וודאות כי ייחתמו הסכמים מחייבים כאמור .עוד יצוין ,כי כניסתם לתוקף של
הסכמים מחייבים (אם וככל שייחתמו) תהא כפופה להתקיימות תנאים מתלים שונים,
ובין היתר ,קבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים לפי כל דין ,ביצוע מבחנים טכניים
על מנת לבחון ולאשר את האפשרות להשתמש בצינור של  EMGוהסדרת הבוררויות
הפתוחות של  EMGובעלי מניותיה.
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אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – המידע המפורט לעיל בנוגע למשאים ומתנים והקמה
ו/או שימוש בתשתיות כאמור ,מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,
אשר אין כל וודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,באופן האמור או בכל אופן אחר ,והוא עשוי
להתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל ,ובפרט אין וודאות כי המשאים ומתנים
הנ"ל יבשילו לכדי הסכמים מחייבים ושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל דין ויתמלאו
התנאים המתלים לכניסתם לתוקף של הסכמים כאמור ,אם וככל שייחתמו.
ג.

גז טבעי דחוס ( – )CNGלמיטב ידיעת החברה ,נכון למועד התשקיף ,שותפי תמר מבצעים
בחינה ראשונית של האפשרות לייצא גז למדינות באגן הים התיכון באמצעות דחיסת הגז
הטבעי ( )CNGושינועו באוניות ייעודיות למדינות אלה ,לרבות בחינת תכנון הנדסי לפרויקט.
ייצוא גז טבעי באופן זה עשוי לאפשר גישה לשווקי ייצוא חדשים ונוספים  ,לרבות יוון ,איי
הים התיכון ,איטליה ומדינות נוספות .יצוין כי למיטב ידיעת החברה ,בעולם לא קיימים כיום
פרויקטים לאספקת  CNGבאמצעות פלטפורמות ימיות.

 6.12צבר הזמנות
6.12.1

להלן צבר ההזמנות של השותפות ותמר פטרוליום (בהתייחס לזכויות בגין  22%ו 9.25% -בחזקת
תמר ,בהתאמה) ,בגינו נגזר סך הכנסות החברה מתמלוגים ,אשר חושב בהתבסס על כמויות הגז
המינימאליות (לפי כמות ה Take Or Pay-שבחוזה) שנקבעו בהסכמים מחייבים (הסכמים בהם
התקיימו כל התנאים המתלים) לאספקת גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר אותם התחייבו
הלקוחות לצרוך או לשלם ,בכפוף להנחות העיקריות הבאות )1( :כל האופציות שניתנו ללקוחות
שותפי תמר להקטנת הכמות החוזית הכוללת כמפורט בסעיף 6.10.4ג 1.לעיל תמומשנה; ( )2עד
תחילת שנת  2019הצריכה המינימלית של חברת החשמל תעמוד על כ BCM 5-בשנה (ללא ביצוע
התאמות הקבועות בהסכם אספקת הגז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל ,כמפורט בסעיף
6.10.4ד 4.לעיל) ולאחר מכן תעמוד על כ BCM 3-בשנה (בהנחה של אי מימוש זכות חוזית לcarry -
 )3( ;)forwardתחזיות המחירים מבוססות על ההנחות שנלקחו ביחס לחישוב התזרים המהוון
בפרויקט תמר ,כמפורט בסעיף 6.8.1ו.1.ג לעיל:
שנה
*2018 1Q
*2018 2Q
*2018 3Q
*2018 4Q
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

סך הכנסות (במיליוני דולר)
110
110
110
110
310
340
320
300
300
300
300
310
310
210
80
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* החלוקה בין הרבעונים נעשתה באופן לינארי.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות החברה בדבר מועד והיקף ההכנסות הצפויות מצבר ההזמנות
הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על כמויות הגז המינימאליות שנקבעו
בהסכמים לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר ועל ההנחות המפורטות בסעיף זה ,ואין כל וודאות
בהתממשותן ,וזאת בין היתר ,עקב השפעתם האפשרית של מי מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות השותפות
ותמר פטרוליום כמפורט בסעיף  6.26להלן.
 6.13תחרות בתחום פעילות השותפות ותמר פטרוליום
6.13.1

תגליות גז טבעי בישראל
ככלל ,עקב המורכבות והעלות הגבוהה בהובלת גז טבעי שלא באמצעות צנרת הולכה (כגון
באמצעות הקמת מתקן גט"ן אשר מחייבת עתודות גז טבעי בהיקף משמעותי והשקעות כספיות
אדירות) ,השוק הטבעי לאספקת גז טבעי הינו השוק במדינה בה נתגלה מאגר הגז הטבעי ובמדינות
שכנות אליהן אפשר להוביל את הגז הטבעי בצינור .על-כן ,עיקר התחרות של מאגרי הגז של
השותפות ותמר פטרוליום בישראל היא עם בעלי נכסי נפט הפועלים בישראל ובמדינות שכנות ,וכן
עם יבואני גט"ן.
עם תחילת הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר וסיום ההפקה הסדירה ממאגרי ים תטיס ,רובו
המכריע של הגז הטבעי שמסופק כיום למשק הישראלי מקורו במאגר תמר ,שהינו המאגר המהותי
היחיד המפותח בשטח מדינת ישראל .בנוסף למאגר תמר ,מסופקות כמויות קטנות של גז טבעי
באמצעות אונית הגיזוז דרך המצוף הימי שהוקם על-ידי נתג"ז (להלן" :המצוף הימי לייבוא
.)"LNG
לשם קיום הוראות מתווה הגז (כמפורט בסעיף  6.21.1להלן) (א) נמכרו זכויותיהן של השותפות,
שותפות אבנר ונובל במאגרי כריש ותנין לחברת ( .Energean Israel Ltdלהלן" :אנרג'יאן")( ,ב)
השותפות החלה בתהליך מכירה של החזקותיה בחזקות תמר ודלית ,במסגרתו הועברו 9.25%
מזכויותיה של השותפות בחזקות תמר ודלית לתמר פטרוליום ,כמפורט בסעיף 6.7.1ג לעיל; (ג)
הושלמה עסקה למכירת  3.5%מזכויותיה של נובל בחזקות תמר ודלית לאוורסט; וכן (ד) ביום
 14.3.2018הושלמה עסקה למכירת  7.5%מזכויותיה של נובל בחזקות תמר ודלית לתמר
פטרוליום.
להערכת החברה ,לאור אישור מתווה הגז ,בשנים הקרובות יפותחו לפחות שני מאגרים נוספים
אשר צפויים להוות ספקים משמעותיים נוספים של גז טבעי ביחד עם מאגר תמר המפיק והם:
מאגרי לוויתן ,אשר למיטב ידיעת החברה ,כפי שפורסם על ידי בעלי הזכויות במאגר ,מכיל
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משאבים של כ( TCF 21.4 -עתודות מסוג  2Pומשאבים מותנים מסוג  ;70)2Cוכן מאגר כריש ,אשר
למיטב ידיעת החברה מכיל משאבים מותנים מסוג  2Cבהיקף של כ ,711.63 TCF -על פי נתונים
שפורסמו במסגרת תשקיף הנפקה ורישום למסחר בבורסה בלונדון שפרסמה

Energean Oil & Gas

( plcשהינה למיטב ידיעת החברה בעלת השליטה באנרג'יאן) בחודש מרץ  ,2018ואשר אין ביכולת
ההחברה לאמת את נכונות הפרטים המובאים בו באופן עצמאי (להלן" :תשקיף אנרג'יאן") .יצוין,
כי על פי הוראות מתווה הגז ,מאגרי כריש ותנין מיועדים לאספקת גז לשוק המקומי בלבד.
כמו כן ,למיטב ידיעת החברה ,על-פי תנאי הרשיונות ,אשר הוענקו בעבר על-ידי הממונה על ענייני
הנפט למספר גופים נוספים ,אמורים להתבצע בעתיד מספר קידוחי ניסיון.
6.13.2

בנוסף ,ביום  15.11.2016הכריז שר האנרגיה על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז טבעי ,בהליך תחרותי
(להלן" :ההליך התחרותי") ,לאור ממצאי מחקר בלתי תלוי ,אשר נערך עבור משרד האנרגיה ,ובו
נקבע כי ניתן למצוא משאבים נוספים של גז טבעי בהיקף כולל של  6.6מיליארד חביות נפט וכ-
 2,137 BCMגז טבעי ,אשר טרם נתגלו באגן הימי של ישראל .במסגרת ההליך התחרותי הוצעו 24
שטחי חיפוש בגודל מקסימלי של  400קמ"ר כל אחד ,ובמרחק של  7ק"מ לפחות מקו החוף ,והכל
בהתאם להוראות משרד האנרגיה בעניין .על-פי תנאי המכרז ,על מנת לעודד תחרות בשוק הגז
בישראל ,גוף המחזיק בלמעלה מ 25% -מהזכויות (באופן ישיר או עקיף) ,ברשיון ימי בעל היקף
עתודות של למעלה מ ,(2C( 200 BCM -במועד פרסום המכרז ,היה מנוע מלהגיש הצעה במכרז.
בהתאם להליך התחרותי שהסתיים באמצע נובמבר  ,2017ביום  15.1.2018העניק משרד האנרגיה
רישיונות חיפוש גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל (בלוקים  )31 ,23 ,22 ,21 ,12לחברת
אנרג'יאן היוונית .בהתאם להודעת משרד האנרגיה ,הרישיון יינתן למשך תקופה של  3שנים .בתום
התקופה ,ניתן יהיה להאריכו ל 3-שנים נוספות בתנאי שבעליו ביצעו את תכנית העבודה
ומתחייבים לבצע קידוח במהלך תקופת ההארכה .כמו כן ,המליצו חברי מועצת הנפט לממונה
להעניק רישיון חיפוש בבלוק אחד לקונסורציום של חברות הודיות .ביום  9.4.2018העניק משרד
האנרגיה רישיון חיפוש נפט וגז טבעי לקונסורציום החברות ההודיות.
בחודש אפריל  2018פרסם משרד האנרגיה כי במהלך השנה צפוי להתקיים הליך תחרותי נוסף
לחיפושי גז טבעי ונפט.
ככל שקידוחים שיבוצעו בשטחי רישיונות קיימים ו/או חדשים כאמור לעיל ,יובילו לממצאים של
גז טבעי בהיקפים משמעותיים וככל שתגליות אלה (ככל שתהיינה) תפותחנה ,הרי שגם מאגרים
אלה עשויים להוות מתחרים הפועלים במשק המקומי ובמדינות שכנות.
בנוסף ,ככל הידוע ,קבוצת ( British Gasכיום  )Shellגילתה לפני למעלה מ 15 -שנים מול חופי עזה
מאגר גז טבעי בהיקף הדומה לזה של פרויקט ים תטיס ,ויתכן כי בעתיד מאגר זה יפותח וישווק
למשק המקומי ולרשות הפלסטינית.

70

71

ביום  23.2.3017התקבלה החלטת השקעה סופית ( ) FIDעל ידי השותפים בפרויקט לפיתוח מאגר לוויתן ,במטרה לאפשר את תחילת
הזרמת הגז ממנו עד סוף שנת .2019
יצוין ,כי המאגרים האמורים כוללים אף כמויות נוזלים פחממניים.
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בינואר  2013החל יבוא של גט"ן למשק המקומי באמצעות מתקן קבלת גט"ן מול חופי חדרה (להלן
בסעיף זה" :המתקן") .המתקן מיועד לקלוט מכלית גט"ן ההופכת גט"ן לגז .המתקן מתוכנן לקבל
גז שגוזז כאמור בהיקף של עד כ 0.5 BCF-ליום .המתקן הוקם על מנת לאפשר אספקה של גז למשק
המקומי בטווח זמן קצר ,וזאת לאור המחסור שנוצר בזמנו בשל ביטול הסכם אספקת הגז
ממצרים עם חברת  EMGוכן לייצר לחברת החשמל יתירות אסטרטגית באספקת גז טבעי .השימוש
העיקרי בגט"ן הוא כדלק גיבוי לחברת החשמל ,ולכן ,נכון למועד התשקיף ,אינו מהווה תחרות
מהותית לגז הטבעי המסופק על-ידי השותפות ותמר פטרוליום.
בנוסף ,ובכל הקשור לצריכת גז טבעי על-ידי חברת החשמל ,נמצאים ספקי גז טבעי בתחרות עם
פחם (המהווה דלק חלופי מזהם אך זול יחסית לייצור חשמל) ,ועל כן רמת הצריכה ומחיר הגז
הטבעי עשויים להיות מושפעים ממחיר הפחם בעולם72 .
כמו כן ,ביום  29.6.2017פרסמה חברת החשמל הזמנה להציע הצעות ( )RFIלאספקת גז טבעי
לחברת החשמל החל משנת ( 2020להלן" :ההזמנה") ,כאשר לפי פרטי ההזמנה חברת החשמל
מעוניינת לרכוש בין  BCM 0.5ל BCM 2 -לשנה ,ללא התחייבות לרכישה של כמות שנתית
מינימאלית (.)Take or Pay
בנוסף ,הגז הטבעי המסופק על-ידי השותפות ותמר פטרוליום ללקוחות תעשייתים ,מחליף שימוש
בדלקים נוזליים ,כגון סולר ומזוט וכן אנרגיות מתחדשות .מחיר הסולר גבוה יותר ממחיר הגז
הטבעי המסופק על-ידי השותפות ותמר פטרוליום ,אולם על אף היותם מזהמים ,ירידה במחירי
הנפט בעולם עלולה להפוך דלקים אלה לתחרותיים בהשוואה לגז הטבעי המסופק לצרכנים אלה.
בנוסף לכך ,הרצון להגברת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ונקיות ,כגון אנרגית רוח או אנרגית
שמש ,עשוי גם כן להוביל לתחרות בגז הטבעי .לפרטים נוספים אודות תחליפים לגז הטבעי ,ראו
סעיף  6.6.8לעיל.
נפט ,ככל שיתגלה בעתיד על-ידי השותפות ותמר פטרוליום ,קל יותר לשיווק ,והוא יכול להימכר
הן לשוק המקומי והן לשוק הבינלאומי ,ומכאן שהתחרות גדולה יותר אך גם אפשרויות המכירה
רבות יותר .עם זאת ,הנפט הינו סחורה ( )Commodityשמחיריה מוכתבים על-ידי תנודות היצע
וביקוש כלל עולמיות.
6.13.3

תגליות גז טבעי באגן המזרחי של הים התיכון
למיטב ידיעת החברה ,היקף העתודות המוכחות במצרים מוערך בכ 65.2 TCF-וקיים פוטנציאל
לתגליות משמעותיות נוספות . 73בנוסף ,בשנת  2015התגלה במצרים מאגר הגז הטבעי ' ,'Zohrאשר
נכון למועד

התשקיף ,טרם פורסם היקף המשאבים הניתנים להפקה ממנו ( Recoverable

 )Reservesאך למיטב ידיעת החברה בהתבסס על חברות ייעוץ חיצוניות ,הוא מוערך בכTCF -

 .22.14מאגר  Zohrסיים את שלב הפיתוח הראשון שלו ,והחל בהפקת גז טבעי בדצמבר ,2017
ומיועד למיטב ידיעת החברה ,לאספקת גז טבעי לשוק המקומי המצרי .היקף ההפקה הצפוי

72

73

לפרטים בדבר החלטת שר האנרגיה להפחתת השימוש בפחם ,ראו סעיף 6.21.7ז להלן.
.BP Statistical Review of World Energy 2017
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מהמאגר בשלב הנוכחי והראשון מוערך בכ ,9.3 BCM -עם גידול עתידי בהיקף ההפקה עד לכ-
 26 BCMבשנה .היקף זה הופך את מאגר  Zohrלספק משמעותי של גז טבעי לשוק המצרי .לפרטים
נוספים אודות שווקי היעד המרכזיים האפשריים לייצוא גז טבעי על-ידי השותפות ותמר
פטרוליום ,ראו סעיף 6.11.2ב 2.לעיל.

 6.14עונתיות
בישראל ,צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל ,של חברת החשמל ויצרני חשמל פרטיים ,מושפעת ,בין היתר,
משינויים עונתיים בביקושי החשמל ומתכניות התחזוקה של יצרני החשמל .בדרך כלל ברבעון השלישי של
השנה (חודשי הקיץ) צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר.
להלן נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי (במונחי  100%מפרויקט תמר) בשנתיים האחרונות:74
תקופה

רבעון ראשון
(ב)BCM-

רבעון שני
(ב)BCM -

רבעון שלישי
(ב)BCM-

רבעון רביעי
(ב)BCM -

2017

2.4

2.5

2.6

2.4

2016

2.2

2.3

2.6

2.3

 6.15מתקנים וכושר ייצור בפעילות השותפות ותמר פטרוליום
המתקנים בפרויקט תמר ,כוללים ,בין היתר :שישה קידוחים בעלי כושר הפקה של כ 250 MMCF-ליום כל
אחד ;75מערך הפקה תת-ימי המרכז את הפקת הגז מהקידוחים כאמור; שני צינורות תת ימיים בקוטר 16
אינטש ובאורך של כ 150-ק"מ ,כל אחד ,להולכת הגז משדה תמר לפלטפורמת ההפקה; פלטפורמת הפקה
הממוקמת כ 2-ק"מ צפונית לפלטפורמת מרי  ;Bשני צינורות נוספים בקוטר  4אינטש באורך של כ150-
ק"מ ,כל אחד ,להולכת ( MEGחומר המונע קפיאה) מפלטפורמת ההפקה למערך הקידוחים; צנרת בקוטר
10

76

ו 6-אינטש להולכת גז ו/או קונדנסט ו/או  MEGמפלטפורמת ההפקה למתקן הקבלה וכן צנרת

המחברת את פלטפורמת ההפקה לצינור בקוטר  30אינטש הקיים בפרויקט ים תטיס להולכת הגז למתקן
הקבלה; כבלי בקרה ושליטה ( )Umbilicalsכפולים באורך של כ 150-ק"מ ,כל אחד ,המחברים את
פלטפורמת ההפקה למערך הקידוחים ומאפשרים את השליטה ,הפיקוד והבקרה על הפקת הגז הטבעי
מהקידוחים וצנרת בקוטר  16ו 8-אינטש לפלטפורמת מרי  Bוהציוד הנדרש בפלטפורמת מרי  Bלצורך
החדרת גז טבעי וקונדנסט בהתאמה למאגר מרי  ,Bככל שידרש .פלטפורמת ההפקה מקובעת לקרקעית הים
בעומק מים של כ 236-מטר באמצעות מגדל ( .)Jacketעל חלקו העליון של המגדל ,הבולט מעל פני הים,

74

75

76

הנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל שותפי תמר מעוגלים לעשירית  .BCMיצוין ,כי הנתונים הנ"ל אינם כוללים כמויות
שסופקו מהמצוף הימי לייבוא  LNGאשר לרוב פועל בעיקר בחודשי שיאי הביקוש לגז טבעי.
קידוח פיתוח והפקה נוסף ,קידוח תמר ,8-הושלם וחובר למערכת ההפקה ,ובחודש אפריל  2017החלה הזרמת הגז הטבעי מהקידוח.
מטרת הקידוח הייתה להגדיל את היתירות במערכת ההפקה ולאפשר אספקה מירבית ממאגר תמר בעת ביקושי שיא .לפרטים נוספים
ראו סעיף 6.8.1ד 2.לעיל.
ביום  29.8.2016העניק שר האנרגיה לשותפי תמר רישיון להפעלת צינור  10אינטש שישמש להעברת גז טבעי מאסדת תמר עד לנקודת
הכניסה במתקן לעיבוד הגז הטבעי באשדוד .טרם הענקת הרישיון כאמור ,יועד הצינור להעברת קונדנסט.
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מורכבים הסיפונים ) )Topsidesשל הפלטפורמה ,המכילים בין היתר ,את מתקני ההפקה והטיפול בגז
הטבעי .עוד מצויים על פלטפורמת ההפקה ,מתקני הפרדת נוזלים מהגז הטבעי ,אחסון ,טיפול ומחזור
 ,MEGמתקני ייבוש הגז ( ,)TEGגנרטורים ,מיכלים ,משאבות ,מדחסי אויר ,מנחת מסוקים ,מגורי עובדים,
מתקני כיבוי אש ,סירות הצלה ,מתקני אבטחה ומתקנים נוספים הקשורים למערכת ההפקה והטיפול של
הפלטפורמה.
לפרטים נוספים אודות תכנית הפיתוח של פרויקט תמר לרבות הרחבת יכולת האספקה ,ראו סעיף 6.8.1ג

ו6.8.1 -ד לעיל.
 6.16חומרי גלם וספקים בפעילות השותפות ותמר פטרוליום
בישראל אין כיום קבלנים לביצוע קידוחים ,סקרים סייסמיים ועבודות פיתוח ותשתית בים מהסוג
שמבצעים השותפים בפרויקט תמר ,ולפיכך מתקשרת המפעילה עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות
כאמור ,כאשר אלו מונחים לשכור ,ככל שניתן ,שירותים ויועצים מקומיים .מתקני הקידוח הימיים וציוד
ייעודי אחר נחכרים ומובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינותם ,לסוג העבודה ולצרכי פרויקט תמר .פרמטר
חשוב נוסף המשפיע לעניין זה הוא מחיר הנפט הגולמי ,אשר עלייה בו משפיעה לרוב על היקף הפעילות בענף
וכתוצאה מכך גם על זמינות הקבלנים והציוד הנדרש ,ולהיפך .ככלל ,שותפי תמר ,או כל אחד מהם ,אינם
מתקשרים באופן ישיר עם ספקים או קבלנים מקצועיים ,לכן ההתקשרות היא בין הספקים או הקבלנים
לבין מפעילת הפרויקט.
 6.17הון אנושי של החברה
בחברה מכהן מנכ"ל המועסק בהתאם להסכם המתואר בסעיף  8.1.1לתשקיף זה .נכון למועד פרסום
תשקיף זה ,החברה אינה מעסיקה עובדים נוספים.
 6.18מימון
6.18.1

כללי
לצורך פעילותה לא לקחה החברה עד למועד התשקיף אשראי בנקאי כלשהו.

6.18.2

אמות מידה פיננסיות
במסגרת הנפקת אגרות החוב לציבור כאמור בפרק  2בתשקיף זה לעיל ,התחייבה החברה לשמור
על אמות מידה פיננסיות .לפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות ראו סעיף  5.10לשטר הנאמנות
המצ"ב כנספח א' לפרק  2בתשקיף זה.

6.18.3

דירוג אגרות החוב
לפרטים אודות דירוג אגרות החוב של החברה ראו סעיף  2.11לעיל בתשקיף זה.

6.18.4

הסכם בין הבנקים המממנים בפרויקט תמר לבין בעלי התמלוגים בפרויקט תמר
השותפות ותמר פטרוליום מממנות את פעילותן בעיקר מהכנסות ממכירת גז טבעי וקונדנסט
ללקוחות פרויקט תמר ,מאשראי בנקאי ומהנפקת אגרות חוב לשוק המוסדי בישראל ובחו"ל
ולציבור בישראל .במסגרת הסכמי המימון בהם התקשרה השותפות בעבר ,היא שיעבדה את
זכויותיה בפרויקט תמר לטובת הגופים המממנים וכן לטובת בעלי התמלוגים (לדרישת הגופים
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המממנים) ,ובהקשר זה נערכו הסדרים עם הגופים המממנים אשר בעלי התמלוגים הינם צד להם,
כמפורט להלן:
א .במסגרת הסכמי מימון של פרויקט תמר שנחתמו בחודש אפריל  2012לפיהם קיבלה השותפות
הלוואה שנפרעה במלואה בחודש מאי  ,2014ולדרישת הבנקים המממנים ,על מנת ליצור
וודאות משפטית לגבי סדר הנשייה במקרה של חדלות פירעון של השותפות ,חתמה השותפות
ביום  1.5.2012על שטרי משכון לטובת כ"א מבין דלק אנרגיה וקבוצת דלק (כבעלות
תמלוגים) ,לפיהם שעבדה השותפות את כל זכויותיה בחזקת תמר בשעבוד קבוע בדרגה
ראשונה לטובת כל אחת מבעלות התמלוגים הנ"ל על מנת להבטיח את התחייבויותיה כלפיהן
לתשלום תמלוגים על-פי שטר התמלוגים (להלן" :שטר המשכון לטובת בעלות התמלוגים").
השעבודים על-פי שטר המשכון לטובת בעלות התמלוגים נרשמו בפנקס הנפט וכן נרשמו אצל
רשם המשכונות.
במסגרת הנפקת אגרות חוב בשנת "( 2014תמר בונד") ,חתמה השותפות על שטר משכון
לטובת נאמן אגרות החוב לפיו שעבדה השותפות לטובת הנאמן ,בין היתר ,את זכויותיה
בחזקת תמר בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מנת להבטיח את פירעון אגרות החוב (להלן:
"שטר המשכון לטובת הנאמן") .השעבודים על-פי שטר המשכון לטובת הנאמן נרשמו בפנקס
הנפט וכן נרשמו אצל רשם המשכונות.
בשטר המשכון לטובת בעלות התמלוגים נקבע ,בין היתר ,כי הוא יהיה בטל וחסר תוקף כעבור
שלושה ימי עסקים בהם זכויות השותפות בחזקת תמר תהיינה נקיות וחופשיות מכל שעבוד
מכל סוג לטובת צד שלישי כלשהו .לפיכך ,משעה שיוסר השעבוד שנרשם לטובת נאמן תמר
בונד על זכויות השותפות בחזקת תמר ,כמפורט לעיל ,יפקע שטר המשכון לטובת בעלות
התמלוגים.
כמו כן ,במסגרת הנפקת תמר בונד נחתם הסכם בין נאמן תמר בונד והבנקים לבין כל אחת
מבעלות התמלוגים (דלק אנרגיה וקבוצת דלק) המסדיר את מערכת היחסים בין הנאמן לבין
כל אחת מבעלות התמלוגים בכל הקשור לשעבוד חזקת תמר ומימושה (להלן" :הסכם בעלי
השעבודים") ,שעיקריו הינם כדלקמן:
 .1זכויות הנאמן על-פי שטר משכון הבנקים הינן נחותות וכפופות לזכויות בעלות התמלוגים
על-פי שטר משכון בעלת התמלוג .הובהר למען הסר ספק ,כי אף הוראה מהוראות הסכם
זה לא תפורש כמגבילה את יכולת בעלות התמלוגים להעלות טענה כלשהי כנגד כל אדם
בנוגע למהות זכותן על-פי שטר התמלוגים וכן לא ייצור כל השתק כנגדה.
 .2בעלת התמלוגים לא תהיה זכאית לממש את השעבוד ללא הסכמה מראש ובכתב של
הנאמן ,אלא אם כן בית משפט פסק כי הבנקים המממנים או נעבר שלהם הפר את
התחייבויותיו כלפי בעלת התמלוגים .למען הסר ספק הובהר כי סעיף זה לא ימנע או יגביל
את בעלת התמלוגים לאכוף את זכותה בהתאם לשטר התמלוגים.
 .3הנאמן יהיה רשאי לממש את השעבוד בכל עת ללא הסכמת בעלת התמלוגים .הנאמן
התחייב כי במקרה של העברת חזקת תמר כתוצאה ממימוש השעבוד ,הכונס (כהגדרתו
להלן) יממש את השעבוד בכפוף לזכויות בעלת התמלוגים בהתאם לשטר התמלוגים ביחס
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לחזקת תמר והנאמן לא יאפשר העברה אלא אם כן הנעבר יקבל על עצמו את כל
התחייבויותיה של השותפות בהתאם לשטר התמלוגים ביחס לחזקת תמר .מיד לאחר
העברה כאמור כאשר הנעבר יקבל על עצמו את כל התחייבויותיה של השותפות על-פי שטר
התמלוגים ,הנחיתות האמור לעיל תבוטל ולא תחול עוד כלפי הנאמן.
 .4אם בכל עת לפני העברה של חזקת תמר במקרה של מימוש השעבוד על-ידי הנאמן ,יהיו
הכנסות ממכירות גז מחזקת תמר כפופות לתמלוגים על-פי שטר התמלוגים והנאמן יוודא
כי תמלוגים כאמור ישולמו לבעלת התמלוגים בהתאם לאמור בהסכם למימון פרויקט
תמר וההסכמים הנלווים לו.
 .5במקרה בו הנאמן יממש את השעבוד על חזקת תמר ,בעלת התמלוגים מנועה מלנקוט כל
פעולה להתנגד או להתערב במימוש השעבוד ועליה לסייע בהמצאת מסמכים הדרושים
ובביצוע הפעולות הדרושות לביצוע המימוש לרבות מינוי כונס למכירת חזקת תמר בשם
הנאמן בכפוף לשטר משכון הבנקים ,הסכם זה ושטר התמלוגים.
 .6נוסף על כל מגבלה העשויה להיכלל בשטרי המשכון כל צד להסכם זה רשאי להמחות או
להעביר את השעבוד שניתן לו ובלבד שכל העברה תוגש לרשמים המתאימים ,הצד הלא
מעביר קיבל הודעה בכתב על העברה כאמור שעליה חתומים המעביר והנעבר ,והנעבר
יחתום על ההסכם ויקבל על עצמו את כל הזכויות וההתחייבויות של המעביר כלפי הצד
הלא מעביר.
 .7ההסכם יבוטל לאחר תום שלושה ימי עסקים מהמועד בו בוטלו השעבודים על חזקת תמר.
ב.

במועד התשקיף רשום לטובת דלק אנרגיה שעבוד על זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת תמר,
המבטיח את התחייבות השותפות לתשלום תמלוגים בגין חלקה בחזקת תמר .בעת העברת
זכות התמלוגים בפנקס הנפט על שם החברה יועבר גם השעבוד האמור לטובת החברה,
והחברה תצטרף ותחתום על הסכם בעלי השעבודים ויחולו עליה הוראותיו ,שעיקריו
מפורטים לעיל .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי העברת הזכות לתמלוגים לחברה ורישום
השעבוד האמור על שם החברה אינם טעונים הסכמת נאמן אגרות החוב.

ג.

בהתייחס לאמור לעיל יובהר ,כי זכויותיה של תמר פטרוליום בחזקות אינן משועבדות לטובת
דלק אנרגיה להבטחת זכות התמלוגים .בהקשר זה יצוין ,כי להבטחת אגרות החוב (סדרה א')
שהנפיקה תמר פטרוליום ,שעבדה תמר פטרוליום לטובת מחזיקי אגרות החוב ,בשעבוד יחיד
קבוע ראשון בדרגה ,וללא הגבלה בסכום ,את ,בין היתר ,זכויותיה בחזקת תמר .עוד יצוין ,כי
בתנאי השעבוד האמור נקבע כי הוא כפוף לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי
תמלוגים אחרים הזכאים לקבל תמלוגים מתמר פטרוליום.

 6.19מיסוי
6.19.1

לפרטים הנוגעים למיסוי ראו ביאור  5ו 6 -לדוחות הכספיים ליום  .31.12.2017על הכנסות החברה
מתמלוגים יחול היטל לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,כמפורט בסעיף .6.7.7

6.19.2

החברה פנתה לרשות המסים בבקשה לקבלת החלטת מסוי בנוגע לקביעת אופן הפחתת עלות
רכישת הזכות לתמלוגים בהתבסס על שיעור האזילה של המאגרים וביום  10.5.2018התקבלה
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מרשות המיסים החלטת מיסוי בעניין זה .לפרטים נוספים אודות החלטת המיסוי כאמור ראו
ביאור 1ה לדוחות הכספיים ליום .31.12.2017
6.19.3

סוגיות המס הייחודיות ,לרבות ההיטל על-פי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,הקשורות בפעילות
החברה טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל ,ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו
בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות האמורות להכרעתם .כמו כן לגבי חלק מהסוגיות ,אין
אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של שלטונות המס.

 6.20סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
6.20.1

בפעילות חיפושים ,פיתוח והפקה של קידוחי נפט או גז טבעי קיימים סיכונים שונים של נזקים
לסביבה ,שעשויים לנבוע בין היתר מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה ו/או מאירועים בלתי צפויים.
חומרת הסיכונים משתנה מאירוע לאירוע ,ולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם משתנה אף היא.

6.20.2

היבטים סביבתיים של פעילות השותפות ותמר פטרוליום כפופים להוראות משרד האנרגיה
והמשרד להגנת הסביבה וכן להגבלות והוראות שנקבעו במסגרת רשיונות ואישורים שקיבלו שותפי
תמר בקשר עם הקמה והפעלה של מערכות ההפקה של פרויקט תמר.

6.20.3

בנוסף להוראות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה ,בפעילותיהן עשויות השותפות ותמר
פטרוליום להיות כפופות להוראות של רשויות סביבתיות נוספות שעשויות להינתן מפעם לפעם,
מטעם גופים ממשלתיים אחרים ,לרבות רשות מקרקעי ישראל.

6.20.4

יודגש כי מאחר ולחברה אין זכות ישירה בנכסי הנפט לגביהם הוענקו התמלוגים ,אין לחברה
השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט של השותפות ותמר פטרוליום ,לרבות ניהול הסיכונים הנ"ל.

6.20.5

נכון למועד התשקיף ,לא ידוע לחברה על אירוע או עניין הקשור בפעילות השותפות ותמר פטרוליום
אשר גרם לפגיעה בסביבה ואשר הייתה לו השפעה מהותית על השותפות ותמר פטרוליום.

 6.21מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות ותמר פטרוליום
6.21.1

מתווה הגז
ביום  16.8.2015התקבלה החלטת ממשלה מס' ( 476אשר שבה ואומצה בהחלטת הממשלה
בשינויים מסוימים ביום  )22.5.2016בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז
הטבעי "תמר" 77ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן"" ,כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי
נוספים" (להלן בסעיף זה" :החלטת הממשלה") ,אשר נכנסה לתוקף ביום  17.12.2015עם הענקת
פטור מהוראות מסוימות בחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 1988 -להלן" :חוק ההגבלים
העסקיים") לשותפות ,שותפות אבנר ,רציו ונובל (להלן בסעיף זה" :הצדדים") על-ידי ראש
הממשלה ,בתפקידו כשר הכלכלה ,בהתאם להוראות סעיף  52לחוק ההגבלים העסקיים (להלן
בסעיף זה" :הפטור" או "הפטור לפי חוק ההגבלים העסקיים") (החלטת הממשלה והוראות
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"תמר" הוגדרה בפטור הנספח למתווה כ"מאגר גז טבעי הנמצא בשטח חזקות תמר  I/12ודלית  ,I/13והזכויות שמחזיקים הגופים
המחזיקים בתמר בתשתית הולכת הגז על כל מרכיביה וחלקיה לרבות זכויות המחזיקים בתמר לשימוש במתקן הקליטה ועיבוד הגז
ביבשה ,ממאגר תמר אל מערכת ההולכה הארצית".
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הפטור כאמור יקראו להלן יחדיו" :מתווה הגז") ,אשר עיקריהם ,הנוגעים לחברה ,מובאים להלן.
יצוין כי הפטור שניתן מהוראות מסוימות לפי חוק ההגבלים העסקיים כאמור ,מותנה בקיומם של
התנאים הבאים:

 .1שינוי מבני במאגר תמר
א .השותפות ואבנר

78

תעברנה תוך  72חודשים ממועד מתן הפטור לפי חוק ההגבלים

העסקיים (להלן" :המועד הקובע לתמר") את מלוא זכויותיהן בחזקות תמר ודלית
לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם או למי שמחזיק באמצעי שליטה במאגר
לוויתן או במאגרי כריש ותנין ,בכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט.
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ב .עד המועד הקובע לתמר תעביר נובל לממונה על ענייני הנפט חוזה מכירה מחייב ,כך
שלאחר מימושו ,זכויות נובל בחזקת תמר לא יהיו גבוהות מ 25%-והזכויות העודפות
יועברו לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם ,ואינו מחזיק באמצעי שליטה
במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין ,בכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט.
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ג .ככל שלא יועברו כל הזכויות המועברות כאמור בס"ק א ו -ב לעיל עד המועד הקובע
לתמר (להלן" :הזכויות המועברות בתמר") ,תועבר הזכות להעביר את הזכויות
המועברות בתמר שלא נמכרו לידי נאמן (כהגדרתו במתווה הגז) ,אשר יפעל למציאת
רוכשים ולקבלת מירב ההצעות למכירת הזכויות המועברות בתמר ,והכל בהתאם
להוראות המתווה ולהנחיות שיקבל מהממונה על ההגבלים .הנאמן ימכור את הזכויות
המועברות בתמר בהתייחס לשווי השוק ולמחיר הגבוה ביותר שיוצע לו ,ובכל מקרה
לא יאוחר מחלוף  12חודשים ממועד העברת הזכויות בתמר (אף אם המחיר אינו מייצג
את ערכן הריאלי של הזכויות המועברות בתמר).
ד .החל במועד הקובע לתמר או ביום מכירת זכויות נובל בחזקת תמר ,כאמור לעיל ,לפי
המוקדם ,נובל לא תחזיק בזכות וטו כלשהי הנוגעת למאגר תמר.
 .2הסכמים חדשים לאספקת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר
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כאמור לעיל ,ביום  17.5.2017מוזגה אבנר עם ולתוך השותפות ,באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של אבנר עברו  As Isלשותפות
וביום  17.5.2017חוסלה אבנר ללא פירוק ונמחקה מרישומי רשם השותפויות.
לשם קיום הוראות מתווה הגז ,ביום  20.7.2017הושלמה עסקה למכירת  9.25%מזכויותיה של השותפות בחזקות תמר ודלית לתמר
פטרוליום .נכון למועד פרסום תשקיף זה ,השותפות מחזיקה בשיעור של  16.67%מזכויות ההצבעה בתמר פטרוליום ובשיעור של
 22.6%מהזכויות ההוניות בתמר פטרוליום ,לשם קיום הוראות המתווה תידרש השותפות למכור עד למועד הקובע בתמר גם את
החזקתה כאמור בתמר פטרוליום.
בחודש דצמבר  2016הושלמה עסקה למכירת  3.5%מזכויותיה של נובל בחזקות תמר ודלית לאוורסט בה שותפות הראל חברה לביטוח
בע"מ וגופים מוסדיים נוספים שבבעלותה ,וכן שותפות מקבוצת קרן תשתיות ישראל .ביום  14.3.2018הושלמה העסקה בין תמר
פטרוליום לנובל ,לפיה נובל מכרה לתמר פטרוליום ( 7.5%מתוך  )100%מזכויותיה בחזקות תמר ודלית.
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א .הסכמים לאספקה של גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר ,שייחתמו ממועד החלטת
הממשלה ,יעמדו בכלל ההוראות שלהלן:
 .1לא תחול על הצרכן כל מגבלה בנוגע לרכישת גז טבעי מכל ספק גז טבעי אחר.
 .2לצרכן תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית ,בהתאם לתנאים
ולהוראות שנקבעו בפטור.
 .3הצדדים לא יחילו כל מגבלה על מחיר המכירה שבו ימכור הצרכן את הגז הטבעי
במכירה משנית.
ב .ביחס להסכמי מכירה של גז טבעי ממאגר תמר שייחתמו ממועד החלטת הממשלה ועד
תום  4שנים מהמועד בו אישר הממונה על ענייני הנפט את העברת זכויות השותפות,
אבנר ונובל בחזקת כריש ותנין (להלן" :הזכויות בכריש ותנין"ו"-מועד פתיחת
האופציות" ,בהתאמה) ,בעלי הזכויות במאגר תמר יידרשו להציע לכל צרכן את
האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל תקופה שיבחר עד  8שנים או תקופה ארוכה יותר
שתוסכם בין הצדדים לצרכן .בכל הנוגע להסכם שאורכו עולה על  8שנים ,תעמוד
לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם בחלון זמן של  3שנים שיתחיל במועד
פתיחת האופציות.
ג .ביחס להסכמי מכירה של גז טבעי ממאגר לוויתן שייחתמו ממועד החלטת הממשלה
ועד מועד פתיחת האופציות ,בעלי הזכויות במאגר לוויתן יידרשו להציע לכל צרכן את
האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל תקופה שיבחר עד  8שנים או תקופה ארוכה יותר
שתוסכם בין הצדדים לצרכן.
ד .ביום  2.4.2017הבהירו שותפי תמר בהודעה ששלחו לשר האנרגיה ,לממונה על
התקציבים במשרד האוצר ולממונה על הגבלים עסקיים ,כדלקמן:
 .1במקרה של עיכוב באספקת גז לראשונה על-ידי ספק גז חדש ,יאפשרו שותפי תמר
ללקוחותיהם ,בהתאם להסכמי אספקת גז שנחתמו ממועד החלטת הממשלה ועד
תום  4שנים מהמועד בו אישר הממונה את העברת הזכויות במאגרי הגז "כריש" ו-
"תנין" (מועד פתיחת האופציות) ,אשר היו אמורים לעבור לרכוש גז מהספק החדש,
באופן מלא או באופן חלקי ,להאריך את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש יוכל
לספק גז בכמויות מסחריות (אך לא יותר מ 8-שנים מיום חתימת ההסכם עימם),
וזאת מבלי לשנות את תנאי ההסכם.
 .2כן הבהירו שותפי תמר כי יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר המבקש
להקים מתקנים חדשים ואשר נאלץ בשל דרישות המממנים של המתקנים לחתום על
הסכם אספקת גז ארוך טווח ,את האפשרות לחתום עמם על הסכם שאורכו עולה על
 8שנים ,ובהתאם לקיבולת האספקה של פרויקט תמר.
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 .3הוראות נוספות מהחלטת הממשלה
א .מחירים
 .1כל עוד בעלי הזכויות בחזקות תמר ולוויתן יעמדו בתנאי החלטת הממשלה והפטור
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,יש להותיר על כנו את הקבוע בצו הפיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים (החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח) ,התשע"ג,2013-
אשר מטיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות ומחירי הגז וזאת למשך
תקופה ממועד החלטת הממשלה ,קרי מיום  ,16.8.2015ועד למועד בו הושלמה
העברת זכויות השותפות ,שותפות אבנר ונובל בחזקות כריש ותנין לעיל או בחזקת
תמר ,בהתאם להוראות המתווה ,לפי המאוחר מביניהם (להלן" :תקופת המעבר").
 .2במהלך תקופת המעבר יציעו בעלי הזכויות בחזקות תמר (לרבות השותפות ותמר
פטרוליום) ולוויתן (להלן בסעיף זה" :בעלי הזכויות בחזקות") לצרכנים פוטנציאלים
את חלופות המחיר והצמדת הגז הטבעי ,כמפורט להלן:
א .מחיר בסיס אשר יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של המחירים הקיימים
בהסכמים בין בעלי הזכויות בחזקות לבין צרכניהם ,ויעודכן בכל רבעון
קלנדרי (בהתאם לחישוב המפורט בהחלטת הממשלה).
ב .מחיר חבית מסוג ברנט ( ,)Brentכפי שיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית
לצרכן הקיימת במועד החלטת הממשלה בהסכמים של שותפי תמר.
ג .עבור יצרן חשמל פרטי (קונבנציונאלי או קוגנרציה) העומד בתנאים
המפורטים בהחלטת הממשלה מלבד החלופות המפורטות בסעיפים קטנים א
ו-ב לעיל ,גם חלופה הכוללת הצמדה לתעריף ייצור החשמל.
ב .בנוסף לאמור בס"ק  .2לעיל ,אין באמור בס"ק  .2כדי לגרוע מחובתם של בעלי הזכויות
בחזקות תמר ודלית להציע לצרכנים בישראל את מחיר הגז הקבוע במסגרת הסכם ייצוא
בכדי לעמוד בתנאי מנגנון המיסוי כמפורט בסעיף .6.21.13ה להלן.
ג .ייצוא גז טבעי
 .1בהחלטת ממשלה מיום  23.6.2013אשר אימצה את עיקרי המלצותיה של ועדת צמח,
בוצעו ,בין היתר ,הבהרות ותיקונים באשר לאופן חישוב מכסות הייצוא המותרות
ואופן יצירת יתירות במערכת אספקת הגז .לפרטים נוספים ראו סעיף 6.21.7ב להלן.
 .2כמו כן ,נקבע כי בעלי הזכויות בחזקת תמר יהיו רשאים להשתמש באסדת מרי B
לכל תקופת חזקת תמר ,לצורך ייצוא או אספקה למשק המקומי של גז טבעי ממאגר
תמר ,בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה.
ד .מאגר תמר SW
במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת הממונה על ענייני הנפט כי ייתן אישור לתוכנית
הפיתוח של מאגר תמר  ,SWבכפוף לכך שההפקה של גז טבעי ממאגר תמר  SWלא תניב
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הכנסות בהיקף הגבוה מ 575-מיליון דולר .מגבלת ההפקה האמורה תבוטל על-ידי
הממונה על ענייני הנפט לאחר שתושג הסכמה בין המדינה לבין בעלי הזכויות בחזקת תמר
בכל הנושאים הקשורים בפיתוח מאגר תמר  .SWלפרטים נוספים אודות מאגר תמר ,SW
ראו סעיף 6.8.1ד4.לעיל.
ה .מיסוי
 .1במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת רשות המיסים ,המסדירה סוגיות מיסוי
שונות הנוגעות לפעילות במאגרי תמר ולוויתן .כמו כן ,הממשלה החליטה לפעול
לקידום תיקונים לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,שמטרתם ,בין היתר ,סגירת
פרצות מס ,הבהרות שונות וכן החלת הליכי שומה וגבייה.
 .2בנוסף נקבע ,כי מחיר יחידת נפט בהסכם ייצוא ימוסה לפי התקבול בפועל מהסכם
הייצוא ולא לפי "המחיר הממוצע מקומי" ,לאותו סוג נפט ,כהגדרתו בחוק מיסוי
רווחים ממשאבי טבע ,וכי לא יהיה צורך בבחינה שנתית של התקבולים מהסכם
הייצוא לשם כך ,וזאת בכפוף לכך שהתקבל אישור מראש מרשות המיסים על כך
שמחיר יחידת נפט בהסכם הייצוא אינו נמוך מ"המחיר הממוצע המקומי" או
לחלופין ש בעל הסכם הייצוא יתחייב להציע את המחיר שנקבע בהסכם הייצוא
כאמור ללקוחות חדשים בישראל ,באופן ובתנאים שנקבעו במתווה הגז.
ו .קיום סביבה רגולטורית יציבה
ממשלת ישראל התחייבה לשמור על יציבות רגולטורית במקטע חיפושי הגז הטבעי
והפקתו  -בשלוש סוגיות :חלקו המירבי של הציבור ברווחים ( ,)Government Takeייצוא
והשינוי המבני שכלול בהחלטת הממשלה ,זאת למשך  10שנים מיום קבלת החלטת
הממשלה .בכוונת הממונה על ענייני הנפט לדחות את מועד התחלת ההפקה המסחרית
והזרמת גז טבעי למשק המקומי ממאגר לוויתן ,עד ל 48-חודשים ממועד מתן הפטור.
6.21.2

בעקבות החלטת הממשלה המקורית ומתן הפטור הוגשו מספר עתירות לבג"ץ .ביום 27.3.2016
ניתן פסק דינו של בג"ץ בעניין העתירות האמורות ,בו נקבע ,בין היתר ,כי פסקת היציבות כנוסחה
במתווה (התחייבות הממשלה להגביל שינויים עתידיים באסדרה של משק הגז הטבעי) אינה יכולה
לעמוד וניתן למדינה פרק זמן של שנה לפעול להסדרת נושא היציבות במתווה הגז.
ביום  22.5.2016שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  16.8.2015בעניין המתווה ,תוך קביעת
הסדר חלופי לפרק י' למתווה בעניין "סביבה רגולטורית יציבה" ,לשם הבטחת סביבה רגולטורית
המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו.

6.21.3

בהתאם למכתב רשות ההגבלים העסקיים מיום  ,3.1.2018ככל שביום  17.12.2021תהיה דלק
אנרגיה "אדם קשור" לחברה כמשמעות המונח בהוראות מתווה הגז ,וככל שבמועד זה תחזיק דלק
אנרגיה במניות החברה בשיעור של  5%או יותר ,הרי שיחולו הוראות מתווה הגז באופן שהסנקציה
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בגין אי עמידה בו תחול אך ורק בקשר עם מניותיה של דלק אנרגיה בחברה .81על כן ,להוראות
מתווה הגז לא תהיינה השלכות על זכויות התמלוג המועברות לחברה.82
6.21.4

הגבלים עסקיים
א .פרויקט תמר
 .1ביום  28.8.2006נתן הממונה על ההגבלים פטור בתנאים מאישור הסדר כובל – לפי סעיף
 14לחוק ההגבלים העסקיים – להסכם שעניינו בשיתוף הצדדים לו בזכויות ברשיונות מתן
ומיכל( 83שחלק מהזכויות בו הועברו בשלב מאוחר יותר לנובל) .החלטת הממונה על
ההגבלים הותנתה במספר תנאים ,שעיקרם:
א" .התאגידים המקומיים" (כהגדרתם להלן) לא יחזיקו במשותף ,בין לבדם ובין בצד
מחזיקים נוספים ,בכל זכות גז למעט זכות הנובעת ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות
מתן ו/או מיכל ,אלא באישור מפורש ,מראש ובכתב מאת הממונה על ההגבלים .עד
ליום  31.12.2006יסיימו "התאגידים המקומיים" כל החזקה משותפת בזכויות גז,
למעט זכויות הנובעות ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות מתן ומיכל ,אשר בעת מתן
ההחלטה הוחזקו בידיהן במשותף ,בין לבדן ובין בצד מחזיקים נוספים ,אלא אם כן
הותרה להן החזקה משותפת על-ידי הממונה על ההגבלים במפורש ובכתב.
ב .בכל הסדר ,הסכם או הסכמה ,בכתב או בעל פה ,בנוגע לקביעת מנגנון או אופן קבלת
החלטות בין המחזיקים ברשיונות מתן ומיכל בנוגע לשיווק גז טבעי שיופק ברשיונות
מתן ומיכל ,לא יחזיק אחד "התאגידים המקומיים" לבדו ,ישירות או בעקיפין ,כל זכות
או כוח למנוע מיתר המחזיקים קבלת החלטה או פעולה בעניין שיווק גז טבעי שיופק
ברשיונות מתן ומיכל.
ג .הגדרות" :התאגידים המקומיים" – קבוצת דלק ו-ישראמקו; "קבוצת דלק" – אבנר
ו/או דלק קידוחים ו/או כל אדם הקשור אל מי מהן; "ישראמקו" וכל אדם הקשור בה.
 .2ביום  13.11.2012קיבלו שותפי תמר מהממונה על ההגבלים הודעה בדבר הכרזתם כבעלי
מונופולין – ביחד ולחוד – באספקת גז טבעי בישראל החל ממועד תחילתה של האספקה
המסחרית מפרויקט תמר .עקב ההכרזה כאמור חל על שותפי תמר פרק ד' לחוק ההגבלים
העסקיים לרבות איסור על שותפי תמר לסרב מטעמים לא סבירים לספק גז טבעי וכן
איסור לנצל לרעה את מעמדם בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע
בציבור.
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קרי ,דלק אנרגיה תישאר עם אחזקות בשיעור הנמוך מ 5%-וככל שתהיינה לה אחזקות נוספות ,אלו יועברו לנאמן על מנת שיפעל
למימושן בהתאם להוראות המתווה.
יצוין ,כי כפי שפורט בדוח מיידי של דלק אנרגיה מיום ( 22.11.2017מס' אסמכתא  ,))2017-01-103066דלק אנרגיה אינה מסכימה
לעמדת המדינה לפיה הוראות מתווה הגז חלות בקשר עם תמלוג העל בחזקות תמר ודלית .ואולם ,לאור מימוש התמלוג שלה בחזקות
האמורות באמצעות תשקיף זה ,ולאור כוונתה לממש את אחזקותיה בחברה ככל שיהיו בידה כאלו לאחר ההנפקה ,וזאת עוד קודם
ליום  ,17.12.2021התחייבה דלק אנרגיה ,כי הוראות המתווה יחולו בקשר עם אחזקותיה במניות החברה בלבד כמפורט לעיל.
ביום  2.12.2009ניתנו חזקות (תמר ודלית) חלף רשיונות מתן ומיכל.
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 .3במהלך החודשים יוני ואוגוסט בשנת  2012התקבלו מספר החלטות של הממונה על
ההגבלים בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדרים כובלים בקשר לחמישה הסכמים
לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין צרכני גז פרטיים (להלן" :ההחלטות הקודמות").
בנוסף התקבלה החלטה למתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל להסכם בין שותפי תמר
לחברת החשמל .להלן עיקריהן של ההחלטות הקודמות:
לצרכן הגז תעמוד האפשרות לבחור ביחס להסכם באחת משתי האפשרויות הבאות:
א .קיצור תקופת ההסכם והעמדתה על  7שנים ,החל ממועד תחילת אספקת הגז הטבעי;
או לחלופין-
ב .הפחתת כמות הגז הנקובה בתניית ה Take or Pay -לכמות השווה למחצית מכמות
הצריכה השנתית הממוצעת של צרכן הגז בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה.
הפחתת כמות הרכישה תיכנס לתוקף לאחר שנה ממועד מתן ההודעה כאמור ,ועד
לסוף תקופת ההסכם לפי העניין (להלן" :הפחתת כמות הרכישה") .הודעה על הפחתת
כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה שסיומה מאוחר יותר מבין שתי
התקופות שלהלן )1( :התקופה שמיום  1.1.2018ועד ליום  ;31.12.2020או ( )2התקופה
שראשיתה בתחילת השנה החמישית ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה
השביעית כאמור.
עם קביעת הכמות המינימאלית עליה יחויב צרכן הגז לשלם בהתאם לאמור לעיל ,תעודכן
כמות הגז השנתית וכמות הגז הכוללת בהסכם.
לצרכן הגז יתאפשר למכור גז טבעי המיועד לשימוש צרכני רשת חלוקת הגז וזאת עד להיקף
של  15%מכמות הגז השנתית בכל שנה.
לא תחול מגבלה על צרכן הגז בנוגע לרכישת גז טבעי על-ידו מכל ספק גז טבעי אחר שאינו
שותפי תמר.
שותפי תמר לא יתקשרו ,במישרין או בעקיפין ,בכל הסכם לאספקת גז ממאגר תמר ללא
קבלת היתר מראש ממערך הפיקוח על ההגבלים העסקיים.
בעקבות ההחלטות הקודמות לעיל תוקנו ההסכמים האמורים ,וכל ההסכמים לאספקת גז
טבעי שנחתמו על-ידי שותפי תמר מאותו מועד ועד למועד מתן התוקף למתווה הגז תוקנו ו/או
נערכו תוך התאמה להחלטות הקודמות.
 .4ביום  27.12.2015התקבלה החלטה נוספת של הממונה על ההגבלים בדבר מתן פטור
בתנאים מהסדרים כובלים בקשר לתשעה הסכמים ארוכי טווח 84לאספקת גז טבעי בין
שותפי תמר לבין צרכני גז פרטיים ,אשר דומים בעיקרם לתנאים שנקבעו בהחלטות
הקודמות .ההבדל המרכזי בין תנאי ההחלטות הקודמות לבין תנאי החלטת הממונה
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בנוסף ,נזכרו בהחלטה כאמור הסכמים נוספים לאספקת גז טבעי שבגינם הוגשו בקשות לפטור מהסדר כובל אשר תקופתם קצרה
יותר וכמות הגז הטבעי שתסופק במסגרתם נמוכה יותר ,לגביהם נקבע כי הם אינם טעונים בקשת פטור מאישור הסדר כובל בכפוף
לעמידתם בחלק מהתנאים שנקבעו בהחלטה.
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החדשה הינו הקביעה כי ההודעה על הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך
התקופה שסיומה מאוחר מבין שתי התקופות שלהלן )1( :התקופה שמיום  1.1.2020ועד
ליום  ;31.12.2022או ( )2התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית ממועד אספקת הגז
הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור (להלן בסעיף זה" :החלטת הממונה
החדשה").
נכון למועד התשקיף ,הסכם אחד תוקן בהתאם לאמור לעיל ושותפי תמר פועלים לתיקון
יתר הסכמי הרכישה עם הצרכנים הרלוונטיים בהתאם להחלטת הממונה החדשה85.
 .5הסכמים שנחתמו החל מתחילת שנת  2016ועד למועד פרסום תשקיף זה הם הסכמים
העומדים בתנאי הוראות המתווה .הסכמים אלה נמסרו לרשות ההגבלים העסקיים לצורך
קבלת היתר בהתאם לדרישה שנקבעה בהחלטת הממונה החדשה כאמור לעיל.
6.21.5

כפיפות הפעילות לחקיקה ספציפית
חיפושים ,פיתוח והפקת נפט וגז טבעי והפקתם בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט על התיקונים
שהוכנסו בו ובתקנות שהותקנו מכוחו ,שעיקריו מפורטים להלן:
א .חוק הנפט ,התשי"ב( 1952-להלן בסעיף זה" :החוק")
חיפושי נפט ו/או גז טבעי כאמור מבוצעים באמצעות מתן היתרים מוקדמים ,רשיונות וחזקות
(כמשמעותם בחוק הנפט) ,המוענקים על-ידי הרשויות המוסמכות וכוללים ,בין היתר ,עריכת
בדיקות מוקדמות ,תכניות עבודה ,לוחות זמנים ומגבלות שונות.
בעל חזקה (כמשמעותו בחוק הנפט) חייב בתשלום תמלוג למדינה בשיעור של שמינית מכמות
הנפט ו/או גז טבעי שהופקה משטח החזקה ונוצלה (למעט כמות הנפט ו/או גז טבעי שהשתמש
בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה) ,אך בכל מקרה לא פחות משיעור התמלוג המינימלי
שנקבע בחוק הנפט.
המנהל (כמשמעו בחוק הנפט) רשאי לבטל זכות נפט או זכות קדימה אם בעל הזכות לא מילא
אחר הוראות חוק הנפט או תנאי זכות הנפט או ההיתר המוקדם ,או שלא פעל בהתאם לתוכנית
העבודה שהגיש או איחר בביצועה ,או שלא השקיע בחיפושי הנפט את הסכומים שהתחייב
להשקיע.
המנהל (כמשמעותו בחוק הנפט) יקיים ספר נפט שיהא פתוח לעיון הרבים (להלן" :ספר
הנפט") .בספר הנפט יירשמו כל בקשה לזכות נפט ,הענקתה ,הארכתה ,שינוייה או פקיעתה וכן
העברתה או שיעבודה של זכות הנפט או של טובת הנאה בה (לרבות זכות לתמלוגים) או בדבר
הענקתו של כל שטר חכירה .שום עסקה כזאת לא יהא כוחה יפה עד שלא נרשמה כן.
ב .חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב2002-
חוק משק הגז הטבעי והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים הוראות בדבר אופן הקמת מערכות
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ביחס להסכמים ארוכי טווח אשר אושרו לפני חודש אוקטובר  2012תקופת מימוש האופציה להפחתת כמות הרכישה תהא בהתאם
לקבוע בהחלטות הקודמות ,קרי תקופה שמיום  1.1.2018ועד ליום  31.12.2020או התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית
ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור ,לפי המאוחר מבניהם.
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להולכה ,שיווק ואספקת גז טבעי .חוק משק הגז הטבעי קובע ,בין היתר ,כי הקמתה והפעלתה
של מערכת הולכה של גז טבעי או רשת חלוקה של גז טבעי או מתקן גט"ן או אחסון של גז טבעי
ו/או צינור ייצוא של מי שאינו בעל חזקה טעונים קבלת רשיון משר האנרגיה .בנוסף ,נקבע
בחוק משק הגז הטבעי כי תקופת רשיון כאמור לא תעלה על  30שנה ,בכפוף לשיקול דעתו של
שר האנרגיה.
ג.

תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום) ,התשע"ז( 2017-להלן" :תקנות
לשעת חירום")
 .1התקנות לשעת חירום הינן מכוח סעיף  91לחוק משק הגז הטבעי המסמיך את שר האנרגיה,
באישור הממשלה ,להכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי ולהתקין תקנות שיחולו על
הפעלת משק הגז הטבעי בשעת חירום.
 .2התקנות מפרידות בין מצב שבו  90%מכלל אספקת הגז הטבעי במשק מגיעה משדה אחד
ומערכת הולכה אחת (להלן" :שדה משמעותי") ,לבין מצב בו אספקת הגז הטבעי במשק
מגיעה מלפחות שני שדות המחוברים לנתג"ז דרך שתי מערכות הולכה נפרדות:
א .הוראות בעת קיום שדה משמעותי אחד
בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של צרכני ספק הגז שלא מסוגל לספק
את כל או חלק מהגז הטבעי בשדה (להלן" :הספק שבכשל") עולה על הכמות המירבית
שניתן לספק להם ,הספק שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות הגז הקיימת לפי ההוראות
הבאות:
 .1ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה (כהגדרתם בתקנות לשעת
חירום)  .הקצאה כאמור תתבצע לפי הכמות המרבית לשעה של הגז הטבעי שצרכו
צרכני החלוקה ב 12-החודשים שקדמו למועד ההכרזה (כהגדרתו בתקנות לשעת
חירום):
כמות של עד  3,600 MMBTUבשעה תשוריין לצרכני חלוקה (מנהל רשות הגז רשאי
לקבוע כיצד תחולק הכמות בין צרכני החלוקה לבין עצמם);
כמות של  3,600 MMBTUבשעה לפחות תוקצה כך:
(א)

תחילה לצרכנים ביתיים;

(ב)

יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה (א).

 .2הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל (בהיקף של מעל  45מגה וואט) לבין
צרכנים אחרים ,בהתאם לממוצע הצריכה היומי של שתי קבוצות הצרכנים בחודש
המקביל בשנה הקלנדרית הקודמת;
 .3הכמות שתחולק לכל צרכן אחר (מתוך הכמות שהוקצתה לצרכנים אחרים כאמור
לעיל) תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת בהסכם ההולכה עם נתג"ז
מתוך סך הקיבולת השעתית המוזמנת על-ידי יתר הצרכנים האחרים שאינם יצרני
חשמל.
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 .4חברת החשמל תציע למכירה גט"ן לצרכנים שאינם יצרני חשמל ,במחיר שבו רכשה
את הגט"ן בתוספת של עד .10%
ב .הוראות בעת קיום של לפחות שני שדות
ספקי הגז שאינם בכשל יהיו מחויבים להציע למכירה את הגז העודף שלהם (הכמות
היומית הפנויה לאחר אספקת הכמות שהוזמנה על-ידי הצרכנים של אותו הספק ובלבד
שהכמות שהוזמנה לא עולה על הכמות המקסימלית שניתן להזמין לפי ההסכמים עימם)
לספק הגז שבכשל .אם הצדדים לא הגיעו להסכמה על מחיר הגז העודף ,המחיר יהיה
בהתאם לממוצע המחירים במשק (ייקבע לפי סך כל ההכנסות ממכירות גז טבעי לצרכנים
בישראל מכל השדות שהתקבלו ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה ,חלקי
הכמות המצטברת של גז טבעי ביחידות  MMBTUשסופקה לצרכנים בישראל ברבעון
שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה כפי שמפרסמת רשות הגז הטבעי מזמן לזמן באתר
האינטרנט שלה) .בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של צרכני ספק הגז
שבכשל עולה על הכמות המירבית שניתן לספק להם ,הספק שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות
הגז העודף שנרכשה לצרכנים במשק הישראלי בלבד ,לפי ההוראות הבאות:
 .1ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה .הקצאה כאמור תתבצע
לפי הכמות המרבית לשעה של הגז הטבעי שצרכו צרכני החלוקה הצורכים גז
מספק הגז שבכשל ב 12-החודשים שקדמו למועד ההכרזה ,כמפורט להלן:
כמות שאינה עולה על התוצאה המתקבלת מ 3,600 MMBTU -לשעה ,פחות
הכמות המסופקת לצרכני החלוקה שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל בשעה,
תשוריין לצרכני חלוקה;
כמות מירבית שעולה על התוצאה המתקבלת מ 3,600 MMBTU -לשעה פחות
הכמות שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל לצרכני החלוקה ,באופן הבא:
(א)

תחילה לצרכנים הביתיים;

(ב)

יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה
(א).

 .2הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל לבין צרכנים אחרים ,בהתאם
לממוצע הצריכה היומי של שתי קבוצות הצרכנים בחודש המקביל בשנה
הקלנדרית הקודמת;
 .3הכמות שתחולק לכל צרכן אחר (מתוך הכמות שהוקצתה לצרכנים אחרים כאמור
לעיל) תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת בהסכם ההולכה עם
נתג"ז מתוך סך הקיבולת השעתית המוזמנת על-ידי יתר הצרכנים האחרים שאינם
יצרני חשמל.
ג .כללי
אם השר ראה ,לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ומנהל רשות החשמל (בכל
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הנוגע למשק החשמל) כי המחסור בגז טבעי פוגע באופן ממושך או נרחב בתפקוד הסדיר
של המשק או באספקה הסדירה של חשמל למשק הישראלי ושלא ניתן להתגבר עליה
באמצעות שימוש בדלקים אחרים ,יהיה רשאי השר לחרוג מהוראות התקנות ולהורות על
הקצאה שונה של כמויות הגז והגט"ן ובלבד שהחריגה לא תעלה על הנדרש.
אין בתקנות כדי לפטור את ספק הגז שבכשל מכל חובה חוקית שחלה עליו או כדי לגרוע מכל
התרופות והסעדים הקיימים בהסכם בין ספק הגז שבכשל לבין צרכן הגז.
ד .החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 2013-להלן" :חוק הריכוזיות")
ביום ( 11.12.2013להלן בסעיף זה" :יום התחילה") פורסם ברשומות חוק הריכוזיות ,אשר
קבע ,בין היתר ,כי לרגולטורים סמכות לשקול שיקולי תחרותיות ענפית ושיקולי ריכוזיות כלל
משקית ,במסגרת הקצאת נכסי הציבור על-ידי המדינה ,כדי להבטיח את הגברת התחרותיות
הענפית ואת ביזור הריכוזיות הכלל משקית.
על-פי חוק הריכוזיות ,רגולטור רשאי שלא להקצות לגוף המנוי ברשימת הגורמים הריכוזיים
שפורסמה ברבים ואשר תקבע על בסיס קריטריונים שנקבעו בחוק הריכוזיות ,זכות (לרבות
חוזה) בתחום פעילות שבו נעשה שימוש בתשתית חיונית או במשאב ציבורי או שבמסגרתו
מוענק שירות חיוני לציבור ,המנוי בחוק הריכוזיות (להלן" :תחום תשתית חיונית") ,אלא
לאחר שמצא שלא תיגרם פגיעה של ממש לתחום שבו מוקצית הזכות ולהסדרת התחום האמור
בשל אי ההקצאה ,וכן לאחר שלקח בחשבון שיקולי מניעת הרחבת הפעילות של הגורם הריכוזי,
בשים לב לתחומי הפעילות הנוגעים לעניין ובהתחשב בזיקה ביניהם (להלן" :שיקולי ריכוזיות
כלל משקית").
לפיכך ,טרם הקצאת זכות בכל תשתית חיונית (לרבות בתחום פעילות שלגביו מוענקת זכות
נפט או בתחום פעילות שלגביו נדרש רשיון אחסון או רשיון למתקן גט"ן לפי חוק משק הגז
הטבעי) לשותפות ,על הרגולטור לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית.
על אף האמור לעיל ,ההוראות כאמור בענין שיקולי ריכוזיות כלל משקית לא יחולו ביחס
להקצאת זכות נפט למי שבמועד ההקצאה יש לו זכות נפט אחרת לגבי אותו שטח.
בנוסף ,בעת הקצאת זכות (כמשמעותה לעיל) לרבות רשיון הנדרש לתחום פעילות שאינו תחום
תשתית חיונית ,על הרגולטור לשקול שיקולים של קידום התחרותיות הענפית ,נוסף על כל
שיקול אחר שעליו לשקול לפי דין לעניין כאמור.
ההוראות הנ"ל בדבר הליכי הקצאת זכות נכנסו לתוקף בחודש דצמבר  .2014לגבי הארכת
תוקפה של זכות יחולו ההוראות מתום שלוש שנים מיום התחילה (קרי ,ביום  10בדצמבר
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 .)2017יצוין ,כי נכון למועד התשקיף ,השותפות ותמר פטרוליום 86נמנות עם רשימת הגורמים
הריכוזיים ,שפורסמה כאמור ברבים .נכון למועד התשקיף ,החברה אינה יכולה להעריך את
היקף השפעת חוק הריכוזיות על ענף חיפושי הנפט והגז בכלל ועל פעילות השותפות ותמר
פטרוליום בפרט.
6.21.6

הנחיות עיקריות של הממונה על ענייני

הנפט87

א .בקשות לקבלת זכויות
מעת לעת מפרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות להגשת בקשות לקבלת זכויות וכן בקשות
להעברת זכויות ו/או טובות הנאה בנכסי נפט לדיון במועצת הנפט ,שכוללות ,בין היתר ,עמידה
בתנאי סף ,כגון :הוכחת יכולת מקצועית וכלכלית; הצגת תוכנית עבודה והסכמים לביצוע
הפרויקט נשוא הבקשה לקבלת זכויות; השתתפות מפעיל בעל ניסיון בניהול ,פיקוח ובביצוע
של חיפושי נפט ו/או גז טבעי בהיקפים מסוימים ששיעור החזקתו בנכס הנפט יעמוד על 25%
לפחות וכיוצ"ב.
ב .העברה ושעבוד של זכויות בנכס נפט
ביום  31.12.2015פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות לעניין סעיף  76לחוק הנפט שמטרתן
להסדיר את הפרוצדורה להעברה ושעבוד זכות נפט (היתר מוקדם ,רשיון וחזקה) וטובת הנאה
(לרבות זכות לתמלוגים חוזיים) בזכות נפט( 88להלן בסעיף זה" :ההנחיות") ,שעיקריהן
כדלקמן:
בסעיף זה "טובת הנאה בעניין רישיון" ו"-טובת הנאה בעניין חזקה"  -לרבות החזקה של כל
אחד מאלה ) 1( :שליטה בבעל רישיון או בבעל חזקה ,או בתאגיד שהוא בעל חלק ברישיון או
בחזקה ,או בקבוצה לפי העניין; ( )2יותר מ 25%-מסוג מסוים של אמצעי השליטה בבעל רישיון
או בבעל חזקה ,או בתאגיד שהוא בעל חלק ברישיון או בחזקה ,או בקבוצה ,לפי העניין; ()3
זכות לתמלוגים חוזיים.
"אמצעי שליטה" – אמצעי שליטה בקבוצה או אמצעי שליטה בתאגיד ,לפי העניין;
"אמצעי שליטה בקבוצה" – כל אחד מאלה )1( :זכות הצבעה באסיפה ,בוועדת תפעול או
בפורום אחר שבו מתקבלות החלטות המחייבות את הקבוצה לגבי הפעלת זכות הנפט; ( )2זכות
למנות חברים באסיפה ,בוועדת תפעול או בפורום אחר שבו מתקבלות החלטות המחייבות את
הקבוצה לגבי הפעלת זכות הנפט ,או למנות אדם שתפקידו לקבל החלטות כאמור; לעניין זה,
"ועדת תפעול" – גוף שחברי הקבוצה הסכימו לגביו כי הוא יכוון את פעילות הקבוצה בהפעלת

 86למיטב הבנת תמר פטרוליום ,הכללתה נעשתה טרם הנפקת מניות תמר פטרוליום לראשונה לציבור ,קרי :בעת שהייתה היתה בשליטה
מלאה של השותפות .למיטב ידיעת החברה ,בכוונת תמר פטרוליום ,לפנות לוועדה לצמצום הריכוזיות בבקשה להסרת שמה מהרשימה
האמורה.
 87ההנחיות המפורטות רלוונטיות לחיפושי נפט בים וגם לחיפושי נפט ביבשה .בנוגע לחיפושי נפט בים ,ככל שקיימת סתירה בין ההנחיות
לבין תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים) תשע"ז ,2016-הוראות תקנות הים יגברו.
 88יצוין ,כי הנחיות לעניין סעיף  76הוחלו גם על העברה של זכות נפט או טובת הנאה בין כל מי שיש לו במישרין חלק בזכות נפט במסגרת
קבוצה מכוח ההסכם ביניהם ,וכן יחולו על העברה או הקצאה של אמצעי שליטה המקנים טובת הנאה בעניין זכות נפט או שליטה
בתאגיד או בקבוצה שבידיה זכות נפט או טובת הנאה בעניין זכות נפט.
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זכות הנפט או יקבע את אופן הפעלת זכות הנפט וביצוע החובות המוטלות על בעל זכות הנפט
על פי תנאי הזכות או את מדיניותה בעניינים אלה או יפקח עליהם.
"אמצעי שליטה בתאגיד" – כל אחד מאלה )1( :זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף
מקביל לה של תאגיד אחר; ( )2זכות למנות דירקטור בחברה או את המנהל הכללי שלה ,או
נושאי משרה מקבילים להם בתאגיד אחר.
"שליטה" – שליטה בקבוצה או שליטה בתאגיד ,לפי העניין;
"שליטה בקבוצה" – היכולת ,בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה דרך קבע,
לכוון את פעילותה של הקבוצה ,למעט יכולת של יחיד הנובעת רק ממילוי תפקיד בקבוצה או
ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר באחד מחבריה ולמעט יכולת הנובעת רק
ממילוי תפקיד של מפעיל; בלי לגרוע מכלליות האמור ,חזקה שאדם שולט בקבוצה ( )1אם
החלק שהוא מחזיק בזכות הנפט שבידי הקבוצה הוא מחצית או יותר; ( )2אם הוא מחזיק
מחצית או יותר מאמצעי השליטה בקבוצה; ( )3אם בידו היכולת לקבל בעבור הקבוצה החלטות
הנוגעות לפעולות בעניין זכות הנפט והפעילות לביצועה ,או למנוע קבלת החלטות כאמור
בקבוצה.
"שליטה בתאגיד"  -היכולת ,בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה דרך קבע,
לכוון את פעילותו של התאגיד ,למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא
משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור ,חזקה שאדם שולט בתאגיד ( )1אם הוא
מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; ( )2אם בידו היכולת לקבל
בעבור התאגיד החלטות הנוגעות להפעלת זכות הנפט ,או למנוע קבלת החלטות כאמור בתאגיד,
מכוח תקנון התאגיד או מכוח הסכם .בתאגיד שהוא שותפות מוגבלת  -כל אחת מן הזכויות
האמורות בתאגיד שהוא השותף הכללי.
( )1הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברה של רשיון ושל טובת הנאה ברשיון בטרם
אישר הממונה על ענייני הנפט כי קיימת תגלית (כמשמעה בחוק הנפט) ,אם מתקיימים כל
התנאים הבאים:
א .הבקשה הוגשה לאחר שחלפה שנה לפחות מיום מתן הרשיון ובמועד הגשת הבקשה
המעביר היה בעל הזכות הנעברת במשך שנה לפחות;
ב .הניסיון בחיפוש ובפיתוח של בעל הרשיון לאחר ההעברה עומד בדרישות חוק הנפט
והוראות הממונה על ענייני הנפט.
ג .אם המעביר הוא מפעיל ,ובעקבות ההעברה הוא יחדל מתפקידו ,הנעבר ימלא אחר כל
התנאים הנדרשים ממפעיל בהתאם לחוק הנפט ולהוראות הממונה על ענייני הנפט.
ד .היכולת הפיננסית של בעל הרשיון לאחר ההעברה עומדת בדרישות לפי חוק הנפט
והוראות הממונה על ענייני הנפט.
ה .אם המעביר נתן התחייבות כספית להוכחת יכולת כלכלית גם בעבור יתר השותפים
המחזיקים במישרין בזכויות נכס הנפט ,השותפים כאמור יוכיחו יכולת פיננסית
כאמור בסעיף קטן ד .לעיל.
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ו .הזמן שנותר עד לפקיעת הרשיון במועד הגשת הבקשה עולה על שלושה חודשים ,ובכל
מקרה תוקפו של הרשיון טרם הגשת הבקשה לא יעלה על שש וחצי שנים.
ז .אם הרשיון וההיתר המוקדם שקדם לו ניתנו ללא תשלום למדינה ,והתמורה עולה על
כפל הוצאות המעביר ברכישת הזכויות המועברות ובמימון החלק היחסי לפי שיעור
הזכויות המועברות של ההוצאות בביצוע הפעולות המנויות בהנחיות ,כשהן צמודות
לשער היציג של הדולר ,ההפרש בין ההוצאות והמימון כאמור ישמש להמשך ביצוע
הפעולות לפי הרשיון.
( )2הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברה של חזקה או טובת הנאה בחזקה לאחר
שהחלה הפקת נפט משטח החזקה ,ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים קטנים
ג-ד לעיל.
( )3הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברת זכויות נפט כאמור בסעיפים קטנים ) (1ו(2)-

לעיל ,אף שלא מתקיימים כל התנאים המפורטים ,כשמדובר בהעברת זכויות בהיקף זניח
(לא יותר מ 5%-בזכות) או בהתקיים טעמים מיוחדים ונסיבות נוספות כמפורט בהנחיות.
( )4הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של תמלוגים חוזיים (כמשמעם בהנחיות אלה)
אשר ערכם עולה על  5%מערך הנפט שיופק וינוצל במסגרת הזכות .במקרים חריגים יהיה
הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברת תמלוגים בערך העולה על  5%מערך הנפט
שיופק וינוצל במסגרת הזכות ובלבד שלא תעלה על  10%מערך הנפט האמור .יצוין ,כי
הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של תמלוגים חוזיים הנעשית כחלק מהליך
העברה של רשיון או טובת הנאה בטרם אישר הממונה על ענייני הנפט שהיתה תגלית
(כמשמעה בחוק הנפט).
( )5הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של זכות נפט או של טובת הנאה בעניין זכות
נפט ,אם לדעתו מתקיים אחד מאלה:
א .ההעברה עלולה לעכב או לפגוע בביצוע חובות בעל זכות הנפט לחיפוש או הפקה של
נפט לפי הרשיון או החזקה או לפי חוק הנפט ,לפי העניין.
ב .ההעברה עלולה לפגוע באופן משמעותי בתחרות בתחום החיפושים וההפקה.
ג .ההעברה עלולה לפגוע באופן משמעותי בתשלום התמלוגים המגיעים לאוצר המדינה
לפי חוק הנפט והדין.
ד .הנעבר או בעל השליטה בו הפר הוראות לפי חוק הנפט ,או הוראות ודרישות שנתן
הממונה על ענייני הנפט מכוחו ,בקשר לזכות נפט אחרת שיש או שהיתה לו או טובת
הנאה בקשר אליה ,או את תנאיה של זכות נפט כאמור ,או פעל בעניין זכות נפט כאמור
בחוסר יעילות או בחוסר אחריות ,ובשל כך אין הוא ראוי להיות בעל זכות נפט או בעל
חלק מזכות נפט או בעל טובת הנאה בעניין זכות נפט ,לפי העניין.
ה .המעביר או הנעבר טרם שילמו סכום שהם חייבים לשלם לאוצר המדינה בקשר לזכות
נפט שיש או שהיתה להם.
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( )6בנוסף ,הממונה על ענייני הנפט ,רשאי שלא לאשר העברה ,אף שמתקיימים כל התנאים
המפורטים בהנחיות אלה למתן האישור ,אם שוכנע כי טעמים של בטחון הציבור ,של
בטחון המדינה ,של יחסי חוץ או של קשרי מסחר בינלאומיים מצדיקים זאת ,ובכלל זה
במקרה שהנעבר הוא תאגיד שמדינת חוץ שולטת בו או שקיימות נסיבות מיוחדות אחרות
אשר בשלהן ההעברה אינה לטובת הציבור או משק האנרגיה בישראל.
( )7הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר שעבוד של זכות נפט או טובת הנאה בזכות נפט טרם
החלה הפקה מסחרית ,אם השעבוד נועד לשמש בטוחה לקבלת הלוואה למימון פעולות
שעל בעל זכות הנפט לבצע ,או להבטחת קבלת תמלוגים חוזיים או מטעמים מיוחדים
שהממונה על ענייני הנפט ראה לנכון לאשרם .כמו כן ,נקבעו תנאים דומים לאישור שעבוד
של זכויות נפט לאחר שהחלה הפקה מסחרית.
( )8רשות לשעבוד אינה מהווה רשות להעביר את הזכות המשועבדת ,ואם יתקיימו התנאים
למימוש השעבוד ,לא יועברו הרשיון או החזקה או כל חלק בהם או טובת הנאה בעניין
הרשיון או החזקה ,לפי העניין ,לבעל השעבוד או לכל גורם אחר ,אלא אם הממונה על
ענייני הנפט ירשה את ההעברה לנעבר מראש ובכתב ,בהתאם להנחיות; מינוי כונס נכסים
על הזכות המשועבדת לא יהיה כפוף לכללים החלים על העברתה ,ובלבד שהממונה על
ענייני הנפט הסכים מראש ובכתב לזהות כונס הנכסים ולסמכויות שיינתנו לו.
ביום  31.1.2016הגישה נובל ערעור לשר האנרגיה ,בעקבות פרסום ההנחיות כאמור .נטען כי
ההנחיות כאמור יוצרות אי-בהירות באשר לתנאי העברת זכויות נפט והיקפן חורג מגדר התחום
המוכר בדין ה ישראלי להנחיות מינהליות ואין להותירן על כנן .עוד נטען כי הן אינן עולות בקנה
אחד עם הפרקטיקה הנהוגה בסוגיה זו בעולם .ביום  4.6.2017הגישה נובל מכתב לשר האנרגיה
המלין על כך שטרם התקבלה החלטה בערעור שהוגש ,מתייחס לנזקים הנגרמים לנובל בשל אי-
הבהירות בהנחיות ,ומבקש בשנית ,בהתאם לערעור ,ביטולן של ההנחיות או למצער תיקונן .טרם
התקבלה החלטה בערעור.
ג.

מתן בטוחות בקשר עם זכויות הנפט
ביום  17.9.2014פרסם הממונה על ענייני הנפט נוסח סופי של הנחיות בדבר מתן בטחונות
(ערבויות וביטוחים) שמחזיק או מבקש זכות נפט הן ביבשה והן בים נדרש להעמיד .במהלך
שנת  2016פורסמה טיוטת הנחיות למתן בטוחונות בקשר עם זכויות הנפט אשר בה עודכנו
הוראות הנוגעות לפוליסות ביטוח .הממונה על ענייני הנפט צפוי לפרסם נוסח של הנחיות
מעודכנות בקשר עם בטחונות הנוגעות לפוליסות ביטוח 89.בהתאם להנחיות כאמור נקבע ,בין
היתר ,כי במידה ולא פעל בעל זכות הנפט בהתאם לאמור בהנחיות ,או אם נתברר כי הערבות
או הביטוח שנעשה בוטלו או הסתיימו מכל סיבה שהיא ,טרם חידושם ,הארכתם או העמדת
ערבות או ביטוח במקומם ,יהיה רשאי הממונה על ענייני הנפט לחלט את הערבות הקיימת

89

בהתאם להנחיות כאמור ,ובמסגרת פעילות ותנאי נכסי הנפט בפרויקט תמר ,נכון למועד התשקיף ,השותפות ותמר פטרוליוםהפקידו
ערבויות בנקאיות אוטונומיות בגין חזקות תמר ודלית .חלקן של השותפות ותמר פטרוליום בערבויות בגין חזקות תמר ודלית כאמור
מסתכם לכ 9.35-מיליון דולר וכ 3.93 -מיליון דולר ,בהתאמה.
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בקשר עם הזכות ולפעול לצמצום הנזקים האפשריים על חשבון בעל הזכות .כמו כן יהיה
הממונה על ענייני הנפט רשאי לראות בכך אי עמידה בתוכנית העבודה ובהוראות הזכות
ולפעול בהתאם להוראות חוק הנפט.
ד .בקשות לאישור ייצוא
ביום  31.12.2015פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור
לייצוא גז טבעי הקובעות בין היתר את המועד והאופן להגשת בקשה לקבלת אישור לייצוא גז
טבעי משטח החזקה ,הפרטים שיכללו בבקשה כאמור והמסמכים שיצורפו אליה ,וכן הבהרות
בקשר לאישור ייצוא כאמור .יודגש ,כי אישור ייצוא יינתן בהתאם לתנאים שפורטו במתווה
הגז ,כמפורט בסעיף .6.21.13ג לעיל ,ובכפוף לכל דין .יצוין כי ,נכון למועד התשקיף ,התקבלו
אישורי ייצוא להסכמי הייצוא שנחתמו על-ידי השותפות ותמר פטרוליום והמפורטים
בסעיפים 6.10.5א 1.ו6.10.5 -א 2.לעיל.
6.21.7

מגבלות רגולטוריות נוספות
א .פיקוח על מחירי הגז הטבעי
ביום  25.5.2011פנה משרד האנרגיה לוועדת המחירים המשותפת במשרד האוצר ובמשרד
האנרגיה (להלן" :ועדת המחירים") על מנת שזו תבחן את הצורך בהטלת פיקוח על מחירי
הגז הטבעי הנמכר בישראל.
בהמשך להמלצת ועדת המחירים ,ביום  24.4.2013פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח) ,התשע"ג ,2013-המטיל פיקוח על
משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות ומחירים .חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס
לכל פרויקט .בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל
ברמה של קביעת מחיר .בהתאם למתווה הגז ,כל עוד יעמדו השותפות ונובל בכל תנאי מתווה
הגז ,יש להותיר על כנה חובת דיווח זו .חובת הדיווח כאמור חלה על השותפים בפרויקט ים
תטיס ובפרויקט תמר ,וכן חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט.
לפרטים בדבר השפעת הטלת פיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר,
ראו סעיף  6.26.14להלן.
ב .ועדת צמח
בחודש אוקטובר  2011הוקמה ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי
בישראל ופיתוחו העתידי בראשות מר שאול צמח ,מנכ"ל משרד האנרגיה דאז (להלן בסעיף
זה" :הוועדה") .ביום  12.9.2012פרסמה הועדה דוח סופי .ביום  23.6.2013אימצה ממשלת
ישראל את עיקרי המלצות הועדה בשינויים מסוימים (להלן בסעיף זה" :החלטת הממשלה
בעניין ועדת צמח") .ביום  17.12.2015נכנס לתוקפו מתווה הגז ,המתואר בסעיף  6.21.1לעיל,
אשר בו נעשו מספר הבהרות ותיקונים להחלטת הממשלה כאמור .להלן עיקרי החלטת
הממשלה (כפי שתוקנה במתווה הגז) העשויים להשפיע על פעילות השותפות ותמר פטרוליום:
 .1היקף הגז הטבעי שיש להבטיח לטובת השוק המקומי יהיה בהיקף של ( 540 BCMלהלן:
"הכמות המינימאלית למשק המקומי") ,אשר יאפשר אספקה של גז טבעי לצרכי המשק
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לתקופה של כ 29-שנים החל ממועד החלטת הממשלה בעניין ועדת צמח.
 .2חובת אספקת הכמות המינימאלית למשק המקומי של כל מאגר תיקבע על-פי גודלו
כמפורט להלן:

כמות הגז הטבעי במאגר

שיעור אספקה
מינימאלי למשק
המקומי מכמות הגז
הטבעי במאגר

מעל ( 200 BCMכולל)

50%

עולה או שווה ל 100 BCM-אך נמוך מ200 BCM -

40%

עולה או שווה ל 25 BCM -אך נמוך מ100 BCM -

25%

נמוך מ25 BCM -

ייקבע על-ידי הממונה על
ענייני הנפט

יצוין כי לעניין מאגרים משותפים לישראל ולמדינות נוספות יקבע הממונה על ענייני הנפט
תנאים והסדרים ספציפיים .90כמו כן ,נקבע כי מתקני הייצוא יהיו ממוקמים בשטח הנתון
לשליטת ישראל הנמצא באזור הכלכלי הבלעדי שלו ,אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם דו-
צדדי בין ישראל למדינה אחרת.
 .3ייצוא גז טבעי יהיה טעון אישור מאת הממונה על ענייני הנפט ,וכמות הגז הניתנת לייצוא
תהא בהתאם לחלקן היחסי של הכמויות המותרות לייצוא במאגרים באותה עת בכפוף
להבטחת הכמות המינימאלית למשק המקומי ,כאמור.
 .4בעל חזקה במאגר מפותח יהיה רשאי להחליף את מכסת הייצוא מטעמו כנגד חובת אספקה
למשק המקומי בהתאם לגודלו ובשיעורים שנקבעו ,ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט
והממונה על ההגבלים ,לאחר ששקלו את כלל השיקולים הרלוונטיים.
 .5על אף האמור לעיל ,מאגר שפותח לפני החלטת הממשלה בעניין ועדת צמח (קרי :פרויקט
ים תטיס ותמר) ,יהיה רשאי לייצא  50%מהכמות שבעלי החזקה טרם התחייבו לגביה
למשק המקומי נכון למועד החלטת הממשלה בעניין ועדת צמח ולא יותר מכך ,וזאת באופן
מיידי ובלבד שניתן אישור ייצוא .יובהר ,כי במקרה ובו מימש צרכן את אופציית הפחתת
הכמויות הנתונה לו בהתאם להסכם שנחתם עם בעלי החזקה טרם המועד האמור ,יראו
בכמות הגז הטבעי לגביה מומשה אופציית הפחתת הכמויות כחלק מכמות הגז הטבעי
לגביה בעלי החזקה טרם התחייבו למשק המקומי.
 .6חובה על כל בעל חזקה לחבר כל מאגר גז טבעי בשטח החזקה למשק המקומי ,בעיתוי
ובהיקף שייקבעו ,במסגרת שטר החזקה ,ובהתאם לתנאים שייקבעו.

.90

יצוין  ,כי מכסת הייצוא המותרת ממאגרי כריש ותנין בהיקף של  47 BCMהוחלפה ,החל ממועד אישור הממונה על ענייני הנפט
להעברת הזכויות בכריש ובתנין ,כנגד חובת האספקה למשק המקומי שחלה על בעלי חזקות לוויתן.
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 .7תכנון ,הקצאה ובנייה של תשתיות יבשתיות וימיות להולכה ולטיפול בגז טבעי למשק
המקומי יתבצעו במעורבות ממשלתית ,ככל שתידרש.
 .8שר האנרגיה יבחן בהתייעצות עם ראש הממשלה ,שר האוצר ושר הכלכלה ,את הצורך
לקבוע כללים לגבי מכירה של גז טבעי לצרכנים במשק המקומי המיועד לייצור מוצרים
לייצוא.91
 .9להטיל על שר האוצר להגיש תיקוני חקיקה ,בתוך  120ימים ממועד החלטת הממשלה
בעניין ועדת צמח ,על מנת להבטיח את קבלת מלוא החלק של הציבור במשאב הגז הטבעי
במקרה של ייצואו.
 .10ממשלת ישראל תפעל ליצירת יתירות במערכות אספקת הגז הטבעי למשק המקומי
ובהתאם לכך מנחה את שר האנרגיה לבחון ,את הצורך בחלופות השונות ליצירת היתירות
כאמור ,ובכלל זה את האפשרות לעשות שימוש והתאמה של תשתיות קיימות ,וכן את
האפשרות להקים צינור נוסף מאסדת מרי  Bלמערכת ההולכה הארצית באזור אשקלון,
כולל מיתקן טיפול.
 .11כמו כן ,נקבע כי כאשר עברו חמש שנים מיום אישור המלצות הוועדה בממשלה ,תבצע
הממשלה הערכת מצב ,לאור היצע הגז הטבעי והביקוש הצפוי לגז הטבעי ל 25 -שנים,
מאותה נקודת זמן ,באשר לצורך בעדכון מכסת הייצוא הכוללת .אישור ייצוא לכל שדה
יהיה בהתאם לחובת האספקה למשק המקומי כמפורט בהחלטת הממשלה בעניין ועדת
צמח.
 .12יצוין כי ,ביום  21.1.2018הודיע משרד האנרגיה על הקמת צוות לבחינה תקופתית של
המלצות הוועדה .הצוות יבחן את ההתפתחויות שחלו מאז קבלת החלטת הממשלה בעניין
ועדת צמח בתחומי הביקוש לגז טבעי ויערוך בחינה מחודשת בנושאי הביקושים לגז טבעי,
היצע הגז הטבעי ,המדיניות ,הפקת הלקחים ועוד .בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד
האנרגיה ויהיו חברים בו נציגי המועצה הלאומית לכלכלה ,אגף התקציבים באוצר ,המשרד
להגנת הסביבה ,הרשות להגבלים עסקיים ,היועץ המשפטי לממשלה ,רשות הגז הטבעי,
משרד החוץ והמועצה לביטחון לאומי .על-פי האמור בהודעת משרד האנרגיה הצוות
מתעתד לסיים את עבודתו עד לחודש יוני .2018
משרד האנרגיה ביצע בחינה אומדן עצמאי של היקף העתודות במאגר תמר ,באמצעות יועצים
חיצוניים ,בין השאר לצורך חישוב מכסות הייצוא ממאגר תמר ,וזאת בהתאם להחלטת הממשלה,
כמפורט בסעיף ג לעיל .למיטב ידיעת החברה ,לא קיים שוני מהותי בין אומדן משרד האנרגיה
כאמור לבין אומדן העתודות המובא בסעיף 6.8.1ו1.לעיל .נכון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת
החברה ,בכוונת משרד אנרגיה לערוך בחינה מחודשת של האומדן כאמור.

.91

אולם ,לא ייחשבו לייצוא כמויות גז טבעי שישמשו את המפעל אשר יוקם בעקבות המכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה במישור
רותם.
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ג.

הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז מפלטפורמת ההפקה של פרויקט תמר ועד ליציאת הגז
הטבעי ממתקן הקבלה (להלן" :הסדרת הקצאת הקיבולת בצינור")
ביום  9.12.2012פרסמה רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה (להלן בסעיף זה" :הרשות")
החלטה בעניין הסדרת הקצאת הקיבולת בצינור לרבות בקשר לשמירת קיבולת גז לצרכנים
ולמשווקים ברשת החלוקה ובקשר להסדרת סוגיית המחסור בקיבולת האספקה של פרויקט
תמר .יצוין ,כי לעמדת הרשות ,שותפי תמר לא יסרבו לחתום על חוזים למכירה או לשיווק של
גז טבעי ,עם צרכנים המבקשים להתקשר עימם ,רק בשל העובדה שמשמעות ההתקשרות היא
שסך כל כמות הגז הטבעי השעתית האמורה לעבור בצינור הגז חורגת מהקיבולת
המקסימאלית שנאמדה נכון לאותו מועד ב 40,000 MMBTU-בשעה .למיטב ידיעת החברה,
נכון למועד התשקיף ,הנפגעים העיקריים מהחלטה כאמור עשויים להיות צרכני הגז הטבעי
ממאגר תמר להם הסכמים מחייבים הכוללים הבטחת קיבולת ,להבדיל מצרכני גז טבעי על

בסיס יכולת (.)Interruptible
ד .החלטת מועצת רשות הגז הטבעי בדבר מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה
הארצית
ביום  7.9.2014פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי את החלטתה בעניין מימון פרויקטי
ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הארצית .ההחלטה קובעת את תעריפי ההולכה שיחולו על
העברת גז טבעי ישראלי דרך מערכת ההולכה הארצית למדינות שכנות או לרשות הפלשתינית
וכן את מימון הקמת מקטעי מערכת ההולכה המיועדים לייצוא גז טבעי כאמור .ההחלטה
קובעת את העקרונות הבאים:
 .1היצואן (הגורם המוכר או משווק את הגז הטבעי ליצוא) יחתום עם בעל רשיון ההולכה על
הסכם הולכה שיאושר מראש ובכתב על ידי מנהל רשות הגז הטבעי .היצואן ישלם לבעל
רשיון ההולכה את תעריף ההולכה שיהיה תעריף ההולכה הרגיל החל על הצרכנים
הישראלים כפי שיהיה מעת לעת.
 .2היצואן יישא במלוא עלויות ההקמה של מקטע של מערכת ההולכה המיועד לייצוא בלבד
(להלן" :המקטע המיועד לייצוא") וכן בעלויות ההקמה של קו הולכה נוסף בצמוד למקטע
קיים (להלן" :מקטע מוכפל") ,בתוספת דמי ניהול בשיעור של .2%
 .3כל עוד הסכם ההולכה בין היצואן לבעל רשיון ההולכה בתוקף ויצטרף צרכן נוסף בעתיד
למקטע המיועד לייצוא ,יקבע מנהל רשות הגז הטבעי מהי העלות המשויכת לצרכן הנוסף
מכלל עלות הקמת המקטע המיועד לייצוא ,וזאת בהתאם ליחס הקיבולת של הצרכן הנוסף
מכלל הקיבולת שניתן להעביר במקטע המיועד לייצוא .היצואן יזוכה בסכום אותה עלות
שתשויך לצרכן הנוסף.
 .4במידה ומקטע מסוים במערכת ההולכה ,המוביל למקטע המיועד לייצוא ,עתיד לשרת גם
צרכנים ישראליים ,אולם ,המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא ,לא היה מוכפל במועד
שבו הוא הוקם אלמלא ייצוא הגז הטבעי באמצעות מערכת ההולכה ,ישלם היצואן (בנוסף
להקמת עלות המקטע המיועד ליצוא כאמור לעיל) את החלק היחסי לגבי הכפלת המקטע
המיועד ליצוא .המועצה תקבע את חלוקת העלות בין היצואן לבין בעל רשיון ההולכה.
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 .5במקרה ולדעת מנהל רשות הגז הטבעי קיימת קיבולת מספקת במערכת ההולכה בעת
חתימת ההסכם בין בעל רשיון ההולכה לבין היצואן ,ואולם יש סבירות כי במהלך עשר
השנים שלאחר מועד תחילת הזרמת הגז הטבעי לראשונה ,יהיה מחסור בקיבולת לצרכני
מערכת ההולכה הישראליים במקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא ,אזי במועד החתימה
על הסכם ההולכה יבחר היצואן באחת מהחלופות הבאות )1( :לשלם לבעל רשיון ההולכה
 50%מתקציב הכפלתו העתידי של המקטע הרלוונטי של מערכת ההולכה ,וסכום זה לא
יוחזר ליצואן גם אם בסופו של דבר לא יוכפל המקטע כאמור; ( )2לא לשלם סכום זה
ובמקרה של הכפלת המקטע כאמור יחולו הוראות סעיף קטן 4לעיל.
 .6מנהל רשות הגז הטבעי יקבע לגבי כל מקרה מהיכן במערכת ההולכה מחשבים את תחילת
המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא ,ונקודה זו תצוין במפורש בהסכם ההולכה.
 .7למרות שעלות ההקמה מושתת (במלואה או בחלקה) על היצואן ,המקטע לא יהיה בבעלות
היצואן ולא תהיה לו שום זיקה מכל סוג שהיא במקטע זה.
 .8החלטה זו לא תחול על הסכמי הולכה ליצוא שייחתמו עם בעל רשיון ההולכה עד ליום
( 2.11.2014לרבות הסכם ההולכה שנחתם בקשר עם הסכם מיום  19.2.2014ליצוא גז
מפרויקט תמר לצרכנים בירדן) (כמפורט בסעיף 6.10.5א 1.לעיל).
 .9יצוין ,כי במסגרת הסכמי הייצוא ומכתבי הכוונות הלא מחייבים עליהם חתמו שותפי תמר
עד כה ,הוסכם כי עלויות מערכת ההולכה הארצית יושתו על לקוחות הגז לייצוא ,בהתאם
למנגנונים שנקבעו בהסכמי הייצוא ומכתבי הכוונות הלא מחייבים כאמור.
ה .החלטת ממשלה בדבר הפחתת התלות הישראלית בנפט לתחבורה
בהמשך להחלטת ממשלה מס'  2790מיום  30.1.2011בדבר הפעלת תכנית לאומית לפיתוח
תחליפי נפט בתחבורה (להלן" :התוכנית הלאומית לתחליפי נפט") ,פורסמה ביום 13.1.2013
החלטת ממשלה מס'  5327בעניין קידום מעבר התחבורה בישראל בשנים  2013-2025למקורות
אנרגיה חליפיים לנפט ,וזאת כדי לאפשר את היתכנות ההפחתה של משקל הנפט כמקור אנרגיה
בישראל בשיעור של כ 30%-בשנת  2020ושל כ 60%-בשנת  ,2025בהתאם לתחזיות הצריכה וככל
שהמעבר כדאי כלכלית .ההחלטה כאמור מתמקדת בהטמעת טכנולוגיות המקטינות את השימוש
הישראלי בנפט בתחבורה ,ומתמקדת הן בבניית רגולציה ,שתאפשר את הטמעתם של מקורות
אנרגיה חליפיים ,שאינם מבוססי נפט ,במשק המקומי ,כגון :גז טבעי דחוס ( ,)CNGגז טבעי
שהומר לדלק ( )GTLותערובות בנזין ומתנול ,והן ביצירת תהליכים לבחינת מדיניות עתידית עבור
דלקים חדשים.
החלטה כאמור עשויה להגדיל את היקף השוק הפוטנציאלי לגז טבעי במשק הישראלי.

ו.

הצעת חוק האזורים הימיים
ביום  6.11.2017הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ממשלתית ,הצעת חוק האזורים הימיים,
התשע"ח– .2017החוק המוצע מבקש לקבוע את המסגרת המשפטית החולשת על שטחי הים
(לרבות שטחי ים שמעבר לגבולות המדינה) ,את הזכויות שיש למדינת ישראל בשטחים אלה וכן
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את גבולות הסמכויות שהיא רשאית להפעיל ביחס לפעילויות המבוצעות בהם.
ביום  13.11.2017הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק האזורים הימיים וכעת
ההצעה ממתינה לדיון בוועדת הכלכלה לקראת הכנתה לקריאה שניה ושלישית .לחוק המוצע,
ככל שיאושר במליאה בקריאה שניה ושלישית ,עשויה להיות השפעה על פעילות השותפות ותמר
פטרוליום והעלויות שלהן ,אשר נכון למועד פרסום התשקיף לא ניתן לאמוד את היקפה.
בהקשר זה ,יצוין ,כי בחודש ינואר  2013ניתנה חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
(כלכלי-פיסקלי) ,אשר קבעה כי בהתאם לדין הישראלי ובהתחשב בהוראות המשפט
הבינלאומי ,ניתן להחיל בשטחי הים שמעבר לגבולות המדינה הן את הדינים העוסקים
ברגולציה של תחום הנפט והגז הטבעי בישראל ,הן את דיני הגנת הסביבה של מדינת ישראל
והן את הדינים הפיסקליים של מדינת ישראל .חוות הדעת האמורה לא שללה תחולה של דינים
נוספים.
ז.

החלטת שר האנרגיה להפחתת השימוש בפחם
ביום  29.12.2015שר האנרגיה הנחה את חברת החשמל כי בשנת  2016יופחת השימוש בפחם
לייצור חשמל בשיעור של  15%ביחס לשנת  .2015החל משנת  2017חלה הפחתה של  5%נוספים
ובסך הכל הפחתה של  20%ביחס לשימוש שנעשה בשנת .2015
ביום  24.8.2016הודיע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצור פחמיות של חברת
החשמל עם חיבורם של שלושה מאגרי גז לחוף ,והקמתן של תחנות כוח חדשות המופעלות בגז
טבעי תוך עד שש שנים .בהמשך לכך ,ביום  30.9.2016התקבלו בחברת החשמל היתרי פליטה
לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח –  ,2008ביחס לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה ,במסגרתם
נקבע ,בין היתר ,חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות ,וכן הפסקת פעילותן של יחידות
 1-4בתחנת הכוח הפחמית באתר "אורות רבין" ,זאת לא יאוחר מיום  92.1.6.2022ביום
 28.5.2017התפרסמה באתר משרד האנרגיה הודעה על החלטתו של שר האנרגיה לפיה המגזר
הפרטי יקים את תחנות הכוח שתופעלנה בגז טבעי במקומן של יחידות  1-4הפחמיות ב"אורות
רבין" וזאת בין היתר בכדי להבטיח עמידה בלוחות הזמנים שקבע להפסקת השימוש בפחם
ביחידות אלה .בנוסף ,הורה שר האנרגיה לרשות החשמל לבחון עד תחילת שנת  2018את
הדרכים להקמת תחנות כוח נוספות בהיקף של  700מגה וואט ,בהתאם להתפתחויות במשק
החשמל .למיטב ידיעת החברה ,ביום  27.12.2017הגיע הצוות הממשלתי בראשות משרד האוצר
והאנרגיה להסכמות עקרוניות עם חברת החשמל וההסתדרות על מתווה הרפורמה בחברת
החשמל ,לפיו ,בין היתר ,יוצא בהדרגה חלק ממקטע הייצור מחברת החשמל ליצרני חשמל
פרטיים .מקטע הייצור האמור כולל ,בין היתר ,מספר שינויים :חברת החשמל תמכור לידיים
פרטיות בהדרגה ובמהלך השנים חמישה אתרים ישנים (אשכול ,רמת חובב ,רידינג ,אלון תבור
ושתי יחידות בחגית) בהספק כולל של כ 4,000 -מגה-וואט המהווים כמחצית מיכולת הייצור
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בהתאם לדיווח מיידי של חברת החשמל לישראל בע"מ מיום .5.10.2016
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שלה; כמו כן ,התחנות שיישארו בידי חברת החשמל יחולקו לשתי חברות בנות ממשלתיות,
אחת של אלו המשתמשות בפחם -אורות רבין בחדרה ורוטנברג באשקלון -והשנייה של תחנות
הגז .זאת מתוך כוונה למכור את החברות בעתיד .כן נקבע במסגרת ההסכמות לעיל ,כי חברת
החשמל תקים את יחידות הייצור החדשות שיבואו במקום יחידות  1-4בתחנת "אורות רבין"
וזאת חלף ההחלטה הקודמת שהוזכרה לעיל .יצוין כי ,כניסתן לתוקף של הסכמות אלו כרוכה
בהחלטת ממשלה והליך חקיקה בכנסת ,ככל שיידרש .לפרטים אודות ההוראות הרלוונטיות
בהסכם אספקת גז בין שותפי תמר לחברת חשמל לעניין מתווה הרפורמה המתואר לעיל ראו
סעיף 6.10.4ד לעיל.
ביום  12.11.2017החליטשר האנרגיה ,בהתאם לסמכותו לפי סעיפים 21א ו 57-לחוק משק
החשמל ,התשנ"ו ,1996-על עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות,
לפיהם תינתן בכל ז מן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם ,תוך הפעלת
היחידות הפחמיות בעומס מינימלי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק .המדיניות
כאמור ,באופן שיצמצם את סך ייצור החשמל בפחם ,אשר משמשת את מנהל המערכת גם כיום,
תמשיך להיות מיושמת גם לאחר הפסקת הפעלתן של היחידות הפחמיות כאמור ,ובכפוף
ליתירות בתשתיות גז טבעי באמצעות חיבור שלושה מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם מחובר
למערכת ההולכה הארצית בתשתית נפרדת.

ביום  3.1.2018הודיע שר האנרגיה כי החליט להורות לחברת החשמל להפחית את השימוש
בפחם לייצור חשמל בשיעור של  30%ביחס לשנת  .2015לפי הודעת משרד האנרגיה ומשרד
הגנת הסביבה ,החלטה זו תוביל להפחתה ניכרת בזיהום אוויר מתחנות הכוח הפחמיות וצפויה
להגדיל את הביקושים לגז טבעי במשק .על-פי האמור בהודעת המשרדים ,צעדים אלו ,אשר
אושרו על ידי שר האנרגיה ,וכן תחנות כוח לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח  2008 -יביאו לכך
שבסוף שנת  2018למעלה מ 70%-מייצור החשמל במשק יתבסס על גז טבעי ואנרגיות
מתחדשות.
ח .צו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון והוראת שעה) ,התשע"ח –  ;2018צו הבלו על דלק (פטור
והישבון) (תיקון מס והוראת שעה) ,התשע"ח ( 2018 -מיסוי ירוק); צו תעריף המכסים
והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'  ,)8התשע"ח ( 2018 -פחם) (להלן יחד" :הצווים")
ביום  14.3.2018אישרה ועדת הכספים של הכנסת ולאחריה מליאת הכנסת את הצווים ,בהם
נקבע ,בין היתר ,כי החל מיום  15.3.2019יעלה מס הבלו על פחם בכ ,125% -וזאת נוכח מדיניות
הממשלה לגלם עלויות חיצוניות של דלקים ולעודד הרחבת שימושים בגז טבעי.
בנוסף הוחלט כי ,החל מיום  1.1.2024יעלה באופן הדרגתי מס הבלו על גז טבעי דחוס ()CNG
וזאת בכפוף לקיומן של לא פחות מ 25-תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס שיקבלו את כל האישורים
הנדרשים לפעילות .כן נקבע כי החל מיום  1.5.2018יבוטל באופן הדרגתי הישבון הבלו על
הסולר ,המשמש בעיקר לצרכי תחבורה.
להערכת החברה ,הצווים הללו יובילו להפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל באופן מהותי
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ולהפחתת השימוש בסולר לצרכי תחבורה ,ובהתאם ,להגדלת הביקושים לגז טבעי במשק,
מעבר לגידול הטבעי בביקושים לגז טבעי ולחשמל במשק הישראלי.
ט .הנחיות סביבתיות לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים
בחודש ספטמבר  2016פרסם משרד האנרגיה במשותף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרדים
ממשלתיים נוספים הנחיות שנועדו להסדיר את ההיבטים הסביבתיים של פעילות החיפושים,
הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בים .הנחיות אלו נועדו להורות לבעלי זכויות הנפט בים,
מהם הפעולות והמסמכים שעליהם להכין במסגרתם פעילותם בשטחי זכויותיהם וזאת על מנת
למנוע או למזער ככל הניתן ,מפגעים סביבתיים העלולים להיווצר בעת פעילות חיפושים ,פיתוח
והפקה של נפט וגז טבעי בים .הנחיות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מזכות הנפט ,ומתוכנית
העבודה בה ,וסטייה מהן עלולה להביא לביטול הזכות .על כן ,מונה משרד האנרגיה ,בין היתר,
את ההנחיות הבאות:
 .1הנחיות סביבתיות לביצוע סקר סיסמי (מחקר גיאולוגי וגיאופיסי) :לאור עוצמת הרעש
הנוצרת כתוצאה מביצוע סקר סיסמי והשלכותיה ,יש לדווח לממונה על עוצמת הרעש,
המסלולים והמועדים המתוכננים של הסקר הסיסמי ,וכן לקבל את אישור הממונה
לביצועו .במקרים בהם הפעילות מתבצעת בשמורות או בסמיכות למתקני תשתיות ,יש
לתאם את הפעילות מול הרשויות או הגופים המוסמכים .בנוסף ,יש להכין תכנית לביצוע
הסקר ,ולקבל את אישור הממונה כתנאי לביצועו.
 .2הנחיות סביבתיות ברישיון :בשלב מתן הרישיון ניתנת הזכות לחפש נפט באמצעות קידוחי
חיפוש וקידוחי הערכה ,בשטח הרישיון ,במידה ומתגלים ממצאים ,מבצעים בדיקות
נוספות שמטרתן לבחון את כמות ואיכות הממצאים .כתנאי לקבלת אישור קדיחה ,יגיש
בעל הרישיון בקשה לאישור הממונה הכוללת את המסמכים הבאים )1( :מסמך סביבתי
הכולל תוכנית ניטור רקע לסביבה הימית; ( )2תכנית חירום מפעלית לטיפול בזיהום הים
בשמן המאושרת על-ידי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית; בנוסף ,על בעל הרישיון
לקבל את ההיתרים הבאים :היתר הזרמה לים והיתר רעלים.
 .3הנחיות סביבתיות ברישיון לאחר תגלית ובחזקה :כתנאי לקבלת אישור לתוכנית הפיתוח
ואישור ההפעלה ,יגיש בעל החזקה לממונה את המסמכים הבאים )1( :מסמך סביבתי
הכולל ניטור רקע לסביבה הימית ,המתייחס לתוכנית הפיתוח וההפקה המתוכננים; ()2
תכנית חירום מפעלית לטיפול בתקריות זיהום הים בשמן .בנוסף ,על בעל החזקה לקבל את
ההיתרים הבאים :היתר הזרמה לים ,היתר רעלים והיתר פליטה.
י.

תכנית מתאר ארצית /37ח בענין קבלה וטיפול בגז טבעי
לשם יצירת התשתית התכנונית לחיבור מאגרי הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית והקמת
המתקנים הדרושים לשם כך ,אישרו המועצה הארצית לתכנון ולבנייה (להלן בסעיף זה:
"המועצה הארצית") וממשלת ישראל את "תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת בעניין
קבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות ועד למערכת ההולכה הארצית (להלן בסעיף זה" :התוכנית"
או "תמ"א /37ח").
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התוכנית מייעדת שטחים (יבשתיים וימיים) להקמת המתקנים הדרושים בתהליך הפקתו
והולכתו של גז טבעי הכוללים ,בין היתר ,תחנות קבלה וטיפול בגז טבעי ,צנרת להולכת הגז
וכיוצ"ב.
כנגד התוכנית הוגשו מספר עתירות לבג"ץ .ביום  22.12.2015ניתן פסק דין בעתירות ,אשר קבע
כי התוכנית צלחה את מרבית המשוכות המשפטיות שהעותרים הציבו בדרכה ,ועמדה ,כמכלול
במבחן הביקורת השיפוטית .עם זאת ,בית המשפט קיבל שתי טענות נקודתיות אשר הועלו
בעתירות הנ"ל ,וקבע כי תינתן למועצה הארצית שהות של  18חודשים לתקן את שני הפגמים
הספציפיים שנמצאו בתכנית.
ביום  2.2.2016החליטה המועצה הארצית לבצע התאמות ותוספות בתוכנית בהתאם לפסיקת
בג"ץ כאמור ,ובכפוף לאישור ממשלת ישראל .ביום  27.3.2016אישרה ועדת שרים לענייני
תכנון ,מקרקעין ודיור (קבינט הדיור) את התיקונים שבוצעו בתוכנית על-ידי המועצה הארצית,
בהתאם לפסיקת בג"ץ בעניין וביום  14.4.2016קיבל האישור תוקף של החלטת ממשלה.
יא .החלטת רשות החשמל – עקרונות להכרה בעלויות הגז ליצרנים פרטיים הפועלים בגז טבעי
 .1ביום  12.9.2016החליטה רשות החשמל על עקרונות להכרה בעלויות לספק שירות חיוני
בגין הסכמים לרכישת גז טבעי ,כדלקמן (להלן בסעיף זה" :החלטת הרשות"):
א .אופן חישוב המחיר המוכר בשקלים ל MMBTU-אחד ,ליצרן החתום על הסכם גז בו
מחיר הגז צמוד לרכיב הייצור.
ב .החלטת הרשות תחול על בעלי רישיונות המקיימים את שני התנאים המצטברים
הבאים )1( :בעלי רישיונות אשר יחתמו על הסכם גז במחיר הצמוד לרכיב הייצור עד לא
יאוחר מיום  )2( ;31.12.2018בעלי רישיונות אשר טרם קיבלו אישור תעריף ביום
 16.8.2015ואשר ישלימו סגירה פיננסית ויקבלו אישור תעריף עד לא יאוחר מיום
.31.12.2018
ג .החלטת הרשות אינה גורעת מסמכות כל גוף ממשלתי ביחס להסכמי הגז ובפרט לא
ביחס לסמכות הוועדה לפיקוח על מחירים .עוד הובהר בהחלטת הרשות כי ככל שיוטל
פיקוח על מחירי הגז ,המחיר המוכר על ידי רשות החשמל יהיה בהתאם למחיר המפוקח.
ד .נקבע כי ככל שתזוהה כוונה של יצרני החשמל לחתום על הסכמי גז במחיר שאינו צמוד
לרכיב הייצור ,תפעל רשות החשמל למתן החלטה נפרדת בדבר עלות גז מוכרת ליצרני
חשמל החתומים על הסכם גז עם מנגנון הצמדה אחר ,בהתאם למתווה הגז.
בהחלטה זו קבעה רשות החשמל מנגנון המתמרץ את יצרני החשמל הפרטיים להתקשר
בהסכמי מכירת ורכישת גז ,לפיו מחיר הגז יהיה נמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע
במתווה הגז באמצעות הכרה במחיר גבוה יותר ממחיר הגז בפועל .החלטה זו גם
מתמרצת את יצרני החשמל הפרטיים להתקשר בהסכמים עם ספקי גז חדשים (כלומר
ספקי גז שאינם קשורים לשותפי תמר) ככל שמחיר הגז בהסכמים אלו נמוך מהמחיר
המקסימלי שנקבע במתווה הגז.
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 .2בהחלטת רשות החשמל מיום  12.6.2017נקבע כי רשות החשמל תכיר לחברת החשמל
בעלויות הנובעות מהסכם חברת החשמל ,לרבות עלויות הנובעות מהתחייבות הצריכה
המינימאלית ( ,)Take or Payבכפוף לתנאים הבאים:
א .חברת החשמל תפעל באופן סביר למזעור עלויות ההסכם ולעמידה בהתחייבות לצריכה
מינימאלית ,תוך מיצוי כלל הכלים העומדים לרשותה ,לרבות השקעת כל המאמצים
להפחתת מחיר הגז בכל מועד שההסכם מאפשר זאת ולרבות מכירה משנית של הגז.
ההחלטה האמורה קובעת כי מחיר הגז במכירה משנית ליצרני חשמל אחרים לא יעלה
על עלות רכישת הגז מספק הגז.
ב .חברת החשמל לא תמכור גז טבעי במכירה משנית למי שאינו יצרן חשמל ,אם קבע מנהל
המערכת כי ביום המחרת נדרש שימוש בסולר או בגז נוזלי בתוכנית ההעמסה הכללית
של משק החשמל ,למעט מצב בו נעשה שימוש בסולר בתוכנית ההעמסה לצורכי בדיקה
בלבד .תוקף סעיף זה יפקע במועד ההפעלה המסחרית של ספק גז נוסף במשק.
ג .חברת החשמל לא תזמין גז בכמות העולה על סך הכמויות הנדרשות לייצור חשמל
בהתאם לתכנית העמסה פרטנית בניכוי האמור בסעיף  1לעיל .החברה תשתמש בסולר
ובגז נוזלי לפי הנחיות מנהל המערכת.
הכרה של רשות החשמל בעלויות הסכם חברת החשמל תבוצע בכפוף לבקרת עלויות שנתית
שתיערך על ידי רשות החשמל ובשים לב לפעילות חברת החשמל למזעור עלויות ההסכם
ועמידת חברת החשמל בתנאים המפורטים לעיל.
יב .היתרים ורשיונות למתקני פרויקט תמר
במסגרת תוכנית פיתוח פרויקט תמר ,קיבלו שותפי תמר אישור להקמת אסדה קבועה להפקת
גז טבעי ונפט וכן אישור להפעלה של מערכת הפקה של גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר שלפיו,
שותפי תמר חויבו ,בין היתר ,להגיש ערבויות בסכום של  100מיליון ש"ח (במונחי . 93)100%
כמו כן ,ביום  29.8.2016העניק שר האנרגיה לתמר צינור  10אינטש בע"מ (חברה בבעלות שותפי
תמר בהתאם לשיעורי זכויותיהם בחזקה) רישיון הולכה ארעי להפעלת צינור שישמש להעברת
גז טבעי שמקורו מחזקת תמר ,מאסדת תמר עד לנקודת הכניסה במתקן לעיבוד הגז הטבעי
באשדוד ,הכל בכפוף לתנאי הרישיון.
הצינור הוקם כחלק ממערכת ההפקה ,כהגדרתה באישור ההפעלה לתמר ,בעיקר על מנת
שישמש להעברת קונדנסט ,והפעלתו לצרכי הולכת גז טבעי תהיה לתקופה מוגבלת שאחריה
יחזור וישמש להעברת קונדנסט.
 6.22הסכמים מהותיים
להלן פרטים בדבר הסכמים מהותיים אשר החברה התקשרה בהם והסכמים מהותיים אשר השותפות

.93

שותפי תמר המציאו ערבות בסך של  35מי ליון דולר להבטחת ההתחייבות האמורה וכן להבטחת תנאי שטר חזקת תמר.
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ותמר פטרוליום התקשרו בהם ואשר יש להם השפעה מהותית על החברה ,שהינם בתוקף נכון למועד
התשקיף:
6.22.1

ההסכם להעברת לתמלוגים ,שנחתם בין דלק אנרגיה והחברה – לפרטים ראו סעיף  6.7.5לעיל.

6.22.2

הסכם העברת הרשיונות ושטר התמלוגים ,מכוחם זכאית דלק אנרגיה לתמלוגים מהשותפות
ותמר פטרוליום – לפרטים ראו סעיף  6.7.1לעיל.

6.22.3

הסכמי מכירת גז טבעי למשק המקומי מפרויקט תמר– לפרטים ראו סעיף  0לעיל.

6.22.4

התקשרויות לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר – לפרטים ראו סעיף .6.10.5

6.22.5

הסכמי מימון מהותיים שנטלה השותפות – לפרטים ראו סעיף  6.18לעיל.

6.22.6

הסכמים בקשר למימון שניתן לשותפות בהם שועבדו זכויות השותפות בפרויקט תמר – לפרטים
ראו סעיף  6.18.4לעיל.

6.22.7

הסדרה מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים תטיס ומפרויקט תמר – לפרטים ראו סעיף
6.8.1ד 5.לעיל.

6.22.8

הסכם למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס
על-פי הסכם מיום  23.7.2012בין שותפי ים תטיס לבין שותפי תמר (להלן" :הסכם השימוש"),
הוסכם בין היתר כי:
א .שותפי ים תטיס יעניקו לשותפי תמר זכויות שימוש במתקנים הקיימים בפרויקט ים תטיס
לרבות הבארות ,פלטפורמת מרי ,B-מערכת הדחיסה ,הצנרת ומתקן הקבלה וכן ניתנה
לשותפי תמר הזכות לשדרג ו/או להקים מתקנים לצורך הובלה ואחסון של גז טבעי מפרויקט
תמר (להלן" :מתקני ים תטיס") .זכויות השימוש במתקני ים תטיס תינתנה בכפוף לשמירת
קיבולת לגז המופק מפרויקט ים תטיס בצנרת ובמתקן הקבלה.
ב .תקופת הסכם השימוש תסתיים במועד המוקדם מבין )1( :פקיעה או סיום של חזקת תמר,
ובמקרה בו יפותח שדה דלית באופן שיעשה שימוש במתקני ים תטיס ,אזי פקיעה או סיום של
חזקת דלית; ( )2מתן הודעה על-ידי שותפי תמר על הפסקה קבועה בהפקה מסחרית של גז
מפרויקט תמר; ( )3נטישת פרויקט תמר.
ג.

תמורת השימוש במתקני ים תטיס שילמו שותפי תמר לשותפי ים תטיס סך כולל של 380
מיליון דולר בתשלומים שהסתיימו בדצמבר  .2015נכון למועד התשקיף ,התמורה כאמור
שולמה במלואה.

ד .ההסכם כולל ,בין היתר ,הוראות המסדירות את מערכת היחסים בין שותפי תמר לבין שותפי
ים תטיס במהלך כל תקופת השימוש במתקני ים תטיס ,לרבות בכל הקשור לניהול מתקני ים
תטיס ,מנגנון חלוקת הוצאות תפעול מתקני ים תטיס וחלוקת ההוצאות ההוניות של מתקני
ים תטיס בקשר עם הכנת ושדרוג מתקני ים תטיס ,לקבלת גז טבעי מפרויקט תמר המבוסס
על יחסי היקף תפוקת הגז בין פרויקט ים תטיס לבין פרויקט תמר ,מגבלות על העברה ו/או
שעבוד של זכויות הצדדים להסכם השימוש ומנגנון בוררות לפתרון מחלוקות בין הצדדים.
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ה .הבעלות על מתקני ים תטיס המשודרגים תישאר בידי שותפי ים תטיס ובהסכם השימוש יקבע
מנגנון התחשבנות בנוגע לערך המתקנים האמורים בתום תקופת ההפקה מפרויקט תמר.
6.22.9

הסכם תפעול משותף בפרויקט תמר
פעילות החיפושים וההפקה במסגרת החזקות בפרויקט תמר נעשית במסגרת הסכם תפעול משותף
( Joint Operating Agreementאו  )JOAמיום ( 16.11.1999כפי שתוקן מעת לעת) אשר הצדדים לו
כיום הינם השותפות ויתר שותפי תמר כמפורט בסעיף 6.8.1א לעיל (להלן בסעיף זה" :ההסכם"
או " ,)"JOAואשר הוראותיו עוסקות ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
א .קביעה כי כל הזכויות והאינטרסים ,וכן כל התחייבויות הצדדים ,בקשר עם ה JOA-יהיו
בהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים בנכסי הנפט.
ב .נובל תהיה המפעיל על-פי ה JOA-ותהיה אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות,
בכפוף לתנאי ה JOA-ותחת פיקוחה והוראותיה של ועדת התפעול המשותף (כהגדרתה להלן).
בניהול הפעולות המשותפות מוטלות על המפעיל חובות שעניינן ,בין היתר ,ביצוע הפעולות
המשותפות בהתאם לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליהם ,הוראות ה JOA-והוראות
ועדת התפעול ,התקשרויות עם צדדי ג'; קיום ביטוחים כמפורט ב ;JOA-הרשאת גישה
לצדדים ל JOA-לשם פיקוח על הפעולות המשותפות; קביעת מצבת כח האדם והתמורה
שתשולם להם וכיוצ"ב.
ג.

המפעיל יהיה זכאי להחזר כל ההוצאות שתוציא בקשר למילוי תפקידו כמפעיל .בתיקון
להסכם התפעול המשותף מיום  30.6.2016נקבעה שיטת ההתחשבנות גם בגין הוצאות עקיפות
של נובל ונקבע כי נובל תהיה זכאית לתשלום בשיעור של  1%מסך ההוצאות הישירות ,למעט
ביחס לפעולות שיווק.

ד .המפעיל לא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים ל( JOA-למעט בשיעור חלקו היחסי) בגין כל
תביעה ,חבות ,הפסד או נזק שינבעו מהתפעול המשותף או בקשר אליו ,אלא אם כן אלו נבעו
מהתנהגות מכוונת של המפעיל או ממחדלו להשיג את הכיסוי הביטוחי הנדרש ובכל מקרה
לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים .אין באמור לעיל כדי לפטור אותו מאחריות לחלקו
בהתאם לשיעור השתתפותו בכל נזק ,הפסד או חבות כאמור.
ה .ועדת תפעול :במסגרת ה JOA-הקימו הצדדים ועדת תפעול שסמכויות כוללות ,בין היתר,
קבלת החלטות בנוגע למדיניות תהליכים ושיטות תפעול ,אישור תכניות ובקשות לתקציב,
קביעת לוחות זמנים ,קבלת החלטות בנוגע לבקשות רשיונות וחזקות ,החלפת המפעיל
וכיוצ"ב .ועדת התפעול מורכבת מנציגי הצדדים כאשר לכל שותף נציג אחד לו יש זכות הצבעה
בהתאם לחלקו בחזקות של השותף שמינה אותו .החלטות ועדת התפעול המשותפת יתקבלו
בהצבעה של שניים או יותר מהשותפים המחזיקים יחד לפחות  68%מהזכויות בחזקה (צדדים
קשורים כהגדרתם בהסכם יחשבו כצד אחד) .על מנת לאשר החלטה הקשורה לסיום החזקה
או ויתור על חלק כלשהו מאזור החזקה ,יש צורך בהצבעה חיובית של כל הצדדים.
ו.

פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה ,תקציבים והרשאות להוצאה לביצוע
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פעולות בשטחים שה JOA -חל עליהם ,לרבות תכנית אקספלורציה ,תכנית פיתוח ,תוכנית
הפקה ותקציב.
ז.

פעולות שאין משתתפים בהן כל הצדדים (המוגדרות בהסכם כ"Operations Exclusive" -
ומוכרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולות  )Sole Riskלא תבוצענה אם הן סותרות פעולות
משותפות שכל השותפים משתתפים בהן .ה JOA-קובע כללים לגבי מסגרת ביצוע פעולות אלו.

ח .זכות המפעיל להתפטר בהודעה בכתב של  180יום מראש או בהודעה קצרה יותר בהסכמת
ועדת התפעול .כמו כן ,בכפוף להוראות ההסכם ,רשאית ועדת התפעול לפטר את המפעיל
בהתקיים אחד מהמקרים הקבועים ב JOA -הכוללים בין היתר מקרה בו המפעיל חדל
מלהחזיק  10%לפחות מזכויות ההשתתפות בחזקות ,פירוק המפעיל ,או חדלות פירעון של
המפעיל.
ט .סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן במקרה של הימנעות אחד מהצדדים מלשלם
את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות הכוללות ,בין היתר ,שלילת זכות ההשתתפות והצבעה
בועדת התפעול ,שלילת זכות לקבלת נתונים ואינפורמציה ,ובמקרה בו ההפרה נמשכת יותר
מ 6-ימי עסקים (כהגדרת מונח זה ב )JOA-שלילת החלק לו זכאי השותף מהתפוקה ,ובמקרה
בו ההפרה נמשכת יותר מ 90-יום אפשרות ליתר השותפים לדרוש הוצאה של אותו שותף
מההסכם ומנכס הנפט.
י.

הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה של צד מכל רישיון שהוא משתתף בו וקובעות
את המקרים בהם הפרישה אפשרית ,לרבות זכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי השותפים
האחרים ברישיון.

 6.23הליכים משפטיים
6.23.1

ביום  18.6.2014הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לאישור תובענה ייצוגית על-ידי
צרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר (להלן" :בקשת האישור") .עניינה של הבקשה האמורה
במחיר שבו מוכרים שותפי תמר גז טבעי לחברת החשמל.
בבקשת האישור נטען כי מחיר הגז לחברת החשמל הוא מחיר בלתי הוגן המהווה ניצול לרעה של
מעמדם של שותפי תמר כבעלי מונופולין בתחום אספקת גז טבעי בישראל ,באופן המנוגד לסעיף
29א לחוק ההגבלים העסקיים.
הסעדים המבוקשים בבקשת האישור הם :פיצוי של כל צרכני החשמל בהפרש שבין המחיר
ששילמה חברת החשמל עבור גז טבעי שסופק על-ידי שותפי תמר לבין מחירו ההוגן ,המוערך בסך
כולל של  2.456מיליארד ש"ח (במונחי  ,)100%וכן צווים הצהרתיים ,לפיהם על שותפי תמר להימנע
מלמכור את הגז הטבעי מפרויקט תמר בסכום העולה על הסכום שנקבע בבקשת האישור ,ומכירתו
במחיר גבוה יותר מהווה ניצול לרעה של כוחם המונופוליסטי.
ביום  7.7.2016התקיים דיון בבית המשפט בבקשת סילוק על הסף אשר הגישו שותפי תמר ביום
 ,20.4.2016לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה מטעמו לפיה יש לסלק על הסף את בקשת
האישור .בעמדתו טען היועץ המשפטי לממשלה כי אין מקום לברר את התובענה הייצוגית ,משום
שלא ניתן לתקוף את אסדרת המחירים (שהיא רכיב אחד במתווה הגז) במנותק ממתווה הגז כולו,
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ומקו מה של הביקורת השיפוטית על מתווה הגז היא בבג"ץ ולא בתובענה ייצוגית .היועץ המשפטי
לממשלה הוסיף וטען כי בירור התובענה הייצוגית עלול לסכל את מימוש מתווה הגז.
ביום  23.11.2016ניתנה החלטה לפיה נדחתה הבקשה לסילוק בקשת האישור על הסף ,וביום
 15.12.2016הגישו שותפי תמר בקשת רשות ערעור על החלטה זו.
דיון בבקשת רשות הערעור התקיים ביום  16.3.2017בפני הרכב של שלושה שופטים .ביום 28.9.2017
התקבלה החלטת בית המשפט העליון לדחות את בקשת הערעור ולהחזיר את הדיון לבית המשפט
המחוזי על מנת שידון בבקשת האישור לגופה .ביום  18.10.2017התקיים דיון קדם-משפט בבית
המשפט המחוזי במסגרתו נקבעו מועדים לחקירות המומחים והמצהירים בתיק לחודשים ינואר
ופברואר  .2018ביום  29.10.2017הגישו שותפי תמר בקשה לזימון עדים בתיק מטעם המדינה ובקשה
להוספת ראיות 94.ביום  8.12.2017קיבל בית המשפט את הבקשה לזימון עדים כאמור וקבע כי אלו
יגישו תצהירים עליהם יחקרו בחודש מרץ  .2018כמו כן ,דחה בית המשפט את בקשת שותפי תמר
להוספת ראיות .נכון למועד התשקיף ,הסתיימה חקירת המומחים מטעם הצדדים .ביום 6.5.2018
התקיימה חקירת מצהיר מטעם המדינה .חקירות יתר המצהירים בהליך (מצהירים מטעם המדינה,
המבקשת והמשיבות) נקבעו לימים  22.5.2018ו .26.6.2018 -להערכת החברה ,בהתבסס על הערכת
היועצים המשפטיים המטפלים בתובענה מטעם השותפות ותמר פטרוליום ,סיכוייה של בקשת
האישור להתקבל ,נמוכים מ.50%-
6.23.2

ביום  12.3.2015הגישה השותפות ביחד עם נובל (להלן יחד בסעיף זה" :התובעות") תביעה לבית
המשפט המחוזי בירושלים כנגד מדינת ישראל ,באמצעות נציגיה ממשרד האנרגיה (להלן בסעיף
זה" :הנתבעת") ,הכוללת בעיקרה השבתם של תמלוגים ,אשר שילמו התובעות ,ביתר ותחת מחאה,
לנתבעת ,בגין הכנסות הנובעות מהסכמי אספקת גז אשר נחתמו בין לקוחות צד ג' (להלן בסעיף
זה" :הלקוחות הסופיים") לבין שותפי ים תטיס ,ואשר חלק מן הגז נשוא הסכמים אלו סופק
מפרויקט תמר  ,והכל בהתאם למגנון ההתחשבנות ,כמפורט בסעיף 6.8.1ד 5.לעיל .עוד ביקשו
התובעות במסגרת התביעה ליתן סעד הצהרתי לפיו התמלוגים שתשלמנה התובעות בעתיד בגין
הכנסות אלו יהיו על בסיס התמורה אשר תתקבל מהלקוחות הסופיים (להלן בסעיף זה" :התמורה
ההסכמית"( בצירוף חלקה של קבוצת דלק ,שאינה בעלת הזכויות בתמר (להלן ביחד עם התמורה
ההסכמית בסעיף זה" :התמורה הכוללת").
ביסודה של התביעה ,טענת התובעות לפיה ,במובחן מטענת המדינה ,הרי שהתובעות כבעלות
הזכויות הן בים תטיס והן בתמר נוטלות מן הגז שברשותן כך שלא התקיימה כל מכירה בין
"פרויקט תמר" ל"-פרויקט ים תטיס" ועל כן עליהן לשלם תמלוגים על בסיס התמורה הכוללת
בלבד .כפועל יוצא ,הרי שהמדינה גובה מהתובעות תמלוגים ביתר ,בגין סכומים העולים על
הסכומים אשר הן מקבלות מלקוחותיהם הסופיים ,קרי מהתמורה ההסכמית ,המשקפת את שווי
השוק של הגז ,וזאת לנוכח היותם של לקוחות הסופיים צד בלתי קשור.
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ביום  8.12.2017התקבלה בקשתה של תמר פטרוליום להצטרפות להליך המשפטי האמור לעיל.
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נכון ליום  ,31.12.2017סעד ההשבה בגין טענת התובעות הראשית כאמור ,עומד על כ 26.7-מיליון
דולר (חלקה של השותפות כ 12.4-מיליון דולר).
לחילופין ,טענו התובעות כי אף אם התקיימה מכירה כלשהי ,הרי שהמכירה שהתבצעה הינה בגין
חלקן של בעלות הזכויות בפרויקט תמר שאינן בעלות הזכויות בים תטיס (ישראמקו ודור – 32.75%
ובחלק מן התקופה אף תמר פטרוליום ואוורסט –  )45.5%לבין בעלות הזכויות בפרויקט ים תטיס,
כאשר יתרת הגז המסופקת ללקוחות הסופיים על ידי התובעות ( 67.25%ובחלק מן התקופה בה
תמר פטרוליום ואוורסט בעלות זכויות –  )54.5%הינה גז שברשות התובעות שבו רשאיות הן
לעשות שימוש לצורך אספקת הגז ללקוחות הסופיים כאמור (להלן בסעיף זה" :גישת המכירה
החלקית").
נכון ליום  ,31.12.2017סעד ההשבה בגין גישת המכירה החלקית כאמור ,עומד על כ 18.6-מיליון
דולר (חלקה של השותפות כ 8.7-מיליון דולר).
בקדם משפט שהתקיים ביום  ,13.1.2016ניתן תוקף החלטה להצהרת הצדדים כי יעשו מאמץ
להגיע להסכמות אשר ייתרו את המשך הדיון בתובענה .ניסיונות הצדדים לא צלחו ולפיכך נדרשו
הצדדים להמשיך בהליך התובענה .ביום  2.11.2016הגישו התובעות "בקשה לניהול הדיון בדלתיים
סגורות והטלת איסור פרסום" וזאת בצירוף תצהיר גילוי מסמכים (להלן בסעיף זה" :בקשת
התובעות") ביום  17.1.2017הגישה הנתבעת את תשובתה נשוא בקשת התובעות (להלן בסעיף זה:
"תשובת הנתבעת") ואילו ביום  8.3.2017הגישו התובעות תגובתן נשוא תשובת הנתבעת .ביום
 19.9.2017התקיים דיון קדם משפט נוסף ,אשר דן בבקשת התובעות לקיום הדיון בדלתיים
סגורות .ביום  30.10.2017נעתר בית המשפט לבקשת התובעות ,כך שהתביעה תנוהל בדלתיים
סגורות וזאת בכפוף לכך שבסיום ההליך תהא בידי הנתבעת האפשרות לעתור לפתיחת הדלתיים
ולהיתר פרסום .ביום  29.11.2017הגישה המדינה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על
החלטת בית המשפט המחוזי לניהול הדיון בדלתיים סגורות (להלן בסעיף זה" :הבר"ע"),
במסגרתה ביקשה המדינה לנהל את הדיון בדלתיים פתוחות בין היתר לאור שיקולים של פומביות
הדיון .ביום  18.12.2017נתקבלה החלטת בית המשפט העליון במסגרתה נדחה הבר"ע מטעם
המדינה .דיון קדם משפט מסכם נקבע ליום .15.4.2018
6.23.3

בעקבות החלטתו של הממונה על ענייני הנפט מיום  4.6.2014לדחות את התוכנית לפיתוח מאגר
תמר  SWשהוגשה לו על-ידי שותפי תמר ,לאור העובדה שחלק קטן ממאגר תמר  SWגולש לרישיון
ערן ,הגישו שותפי תמר עתירה לבג"ץ כנגד החלטה כאמור (להלן בסעיף זה" :העתירה") .ביום
 1.12.2014החליט בית המשפט על מחיקת העתירה ,מטעמים של אי מיצוי הליכים .במסגרת פסק
הדין הוחלט שבתוך  30יום יוגש ערעור לשר ,וצוין כי החלטת השר בערעור תינתן בהקדם האפשרי
תוך  3חודשים מיום הגשתו .בהתאם להסכמה כאמור ,הגישו שותפי תמר ביום  9.12.2014ערעור
לשר האנרגיה על החלטתו של הממונה על ענייני הנפט כאמור .נכון למועד פרסום התשקיף ,טרם
התקבלה החלטה בעניין.

 6.24יעדים ואסטרטגיה עסקית
בכוונת החברה להמשיך ולפעול בתחום העיסוק של החזקה בזכויות לקבלת תמלוגים מתאגידים העוסקים
בתחום הנפט והגז ,והיא תשאף להגדיל ולגוון את אחזקותיה בתחום זה.
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 6.25כיסוי ביטוחי
השותפות ותמר פטרוליום עורכות מעת לעת את הביטוחים המקובלים בתחום האנרגיה לחיפוש ,פיתוח
והפקת גז טבעי בשינויים המחויבים מדרישות החוק ,הרגולציה ,תנאי הרשיון ,דרישות הגופים הממנים
ומהיקפי פעילותן וחשיפותיהן .הביטוחים נערכים בפוליסות קבוצתיות הכוללות מספר מבוטחים,
המכסות את הנכסים והחבויות בפעילויות השונות של השותפות ותמר פטרוליום וזאת רק כנגד חלק
מהסיכונים האפשריים ,כמקובל בענף החיפושים ,הפיתוח וההפקה של גז טבעי ,הכל בכפוף לאמור לעיל.
מערך הביטוח מכסה ,בין היתר ,הוצאות בגין אובדן שליטה בבאר ( ,)Control Of Wellכיסוי מסוים
לסיכונים פוליטיים ,נזקי רכוש ואובדן תוצאתי מסוים הנלווה לנזקי הרכוש המבוטח בשל ההפקה,
סיכונים לעבודות קבלניות בעת פיתוח הנכסים וכן חבויות בגין נזק לגוף ולרכוש שנגרם לצד שלישי עקב
פעילות הקידוח ,ההקמה וההפקה לרבות נזקי זיהום כתוצאה מאירוע תאונתי .הביטוחים נערכים בחלקם
באופן עצמאי ובחלקם במסגרת מערך הביטוחים של נובל .יודגש ,כי הזכות לתמלוגים אינה כוללת את
הזכות לקבלת כספים מתקבולי ביטוח שזכאיות השותפות ותמר פטרוליום לקבל בגין הביטוחים אותם הן
רוכשות.
אף שהשותפות ותמר פטרוליום רוכשות ביטוחים לכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם בקשר
לפעילותיהן ,לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים בפוליסות השונות שנערכו (חלקם מכוסה באופן חלקי
בלבד) ,ותקבולי הביטוח לפיכך לא בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים
שייגרמו להן .לפרטים נוספים בענין זה וההשלכות האפשריות על החברה ראו בפרק "גורמי סיכון" בסעיף
 6.26להלן.
החברה מתחייבת להתקשר בפוליסה לביטוח ירידה בתפוקה בחזקת תמר כתוצאה מנזק פיזי תאונתי
ובלתי צפוי לרכוש חזקת תמר המכוסה בפוליסה מסוג "כל הסיכונים" לרכוש ובפוליסת אבדן שליטה על
באר כנהוג בפוליסות של שותפי תמר הישראלים .משך התקופה בה תכסה הפוליסה ירידה בתפוקה הינה
לתקופת שיפוי של  12חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח .סכום הביטוח לא יפחת מהסכום הנדרש
לשירות החוב (קרן וריבית) למחזיקי אגרות החוב בתקופת השיפוי (למעט בשנה האחרונה לחיי האג"ח בה
קיים יהיה סכום הביטוח ,סכום הריבית וכן סכום הקרן השווה לסכום הקרן בשנה הקודמת) .תגמולי
הביטוח בפוליסה ישועבדו לטובת הנאמן כמפורט בנספח ה' לשטר הנאמנות .במקרה בו יארע אירוע ביטוחי
בפוליסה אשר נערכה על-ידי החברה כאמור לעיל ,תפתח החברה חשבון מיוחד אליו יופקדו תקבולי ביטוח
אשר יתקבלו מהמבטחים בקשר עם אירוע ביטוחי כאמור אשר ישועבד בשעבוד קבוע ראשון בדרגה
ובשעבוד שוטף ראשון בדרגה לטובת הנאמן לאגרות החוב .ההשתתפות העצמית בפוליסה הינה בגובה של
 60יום .תוקף פוליסת הביטוח הינו עד ליום  .28.02.2019החברה מתחייבת לפעול לחדש את תוקף
הפוליסה לתקופות נוספת ואולם זאת בכפוף לזמינות הביטוח בשוק ביטוחי האנרגיה ובתנאים כלכליים
סבירים.
 6.26גורמי סיכון
הפעילות של השותפות ותמר פטרוליום בתחום חיפושי נפט וגז טבעי ופיתוח של תגליות נפט וגז וההפקה
מהם ,כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ,בדרגה גבוהה ביותר של סיכון כספי ,במיוחד בכל הנוגע לפעילות
חיפושים ,פיתוח מאגרים והפקה בים ,וטומנת בחובם סיכונים רבים (להלן" :גורמי הסיכון של השותפות
ותמר פטרוליום").
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הואיל והנכס המשמעותי היחיד של החברה הוא הזכות לתמלוגים מחזקות תמר ודלית ,שהינו גם המקור
היחיד שיהיה לחברה לפירעון אגרות החוב המוצעות על פי התשקיף ,על המשקיעים בניירות הערך של
החברה להביא בחשבון את אותם גורמי סיכון של השותפות ותמר פטרוליום ,אשר יש בהם כדי להשפיע
לרעה על הזכות לתמלוגים של החברה .ככלל ,עיכובים ודחייה בלוחות הזמנים לפיתוח נכסי הנפט של
השותפות ותמר פטרוליום ,וכן שיבושים ותקלות בהפקת הגז ,משפיעים לרעה על החברה ,באשר הם
גורמים לעיכובים ודחייה בקבלת ההכנסות מתמלוגים בידי החברה.
בהקשר זה ,יש לחזור ולהדגיש כי לחברה אין השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט של השותפות ותמר
פטרוליום ,וכי השותפות ,תמר פטרוליום ובעלי הזכויות האחרים בנכסי הנפט ,הם אלו אשר בכוחם
לפעול בשקידה ראויה לפיתוח נכסי הנפט ו/או להבטיח כי לא יופרו על ידם תנאי הרשיונות ו/או החזקות,
לרבות תנאי תכניות העבודה ו/או למנוע חילוט של נכסי הנפט במקרים כאמור .כמו כן ,במקרה של חילוט
זכויותיהן של דלק קידוחים ו/או תמר פטרוליום בנכסי הנפט חזקת תמר ו/או חזקת דלית תפקע הזכות
של החברה לקבלת תמלוגים מנכסים אלו.
להלן פירוט של גורמי הסיכון של החברה ,וגורמי הסיכון של השותפות ותמר פטרוליום שהתממשותם
עלולה להשפיע לרעה על זכות התמלוגים של החברה.
6.26.1

הזכות לתמלוגים כזכות קניינית
לגישת החברה ,הזכות לקבלת תמלוגים מנכסי הנפט שהוענקו על-ידי הממונה על ענייני הנפט
בהתאם להוראות חוק הנפט ,הינה זכות קניינית או לכל הפחות מעין קניינית ,שתקנה לחברה
עדיפות על-פני נושים אחרים של השותפות ו/או תמר פטרוליום אם אלו תקלענה למצב של חדלות
פירעון .ככל שייקבע על-ידי בתי המשפט בישראל שהזכות לתמלוגים הינה זכות אובליגטורית,
ובאותו מועד לא יהיה רשום לטובת החברה שעבוד על זכויותיהן בנכסי הנפט להבטחת זכות
התמלוגים ,לא תהא לחברה עדיפות על-פני נושים אחרים במקרה של חדלות פירעון של השותפות
ו/או תמר פטרוליום .95יובהר ,כי נכון למועד התשקיף ,פרשנות מעמדה של הזכות לתמלוגים טרם
נידונה בפסיקתם של בתי-המשפט בישראל.

6.26.2

שינויים במחירי הדלקים בעולם ו/או בתעריף ייצור החשמל ו/או במדד המחירים לצרכן
האמריקאי ( )U.S CPIו/או במקורות אנרגיה אחרים
המחירים המשולמים על-ידי הצרכנים עבור הגז הטבעי שבמאגרים אשר השותפות ותמר פטרוליום
שותפות בהם נגזרים ,בין היתר ,מתעריף ייצור החשמל אליו מוצמדים הסכמי הגז ללקוחות חשמל
פרטיים ,ממדד המחירים לצרכן האמריקאי ( ,)U.S CPIממחיר חבית מסוג ברנט ( )Brentוכן
ממחירי הדלקים החליפיים לגז ,כגון מזוט וסולר .לפרטים אודות ההצמדות השונות בנוסחאות
מחירי הגז הטבעי ,ראו סעיף 6.5.8א לעיל .יצוין ,כי בקשר לתעריף ייצור החשמל ,כי השינויים
המתודולוגים התכופים שמבצעת רשות החשמל באופן חישובו מקשים על היכולת לחזותו ,ועשויים
להביא למחלוקות בין ספקי הגז ללקוחות בקשר עם דרך חישובו.
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כמפורט בסעיף  6.18.4לעיל ,נכון למועד התשקיף רשום לטובת דלק אנרגיה שעבוד על זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת תמר
המבטיח את התחייבות השותפות לתשלום התמלוגים בגין נכס זה .יובהר ,כי זכויותיה של תמר פטרוליום בחזקת תמר אינן משועבדות
להבטחת זכות התמלוגים ,כמפורט בסעיף  6.18.4לעיל.
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ירידה במחירי הדלקים החליפיים ו/או במחירי הברנט ו/או בתעריף ייצור החשמל ו/או במדד
המחירים לצרכן האמריקאי ( )U.S CPIעלולה להשפיע לרעה גם על המחירים אותם תוכלנה
השותפות ותמר פטרוליום לקבל מלקוחותיהן בגין הגז הטבעי שימכר על ידן ו/או להשפיע על
כדאיות ההפקה מהמאגרים בהן שותפות וממאגרים חדשים שיתגלו (ככל שיתגלו) על-ידי השותפות
ותמר פטרוליום .בנוסף לכך ,שינוי משמעותי במחירי מקורות אנרגיה אחרים (לרבות פחם ותחליפי
גז אחרים) יכול לגרום לשינוי במודל השימוש של חברת החשמל כך שתינתן העדפה לתחנות כוח
המופעלות באמצעות פחם ,לעומת תחנות כוח המופעלות באמצעות גז טבעי ולהיפך וזאת בכפוף
לדינים העוסקים בענייני איכות הסביבה.
6.26.3

חילוט זכויות השותפות ותמר פטרוליום בפרויקט תמר
יתכן ופעולות חיפושים מוצעות ,פיתוח התגליות של השותפות ותמר פטרוליום והרחבת יכולת
האספקה מפרויקט תמר ושימור יכולת ההפקה מהם ,תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות אשר
לשותפות ו/או תמר פטרוליום לא יהיו אמצעים לכסותם .על-פי הסכמי התפעול המשותפים ,אי
תשלום במועד של חלק השותפות ו/או תמר פטרוליום בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה
מאושרת מהווה הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות של השותפות ו/או תמר פטרוליום ,לפי
העניין ,בנכסי הנפט אשר הסכם התפעול חל ובמקרה כזה תפקע גם זכות התמלוגים.
בנוסף ,בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועד את חלקו היחסי ,במצב בו
צדדים אחרים לא שילמו סכומים שאמורים היו לשלם תוך כדי הפרת ההסכם ,עלולות השותפות
ו/או תמר פטרוליום להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקן היחסי בהתאם
לשיעור השתתפותן בנכסי הנפט שלגביהם בוצעה ההפרה ,ואם לא תעמוד בתשלום זה במועד –
תסתכן באובדן כל זכויותיה בנכסים אלו ובמקרה כזה תפקע גם זכות התמלוגים .בשל עלותם
הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל קידוחים ימיים עלולות החריגות – (הן הצפויות והן הבלתי
צפויות) להביא לידי כך שהשותפות ו/או תמר פטרוליום לא תוכלנה לעמוד בהתחייבויותיהן
הכספיות ועקב כך תאבדנה את זכויותיהן ,ובמקרה כזה תפקע גם זכות התמלוגים בנכס הנפט.

6.26.4

גיאופוליטיקה
המצב הביטחוני והכלכלי בישראל וכן המצב הפוליטי במזרח התיכון עלולים להשפיע על נכונותם
של מדינות וגופים זרים לרבות במזרח התיכון להתקשר ביחסים עסקיים עם גופים ישראלים
לרבות השותפות ותמר פטרוליום יחד עם שותפיהן בפרויקטים השונים .מספר מדינות וארגונים
שונים עדיין מגבילים את הפעילות העסקית בישראל ואת עסקיהם עם חברות ישראליות .לפיכך,
הרעה במצב הגיאופוליטי במזרח התיכון עלולה לפגוע ביכולתה של השותפות ו/או תמר פטרוליום
לקדם עסקים עם מדינות וגופים כאמור ולייצא גז למדינות שכנות.
כמו כן ,הרעה במערכת היחסים הבילטרלית בין ישראל לשכנותיה בשווקי היעד הרלוונטיים,
מטעמים בטחוניים ו/או מדיניים ו/או כלכליים ,עשויים להשפיע לרעה על יכולת השותפות ו/או
תמר פטרוליום לייצא גז מפרויקט תמר.

6.26.5

קשיים בקבלת מימון של השותפות ותמר פטרוליום
לצורך קידום הרחבתו של פרויקט תמר ו/או פיתוחם של מאגרים נוספים בעתיד ,תזדקקנה
השותפות ותמר פטרוליום למקורות מימון נוספים .במקרה של משבר כלכלי המתבטא בצמצום
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של מקורות האשראי הזמין ובהחמרת הדרישות של הגופים המממנים להעמדת מימון ,עלולות
השותפות ותמר פטרוליום להיתקל בקשיים בקבלת מימון בנקאי ו/או חוץ-בנקאי בתנאים שיהיו
נוחים להן או בכלל.
6.26.6

תחרות באספקת גז
בשנים האחרונות נתגלו בישראל מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפים העולים באופן משמעותי
על הערכות משרד האנרגיה ביחס לביקושים לגז במשק המקומי .לאור אישור המתווה ,בשנים
הקרובות יפותחו לפחות שני מאגרים נוספים :מאגר לוויתן ,וכן כריש ו/או תנין ,אשר צפויים
להוות ספקים משמעותיים נוספים של גז טבעי למשק המקומי .לפיכך ,צפוי כי חלק מעתודות הגז
מפרויקט תמר (אשר לחברה זכות תמלוג ממנו) ופרויקט לויתן ייעודו לצרכי ייצוא ,בכפוף להגבלות
בדבר ייצוא גז טבעי כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה בדבר ייצוא כמפורט בסעיף .6.21.13ג לעיל.
כמו כן ,ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים בעתיד ,הן בישראל והן במדינות נוספות באגן המזרחי של
הים התיכון ,אשר פיתוחם עשוי להוביל לכניסת מתחרים נוספים באספקת גז טבעי למשק המקומי
ולמדינות שכנות .לפיכך ,לאור ההיקף הקטן של משק הגז המקומי ,כניסה של מתחרים נוספים
לשוק הגז המקומי וההגבלות על היקף הגז שניתן לייצא ,עלולות השותפות ותמר פטרוליום
להתמודד עם תחרות משמעותית במכירת עתודות גז שנתגלו על-ידה או שיתגלו על-ידה בעתיד
למשק המקומי ולמדינות השכנות .בנוסף ,עלולות השותפות ותמר פטרוליום להתמודד עם תחרות
מול מקורות אנרגיה חלופיים ,כגון :פחם ,דלקים נוזליים (כגון סולר ומזוט) ,ומקורות של אנרגיה
מתחדשת .תחרות באספקת גז טבעי לשוק המקומי ולמדינות שכנות עלולה לפגוע ביכולתיהן של
השותפות ותמר פטרוליום לשווק את כל עתודות הגז שנתגלו על-ידה או שיתגלו על-ידה בעתיד
ו/או להביא להפחתה במחיר בו תמכור השותפות ותמר פטרוליום את הגז הטבעי ובכך לפגוע
בהכנסותיהן .בנוסף ,ככל שחברת החשמל תבקש התאמה של המחיר בהתאם למנגנון שנקבע
בהסכם שנחתם עימה ,אזי עלולה להיות לכך השפעה שלילית על עסקי השותפות ותמר פטרוליום
(לפרטים נוספים ראו סעיף 6.10.4ד לעיל) .לפרטים נוספים אודות התחרות ,ראו סעיף  6.13לעיל.
לפרטים אודות אופציה שניתנה לרוכשי גז טבעי להקטנת הכמויות תחת הסכמי הגז שנחתמו עימם
ראו סעיף 6.10.4ג לעיל .לפרטים אודות החלטת רשות החשמל המתמרצת את יצרני החשמל
הפרטיים להתקשר בהסכמי מכירת ורכישת גז ,במחיר הנמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע במתווה
הגז ,ובנוסף מתמרצת יצרני חשמל פרטיים להתקשר בהסכמים לרכישת גז טבעי עם ספקי גז
חדשים שאינם שותפי תמר ראו סעיף 6.21.7יא לעיל.

6.26.7

מגבלות על ייצוא
מאגר תמר הינו פרויקט בעל היקף גדול יותר של עתודות גז מהביקוש של השוק הפוטנציאלי
בישראל בשנים הקרובות .לפיכך ,יכולת השותפות ותמר פטרוליום לשווק את הגז תלויה במידה
רבה באפשרות למסחור הגז ,ובכלל זה האפשרות לייצוא הגז ומכירתו בשוק הבינלאומי .החלטת
הממשלה בעניין ועדת צמח ,כמפורט בסעיף 6.21.7ב לעיל ,מגבילה את כמות הגז שניתן לייצא.
לפרטים אודות הקמת צוות לבחינה תקופתית של המלצות ועדת צמח ראו סעיף 6.21.7ב 12.לעיל.
בנוסף לכך ,האפשרות לייצוא הגז ומכירתו תלויה בגורמים רבים אשר קיימת אי ודאות גבוהה
לגביהם ,כגון יחסי החוץ של מדינת ישראל עם מדינות המהוות שווקי יעד ליצוא הגז ,הקמת מערך
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ייצוא ושינוע הכפוף לאישורים רגולטורים שונים ,כדאיות כלכלית להקמת מערך כאמור ,איתור
לקוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומי ומציאת מקורות מימון להשקעות הנדרשות לפיתוח
ולהקמת מערך הייצוא.
6.26.8

תלות בתקינות מערכת ההולכה
יכולתה של השותפות ותמר פטרוליום לספק את הגז שנתגלה על-ידה לצרכנים הקיימים ולצרכנים
פוטנציאליים נוספים בישראל ולייצוא ,לרבות לחברת החשמל מותנה ,בין היתר ,בפיתוחן
ותקינותן של מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגז ,של רשתות החלוקה האזוריות ושל צנרות
המחברות לצרכנים במדינות שכנות .כל תקלה או הפרעה משמעותית במערכת ההולכה הארצית
עשויה להגביל את יכולתן של השותפות ותמר פטרוליום לספק גז ללקוחותיהן ,תוך חשיפתה
לאובדן הכנסות והליכים משפטיים פוטנציאליים ,להם עלולה להיות השפעה שלילית על עסקי
השותפות ותמר פטרוליום.

6.26.9

סיכוני תפעול והיעדר כיסוי ביטוחי מספיק
פעולות חיפושי נפט וגז ,פיתוח והפקה חשופות למגוון סיכונים ,וביניהם ,להתפרצות בלתי מבוקרת
של נוזלים וגז מבור הקידוח ,התפוצצות ,התמוטטות בור הקידוח והתלקחות ,תקלות ,תאונות
ואירועים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד מערכת ההפקה וההולכה ,אשר כל אחד מהם עשוי לגרום
להרס או נזק של בארות נפט או גז ,מתקני ההפקה וההולכה ,ציוד חיפושים ,גוף ורכוש של צדדים
שלישיים .סיכון נוסף אפשרי הוא ,תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקדיחה יהיה
בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות .במידה ויקרו אירועים כאמור בים עלולות התוצאות להיות
חמורות ביותר ועלולים להיגרם נזקים כבדים ביותר .כמו כן קיים סיכון של אחריות לנזקים
הנובעים מזיהום עקב התפרצות ו/או נזילה של נוזלים ו/או דליפה של גז או חומרים מסוכנים
אחרים .על אף שהשותפות ותמר פטרוליום מבוטחות בכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם
בקשר לפעילותיהן ,לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי בפוליסות השונות
שנערכו (חלקם מכוסה באופן חלקי בלבד וחלקם אינו מכוסה כלל) ,ותקבולי הביטוח לפיכך לא
בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים (הן לענין נזקים לצדדים
שלישיים ,הן לענין אובדן הכנסות אפשרי ,הן לענין עלויות הקמה של מערך ההפקה במקרה של
ארוע בגינו יגרם נזק למערך ההפקה לרבות עקב טרור ,מלחמה ,ואובדן שליטה בבאר והן לנזק
לרכוש מכל סוג בתוך הבאר) .כמו כן ,אין כל וודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות
מתאימות בעתיד בתנאים מסחריים סבירים או בכלל .זאת ועוד ,לגבי ביטוחים מסוימים ,כגון
סייבר וזיכום הדרגתי ,עשויות השותפות ותמר פטורליום להחליט שלא לעורכם כלל .משכך,
במקרה של אסון בקנה מידה גדול ,הביטוחים אשר נערכו עלולים שלא להספיק לכיסוי מלוא
הנזקים לשותפות ,לתמר פטורליום ו/או לצדדים שלישיים ,לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום סביבתי.
סיכונים אלו ,אם יתממשו ,עלולים לגרום לדחיות ועיכובים בפעילויות הפיתוח וההפקה של
השותפות ותמר פטרוליום ,ובמקרה קיצון אף עלולים להביא את השותפות ותמר פטרוליום
לחדלות פירעון .יצוין כי ההחלטה על סוג והיקף הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח
ו/או פעילות תוך התחשבות ,בין היתר ,בעלות הביטוח ,טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע ,דרישות
הרגולציה ,היכולת להשיג כיסוי מתאים בשוק הביטוח והסיכונים הצפויים.
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יצוין ,כי החברה התחייבה להתקשר אך ורק בפוליסה לביטוח ירידה בתפוקה בחזקת תמר
כתוצאה מנזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי לרכוש חזקת תמר המכוסה בפוליסה מסוג "כל הסיכונים"
לרכוש ובפוליסת אבדן שליטה על באר כנהוג בפוליסות של שותפי תמר הישראלים ,כמפורט בסעיף
 6.25לעיל.
 6.26.10הסתמכות על נתונים חלקיים משוערים
תחום הנפט והגז אינו בגדר מדע מדויק ולכן הוא כרוך בדרגה גבוהה של סיכון האמצעים
והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדויקת על המיקום ,הצורה,
המאפיינים או הגודל של מאגרי נפט או גז ,ולפיכך ההערכות עשויות להתבסס במידה רבה על
נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו .בנוסף ,בהתאם לאמור לעיל ,ייתכנו אף
שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף משאבי הגז במאגרים .כמות הנפט והגז המוערכת במאגר
תמר בתקופה המדווחת נקבעת מדי שנה ,בין היתר ,על-פי חוות דעת של מומחים בלתי תלויים
להערכת משאבים של מאגרי נפט וגז טבעי .הערכה של משאבי הגז כאמור הינה תהליך סובייקטיבי
המבוסס על הנחות שונות ועל מידע חלקי ועל-כן הערכות לגבי אותו מאגר ,המבוצעות על-ידי
מומחים שונים ,עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי .לאור האמור יצוין ,כי המידע המופיע
בדוח לעניין משאבי הגז במאגרים תמר ודלית ,הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על כמויות
מדויקות ,ולכן ייתכנו שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף משאבי הגז הניתנים להפקה.
 6.26.11עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים
עלויות משוערות ולוחות זמנים משוערים של ביצוע פעולות חיפושים ופיתוח מבוססות על אומדנים
כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות .תכניות החיפושים עשויות להשתנות במידה
משמעותית ,בין היתר ,בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות
ניכרות בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות .תקלות תוך כדי פעולות חיפוש
ופיתוח וכן גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך הרבה מעבר למתוכנן וכי
ההוצאה בפועל שתידרש לשם השלמת פעולות החיפושים תהיה גבוהה בהרבה מהעלויות שתוכננו
לפעולות אלה .במקרים מסוימים עשויות השותפות ותמר פטרוליום ,עקב האמור ,גם לוותר על
ביצוע פעילויות מסוימות בנכסי הנפט הנדרשות בהתאם לתכניות העבודה שלהם ,ועקב כך עלולות
לאבד זכויותיהן בהם.
 6.26.12תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים
ביצוע פעולות בנכסי נפט וגז טבעי טעונה אישורים שונים .למיטב ידיעת החברה ,האישורים
העיקרים הדרושים הינם אישורים מכח חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ,אישורי שלטונות
הבטחון וצה"ל ,רשות שמורות הטבע ,רשויות איכות הסביבה ,מינהל התעופה האזרחית ,רשות
מקומית ו/או ועדות לתכנון ובניה ,משרד החקלאות  -אגף הדיג ,רשות הנמלים וגורמי ספנות
במשרד התחבורה .השגת אישורים אלה עשויה להיות כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים
שיועדו לפעולות האמורות ,או לגרום לדחיה במועד ביצוע הפעולות המתוכננות .מבלי לגרוע
מהאמור ,חלק מפעילותה של השותפות ותמר פטרוליום ,כפוף לתיאום וקביעת לוח זמנים עם
רשויות הבטחון .תלות זו ברשויות הבטחון עשויה לשבש את תכניותיהן של השותפות ותמר
פטרוליום ביחס לפעולותן אלה ,הן מבחינת עצם היכולת לבצע את הפעולות המתוכננות והן
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מבחינת לוח הזמנים והעלויות של פעולות אלה.
 6.26.13שינויים רגולטורים
במסגרת תחום הפעילות של השותפות ותמר פטרוליום בישראל נדרשים אישורים רגולטורים
רבים ,בעיקר מצד הגורמים המוסמכים על-פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ,וכן אישורים
נלווים של רשויות המדינה (לרבות משרד הבטחון ,המשרד להגנת הסביבה ,רשויות המס ורשויות
התכנון השונות) .במהלך השנים האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ו/או בתקנות
ו/או בהנחיות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות ותמר פטרוליום וכן פורסמו מספר
החלטות ,חוקים והנחיות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות ותמר פטרוליום אשר
ליישומם עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותן ,והכוללים ,בין היתר ,את מתווה הגז .החמרת
הרגולציה בכל הקשור לחיפושים ,פיתוח והפקה ,תנאי האספקה של גז טבעי ,ייצוא גז טבעי ,מיסוי
רווחי נפט וגז ,כללים להקצאה ,העברה ושעבוד של זכויות נפט ,הגבלים עסקיים ,פיקוח על מחירי
הגז ,אסדרה תכנונית וכיוצא בזה עלולה להשפיע לרעה על הכנסות החברה מהזכות לתמלוגים.
 6.26.14אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי
כפי שצוין בסעיף 6.21.7א ,ביום  22.4.2013פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת
החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח) ,התשע"ג ,2013-המטיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח
על רווחיות ומחירים .חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט .בהתאם למידע
שיתקבל ייבחן הצורך להטיל פיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר .במקרה
בו יוטל פיקוח על המחירים ,ויקבע מחיר מירבי הנמוך מהמחירים הקבועים בהסכמים למכירת גז
טבעי של השותפות ותמר פטרוליום ,ככל שקביעה זאת תעמוד בבחינה משפטית ,עלולה להיות לכך
השפעה לרעה על עסקי השותפות ותמר פטרוליום ,שהיקפה יגזר מהמחיר המירבי שיקבע .מאידך,
פיקוח על מחירים עשוי להקשות על כניסת ספקים מתחרים ובכך לסייע לעסקי השותפות .בהתאם
למתווה הגז ,נעשתה פניה לוועדת הפיקוח על המחירים וזו החליטה כי כל עוד יעמדו השותפות
ונובל בכל תנאי המתווה ,יש להותיר את הפיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים ,כאמור וזאת
למשך תקופת המעבר כהגדרתה בסעיף .6.21.13א לעיל.
 6.26.15בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם המחיר בהסכם עם חברת חשמל
יצוין כי ככל שתתקבל התובענה הייצוגית שהוגשה על ידי צרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר
כאמור בסעיף  6.23.1לעיל ותתקבל החלטה סופית וחלוטה ,עשויה להיות לכך השפעה לרעה על
המחירים בהם ימכרו שותפי תמר גז טבעי ללקוחותיהם ,שהיקפה ייגזר מתוצאות התובענה.
 6.26.16תלות במזג אויר ובתנאי ים
הפעילות הימית כפופה למגוון של סיכונים תפעוליים הייחודיים לסביבה הימית ,כגון התהפכות,
התנגשויות ונזק או הפסד הנגרמים כתוצאה מתנאי מזג אוויר קשים ותנאי הים .תנאים אלה
עלולים לגרום נזק משמעותי למתקנים ולשבש את הפעילות.
תנאי ים סוערים ותנאי מזג אויר חריגים עלולים לגרום לנזקים למערכת ההפקה וההולכה וציוד
החיפושים וכן לדחיות בלוחות הזמנים שנקבעו לתוכניות העבודה של הפרויקטים בים ולהארכת
משך ביצוען .דחיות כאלה עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה
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בלוחות זמנים שהשותפות ותמר פטרוליום מחויבות בהם.
 6.26.17סיכוני אבטחת מידע
השותפים בנכסי הנפט לרבות השותפות ,תמר פטרוליום והמפעילה בו (במישרין ובאמצעות קבלני
משנה) (להלן בסעיף זה" :התאגידים") ,נסמכים על מערכות מידע בפעילותם .לדוגמא ,נעשה
שימוש בתוכנות מחשב על מנת לנתח סקרים סייסמים ,לתפעל קידוחים ,מערכות הפקה ,הובלה
וכיוצ"ב .תקלות במערכות מידע וכשלים באבטחת המידע ,לרבות על-ידי פריצה למערכות המחשוב
של התאגידים עלולים לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול השוטף של המערכות התומכות
בפעילות העסקית לרבות שיבוש ואף במקרי קיצון להפסקת אספקת הגז ,לאובדן מידע ,ולהסבת
עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע .בנוסף ,פגיעה מכוונת במערכות המידע של התאגידים
עלולה לגרום לפגיעה ברשת הניהולית של השותפות ,תמר פטרוליום והמפעילה ,לזליגת מידע
לגורמים לא מורשים ולפגיעה בשלמות המידע שבידיהם .נכון למועד התשקיף ,התאגידים פועלים
למניעת כשלים במערכות המידע ,בין היתר באמצעות מנגנוני גיבוי ואבטחה ,מנגנונים למניעת
כשלים במערך המחשוב שלה ולהעלאת רמת אבטחת המידע.
 6.26.18סיכוני מס
סוגיות המס הקשורות בהיטל אשר יוטל על בעל תמלוג הזכאי להכנסות הנובעות מנכס נפט טרם
נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל ,ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט
אם וכאשר תובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות להכרעתם .כמו כן ,לגבי חלק מהסוגיות
המשפטיות ,אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של שלטונות המס .לשינויים שינבעו כתוצאה
משינויי חקיקה ,פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים ,כאמור לעיל ,יכולות להיות השלכות
מהותיות על ההיטל שיחול על החברה.
 6.26.19סיכון לגבי אי-רישום השעבודים לנאמן אגרות החוב
הדירוג שניתן לאגרות החוב שתוצענה על פי התשקיף להשלמה מבוסס ,בין היתר ,על ההנחה כי
יירשם לטובת הנאמן השעבוד של זכות התמלוגים ,כאמור בסעיף  5.8.1לשטר הנאמנות לאגרות
החוב .לפיכך ,במקרה שלא יירשם השעבוד האמור ,בתוך  120ימים ממועד רישום אגרות החוב
למסחר ,צפוי הדבר להשפיע לרעה על דירוג אגרות החוב.
 6.26.20תלות בלקוח עיקרי
נכון למועד התשקיף ,חברת החשמל הינה כיום צרכן הגז העיקרי של השותפות ותמר פטרוליום.
להערכת השותפות ,הכנסותיה של השותפות מחברת החשמל במהלך שלוש השנים הבאות צפויות
להיות כ 42%-מסך הכנסותיה במהלך התקופה האמורה מפרויקט תמר .השותפות והחברה אינן
יכולות לצפות אילו שינויים (אם בכלל) יחולו בתנאי הרשיון של חברת החשמל וכיצד שינויים אלה
ישפיעו על מצבה הכלכלי של חברת החשמל .יצוין עוד כי מדיניות הממשלה להגברת התחרות
במשק החשמל על-ידי הכנסת יצרני חשמל פרטיים ,וכן כוונת הממשלה לפעול להפרטתה של חברת
החשמל עלולות להביא לפגיעה בחוסנה הכלכלי של חברת החשמל וכפועל יוצא לפגיעה ביכולתה
לקיים את התחייבויותיה בהתאם להסכם רכישת הגז הטבעי עם שותפי תמר .בהסכם עם חברת
החשמל נקבעו מספר אירועי "כוח עליון" אשר בקרותם לא תהיה חברת החשמל חייבת להמשיך
לבצע תשלומים על-פי ההסכם .כמו כן ,בהסכם עם חברת החשמל נקבעו שני מועדים בהם רשאי
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כל צד להסכם לבקש התאמת המחיר .ככל שחברת החשמל תבקש התאמה של מחיר הגז הנרכש
על-ידה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם עלולה להיות לכך השפעה שלילית על עסקי השותפות ותמר
פטרוליום ותוצאות פעילותן .לפרטים נוספים ראו סעיף 6.10.4ד לעיל .על כן ,הפסד או פגיעה
בהכנסותיהן של השותפות ותמר פטרוליום מחברת החשמל עלול להשפיע באופן מהותי על עסקי
השותפות ותמר פטרוליום ,מצבן הכספי ,תוצאות פעילותן או יכולותיהן.
יחד עם זאת ,יצוין כי שותפי תמר חתמו על הסכמי אספקת גז עם לקוחות משמעותיים נוספים
המפחיתים את התלות בחברת החשמל .ככל שיממשו שותפי תמר את אופציות הייצוא העומדות
בפניהם ,כמפורט בסעיף  6.10.5לעיל ,תפחת באופן משמעותי התלות בחברת החשמל.
 6.26.21חוסן פיננסי של יתר לקוחות השותפות ותמר פטרוליום
לאי עמידת לקוחות השותפות ותמר פטרוליום מפרויקט תמר בהתחייבויותיהם וזאת כאשר
השותפות ו/או תמר פטרוליום לא תצליח למכור את הכמות החוזית שנקבעה בהסכמים האמורים
ללקוחות אחרים ,תהא השפעה לרעה על הכנסותיה של השותפות ו/או תמר פטרוליום וכתוצאה
מכך על הכנסות החברה מתמלוגים.
 6.26.22תלות במפעיל
השותפות ותמר פטרוליום מסתמכות במידה מרובה על נובל ,המפעילה בחזקות ,,וזאת הן לאור
הוראות הסכמי התפעול המשותף והן כפועל יוצא מהניסיון שהצטבר אצל נובל בביצוע פרויקטים
בסדרי גודל דומים במקומות אחרים בעולם וחוסר הניסיון היחסי של השותפות ותמר פטרוליום
בפרויקטים מעין אלה .פרישת נובל ,מכל סיבה שהיא ,מפרויקט תמר או שינוי במעמדה ו/או
בזכויותיה באופן שתחדל מלהיות המפעילה של הפרויקטים השונים ,עלולים לפגוע ביכולתה של
השותפות ו/או תמר פטרוליום לעמוד בהתחייבויותיה על-פי תוכניות העבודה של נכסי הנפט ו/או
על-פי הסכמי מכירת הגז.
 6.26.23סיכון והעדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה במקרה של ממצא
תהליך קבלת החלטה אם יש מקום לביצוע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית שלו ופעולות
ביניים שעד להפקה המסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה המסחרית (אם יוחלט שיש להם מקום)
עשויים להימשך תקופות ממושכות ולחייב את השותפות ותמר פטרוליום להשקיע סכומים
משמעותיים העולים על הסכומים שבידיהן כיום .סכומים אלה ,במיוחד במקרה של ממצאים בים
(כדוגמת ממצאים בהם שותפות השותפות ותמר פטרוליום) ,הינם גבוהים ביותר והפעולות
האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים לרבות סיכוני תפעול .אף שבמקרה של ממצא כאשר יש
בידי השותפות ותמר פטרוליום נכס בעל ערך ,אין כל בטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על מנת
שהשותפות ו/או תמר פטרוליום תוכלנה להשיג אשראי לצורך הפיתוח וההפקה .על כדאיות
ההפקה יכולות להשפיע לרעה גם עליה משמעותית בהוצאות ההפקה ,הרעה משמעותית בנטל
המסים ,רגולציה נוספת או ירידה משמעותית במחיר הנפט והגז .עוד יצוין ,כי הפיתוח וההפקה
במים עמוקים (כדוגמת עומק המים בממצאי הגז הטבעי תמר) הינה פעילות מורכבת בעלת סיכון
גבוה הדורשת הקמת מתקני הפקה מיוחדים בסכומים משמעותיים.
 6.26.24ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט
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זכויות נפט ניתנות על-פי חוק הנפט לתקופה קצובה ותוקפן מותנה במילוי התחייבויות במועדים
הקבועים בתנאי נכסי הנפט .במקרה של אי מילוי התנאים ,ניתן לבטל את זכות הנפט ,בכפוף לחוק
הנפט אי עמידה בתנאים הקבועים בזכויות הנפט עלול להביא לאבדן הזכויות וכל הכספים
שהושקעו בזכויות אלה עלולים לרדת לטמיון.
 6.26.25גלישה של מאגרים
יתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שנתגלו או יתגלו בשטחים בהם לשותפות ו/או לתמר פטרוליום יש
זכויות "גולשים" (מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו) לשטחים אחרים בהם אין
לשותפות ו/או תמר פטרוליום זכויות ,ולהיפך .במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים
אחרים זכויות בהם ,יתכן ויהיה צורך להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפת מהמאגר ,על
מנת להגיע לניצול יעיל של עתודות הנפט או הגז הטבעי ,וכתוצאה מכך עלול לגרום לדחיות
ועיכובים בפעילויות הפיתוח וההפקה של השותפות ותמר פטרוליום.
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 6.26.26סיכון בטחוני
מתקני ההפקה של פרויקט ים תטיס ופרויקט תמר ממוקמים בלב ים בקרבה יחסית לגבול הימי
בין ישראל לבין רצועת עזה ,ולפיכך הם חשופים לסיכונים ביטחוניים ,לרבות פעולות טרור .כמו
כן ,גם מתקן הקבלה חשוף לסיכונים ביטחוניים לרבות פעולות טרור .התממשות של הסיכונים
הביטחוניים כאמור עלולה ,בין היתר ,לפגוע ביכולת השותפות ותמר פטרוליום לאתר הון אנושי
מתאים ,לגרום לנזק ו/או פגיעה במתקני ההפקה ,מתקן הקבלה וציוד נוסף ,אשר עלול לשבש את
אספקת הגז ואף להוביל לביטול הסכמים למכירת גז או להפחתת הסכומים אותם נדרשים
הלקוחות לשלם עקב טענה של אירוע "כח עליון".
 6.26.27תנודתיות בשער הדולר
לחברה חשיפה לשינויים בשער הדולר .עיקר הכנסות החברה תהיינה בדולרים הנגזרות מהכנסות
השותפות ותמר פטרוליום אשר הכנסותיהן על-פי הסכמים למכירת גז טבעי בדולרים .כמו כן,
הכנסות החברה החייבות במס נמדדות בש"ח .חלק מהוצאות ומהכנסות של החברה יכול ותהיינה
נקובות בש"ח או מושפעות משער מטבע חוץ שקל/דולר ולפיכך עליה בשער השקל לעומת שער
הדולר מגדילה את שיעורן של ההוצאות ומקטינה את ההכנסות כאמור בדולרים.
 6.26.28מעמדה של השותפות ותמר פטרוליום כמונופולין באספקת גז טבעי בישראל
שותפי תמר הוכרזו כבעלי מונופולין באספקת גז טבעי בישראל .עקב ההכרזה כאמור ניתן להטיל
מגבלות על פעילותן של השותפות ותמר פטרוליום לרבות איסור לסרב מטעמים לא סבירים לספק
גז טבעי וכן איסור לנצל לרעה את מעמדן בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או
לפגוע בציבור .מגבלות על השותפות ותמר פטרוליום לאור מעמדן כמונופולין באספקת גז טבעי
בישראל עלול להשפיע על יכולתן להרחיב את הפעילות בישראל.
 6.26.29הסתמכות על נכס נפט יחיד

 96בעניין זה ראו סעיף 6.8.1ד4.בקשר עם גלישת חלק קטן ממאגר תמר  SWאל רישיון ערן.

ו 122 -

עם השלמת העברת זכויות התמלוג לחברה ,יהוו חזקות תמר ודלית נכסי הנפט היחידים שמהן
החברה זכאית לתמלוג ,וכן נכון למועד התשקיף ,מאגר תמר יהווה נכס הנפט המפיק היחיד .פגיעה
בתמר ו/או פגיעה ביכולת ההפקה ממנו באופן בו כמות הגז שתופק ממנו תקטן בצורה משמעותית,
עלולה להשפיע באופן מהותי על עסקי החברה ,חוסנה הכלכלי ,פעילותה ויכולתה.
בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על-פי טיבם (סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכונים
מיוחדים) ,אשר דורגו בהתאם להערכות החברה ,על-פי השפעתם על החברה ,השפעה גדולה ,בינונית וקטנה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
השפעה גדולה

השפעה קטנה

השפעה בינונית

סיכוני מקרו
שינויים במחירי הדלקים בעולם ו/או בתעריף
ייצור החשמל ו/או במדד המחירים לצרכן
האמריקאי ( )U.S CPIו/או במקורות אנרגיה
אחרים
גיאופוליטיקה

X

חילוט זכויות השותפות ותמר פטרוליום
בפרויקט תמר
קשיים בקבלת מימון של השותפות ותמר
פטרוליום
תחרות באספקת גז

X

X

מגבלות על ייצוא

X

X

סיכונים ענפיים

X

תלות בתקינות מערכת ההולכה הארצית

X

סיכוני תפעול והיעדר כיסוי ביטוחי מספיק

X

הסתמכות על נתונים חלקיים ומשוערים

X

עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות
של העדר אמצעים
תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים

X
X

שינויים רגולטורים

X

אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי

X

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם
המחיר בהסכם עם חברת חשמל
תלות במזג אויר ובתנאי ים

X
X

סיכוני אבטחת מידע

X

סיכונים מיוחדים
הזכות לתמלוגים כזכות קניינית

X

סיכון לגבי אי-רישום השעבודים לנאמן אגרות
החוב
תלות בלקוח עיקרי

X

חוסן פיננסי של יתר לקוחות השותפות ותמר
פטרוליום
תלות במפעיל

X

סיכון והעדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה
במקרה של ממצא
ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט

X

סיכוני מס

X
X

X

X
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
השפעה גדולה

השפעה בינונית

גלישה של מאגרים

השפעה קטנה
X

סיכון בטחוני

X

תנודתיות בשער הדולר

X

מעמדה של השותפות ותמר פטרוליום
כמונופולין באספקת גז טבעי בישראל
הסתמכות על נכס נפט יחיד

X
X

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות החברה הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל
מידת ההשפעה תהיה שונה.

נספח מונחים מקצועיים
"בעלי יחידות השתתפות" – מי שרשומים בפנקס בעלי יחידות ההשתתפות כבעלים של יחידות ההשתתפות.
"הידרוקרבונים" – פחמימנים; שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן.
"היתר מוקדם" – כמשמעו בחוק הנפט.
"זכות השתתפות" ( – )WORKING INTERESTאינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף ,באופן יחסי
לחלקו ,בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט ,פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק יחסי מההוצאות
הכרוכות בכך שתהיינה ,לאחר רכישת זכות ההשתתפות.
"זכות נפט" – רשיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט.
"זכות קדימה לקבלת רשיון" – כמשמעותה בחוק הנפט.
"חזקה" – כמשמעותה בחוק הנפט.
"חיפוש נפט" –
()1

קדיחת נסיון;

כל פעולה אחרת לחיפוש נפט ,לרבות בדיקות וניסויים גיאולוגיים ,גיאופיסיים ,גיאוכימיים ודומיהם ,וכן
()2
קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות בלבד.
"כמויות מסחריות" – כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס מסחרי.
"לוגים" – בדיקות שונות המבוצעות במהלך פעולות הקידוח או לאחריו לרישום רצוף של תכונות הסלעים
ותכולתם ,ומטרתן לאתר את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא נפט.
"מערכת לניהול משאבי פטרוליום (( – Petroleum Resources Management System 2007 – )SPE-PRMSמערכת
דיווח להערכת עתודות ומשאבי נפט ,כפי שפורסמה על-ידי איגוד מהנדסי הפטרוליום ( ,)SPEהארגון האמריקאי
של גיאולוגים בתחום הפטרוליום ( ,)AAPGהמועצה העולמית לפטרוליום ( )WPCואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום
( ,)SPEEוכפי שתתוקן מעת לעת.
"משאבים מותנים ( – ")Contingent Resourcesמוגדרים על-פי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ()SPE-PRMS
ככמויות נפט המוערכות ,נכון לזמן נתון ,כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים ידועים על-ידי יישום של תכניות
פיתוח ,אך עדיין אינן נחשבות ברות הפקה מבחינה כלכלית ,כתוצאה מתנאי אחד או יותר.
"משאבים מנובאים ( – ")Prospective Resourcesמוגדרים על-פי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ()SPE-PRMS

ו 124 -

ככמויות נפט המוערכות ,נכון לזמן נתון ,כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים שטרם נתגלו/נקדחו ,על-ידי
יישום תכניות פיתוח עתידיות.
"נכס נפט" – החזקה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בהיתר מוקדם ,ברשיון או בחזקה; במדינה אחרת – החזקה ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה על-ידי הגוף המוסמך לכך .כן יראו כנכס נפט זכות לקבלת
טובות הנאה הנובעות מהחזקה ,במישרין או בעקיפין ,בנכס נפט או בזכות בעלת מהות דומה (לפי הענין).
"נפט" – נפט ניגר ,בין נוזלי ובין אדי ,לרבות שמן ,גז טבעי ,גזולין טבעי ,קונדנסאטים ופחמימנים (הידרוקרבונים)
ניגרים להם ,וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט ניגר וניתנים להפקה יחד
אתו.
"סקר סייסמי" – שיטה המאפשרת הדמיה של תת הקרקע (ביבשה או בים) ואיתור מבנים גיאולוגיים .הסקר
מבוצע על-ידי החדרת גלים סייסמיים לתת הקרקע ורישום של הגלים המוחזרים מהאופקים השונים שבחתך
שנבדק .כיום משתמשים בעיקר בסקרים דו-מימדיים ( )2Dוסקרים תלת מימדיים ( .)3Dהסקרים הדו מימדיים,
משמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור הנסקר ,ולאיתור כללי של מבנים העשויים לשמש
מלכודות לנפט .הסקרים התלת מימדיים מבוצעים באזורים שאותרו כמבטיחים בסקרים הדו מימדיים (שעלותם
גבוהה יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות באיכות גבוהה יותר) והתמונה המתקבלת בהם היא מפורטת
ומאפשרת ,בין השאר ,איתור מיקום אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה מדויקת יותר של גודל המבנה.
"עתודות ( – ")Reservesמוגדרות על-פי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ( )SPE-PRMSככמויות של נפט הצפויות
להיות ברות הפקה על-ידי יישום של תוכנית פיתוח על הצטברויות שנתגלו מיום מסוים ואילך תחת תנאים מוגדרים.
על עתודות לענות על ארבעה תנאים )1( :עליהן להתגלות; ( )2ברות הפקה; ( )3מסחריות וקבועות (מיום ההערכה);
( )4להתבסס על פרויקט הפיתוח המיושם.
"פיתוח" – קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו ,להפיק ממנו נפט ולשווקו.
"קונדנסט" – ( )1תערובת פחמימנים מופקת מהגז הטבעי ,מופרדת מהגז ומנוזלת על-ידי תליכי קירור והתפשטות;
( ) 2פחמימנים הנמצאים במצב גזי בתנאי המאגר ,אך הופכים נוזל במעבר מהמאגר לפני השטח; ( )3פחמימנים
מעובים מזיקוק נפט.
"קדיחת נסיון" – קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גודלו או גבולותיו של שדה נפט.
"קידוח אימות" ( – )Confirmation Wellקידוח שמטרתו לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה על-ידי קידוח הממצא,
ואישוש מסקנות תוצאותיו.
"קידוח הערכה" ( – )Appraisal Wellקידוח המבוצע כחלק מתוכנית קידוחי הערכה אשר מטרתו לקבוע את היקף
המאגר (בין היתר מבחינת עתודות ומשאבים) ,ואת איכות והשתרעות סלעי המאגר.
"רשיון" – כמשמעו בחוק הנפט.
"שדה נפט" – קרקע על שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה בידוע מאגר(י) נפט שניתן להפיק ממנו(הם) נפט
בכמויות מסחריות.
"שכבות מיוקן" – שכבות סלע מגיל ( Mioceneשם תקופה גיאולוגית) שנוצרו לפני  5עד  24מיליון שנה.
 – )Floating Production Storage & Offloading Vessel( FPSOמערכת הפקה ימית הבנויה בדרך כלל בצורת ספינה
שבגופה ממוקמים מיכלים לאחסון גז ו/או נפט.
"פטרוליום (" ;")Petroleumנתגלה (" ;")Discoveredממצא (" ;")Discoveryעתודות מוכחות (;")Proved reserves
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"עתודות צפויות (" ;")Probable Reservesעתודות אפשריות (" ;")Possible Reservesאומדן כמויות נמוך

( Low

" ;")Estimateאומדן כמויות הטוב ביותר ( (" ;"Best Estimateאומדן כמויות גבוה (" ;")High Estimateמשאבים
מותנים בקטגוריית " ;")1C,2C,3C( C,2C,3C1בהפקה (" ;")On Productionאושר לפיתוח

( Approved for

" ;")Developmentמוצדק לפיתוח (" ;")Justified for Developmentהצדקת פיתוח בבחינה

Development

" ;"))Pendingתוכנית פיתוח הושעתה או בחינת אפשרויות פיתוח עלולה להתעכב באופן מהותי

( Development

" ;")Unclarified or on Holdנטישת באר ( " ;"Well (Abandonmentפיתוח אינו מעשי (;")Development not Viable
"קונדנסט (" ;)Condensateקידוח יבש (" ;")Dry Holeעתודות בקטגוריה – ")1P/2P/3P( 1P/2P/3P
כמשמעות מונחים אלה במערכת לניהול משאבי פטרוליום (.)SPE-PRMS
" – "BCFמיליארד רגל מעוקב שהם  0.001 TCFאו כ.BCM 0.0283 -
" – "BCMמיליארד מטר מעוקב (.)Billion Cubic Meter
" – "Mmcf/Dמיליון רגל מעוקב ליום.
" – "TCFטריליון רגל מעוקב ( )Trillion Cubic Feetשהם  1,000 BCFאו כ.BCM 28.32 -
" – "MMCFמיליון רגל מעוקב ( )Million Cubic Feetשהם  0.001 BCFאו כ.BCM 0.00003 -
" – "MMBBLמיליון חביות )(Million Barrels
" – "MMBTUמיליון יחידות תרמיות ("יחידות חום" (Million British Thermal Units ,

להלן מקדמי המרה ליחידות בהן נעשה שימוש בדוח לעיל:
MMCF

BCF

BCM

35310.7

35.3107

1

BCM

MMCF

BCF

0.0283

1000

1

BCM

BCF

MMCF

0.00003

0.001

1

חברת דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
ליום  31במרץ  2018וליום  31בדצמבר 2017
דירקטוריון דלק תמלוגים ( )2012בע"מ מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של החברה ליום  31במרץ  2018וליום 31
בדצמבר .2017

חלק ראשון – הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 .1תיאור החברה וסביבתה העסקית
החברה הוקמה ביום  6.11.2012כחברה פרטית מוגבלת במניות .נכון לתאריך הדוח ,מוחזקת החברה במלואה על-ידי
דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה").
מאז הקמתה לחברה לא היתה פעילות עסקית כלשהי ולפיכך החברה לא כללה בדוחותיה הכספיים דוחות על הרווח
הכולל ,על תזרימי והמזומנים והשינויים בהון העצמי לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2016 ,2017ו-
.2015
 .1ביום  22במאי  ,2018אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון דלק אנרגיה הסכם לפיו דלק אנרגיה תעביר לחברה את
זכויותיה לקבלת תמלוגים כמפורט בביאורים 1ב' ו1-ג' לדוחות הכספיים המצורפים בהמשך ,כנגד תמורה שתשולם
במזומן (ואשר מקורה בהנפקת אגרות חוב ומניות החברה לציבור) וכן ,בתנאים מסוימים ,כנגד הקצאת מניות החברה
לדלק אנרגיה ,וזאת בכפוף לתנאים המתלים כפי שמתוארים להלן .)1( :השלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים,
ובלבד שלפחות  60%מהמניות שתוצענה על פי התשקיף תירכשנה על ידי הציבור;( .)2קבלת האישורים מאת הממונה על
ענייני הנפט הדרושים על פי חוק הנפט ,התשי"ב( 1952-להלן" :חוק הנפט") ורישום זכות התמלוגים על שם החברה
בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט;( .)3אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום ניירות הערך המוצעים
על פי התשקיף למסחר בבורסה.
בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כאמור לעיל ,דלק אנרגיה תמחה לחברה בהמחאה בלתי חוזרת את זכותה לקבלת
תמלוגים מחלקה של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (( )22%שותפות בשליטת דלק אנרגיה ,להלן – דלק קידוחים או
השותפות) ומחלקה של תמר פטרוליום בע"מ (( )9.25%חברה כלולה של דלק קידוחים ,להלן – תמר פטרוליום) בנפט
ו/או בגז ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט מחזקות " I/12תמר" ו " I/13 -דלית" לפרטים
נוספים אודות הזכויות המועברות ,ראה ביאור  3לדוחות הכספיים המצורפים בהמשך .יצוין ,כי החברה תהיה זכאית
לקבלת תקבולי התמלוגים למפרע החל מיום  1בינואר .2018
דלק אנרגיה קיבלה אישור עקרוני מהממונה על ענייני הנפט להעברה לחברה ,בהתאם לסעיף  76לחוק הנפט ,של הזכות
לתמלוגים וכן של שעבוד שרשום במועד אישור הדוחות הכספיים לטובת דלק אנרגיה על זכויותיה של השותפות בחזקות
להבטחת התחייבות השותפות לתשלום התמלוגים.
לתיאור מקיף של עסקי התאגיד ראה פרק  6לתשקיף.

 .2תוצאות הפעילות
לחברה לא היתה פעילות עסקית כלשהי מאז הקמתה ולפיכך החברה לא כללה בדוחותיה הכספיים דוחות על הרווח
הכולל ,על תזרימי והמזומנים והשינויים בהון העצמי לכל אחת מהתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים 31
במרץ  2018ו 2017-וכן לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2016 ,2017ו.2015-
 .3מצב כספי ,נזילות ומקורות מימון
מצב כספי
 )1נכסים שוטפים
לימים  31במרץ  2018ו 2017-וכן לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-לחברה לא היו נכסים או התחייבויות בסכומים
העולים על אלף דולר ארה"ב.
 )2הון
הון החברה לימים 31במרץ  2018ו 31 -בדצמבר  2017הסתכם לסך של  1,000ש"ח.

חלק שני – היבטי ממשל תאגידי
 .1מדיניות החברה בנושא תרומות
לחברה אין מדיניות בנושא תרומות
 .2דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
החברה קבעה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על אחד .דירקטור בעל
מיומנות חשבונאית ופיננסית הינו מר רמי ארמון.
 .3דירקטורים בלתי תלויים
נכון למועד דוח זה ,החברה לא אימצה בתקנונה את "הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים" כהגדרתה בסעיף
(209ה) לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").
 .4גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד
נכון למועד דוח זה ,טרם מונה מבקר פנימי לחברה .החברה תפעל למינוי מבקר פנימי לחברה לאחר הפיכת החברה לחברה
ציבורית כהגדרתה בחוק החברות ובהתאם למועדים הקבועים בדין.
 .5גילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החברה
רואי החשבון המבקרים של החברה הינם זיו האפט ,רו"ח וקוסט פורר גבאי את קסירר ,רו"ח (להלן" :המבקרים של
החברה").

 .6גילוי בדבר הליך אישור הדוח הכספי
נכון למועד דוח זה ,טרם מונתה ועדת ביקורת ו/או ועדה לבחינת הדוח הכספי .החברה תפעל למינוי ועדות כאמור ,לפי
העניין ,לאחר הפיכת החברה לחברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות ובהתאם למועדים הקבועים בדין.
בכבוד רב,
 22במאי 2018
אסי ברטפלד
יו"ר הדירקטוריון

מאיר מנחם
מנכ"ל ודירקטור

רמי ארמון
דירקטור
מוסמך חתימה ע"י
הדירקטוריון כאחראי על
תחום הכספים

נספח א' –
הסכמת NSAI

נספח ב' –
מכתב  NSAIבדבר העדר שינויים מהותיים
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פרק  :7ניהול החברה
7.1

דירקטוריון החברה
להלן מובאים פרטים בדבר חברי דירקטוריון החברה:
7.1.1
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אסף ברטפלד (ת.ז)065474108 .
דירקטור
תפקיד בחברה:
24.02.1952
תאריך לידה:
שדרות אבא אבן  ,19הרצליה פיתוח 4612001
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראל
ישראלית
נתינות:
לא
חברות בועדות של הדירקטוריון:
לא
א .האם הוא דירקטור חיצוני:
ב .אם כן ,האם הוא בעל מומחיות -
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות
מקצועית:
ג .אם כן ,האם הוא דירקטור חיצוני -
מומחה:1
ד .אם לא ,האם הוא כשיר להתמנות לא
כדירקטור בלתי תלוי:2

.7

1
2

האם הוא עובד של התאגיד ,של חברה מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ
בת שלו ,של חברה קשורה שלו או של
בעל עניין בו:

.8

התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:

19.11.2012

.9
.10

השכלתו:
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:

 B.Aבכלכלה מאוניברסיטת תל -אביב.
מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ משנת  ,2003יו"ר
דירקטוריון כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ,
יו"ר דירקטוריון הפניקס אחזקות בע"מ ,יו"ר
דירקטוריון הפניקס חברה לביטוח בע"מ,
מנכ"ל ודירקטור בדלק פטרוליום בע"מ ,וכן
מנכ"ל ודירקטור בחברות בנות של קבוצת
דלק.

כמשמעות המונח בתקנה  1לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-
כמשמעות המונח בסעיף (219ה) לחוק החברות.
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.11

תאגידים בהם משמש דירקטור:

.12

האם הוא בן משפחה של בעל עניין
אחר בחברה:

.13

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות לא
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
על-פי סעיף (92א)( )12לחוק החברות:

.14

לא

יו"ר דירקטוריון כהן פיתוח ומבני תעשיה
בע"מ ,יו"ר דירקטוריון הפניקס אחזקות
בע"מ ,יו"ר דירקטוריון הפניקס חברה
לביטוח בע"מ ודירקטור בחברות הבאות:
 IDEטכנולוגיות בע"מ" ,דלק" חברת הדלק
הישראלית בע"מ ,דלק מערכות רכב בע"מ,
דלק פטרוליום בע"מ ,אבנר נפט וגז בע"מ,
איי.פי.פי אשקלון בע"מ ,גדות תעשיות
ביוכימיה בע"מ ,דלק ים מעגן  2011בע"מ,
קבוצת דלק אחזקות ישראל בע"מ ,קבוצת
דלק תמלוג בע"מ ,דלק השקעות פיננסיות
בע"מ Ithaca Energy Inc.,וחברות בת פרטיות
של קבוצת דלק ודלק קידוחים  -שותפות
מוגבלת (.)SPC's

7.1.2
.1
.2
.3
.4
.5
.6

דירקטור בלתי תלוי:

לא

רמי ארמון (ת.ז)027943976 .
דירקטור
תפקיד בחברה:
14.3.1971
תאריך לידה:
יוני נתניהו  ,6גבעת שמואל
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית
נתינות:
לא
חברות בועדות של הדירקטוריון:
לא3
א .האם הוא דירקטור חיצוני:
ב .אם כן ,האם הוא בעל מומחיות -
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות
מקצועית:
ג .אם כן ,האם הוא דירקטור חיצוני -
מומחה:4
ד .אם לא ,האם הוא כשיר להתמנות כן
כדירקטור בלתי תלוי:5

3

4
5

בסמוך לאחר הנפקת המניות ,תזומן אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה על מנת לאשר את מינויו של מר רמי ארמון ו/או של מר
שלמה לנדאו כדירקטור חיצוני ,ברוב הדרוש על-פי חוק החברות.
כמשמעות המונח בתקנה  1לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-
כמשמעות המונח בסעיף (219ה) לחוק החברות.
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.7

האם הוא עובד של התאגיד ,של חברה לא
בת שלו ,של חברה קשורה שלו או של
בעל עניין בו:

.8

התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:

16.5.2018

.9

השכלתו:

.10

עיסוקו בחמש השנים האחרונות:

.11

תאגידים בהם משמש דירקטור:

 B.Aבכלכלה וניהול מהאוניברסיטה
הפתוחה ,תוכנית דירקטורים ונושאי משרה
בכירים בתאגידים מאוניברסיטת תל אביב,
קורס דירקטורים ונושאי משרה מהמרכז
הבינתחומי הרצליה ,קורס לניהול תיקים
מטעם אוניברסיטת בר אילן.
מנהל חברת ארמון רמי מנג'מנט בע"מ משנת
 ;2011דירקטור ,יו"ר ועדת מאזן ,ועדת
ביקורת וועדת תגמול בחברת אנרג'יקס
אנרגיות מתחדשות בע"מ ובחברת קולפלנט
אחזקות בע"מ; דירקטור בחברת אינרום
תעשיות בע"מ ,בחברת פסגות תעודות סל
בע"מ ובחברת קירובו בע"מ.
דירקטור בחברות הבאות :אינרום תעשיות
בנייה בע"מ ,פסגות תעודות סל בע"מ,
וקירובו בע"מ.

.12

האם הוא בן משפחה של בעל עניין
אחר בחברה:

.13

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
על-פי סעיף (92א)( )12לחוק החברות:

.14

דירקטור בלתי תלוי:

7.1.3
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לא

שלמה לנדאו (ת.ז)051283133.
דירקטור
תפקיד בחברה:
15.4.1952
תאריך לידה:
המרגנית  ,39רמת גן
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית
נתינות:
לא6
חברות בועדות של הדירקטוריון:
א .האם הוא דירקטור חיצוני:
ב .אם כן ,האם הוא בעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות
מקצועית:
ג .אם כן ,האם הוא דירקטור חיצוני -
מומחה:7
ד .אם לא ,האם הוא כשיר להתמנות -
כדירקטור בלתי תלוי:8

6

7
8

בסמוך לאחר הנפקת המניות ,תזומן אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה על מנת לאשר את מינויו של מר רמי ארמון ו/או של מר
שלמה לנדאו כדירקטור חיצוני ,ברוב הדרוש על-פי חוק החברות.
כמשמעות המונח בתקנה  1לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-
כמשמעות המונח בסעיף (219ה) לחוק החברות.
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.7

האם הוא עובד של התאגיד ,של חברה לא
בת שלו ,של חברה קשורה שלו או של
בעל עניין בו:

.8

התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:

16.5.2018

.9

השכלתו:

.10
.11

עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
תאגידים בהם משמש דירקטור:

 B.Aבכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ,קורס
דירקטורים של התאחדות התעשיינים.
מנכ"ל חברת רמטקס דיזיין בע"מ.
דירקטור בחברות הבאות :רמטקס בע"מ,
רמטקס דיזיין בע"מ וטכנופבריק בע"מ.

.12

האם הוא בן משפחה של בעל עניין
אחר בחברה:

לא

.13

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות לא
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
על-פי סעיף (92א)( )12לחוק החברות:

.14

דירקטור בלתי תלוי:

7.1.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מאיר מנחם (ת.ז)022347686 .
תפקיד בחברה:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בועדות של הדירקטוריון:
א .האם הוא דירקטור חיצוני:
ב .אם כן ,האם הוא בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות
מקצועית:

מנכ"ל ודירקטור
14.3.1966
שדרות יצחק רבין  7/2מודיעין
ישראלית
לא
לא
-

ג .אם כן ,האם הוא דירקטור חיצוני -
מומחה:9
ד .אם לא ,האם הוא כשיר להתמנות כן
כדירקטור בלתי תלוי:10
.7

.8

9
10

האם הוא עובד של התאגיד ,של חברה לא
בת שלו ,של חברה קשורה שלו או של
בעל עניין בו:
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:

16.5.2018

כמשמעות המונח בתקנה  1לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-
כמשמעות המונח בסעיף (219ה) לחוק החברות.
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7.2

.9

השכלתו:

.10

עיסוקו בחמש השנים האחרונות:

.11

תאגידים בהם משמש דירקטור:

.12

האם הוא בן משפחה של בעל עניין
אחר בחברה:

.13

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות כן
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
על-פי סעיף (92א)( )12לחוק החברות:

.14

דירקטור בלתי תלוי:

רואה חשבון B.A ,בכלכלה וחשבונאות
 M.B.Aבמנהל
מאוניברסיטת בר-אילן,
עסקים מאוניברסיטת בר-אילן והכשרת
מנהלי כספים לתפקידי דירקטורים מבית
הספר ללימודי תאגידים ושוק ההון.
סמנכ"ל כספים קבוצת שטראוס גרופ; יועץ
פיננסי באסכולה מימון פרויקטים בע"מ.
לא

נושאי משרה בכירה
בדבר מנכ"ל החברה ,מר מאיר מנחם ,המכהן גם כדירקטור בחברה ,ראו סעיף  7.1לעיל.
נכון למועד תשקיף זה ,אין לחברה נושאי משרה בכירה למעט כמפורט לעיל .בכוונת החברה למנות
נושאי משרה נוספים כנדרש מחברה ציבורית כהגדרת המונח בחוק החברות בסמוך לאחר השלמת
ההצעה על-פי תשקיף זה.

7.3

עורכי דין להנפקה זו
אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן ושות' משרד עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,98תל-אביב.

7.4

רואי החשבון של החברה
זיו האפט ,רואי חשבון מכתובת :דרך מנחם בגין  ,46-48תל-אביב ,ביחד עם קוסט פורר גבאי את
קסירר ,רואי חשבון מרח' עמינדב  ,3תל-אביב.

7.5

משרדה הרשום של החברה
שדרות אבא אבן  ,19הרצליה פיתוח  4612001ישראל.

7.6

הוראות עיקריות מהוראות תקנון החברה המתייחסות לבחירת חברי דירקטוריון החברה ,מינויים,
כהונתם ומילוי מקומם
להלן תיאור תמציתי של הוראות מתוך תקנון החברה בנושאים המנויים בסעיף  7.6זה .ניתן לעיין
בנוסח המלא של תקנון החברה באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך  .www.magna.isa.gov.ilהנוסח
המפורט בסעיף זה הינו תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון כאמור.11

11

הוראות התקנון שלהלן הינן הוראות שיכללו בתקנון החברה ערב פרסום התשקיף.
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7.6.1

מינוי ,כהונה ושכר של דירקטורים
(א)

מספר הדירקטורים המכהנים לא יפחת משלושה ולא יעלה על שניים עשר.

(ב)

ככל שלאחר הנפקת המניות לציבור תחזיק דלק אנרגיה למעלה מ 25% -מהון
המניות המונפק והנפרע של החברה ,וכל עוד דלק אנרגיה תחזיק למעלה מ25%
מההון המונפק והנפרע של החברה ,כל הדירקטורים בחברה פרט לאחד יהיו
דירקטורים ללא זיקה לדלק אנרגיה .סעיף זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי
המניות של החברה ברוב של  75%מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה.
ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש
לשינויו ,לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק אנרגיה.

(ג)

ביום "( 17.12.2021המועד הקובע לתמר") ,ככל שהחברה תחזיק בזכויות בחזקת
תמר (לרבות תמלוג על) לא יכהן בחברה נציג אסור.
לעניין זה "נציג אסור" – נושא משרה בחברה שהנו אחד מאלה )1( :נושא משרה
באדם קשור לדלק קידוחים ,רציו חיפושי נפט ( )1992שותפות מוגבלת ו -
 ( Ltd. Mediterranean Energy Nobleשייקראו להלן יחדיו" :הצדדים"); ()2
אדם קשור לצדדים; ( )3נושא משרה בתאגיד ,לרבות אדם קשור לו ,שדלק
קידוחים אינה יכולה להעביר לו את זכויותיה בתמר לפי התנאים הקבועים בסעיף
 11לנספח א' להחלטת הממשלה מס' ( 476אשר אומצה שוב על -ידה בשינוים
מסוימים ביום  )22.05.2016בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת
משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן"" ,כריש"
ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים".
לעניין זה "אדם קשור" הינו כל אחד מהבאים )1( :אדם המחזיק אמצעי שליטה
בתאגיד; ( )2אדם שהתאגיד מחזיק אמצעי שליטה בו; ( )3אדם המחזיק עמו
באמצעי שליטה בתאגיד לפי הסכם; ( )4תאגיד בו מי מאלה מחזיקים בו אמצעי
שליטה; הכל לבד או ביחד עם אחרים ,במישרין או בעקיפין ,בעצמו או באמצעות
קרוב שלו.
לעניין זה "אמצעי שליטה" כל אחד מאלה 5% )1( :או יותר ממניות של תאגיד; ()2
 5%או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של תאגיד; ( 5% )3או יותר מזכות
לרווחים בתאגיד; ( )4הזכות למנות דירקטורים בתאגיד "במישרין או בעקיפין"
לרבות אחד מאלה:
( )1באמצעות שלוח או נאמן; ( )2יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם; ()3
באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם; ( )4באמצעות החזקה או רכישה בידי קרוב,
חברת נאמנות או חברת רישומים; ( )5באמצעות חברות בנות או אחיות.
הוראות סעיף זה לא ישונו אלא באסיפה כללית שקיבלה רוב של  95%מכלל זכויות
ההצבעה בחברה.

(ד)

יכהנו בדירקטוריון לפחות שני דירקטורים חיצוניים בכפוף להוראות חוק החברות.
מינוי הדירקטורים החיצוניים ,תקופת כהונתם וסיומה ,שכרם וכיוצ"ב יהיו
בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו ו/או תותקנה על פיו.
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(ה)

הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית
הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית ,אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן
בהתאם להוראות תקנון החברה.

(ו)

ככל שלאחר הנפקת המניות לציבור ,דלק אנרגיה תחזיק למעלה מ  25%מההון
המונפק והנפרע של החברה וכל עוד דלק אנרגיה תחזיק למעלה מ 25% -מהון
המניות המונפק והנפרע של החברה ,וככל שהחברה תציע לאסיפת בעלי המניות
שמות של מועמדים לכהונת דירקטורים ,הצעת המועמדים כאמור תיעשה בידי
וועדת דירקטוריון שכל חבריה דירקטורים ללא זיקה לדלק אנרגיה ורוב חבריה
דח"צים ("וועדת מינויים") .וועדת המינויים תבחן את כשירותם של הדירקטורים
בהתאם לדין ולתקנון .סעיף זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות של
החברה ברוב של  75%מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה .ככל
שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש
לשינויו ,לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק אנרגיה.

(ז)

כהונתו של דירקטור שמונה כאמור לעיל תחל במועד מינויו ,אלא אם כן נקבע
במועד מינויו כי המינוי יכנס לתוקף במועד מאוחר יותר .במקרה כזה ,יצוין
בהחלטה התאריך המדויק בו ייכנס המינוי לתוקפו.

(ח)

האסיפה הכללית של החברה רשאית ,בכל עת ,ברוב רגיל ,לפטר מי מהדירקטורים,
למנות דירקטורים אחרים ו/או נוספים ,לפטרם ולמנות אחרים במקומם ,למנות
דירקטור חליף למי מבין חברי הדירקטוריון ,וכן להפקיע ו/או להשעות כל מינוי
כאמור ו/או להתנותו בתנאים ,והכל בכפוף ובהתאם להוראות החוק ותקנון
החברה.

(ט)

כל עוד פחת מספר חברי הדירקטוריון מהמספר המקסימלי של חברי הדירקטוריון
האמור בסעיף (7.6.1א) לעיל ,הדירקטוריון רשאי ברוב רגיל ,למנות דירקטורים
נוספים למעט דירקטורים חיצוניים כחברי הדירקטוריון ובלבד שמספר חברי
הדירקטורים לאחר המינוי לא יעלה על המספר המקסימלי האמור בסעיף (7.6.1א)
לעיל .תוקפם של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד תום האסיפה השנתית הבאה.
דירקטורים אלה יועמדו לבחירה מחדש ברוב רגיל באסיפה הכללית ,אלא אם כן
כהונתם הופסקה על-פי דין.

(י)

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן ,דירקטור שחדל לכהן במשרתו
יוכל להתמנות מחדש.

(יא) דירקטור חליף
()1

כל דירקטור בחברה רשאי למנות דירקטור חליף שימלא את מקומו .לא
ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר לכהן כדירקטור חליף על-פי
הוראות חוק החברות.

()2

לדירקטור חליף תהיינה כל הזכויות והסמכויות שיש לדירקטור שהוא
משמש כחליפו.

()3

כל מינוי של דירקטור חליף ניתן לביטול בכל זמן על ידי הממנה .מינוי
וביטול מינוי של דירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב החתומה על ידי
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הממנה ,אשר העתק ממנה ימסר לחברה במשרד קודם למועד הישיבה ,או
הישיבה הראשונה ,לפי הענין ,בה אמור הדירקטור החליף למלא את מקום
הדירקטור .מינויו של דירקטור חליף יפקע אם חדל הדירקטור שמינהו לכהן
במשרתו מכל סיבה שהיא.

(יב)

()4

דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל ישיבה של
הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה
בעצמו .כל דירקטור וכל דירקטור חליף רשאים להיות נוכחים ולהצביע על
ידי שליח בכל ישיבה של הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון שבה הם
עצמם רשאים להצביע ,בתנאי ששליח כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של
ממנהו .מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך ישיבה אחת או ישיבות אחדות.
שליח שיתמנה באופן כזה לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל ישיבה
של הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח
בה בעצמו ,או שהינו מיוצג בה על ידי הדירקטור החליף שמינה בעצמו או
(במקרה של שליח שנתמנה על ידי דירקטור חליף) אשר בה נוכח הדירקטור
החליף שעל ידו נתמנה ,או אשר הדירקטור שעל ידו נתמנה אותו דירקטור
חליף נוכח בה.

()5

הוראות התקנון שחלות על דירקטור ,תחולנה בשינויים המחויבים על
דירקטור חליף ,ובכל מקום שכתוב חבר דירקטוריון ,יחשב גם דירקטור
חליף.

כהונתו של דירקטור תפקע מאליה לפני תום התקופה לה התמנה בקרות אחד או
יותר מהמקרים הבאים:
()1

בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף  228לחוק החברות.

()2

במותו ,או אם הוכרז פושט רגל ,ואם הוא תאגיד  -החליט על פירוקו מרצון
או ניתן לגביו צו פירוק.

()3

נעשה בלתי שפוי או הוכרז כפסול דין.

(יג)

אם התפנתה משרתו של דירקטור ,יהיו חברי הדירקטוריון הממשיכים לכהן,
רשאים לפעול בכל ענין ,כל עוד לא פחת מספרם מהמינימום שנקבע בתקנון
החברה .פחת מספרם מתחת למינימום האמור ,יהיו הנותרים רשאים לפעול אך
ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

(יד)

דירקטור לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת בחברה או בכל
חברה אחרת ,שהחברה היא בעלת מניות בה או שיש לו בה טובת הנאה אחרת ,או
לערוך חוזה עם החברה בין כמוכר ובין כקונה או באופן אחר .כן לא יעורער כל
חוזה שהוא שנעשה על ידי החברה או בשמה ,אשר בו תהיה לחבר הדירקטוריון
טובת הנאה באיזו דרך שהיא ,וכן לא יהיה חבר הדירקטוריון חייב במתן דין
וחשבון לחברה על איזה רווח שהוא הנובע ממשרה כאמור ,או שבא כתוצאה
מחוזה כאמור מסיבה זו בלבד שהוא מכהן כחבר הדירקטוריון או מסיבת יחסי
הנאמנות שנוצרו על ידי כך ,ובלבד שמילא את כל ההוראות והתנאים על פי
הוראות כל דין שאין להתנות עליהן.
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(טו) בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן ,יחולו על חברי הדירקטוריון
ההוראות הבאות:

7.6.2

()1

כל אחד מחברי הדירקטוריון יהיה רשאי לקבל שכר והחזר הוצאות בגין
נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום
תפקידו כחבר בדירקטוריון.

()2

אם חבר דירקטוריון ,לאחר שיסכים ,ייקרא למילוי תפקידים או שירותים
מיוחדים למטרות החברה ,תהיה רשאית החברה לשלם לו שכר נוסף.
השיעור ,האופן והתנאים שבהם ישולמו תשלומים כאמור לחברי
הדירקטוריון יקבעו על ידי הדירקטוריון ובכפוף למילוי תנאים שנקבעו לכך
בחוק החברות ושאין להתנות עליהם.

()3

גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-או כל תקנות
שיבואו במקומם ,והכול בכפוף לכל דין.

כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן
(א)

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ויסדיר פעולותיו ודיוניו כפי שימצא
לנכון ,ובלבד שיתכנס לפחות אחת לשלושה חדשים.

(ב)

בכפוף להוראות הדין ,הדירקטוריון רשאי לבחור אחד מחבריו כיו"ר הדירקטוריון,
לסיים את כהונתו כיו"ר ולמנות יו"ר אחר תחתיו .בכפוף להוראות הדין ,מינוי
יו"ר הדירקטוריון יכול שיהיה דרך קבע או לצורך ישיבה פלונית.

(ג)

יו"ר הדירקטוריון רשאי בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון ,ויהא חייב לכנסה
במקרים האמורים בסעיף  98לחוק החברות בהתאם להוראות אותו סעיף.

(ד)

יו"ר הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון וישמש כיושב ראש בכל ישיבה
של הדירקטוריון .נעדר יו"ר הדירקטוריון מהישיבה ,ימלא את מקומו הדירקטור
שמונה למלא את מקומו של יו"ר הדירקטוריון ,ובהעדרו של זה יבחרו חברי
הדירקטוריון אחד מביניהם לשמש כיו"ר הישיבה.

(ה)

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ,והוא
יכלול נושאים שקבע יו"ר הדירקטוריון ,נושאים שבעטיים כונסה ישיבת
הדירקטוריון לפי סעיף  98לחוק החברות וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי
ביקש מיושב ראש הדירקטוריון לכלול בישיבת הדירקטוריון ,זמן סביר בטרם
כינוס ישיבת הדירקטוריון .לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה ,יקבע סדר היום של
ישיבות הדירקטוריון על-ידי הדירקטורים ,בהתאם לאמור לעיל.

(ו)

הודעה על ישיבת דירקטוריון תינתן בעל-פה בשיחה טלפונית או בכתב או במברק
או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ,ותימסר לכל חברי הדירקטוריון ולכל
דירקטור חליף (אם יש) לפחות  12שעות לפני מועד הישיבה ולא יותר מ 14-יום
לפני הישיבה לפי מענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה ,אלא אם כן הסכימו
אחרת כל חברי הדירקטוריון .ההודעה תכלול את מועד הישיבה ,מקום כינוסה
ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.
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(ז)

המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים
אותה עת ,הנוכחים בין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף .לצורך קביעת המנין
החוקי הדרוש בישיבות הדירקטוריון ,לא ילקחו בחשבון לענין מנין חברי
הדירקטוריון המכהנים אותה עת ,אותם דירקטורים שמנועים על-פי דין
מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון הרלבנטית והמניין החוקי יהיה רוב חברי
הדירקטוריון שאינם מנועים מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון האמורה .ככל שיהיו
מספר נושאים על סדר יומה של אותה ישיבת דירקטוריון ,יוכל להיקבע מניין חוקי
לצורך כל אחד מנושאים אלו בנפרד ,ככל שהדבר יידרש .כל ישיבה של
הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיינה לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים
באותו זמן בידי הדירקטוריון.

(ח)

כל החלטה תתקבל בדירקטוריון אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים של החברה
הנוכחים והמצביעים באותה עת ,כאשר לכל דירקטור קול אחד.

(ט)

ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון ,בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון ובין אם הוא
דירקטור אחר ,לא יהיה קול נוסף ומכריע.

(י)

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ,ובלבד
שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

(יא) הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ,ובלבד שכל
הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה ,הסכימו
לכך .במקרה כאמור ההחלטות שתתקבלנה תשתקפנה בפרוטוקול בכתב אשר
ייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
7.6.3

סמכויות הדירקטוריון
(א)

הנהלת עניני החברה תהא מסורה לדירקטוריון הרשאי להפעיל את כל הכוחות
ולבצע את כל הפעולות והדברים אשר החברה ,על פי תקנון החברה או על פי דין,
מוסמכת להפעילם ולבצעם ,ואשר תקנון החברה או הוראת חוק אינם מורים או
מחייבים כי יופעלו או יבוצעו על ידי החברה באסיפה כללית; אך כוחו זה של
הדירקטוריון כפוף להוראות חוק החברות ,לתקנון החברה ולכל הוראה או החלטה
שהחברה קבעה או קיבלה באסיפה כללית ,כל עוד שאינן בלתי מתיישבות עם
תקנון החברה .ואולם ,הוראה או החלטה כאמור לא תפסולנה את תקפו של מעשה
קודם שנעשה על ידי הדירקטוריון או בעקבות הוראותיו ,ואשר היה תקף אלמלא
נקבעה אותה הוראה או נתקבלה אותה החלטה.

(ב)

הדירקטוריון יהא מוסמך מזמן לזמן ,לפי שיקול דעתו ,ללוות כל סכום כסף או
סכומי כסף לצרכי החברה ולהבטיח את פרעונם.
הדירקטוריון יהא רשאי להשיג כל סכום או סכומים כאמור או להבטיח את
החזרתם באותו אופן ובאותם מועדים ,קביעות ותנאים כפי שימצא לנכון מכל
הבחינות ,ובמיוחד על ידי הוצאת שטרי התחייבות ,אגרות חוב צמודות או ניתנות
לפדיון ,או כל משכנתאות ,שעבודים או בטוחות אחרות על רכוש החברה ,כולו או
מקצתו ,בין בהווה ובין בעתיד ,לרבות הון מניות שטרם נדרש אותה עת והון מניות
שנדרש אך טרם נפרע.
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7.6.4

7.6.5

וועדות דירקטוריון
(א)

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן ,רשאי הדירקטוריון להקים ועדות
המורכבות מדירקטור או דירקטורים (להלן" :ועדת דירקטוריון") כפי שימצא
לנכון ולהאציל להן מסמכויותיו ,כולן או מקצתן .הדירקטוריון רשאי מדי פעם
בפעם להרחיב ,לצמצם או לבטל אצילת סמכויות זו .ועדת הדירקטוריון
בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה תמלא אחר כל ההוראות
והתנאים כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון ,בתנאי שצמצום או ביטול סמכויות על
ידי הדירקטוריון לא יבטלו את תקפו של מעשה שנעשה קודם לכן על ידי ועדת
הדירקטוריון או בהתאם להוראותיה ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או
בוטלו סמכויות ועדת הדירקטוריון על ידי הדירקטוריון.

(ב)

על עבודת ועדת דירקטוריון יחולו ,בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים
המחויבים ,הוראות תקנון החברה והוראות דירקטוריון החברה.

(ג)

כל פעולה בתום לב של הדירקטוריון ,או של ועדת הדירקטוריון ,או של כל אדם
הפועל כדירקטור ,גם אם יתגלה לאחר מכן כי היה פגם כלשהו במינוי דירקטורים
אלה ,או חברי ועדת הדירקטוריון או אדם הפועל כאמור ,כולם או מקצתם ,או
שכולם או אחדים מהם היו פסולים מלכהן בתפקידם  -תהיינה תקפות כאילו
נתמנה כל אדם כזה כדין והיה כשיר לכהן כדירקטור או כחבר ועדת הדירקטוריון.

(ד)

במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב ,וכל עוד הינה כזו ,יכהן בכל ועדת
דירקטוריון ,הרשאית להפעיל סמכות מסמכויותיו של הדירקטוריון ,לפחות
דירקטור חיצוני אחד.

(ה)

במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב ,וכל עוד הינה כזו ,הדירקטוריון ימנה
מבין חבריו ועדת ביקורת בהתאם לאמור בחוק החברות ,ויהיו לה הסמכויות
והתפקידים הקבועים בחוק החברות.

מנהל כללי ונושאי משרה
(א)

הדירקטוריון ימנה מנהל כללי אחד או יותר לחברה .למנהל/ים הכללי/ים תהיינה
הסמכויות בהתאם לתנאי התקשרותו/ם עם החברה ,בכפוף להוראות חוק
החברות .הדירקטוריון יהא רשאי לפטר את המנהל/ים הכללי/ים ולמנות אחר או
אחרים במקומו או במקומם ,בכל עת כפי שימצא לנכון ,בכפוף לתנאי
התקשרותו/ם עם החברה.

(ב)

בכפוף לכל דין שלא ניתן להתנות עליו ,שכרו של המנהל הכללי יקבע מדי פעם
בפעם על ידי הדירקטוריון ויוכל להיות בין בצורת משכורת קבועה או עמלה על
דיבידנד ,רווחים או מחזור הכספים של החברה או של כל חברה אחרת אשר בה
מעוניינת החברה ,או על ידי השתתפות ברווחים כאלה ,או באחד או יותר
מהאופנים האלה או בכל צורה אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון לפי שיקול
דעתו הבלעדי.

(ג)

מנהל כללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניה בחברה.
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(ד)

7.6.6

המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה אשר תחתיו בחברה ,וכן יהא רשאי לפטרם
ולמנות אחר תחתיהם ,אלא אם יקבע אחרת ע"י הדירקטוריון.

פטור ,שיפוי וביטוח
(א)

בכפוף להוראות כל דין ,רשאית החברה לפטור ,מראש ,נושא משרה בה מאחריותו,
כולה או מקצתה ,בשל נזק שנגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ,או בשל כל
הפרה אחרת שהחוק מתיר לחברה לפטור את נושא המשרה בגינה.

(ב)

בכפוף להוראות כל דין ,החברה תהיה רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה בשל
חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא
משרה בכל אחד מאלה:

(ג)

.1

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין
שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

.2

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה
או הליך ,ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו
חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום
נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת
הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו" -סיום הליך ללא הגשת כתב אישום
בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו" -חבות כספית כחלופה להליך פלילי"
כמשמעם בסעיף (260א)(1א) לחוק החברות.

.3

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה או חויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או
בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי
שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

.4

תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל
הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח' ,3ח' 4או ט'1
לחוק ניירות ערך ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת
עורך דין.

.5

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר על פי כל דין
לשפות נושא משרה.

בכפוף להוראות כל דין ,החברה תהיה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא
משרה בה בכל אחד מאלה (להלן" :התחייבות לשיפוי"):
.1

כמפורט בסעיף (ב) 1לעיל ,ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן
ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם
סבירים בנסיבות העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת
הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן
הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות
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העניין;
.2
(ד)

(ה)

כמפורט בסעיפים (ב) 2עד (ב) 5לעיל.

בכפוף להוראות כל דין ,רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא
משרה בה ,בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה
בה ,בכל אחד מאלה:
.1

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

.2

הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה
לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

.3

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

.4

תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל
הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח' ,3ח' 4או ט'1
לחוק ניירות ערך ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת
עורך דין.

.5

כל מקרה אחר שבגינו ניתן יהיה על פי כל דין לבטח את אחריותו של נושא
משרה במועד ההחלטה.

הוראות סעיפים (א) עד (ד) דלעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה
אופן שהוא את החברה בקשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן פטור או שיפוי
בקשר לכל אדם שאיננו נושא משרה לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל עובד,
סוכן ,יועץ או קבלן של החברה שאיננו נושא משרה; ו/או בקשר לכל נושא משרה
במידה שביטוח ,פטור ו/או שיפוי כאמור איננו אסור במפורש על פי הדין.

ח1-

פרק  :8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
8.1

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
נכון למועד התשקיף מכהן בחברה מנכ"ל בלבד.
 8.1.1להלן תיאור עיקרי הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר מאיר מנחם:
החל מיום  1במאי  2018מכהן מר מאיר מנחם (להלן" :מר מנחם") כמנכ"ל החברה על-פי
הסכם העסקה מיום  22במאי ( 2018להלן בסעיף זה" :הסכם ההעסקה") .על-פי הסכם
ההעסקה ישולם למר מנחם תשלום חודשי בסך של  67,500ש"ח (בתוספת מע"מ) לחודש
(עבור  75%משרה) ,כנגד הצגת חשבונית מס כדין (להלן בסעיף זה" :התשלום החודשי"),
אשר יעודכן בהתאם לעלייה במדד המחירים לצרכן אחת ל 3-חודשים (מדד הבסיס הינו
המדד הידוע ביום  .)1.5.2018מובהר כי התשלום החודשי כולל גם תשלום בגין תקופה של
עד  17ימי עבודה בשנה שבהם לא יסופקו לחברה השירותים הקבועים בהסכם ההעסקה
(להלן" :תקופת אי מתן שירותים") .תקופת אי מתן השירותים אינה ניתנת לצבירה משנה
לשנה ומר מנחם לא יהיה זכאי לפדות את תקופת אי מתן השירותים .למען הסר ספק
יובהר ,כי במקרה שהשירותים על פי הסכם ההעסקה לא יסופקו בתקופה מצטברת של עד
 30ימי עבודה בשנה ,עקב מחלה של מר מנחם ,ישולמו מלוא דמי הניהול .בהתאם להסכם
ההעסקה זכאי מר מנחם לתנאים נלווים ,ובכלל זה :החזר של מלוא הוצאות הרכב (לחברה
אפשרות להעמיד רכב על חשבונה כאשר שווי השימוש ברכב מגולם ומשולם על ידה)
והוצאות בגין כבישי אגרה לרכב האמור; הוצאות עסקיות סבירות בגין טלפון סלולארי
ועיתון כלכלי אחד והוצאות עסקיות סבירות בגין ניהול החברה .להיכלל בפוליסה לביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שתערוך החברה ,ובהתאם לתנאי הפוליסה מעת
לעת; לכתב שיפוי ולכתב פטור מאחריות ,בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה
ולהוראות מדיניות התגמול; בנוסף לאמור ,החברה תהא רשאית להעניק למר מנחם מענק
חתימה/שימור בסכום שלא יעלה על  3משכורות חודשיות ברוטו ו/או מענק שנתי בסכום
שלא יעלה על  6משכורות חודשיות ברוטו – והכל בכפוף לתנאי מדיניות התגמול של
החברה .כמו כן ,במקרה של סיום העסקתו תהיה החברה רשאית להעניק למנכ"ל מענק
הסתגלות שלא יעלה על  3משכורות חודשיות ברוטו בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול של
החברה .לאחר השלמת  3שנות העסקה בחברה ,החברה תהא רשאית להעניק למנכ"ל מענק
פרישה ובלבד שמענק הפרישה ומענק ההסתגלות יחד ,לא יעלו על  6משכורות חודשיות
ברוטו בהתאם ובכפוף לתנאי מדיניות התגמול של החברה .כמו כן ,מכיל הסכם ההעסקה
הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות לתקופה בת  90ימים מתום העסקתו.
מובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין מר מנחם לבין החברה מכוח הסכם ההעסקה.
מובהר כי במידה והחברה לא תצא בהנפקה חדשה לציבור של ניירות ערך בהתאם לתשקיף
זה ,יהא זכאי מר מנחם לתשלום בהתאם להסכם ההעסקה עד ליום  30.6.2018ולאחר מועד
זה הסכם ההעסקה יבוטל.
הסכם ההעסקה אושר ביום  22במאי  2018על-ידי דירקטוריון החברה ,בהתאם ובכפוף
למדיניות התגמול האמורה בסעיף  8.2להלן.

8.2

מדיניות תגמול
ביום  22במאי  2018אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה
מדיניות תגמול עבור נושאי המשרה של החברה בהתאם להוראות חוק החברות .עותק ממדיניות

ח2-

התגמול מצורף כנספח א' לפרק זה .בהתאם לתקנה  1לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה
לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג ,2013-מדיניות התגמול הנ"ל תהא בתוקף עד לתום חמש שנים
מהמועד שבו תהפוך החברה לחברה ציבורית.
8.3

שכר דירקטורים
נכון למועד התשקיף הדירקטורים זכאים לשכר השווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ג'
בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,תש"ס(2000-להלן" :תקנות גמול דירקטורים") .לאחר השלמת הנפקת ניירות הערך על
פי תשקיף זה הגמול שישולם לדירקטורים בחברה יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג החברה מעת
לעת ,לפי הונה העצמי ,בהתאם לתקנות גמול דירקטורים.

8.4

פטור ,שיפוי וביטוח
 8.4.1ביטוח
(א)

החברה רכשה פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,וזאת
במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה ,שעיקריה כדלקמן( :א)
הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (להלן" :פוליסת הביטוח
השוטפת") ,הינה לתקופה של  12חודשים ממועד תחילת ה road show-והינה על
בסיס הגשת תביעה ( ,)claims-madeבגבולות אחריות של ( 10עשרה) מיליון דולר
ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח ובנוסף הוצאות משפט סבירות מעבר
לגבול האחריות .פוליסת הביטוח השוטפת תכסה את כל הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה וזאת בפרמיה שנתית בסך של  15אלפי דולר ארה"ב; (ב)
ההשתתפות העצמית לחברה הינה 10 :אלפי דולר ארה"ב לתביעות שיוגשו בכל
העולם למעט בארה"ב ובקנדה ,בסך  35אלפי דולר ארה"ב לתביעות שיוגשו בארה"ב
ובקנדה ,ובסך  35אלפי דולר ארה"ב לתביעות אזרחיות נגד החברה שעניינן הפרה
של דיני ניירות ערך בקשר עם ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ הרחבה זו תכלול הוראה סדרי תשלום לפיה זכותם של נושאי
המשרה בקבלת תגמולי ביטוח קודמת לזכות החברה; (ג) פוליסת הביטוח השוטפת
לא תכסה תביעות כנגד החברה ו/או כנגד דירקטורים ונושאי משרה בה הנובעות
מתשקיף זה.

(ב)

כמו כן ,החברה רכשה פוליסה לביטוח אחריות הנובעת מהנפקה לציבור על-ידי
החברה של ניירות ערך על פי תשקיף זה (להלן" :ההנפקה" ו"-פוליסת "POSI
בהתאמה) ,שהינה על בסיס הגשת תביעה ( ,)Claims-madeבגבולות אחריות של 30
(שלושים) מיליון דולר ארה"ב למקרה לתקופה של כ 7-שנים מיום עריכת הביטוח
ובנוסף הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות ,והכל כלפי המבוטחים
הבאים :העובדים ו/או נושאי המשרה בחברה; החברה בגין אחריותה בקשר
לתשקיף (הרחבה זו תכלול הוראה סדרי תשלום לפיה זכותם של נושאי המשרה
בקבלת תגמולי ביטוח קודמת לזכות החברה) וכן את התחייבות החברה לשיפוי
צדדיים שלישים מסויימים בקשר עם התשקיף; אחריות הדירקטורים ונושאי
המשרה בדלק אנרגיה עקב מעורבותם בתשקיף; דלק אנרגיה בגין אחריותה לפרט
מטעה בתשקיף .פרמיית הביטוח בגין התקשרות החברה בפוליסת ה POSI-לכל
תקופת הביטוח הינה בסך של  75אלפי דולר ארה"ב וההשתתפות העצמית הינה בסך

ח3-

של  75אלפי דולר ארה"ב לתביעה בכל העולם למעט ארה"ב או קנדה ,ובסך 250
אלפי דולר ארה"ב לתביעות שיוגשו בארה"ב או בקנדה.
8.4.2

פטור ושיפוי
(א)

ביום  22.5.2018החליטה האסיפה הכללית של החברה לאחר קבלת אישור
דירקטוריון החברה מיום  22.5.2018לאשר פטור לנושאי משרה לרבות הדירקטורים
בחברה מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפיה ,בהתאם לקבוע בפרק השלישי לחלק
השישי של חוק החברות.

(ב)

כמו כן ,החליטה האסיפה הכללית של החברה ביום  22.5.2018לאחר קבלת אישור
דירקטוריון החברה מיום  ,22.5.2018לאשר מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה לרבות
הדירקטורים בחברה ,שעיקריהם כדלהלן:
.1

החברה התחייבה לשפות את נושא המשרה ,בכפוף להוראות כתב השיפוי,
בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיפים ( )5(-)1להלן (להלן" :מקרי השיפוי")
שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או נציגה
של החברה בחברות הבת שלה (לרבות פעולות לפני תאריך כתב השיפוי))1( :
חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר על-פי פסק-דין,
לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט; ()2
הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שיוציא נושא
המשרה עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה
או הליך ,ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות
כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך
בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת
מחשבה פלילית .בפסקה זו "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין
שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" –
כמשמעותם בסעיף (260א) (1א) לחוק; ( )3הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות
שכר טרחת עורך-דין שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט,
בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי
שממנו זוכה או באישום פלילי בו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת
מחשבה פלילית; ( ) 4התחייבות מראש לשיפוי בגין תשלום לנפגע הפרה או
בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח' ,3ח' 4או
ט' 1לחוק ניירות ערך ("הליך אכיפה מנהלית") כפי שיתוקן מעת לעת ,וכן
הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות; ( )5הוצאות
שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו ,לפי חוק ההגבלים העסקיים,
תשמ"ח 1988-ו/או בקשר אליו לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה
שכר טרחת עורך-דין.

.2

התחייבות החברה למתן השיפוי כאמור מוגבלת לסוגי אירועים המפורטים
בתוספת לכתב השיפוי או חלק מהם או כל הקשור בהם במישרין או בעקיפין,
ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על  3מיליון דולר ארה"ב או 25%
מההון העצמי של החברה בנטרול קרן הון שתוכר בדוחות הכספיים של
החברה ליום  30.6.2018כתוצאה מהעברת הזכויות לחברה והנפקת מניות

ח4-

ואגרות חוב לציבור על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים נכון למועד השיפוי
בפועל ,הגבוה מביניהם ,וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד ,למקרה
בודד ובמצטבר (להלן" :סכום השיפוי המרבי").

(ג)
8.5

.3

אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לחברה על אירועים נוספים
שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים בחברה (להלן:
"מקרי שיפוי אחרים") והסכום הכולל שהחברה עלולה לחוב בו בגין כתב
השיפוי ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי כי אז
רשאית החברה לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה
כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה האחרים ורק לאחר שיתברר
סופית הסכום הכולל שעל החברה לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי
השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה ,לפי המקרה.

.4

לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים את היתרה כולה או
חלקה ,לפי המקרה.

.5

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם ,יעלה על סכום
השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת בעת
הדרישה לשיפוי) ,יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו ,לפי העניין ,בין נושאי
המשרה שיהיו זכאים לשיפוי ,באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד
מנושאי המשרה ,יחושב על-פי היחס בין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי
המשרה בגין החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת לבין סכום השיפוי שיגיע
לכל נושאי המשרה האמורים ,בגין החבויות או ההוצאות בהם עליהם לשאת.

.6

כחלק מהתחייבותה על-פי כתב השיפוי ,תעמיד החברה גם בטחונות שידרשו
או ערובות שיהיה על נושא המשרה להעמיד על-פי החלטות ביניים של
ביהמ"ש או של בורר ,לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסי נושא
המשרה ובלבד שסך הבטחונות ,לא יעלה על הסכומים האמורים בס"ק (ב)
לעיל.

.7

התחייבות השיפוי של החברה בקשר להליך משפטי כלשהו נגד נושא המשרה
לא תחול לגבי כל סכום שיחויב נושא המשרה או שיהיה עשוי לחוב בו ,שמאן
דהוא אחר (לרבות חברת ביטוח) זולת החברה ישלם בפועל לנושא המשרה או
עבורו או במקומו בכל דרך שהיא.

.8

התחייבויות החברה לפי כתב השיפוי יעמדו לזכות נושא המשרה גם לאחר
סיום כהונתו כנושא משרה בחברה ,ובלבד שהפעולות בגינן יינתן כתב השיפוי
נעשו בתקופת כהונתו בחברה כנושא משרה.

.9

התחייבויות החברה על-פי כתב השיפוי יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד
לקיימן ככל המותר על-פי דין לשם התכלית לה נועדו.

לפרטים נוספים בעניין ,ראו סעיפים  141-145לתקנון החברה המצורף כנספח א'
לפרק  4בתשקיף.

עסקאות עם בעל שליטה

ח5-

כמפורט בסעיף  3.6בתשקיף ,לאחר השלמת ההנפקה אין בחברה בעל שליטה .מובאים להלן פרטים
אודות כל העסקאות עם דלק אנרגיה (בעלת השליטה בחברה טרם השלמת ההנפקה) ו/או תאגידים
הקשורים אליה ו/או שלדלק אנרגיה או לתאגיד קשור אליה ענין אישי בהם ,אשר החברה ,חברה
בשליטתה או חברה קשורה שלה ,התקשרו בהן ממועד הקמתה ועד למועד פרסום התשקיף או שהן
עדיין בתוקף במועד פרסום התשקיף ,הן כמפורט להלן:

8.6

8.5.1

לפרטים בדבר הסכם העברת הזכות לתמלוגים בין דלק אנרגיה מצד אחד לבין החברה מצד
שני כאמור ראו סעיף  6.7.5לעיל.

8.5.2

ביום  21במאי  2018אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה התקשרות
בהסכם למתן שירותים עם דלק אנרגיה ,לתקופה שלא תעלה על  6חודשים מיום השלמת
ההנפקה (להלן" :תקופת הביניים") ,לפיו מספקת דלק אנרגיה לחברה שירותים הכוללים,
בין היתר ,שירותי משרד ומזכירות ,שירותי הנהלת חשבונות וחשבות ושירותי מזכירות
חברה (להלן ביחד" :השירותים") .השירותים מוענקים לחברה על ידי בעלי תפקיד
המועסקים על-ידי דלק אנרגיה ו/או חברות בנות וקשורות שלה (להלן" :נותני
השירותים") .זהותם של נותני השירותים נקבעת על-ידי דלק אנרגיה ,בהתאם לשיקול
דעתה של דלק אנרגיה ,ויכול שתשתנה מעת לעת בהתאם להחלטות דלק אנרגיה ובכפוף
לכל דין .השירותים ניתנים בהיקף בהתאם לצרכי החברה ,ללא התחייבות להיקף שעות
מינימאלי .הוסכם כי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין נותני השירותים,
ונקבע הסדר לשיפוי החברה על-ידי דלק אנרגיה היה וייקבע כי נותן שירותים היה או הינו
עובד החברה .הוסכם כי הוצאות ותשלומים לצדדים שלישיים ,הכרוכים בניהול ובפעילות
של החברה שאינם מנויים לעיל ובכלל זאת ,שכ"ד ,שכ"ט עורכי דין ,רואי חשבון ויועצי מס,
שמאים ,מתווכים ,יועצים כלכליים ,מסים ,תשלומים והיטלים שונים וכיו"ב ,אינם כלולים
במסגרת השירותים ודלק אנרגיה לא תישא בהן והן תשולמנה ישירות על ידי החברה לצד
השלישי .נקבע הסדר לשיפוי לדלק אנרגיה על-ידי החברה במקרה בו דלק אנרגיה תישא
בתשלום או הוצאה כאמור ,הקשורים לשירותי הניהול.
בתמורה למתן השירותים כמפורט לעיל משלמת החברה לדלק אנרגיה דמי ניהול רבעוניים
בסך של  45אלפי דולר בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין (להלן" :דמי הניהול") .דמי
הניהול משולמים ביום הראשון לכל רבעון עבור השירותים שניתנו ברבעון החולף .בנוסף
לדמי הניהול ,כל אחד מנותני השירותים זכאי להחזר הוצאות אש"ל שהוציא במסגרת
מילוי תפקידו בחברה .תשלום ההוצאות על-ידי החברה ייעשה כנגד הצגת קבלות ,והכל
בהתאם לגובה הסכומים המקובלים בחברה .תקופת ההסכם מוגבלת לתקופת הביניים .על
אף האמור לעיל ,כל אחד מהצדדים להסכם רשאי להביאו לידי סיום ,במתן הודעה מוקדמת
לצד השני של חודש מראש.

החזקות בעלי עניין
להחזקות בעלי עניין בחברה ראו סעיף  3.5לתשקיף זה.

ח6-

נספח א' :מדיניות תגמול לנושאי משרה

מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

מאי 2018

ח7-

 .1מבוא
מטרת מסמך זה היא לתאר ,להגדיר ולפרט את הקווים המנחים לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של
נושאי המשרה בדלק תמלוגים בע"מ (להלן" :החברה") ,בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט1999-
(להלן" :החוק" או "חוק החברות").
 .2הגדרות
.2.1

במדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדם:
דירקטוריון החברה;
"הדירקטוריון"
"יו"ר הדירקטוריון"

-

יו"ר דירקטוריון פעיל;

"משכורת חודשית ברוטו"

-

השכר החודשי שישולם לנושאי המשרה
ללא עלויות סוציאליות ,הפרשות מעביד,
הטבות ותנאים נלווים נוספים כמפורט

"נושא משרה"

-

כהגדרתו
המחויבים;

"נושאי משרה בכירים"

-

משנה למנכ"ל וסמנכ"לים;

"נושאי משרה נוספים"

-

נושאי משרה ,שאינם דירקטורים ,אינם
מנכ"ל ואינם נושאי משרה בכירים;

"עלות שכר"

-

משכורת חודשית ברוטו בתוספת הפרשות
סוציאליות ותנאים נלווים (כמפורט בסעיף

בסעיף  6.2להלן;
בחוק

החברות,

בשינויים

 6.2להלן) במונחי עלות למעביד;
.2.2

מדיניות התגמול תכנס לתוקפה החל מיום אישורה על-ידי דירקטוריון החברה ,ותעמוד בתוקף
למשך תקופה של  5שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית .הדירקטוריון יבחן ,מזמן לזמן,
את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה לצרכי החברה והוראות החוק שיהיו באותה עת.

.2.3

יודגש כי מדיניות התגמול אינה מקנה לנושאי המשרה בחברה כל זכות לקבל תגמול כלשהו
המפורט בה ,וכי התגמול לו יהיה זכאי נושא המשרה יהיה על-פי התנאים הספציפיים
שיקבעו עבורו ויאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים לכך בכפוף להוראות כל דין.

.2.4

חריגה או סטייה ממדיניות התגמול המפורטת במסמך זה או מהעקרונות בה תאושר על-ידי
ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה ,או באופן אחר התואם את דרישות חוק החברות.
במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על-פי מדיניות התגמול ,לא ייחשב
הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול.

.2.5

אין במדיניות התגמול כדי לשנות מהוראות הסכמים שאושרו טרם אישורה של מדיניות
התגמול .יצוין כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה ,במועד אישור מדיניות
התגמול ,אינם חורגים מהמדיניות.

 .3מטרת מדיניות התגמול

ח8-

מדיניות התגמול נועדה לסייע בהשגת מטרות ותוכניות העבודה של החברה לטווח ארוך ,וכל זאת
באמצעות:
.3.1

יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה לשיפור ביצועי החברה והתשואה
למשקיעים בה ,וזאת בהתחשב ,בין היתר ,במאפייני החברה ,בפעילותה העסקית ,במדיניות
ניהול הסיכונים שלה ,עמידתה ביעדים ובמימוש האסטרטגיה העסקית ,וכן ביחסי העבודה
בחברה.

.3.2

מתן כלים לשם גיוס ושימור מנהלים איכותיים ,מוכשרים ומיומנים בחברה ,אשר יוכלו לתרום
לחברה ,להביא לפיתוחה והצלחתה ,ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.

.3.3

מתן דגש על תגמול מבוסס ביצועים ,וקשירת נושאי המשרה לחברה ולביצועיה ,תוך התאמת
תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בראייה ארוכת טווח
ובהתאם לתפקידם ותכניות העבודה של החברה.

.3.4

יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח
מול ארוכי טווח) ,כאשר הרכיבים המשתנים יקבעו תוך הסתכלות ארוכת טווח וקביעת
קריטריונים מדידים.

 .4שיקולים בעת בחינת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה
להלן הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה:
.4.1

השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.

.4.2

תפקידו ,מידת האחריות ,האתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו ותקופת העסקתו ,לרבות
הסכמי שכר קודמים ,ככל שישנם ,של החברה שנחתמו עם נושא המשרה.

.4.3

התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה ,רווחיה ויציבותה.

.4.4

מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו.

.4.5

הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו ,ניסיונו ,הידע שלו ו/או מומחיותו
הייחודית.

.4.6

היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושאי המשרה ,בהתאם
לתקרות שנקבעו במסגרת מדיניות זו.

.4.7

תנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה הנוספים בחברה .בנוסף ,ייתכן ויובאו בחשבון תנאי
השכר המקובלים בשוק ובענף בו פועלת החברה לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים
בתאגידים בני השוואה ,ככל שישנם כאלה.

.4.8

גודל החברה ואופי פעילותה.

.4.9

מצבה הכספי של החברה.

 .4.10היחס בין תגמול נושא משרה לבין השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה ,וזאת תוך
התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה ,בכירותו ,מידת האחריות המוטלת עליו וכן בהיקף
העובדים בחברה .לעניין זה" ,שכר" משמעו – כל תשלום בעד ההעסקה ,לרבות הפרשות מעסיק,
תשלום בעד פרישה ,רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר.
 .4.11התאמת מבנה התגמול של נושא משרה להיבטי ניהול הסיכונים הכרוכים במשרה בה הוא מכהן.
 .5תנאי התגמול – עקרונות כלליים
.5.1

התגמול הכולל של נושאי משרה יהיה בנוי ממספר מרכיבים כדלקמן:
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רכיבים קבועים
 .5.1.1שכר בסיס ותנאים נלווים :נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע
בביצוע תפקידו בחברה ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות באופן יומיומי .שכר
הבסיס מביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה ,ניסיונו ,השכלתו ,המומחיות
שצבר בתחום העיסוק ,סמכותו המקצועית ,וכן את דרישות התפקיד ותחומי
האחריות והסמכות שהוא נושא.
רכיבים משתנים
.5.1.2

תגמול משתנה תלוי ביצועים :נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השגת מטרות
ויעדים עסקיים ואסטרטגיים של החברה על-פי קריטריונים הניתנים למדידה כאמור
להלן.

.5.1.3

תגמול משתנה הוני :נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי המניות ,כפי שזו באה לידי
ביטוי בעליית ערך המניות של החברה לאורך זמן ,ובין התגמול הניתן לנושאי המשרה.
תגמול זה יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות ומסייע ביצירת
מוטיבציה ובשימור של מנהלים בכירים ובעלי תפקידי מפתח בחברה.

 .6רכיבים קבועים
 .6.1שכר בסיס/דמי ניהול
 .6.1.1משכורת חודשית ברוטו של נושאי המשרה בחברה (כולל תנאים נלווים כמפורט
בסעיף  6.2להלן) לא תעלה על הסכומים כדלקמן (כל הסכומים המפורטים להלן הינם
בהנחת היקף משרה של  .100%במקרה בו יכהן נושא משרה בהיקף משרה חלקי ,אזי
יותאמו הסכומים בהתאם):

.6.1.2

נושא המשרה

משכורת חודשית ברוטו

יו"ר דירקטוריון

100,000

מנכ"ל

100,000

נושאי משרה בכירים

70,000

נושאי משרה נוספים

50,000

המשכורות המצוינות בסעיף  6.1.1לעיל תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים
לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול.

.6.1.3

ועדת התגמול תהיה רשאית לעדכן את שכר נושאי המשרה בשיעור של עד  5%לכל
שנה מאז העדכון האחרון של השכר האמור ,מעבר לעלייה במדד המחירים לצרכן,
וזאת בכפוף לשיקולים שתוארו בקשר לקביעת תנאי כהונה וההעסקה לנושאי משרה
ועדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדיניות התגמול גם אם עלות השכר של נושא
המשרה תעלה על עלות השכר המקסימלית לפי המדיניות.

.6.1.4

במקרה בו נושא המשרה נותן שירותים לחברה (לרבות באמצעות חברת ניהול) ואינו
עובד של החברה ,ישולמו לנושא המשרה דמי ניהול שיבוססו על השכר הקבוע
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והתנאים הנלווים (כמפורט בסעיף  6.2לעיל) כנגד הוצאת חשבונית (בתוספת מסים
כדין ,כגון מע"מ) ,ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות החברה בשל התקשרות עם נותן
שירותים כאמור בהשוואה להתקשרות עמו אם היה עובד.
 .6.2תנאים נלווים
.6.2.1

במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה הם יהיו זכאים להפרשות
סוציאליות בהתאם לחוק ותנאים נלווים מקובלים בקרב מנהלים במשק ,ובכלל זה:
הפרשות לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים; הפרשות לקרן השתלמות; ביטוח אובדן
כושר עבודה; רכב (לרבות הוצאות רכב); נשיאה בהוצאות תקשורת (טלפון סלולארי,
אינטרנט ,עיתונים וכיו"ב); השתתפות בהשתלמות מקצועית; חופשה שנתית; דמי
הבראה; ימי מחלה; פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה (בכפוף לתנאים המפורטים
בסעיף  12להלן) וכיו"ב ,וכן הטבות שונות כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת.

.6.2.2

החברה רשאית לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה כי היא תשא בחלק או בכל
הוצאות עסקיות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו (כגון :הוצאות תחבורה ,לינה
וכיו"ב) .החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות מתאימות כדין ו/או
באמצעות נשיאה ישירה של החברה ,בהוצאות אלו ,בהתאם לנהלי החברה ,כפי
שיאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים לכך .יודגש כי העלויות בגין החזר ההוצאות
כאמור לא תכללנה בחישוב תקרת משכורת חודשית ברוטו של נושא המשרה כאמור
בסעיף  6.1לעיל.

.6.2.3

שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל כאמור בסעיף (272ג)
לחוק החברות ,יאושר בידי המנהל הכללי של החברה ,ובלבד שתנאי הכהונה והעסקה
תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

 .6.3מענק חתימה/שימור
.6.3.1

לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור לנושא
משרה בהיקף שלא יעלה על  3משכורות חודשיות ברוטו.

.6.3.2

יובהר ,כי מענקי חתימה/שימור אינם נכללים במסגרת התקרות המצוינות בסעיף 6.1

לעיל וכי מדובר במענק חד פעמי שיינתן לכל היותר אחת לשלוש שנים לאותו נושא
המשרה .עוד יובהר ,כי מענקי חתימה/שימור יחשבו לצורך העניין כרכיב קבוע.
 .7הודעה מוקדמת ,מענק הסתגלות ותנאי פרישה
 .7.1הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות
.7.1.1

מבלי לגרוע מזכויות נושאי המשרה בחברה על פי דין ,סיום העסקתם של נושאי משרה
בחברה יהיה בהודעה מוקדמת שלא תעלה על  3חודשים .בנוסף ,החברה תהא רשאית
לאשר לנושא משרה מענק הסתגלות שלא יעלה על  3משכורות חודשיות ברוטו בכפוף
לאמור בסעיף  7.3להלן.

.7.1.2

נושא המשרה ימשיך בתפקידו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת אלא אם החליטה
החברה שלא לדרוש מנושא המשרה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת ,כולה או
חלקה .נושא המשרה יהיה זכאי למלוא התגמול המגיע לו בגין תקופת ההודעה
המוקדמת אם עבד בפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת .לא עבד נושא המשרה
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בתקופת ההודעה המוקדמת ,הוא יהיה זכאי לשכר הבסיס ולתנאים הנלווים ,אך
הזכאות למענק תפסק במועד הפסקת עבודתו.
 .7.2מענקי פרישה
.7.2.1

במקרה של סיום יחסים ביוזמת החברה ,לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ 3-שנים
בחברה ,תהיה לועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להעניק מענק פרישה (מעבר
לתשלומים על פי חוק) שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של נושא
המשרה במשכורתו האחרונה (משכורת חודשית ברוטו) בכפוף לאמור בסעיף 7.3

להלן.
.7.2.2

במקרה של סיום יחסים ביוזמת נושא המשרה ,לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ3-
שנים בחברה ,תהיה לועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להעניק מענקי פרישה
(מעבר לתשלומים על פי חוק) שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של
נושא המשרה במחצית משכורתו האחרונה (משכורת חודשית ברוטו) בכפוף לאמור
בסעיף  7.3להלן.

.7.2.3

הקריטריונים שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו ,בין היתר ,את:
(א) נסיבות הפרישה (לרבות גיל ,מצב רפואי ,סיום יחסים ביוזמתו או ביוזמת
המעביד).
(ב) תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה במהלך תקופת כהונתו.
(ג) ותק בחברה.
(ד) המלצה ואישור מנכ"ל (או יו"ר דירקטוריון ,במקרה של מנכ"ל פורש).

 .7.3מענק ההסתגלות (ככל שיוענק) ומענק הפרישה (ככל שיוענק) יחדיו לא יעלו על  6משכורות
חודשיות ברוטו.
 .7.4על אף האמור בסעיף  7זה לעיל ,במקרה בו הביאה החברה את העסקתו של נושא משרה ,שהחל
לכהן לפני מועד כניסתה לתוקף של מדיניות תגמול זו ,לידי סיום במהלך תשעת החודשים
הראשונים להעסקתו ,תהיה לוועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להאריך את תקופת ההודעה
המוקדמת ,כך שתסתיים ביום .30.6.2018
 .8רכיב משתנה במזומן (להלן" :בונוס" או "בונוס שנתי")
.8.1

כללי
.8.1.1

החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה בונוס כחלק מתנאי התגמול שלהם.

.8.1.2

נושא משרה הזכאי לבונוס בגין שנה קלנדרית רלוונטית יהיה זכאי לקבלו רק בתנאי
שיועסק בחברה לפחות  3חודשים באותה שנה.

.8.1.3

הבונוס יכול שיורכב משלושה רכיבים (לתמהיל רכיבי הבונוס ראה סעיף  8.4להלן):
•

רכיב התלוי בהשגת יעד עסקי כפי שיוגדר מראש מדי שנה (לכל המאוחר במועד
אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה הקודמת עבור השנה הבאה
למעט שנת  2018לגביה יוגדר היעד העסקי מיד לאחר אישור הדירקטוריון של
מדיניות התגמול) על-ידי הדירקטוריון.
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•

רכיב התלוי במבחנים כמותיים (כמפורט בסעיף  8.3להלן) (להלן" :הבונוס
המדיד");

•

.8.1.4

.8.2

שיקול דעת הדירקטוריון.

הדירקטוריון יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להפחית את סכום הבונוס לו יהיה זכאי
נושא משרה ,בהתקיים נסיבות המצדיקות הפחתה כאמור.

רכיב התלוי ביעד עסקי
.8.2.1

המועד להתממשות היעד העסקי המזכה ברכיב זה בגין שנה קלנדרית כלשהי יהיה עד
לאישור הדוחות הכספיים השנתיים לאותה שנה.

.8.2.2

במידה והדירקטוריון לא יגדיר לנושא משרה יעד עסקי לשנה קלנדרית מסוימת,
משקלו של רכיב הבונוס המדיד לנושא המשרה באותה שנה יהיה  80%מתקרת הבונוס
של אותו נושא משרה ולא כמפורט בסעיף  8.4להלן.

.8.2.3

.8.3

ככל שלא יתממש בגין שנה קלנדרית מסוימת היעד העסקי שנקבע כתנאי לזכאות
נושא המשרה לרכיב התלוי ביעד העסקי לאותה שנה ,לא יהיה זכאי נושא המשרה
לבונוס בגין הרכיב התלוי ביעד עסקי ובהתאם ,סך הבונוס השנתי לנושא המשרה בגין
אותה שנה לא יעלה על תקרת רכיב הבונוס המדיד בתוספת תקרת הרכיב התלוי
בשיקול דעת.

רכיבי הבונוס המדיד
עמידה ביעדים אישיים ,מבוססי ביצועים ומדידים ,על פי תחומי עיסוקו ואחריותו של נושא
המשרה כפי שיוגדרו מדי שנה בתחילת כל שנה (ולא יאוחר מתום הרבעון הראשון של כל שנה)
עבור נושא המשרה וזאת על בסיס שנתי .המדדים יוגדרו כך שישקפו את התפקיד ותחומי
האחריות הספציפיים של נושא המשרה .כמו כן יקבעו המדדים האישיים על בסיס התכנית
האסטרטגית של החברה .המדדים יכול שיהיו :עמידה בלוחות זמנים לביצוע פרויקט או הסכם
אסטרטגי :גיוסי הון ,הנפקות ,חתימה על הסכם משמעותי ,הסכמי מכירת גז טבעי בארץ או
בחו״ל ,יעד תזרים מזומנים ,רווח תפעולי ,רווח לפני מס ורווח נקי.
הערכת נושא המשרה תבוצע על בסיס מדדים אישיים אשר יוגדרו לו מראש בהמלצת המנכ"ל,
במקרה של המנכ"ל בהמלצת יו״ר הדירקטוריון ויאושרו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.
.8.3.1

תקרת התגמול עבור רכיבי התגמול המדידים לא תעלה על המשקל הכולל של
הרכיבים האמורים כמפורט בטבלה בסעיף  8.4להלן.

.8.4

תמהיל רכיבי הבונוס

משקל

רכיב התלוי ביעד עסקי

רכיב הבונוס המדיד

שיקול דעת

סה"כ

30%-20%

60%-50%

20%

100%
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(מתקרת הבונוס)

הרכיב התלוי בהשגת יעד עסקי של נושא המשרה ומשקל כל אחד מרכיבי הבונוס המדיד מתוך
סך הבונוס המדיד ייקבעו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (בכפוף לאמור בסעיף  8.3לעיל),
עד מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה הקודמת עבור השנה הבאה למעט לגבי שנת  2018לגביה
ייקבעו היעדים העסקיים של נושא המשרה ומשקלם מיד לאחר אישור הדירקטוריון של מדיניות
התגמול.
על אף האמור לעיל ,המנכ"ל ,באישור ועדת התגמול והדירקטוריון ,רשאי לאשר תשלום בונוס
שנתי לנושאי המשרה הכפופים לו ,לפי הערכת ביצועיהם ושיקול דעתו וללא קריטריונים
הניתנים למדידה ,בהתחשב ,בין היתר ,בתרומתו לשותפות ,ביצועיו ועמידתו ביעדים אישיים
שהוגדרו לו מראש במהלך אותה השנה ובלבד שסך הבונוס לנושא המשרה הכפוף לו לא יעלה
על תקרת המענק המפורטת בסעיף  8.5להלן .על אף האמור לעיל ,המנכ"ל רשאי לאשר תשלום
בונוס שנתי כאמור לעיל עד לתקרה של  3משכורות חודשיות ברוטו ללא צורך בקבלת אישור
ועדת תגמול ודירקטוריון.
.8.5

תקרת הבונוס השנתי
תקרת הבונוס השנתי לא תעלה על  6משכורות חודשיות ברוטו עבור נושא המשרה.

.9

השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה
.9.1

נושא משרה יידרש להשיב לחברה ,לרבות בדרך של קיזוז ,תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק
מתנאי העסקתו ,במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות
הכספיים של החברה במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד תשלום התשלומים העודפים.

.9.2

מובהר בזאת ,כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של
מדיניות חשבונאית לא יגרמו להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור לעיל.

.9.3

ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות
בנסיבות המקרה הספציפי.

 .10תגמול הוני
 .10.1תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין
נושאי המשרה לבעלי המניות בחברה ושמירה ראויה בין שיקולי הטווח הקצר לטווח הארוך.
בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני ,הן תומכות ביכולת החברה לשמר את מנהליה
הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.
 .10.2החברה תהא רשאית ,בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין ,להעניק לנושאי המשרה
תגמול הוני ,כגון אופציות למניות של החברה ,מניות חסומות של החברה וכל סוג אחר של
תשלום מבוסס ביצועי המניות של החברה (לרבות תגמול הוני שמסולק במזומן (אופציות
פאנטום) ,הלוואות נון-ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת מניות של החברה או כל
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הסדר אחר אשר יטופל בספרי החברה כתשלום מבוסס מניות) ,בהתאם לתוכניות תגמול הוני
שיאומצו מעת לעת.
 .10.3תקרות
 .10.3.1תקרה להטבה שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן
נושא המשרה יהא זכאי להטבה מקסימאלית שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק
במזומן ,עד למחיר המניה במועד המימוש שלא יעלה על  100%ממחיר המימוש שנקבע
למניה הכלולה במנה הממומשת במועד ההענקה.
 .10.3.2תקרה לשווי תגמול הוני במועד הענקתו
ההטבה השנתית בגין תגמול זה תהיה כפופה לתקרות המתוארות להלן (לעניין זה
ההטבה השנתית תחושב כתוצאה המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי של תגמול מבוסס
מניות במועד הענקתו במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול מבוסס
מניות (חלוקה לינארית) ולא על פי רישום ההוצאה החשבונאי):
(א)

סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק ליו"ר
דירקטוריון פעיל לא יעלה על  10משכורות חודשיות ברוטו.

(ב)

סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק למנכ"ל לא יעלה
על  10משכורות חודשיות ברוטו.

(ג)

סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק לנושאי משרה
הבכירים לא יעלה על  9משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד מנושאי המשרה
הללו.

(ד) סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק לנושאי משרה
הנוספים לא יעלה על  6משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד מנושאי המשרה
הללו.
ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את האפשרות לקבוע מגבלה להטבה במועד המימוש
של התגמול ההוני (שאינו מסולק במזומן) ובחרו שלא ליישם מאפיין זה היות
ולתפיסתם מאפיין זה עומד בסתירה עם הרציונל הטמון בהענקת התגמול ההוני
ומאפייניו.
 .10.4תקופת ההבשלה למלוא התגמול ההוני שיוענק לנושא משרה תהיה לכל הפחות  3שנים ממועד
ההענקה ,כאשר המנה הראשונה תהיה ניתנת למימוש החל מתקופה שלא תפחת מ 12 -חודשים
מיום ההענקה .החברה תהא רשאית לקבוע האצה של התגמול ההוני לנושא המשרה ,במקרים
של שינוי שליטה או הפסקת מסחר ,בניירות הערך שהוענקו במסגרת התגמול ההוני ו/או סיום
העסקה בנסיבות מסוימות ,בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.
 .10.5מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה (למעט
במקרים מיוחדים שיקבעו כגון סיום העסקה) ולא יאוחר מ 8 -שנים ממועד ההקצאה.
 .10.6בעת הענקת תגמול מבוסס מניות ,מחיר המימוש יהיה גבוה ממחיר המניה במועד ההענקה
באופן שיהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה לטווח הארוך .בנוסף ,במקרה של נייר ערך
סחיר ,מחיר המימוש שיקבע למנה הראשונה לא יפחת מממוצע שערי הנעילה ב 30 -ימי המסחר
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שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה .מחיר המימוש שיקבע למנות השנייה ואילך
יהא שווה למחיר המימוש של המנה הראשונה בתוספת חמישה אחוזים ( )5%מידי שנה.
 .10.7זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תכניות התגמול
ההוני שאומצו או יאומצו על ידי החברה.
 .11יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה
 .11.1בעת אישור התגמול לנושאי המשרה ,יבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את היחס בין הרכיבים
הקבועים לבין הרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושא המשרה הרלוונטי ,בהתאם לתקרות
הקבועות להלן .מטרת בחינה זו היא למצוא איזון הולם בין הרכיבים המשתנים לרכיבים
הקבועים .איזון הולם משמעו שהתמריץ שניתן לנושאי המשרה משתלב באינטרס החברה
להשיא את מטרותיה לטווח ארוך.
 .11.2בכדי להבטיח הלימה בין כל מרכיבי התגמול ,להלן היחס המרבי בין הרכיבים המשתנים ,לבין
הרכיבים הקבועים:
יו"ר הדירקטוריון .1.2 -
מנכ"ל .1.5 -
נושאי משרה בכירים .1.15 -
נושאי משרה נוספים .0.85 -
 .11.3יצוין ,כי בחישוב היחסים כאמור לא הובאו בחשבון מענקי חתימה/שימור .כמו כן ,החישוב אינו
כולל את תקרת ההטבה המקסימאלית הנובעת ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן.
 .12פטור ,שיפוי וביטוח לנושאי משרה ודירקטורים
 .12.1ביטוח נושאי משרה ודירקטורים
.12.1.1

החברה תהא רשאית ,בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול ,לרכוש פוליסות
לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות בעלי שליטה המכהנים
כדירקטורים ונושאי משרה ו/או נושאי משרה שלבעלי השליטה יש בהם עניין אישי),
כפי שיכהנו מעת לעת ,הכוללת גם כיסוי לחברה בגין אחריותה לתביעות אזרחיות
שעניינן ניירות הערך של החברה ,להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת (ככל
שתהיה) ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח ,עם
אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל ,ובלבד שההתקשרויות האמורות
תהיינה בתנאי שוק ,לא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה,
רכושה או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן ,וועדת
התגמול והדירקטוריון אישרו זאת:
(א)

גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח לפעילות השוטפת כפי שתיערכנה
מעת לעת לא יעלה על  20מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח שנתית
בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות.

(ב )

גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח לביטוח אחריות בגין התשקיף
( )POSIכפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על  30מיליון דולר ארה"ב למקרה
ולתקופת הביטוח בת שבע שנים בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות
מעבר לגבול האחריות.
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(ג)

ההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על החברה לא תעלה על סך של  150אלפי
דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה;

(ד )

פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת לא תעלה על סך של  50אלפי דולר
ארה"ב וסך של  90אלפי דולרים לפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף ()POSI
לתקופת ביטוח של עד  7שנים מיום ההנפקה האחרונה המכוסה בפוליסה זו;

(ה)

פוליסת הביטוח תורחבנה לכסות תביעות שתוגשנה כנגד החברה (להבדיל
מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם) שעניינן הפרת חוקי ניירות
ערך ( )entity coverage for securities claimsבקשר עם ניירות הערך הנסחרים
בבורסה ,וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של
הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על-פי הפוליסה
קודמת לזכות החברה;

(ו)

הפוליסה תכסה ,מעת לעת ,גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף
תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה ו/או בגין אחריותם לפרט
מטעה בתשקיף ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר
הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בחברה;

(ז )

פוליסות כאמור יכול שתיערכנה על-ידי החברה עצמה ו/או על-ידי תאגידים
קשורים לחברה ,המוחזקים על-ידי בעלי השליטה בה(במסגרת פוליסה
קבוצתית) ,והכל בהתאם לאישורים הדרושים על-פי דין.

 .12.2שיפוי
הדירקטורים ונושאי המשרה עשויים להיות זכאים לקבל כתב התחייבות לשיפוי בנוסח כפי
שיאושר על-ידי האורגנים המוסמכים בחברה ובכפוף לאישורים הדרושים על פי דין.
 .12.3פטור
בכפוף להוראות כל דין ,לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה ,נושא משרה
בחברה (לרבות דירקטור) ולרבות נושא משרה שהינו בעל השליטה או קרובו ,עשוי להיות זכאי
לפטור מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה .הפטור שיינתן לא יחול על החלטה
או עסקה שלבעל השליטה או לנושא המשרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.
 .13גמול דירקטורים
גמול הדירקטורים יהא שווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ג' בתוספת השנייה ובתוספת
השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן:
"תקנות גמול דירקטורים") .החל ממועד השלמת הנפקת המניות על פי תשקיף החברה הגמול שישולם
לדירקטורים בחברה יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג החברה מעת לעת ,לפי להונה העצמי ,בהתאם
לתקנות גמול דירקטורים.
יצוין ,כי הוראות סעיף זה לא יחולו על יו"ר דירקטוריון והתגמול לו הוא זכאי יהיה כפוף להוראות
מדיניות תגמול זו.
 .14מדיניות ,פיקוח ובקרה על תגמול נושאי משרה
תהליך אישור מדיניות תגמול נושאי משרה על-ידי הדירקטוריון ייעשה כמפורט להלן:

ח 17 -

 .14.1אישור תגמול לנושאי המשרה כאמור ,יהא בהתאם למדיניות התגמול ,כפי שתאושר על-ידי
הדירקטוריון ולאחר המלצת ועדת התגמול; החברה תפעל בכפוף לכל הוראת דין קיימת
ועתידית שעניינה מדיניות התגמול.
 .14.2ועדת התגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול תכנית התגמול ועל יישומה ועל כל הפעולות
הדרושות לשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי
אופן יישומה.
 .14.3ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות התגמול שנקבעה .ככל שיהא צורך
בעדכון מדיניות התגמול ,יבוצע העדכון על-פי הוראות הדין.
 .14.4ככל שימצא לנכון ,הדירקטוריון וועדת התגמול יסתייעו ביועצים חיצוניים ,לצורך גיבוש/עדכון
מדיניות התגמול ,ופיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנקבעה.
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פרק  :9דוחות כספיים

דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2017
ודוחות כספיים ליום  31במרץ 2018

 22במאי 2102
לכבוד
הדירקטוריון של חברת דלק תמלוגים ( )2102בע"מ
א.ג.נ,
הנדון :תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של חברת דלק תמלוגים ( )2102בע"מ (להלן – החברה)
המיועד להתפרסם בחודש מאי ( 2102להלן" :התשקיף")
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף שבנדון של הדוחות
שלנו המפורטים להלן:
 .0דוח רואי החשבון המבקרים מיום  22במאי  2102על הדוחות הכספיים של החברה לימים
 10בדצמבר  2102ו.2106-
 .2דוח סקירה מיום  22במאי  2102על מידע כספי תמציתי של החברה ליום  10במרץ .2102

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

זיו האפט
רואי חשבון

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2017
באלפי דולר של ארה"ב

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2017
באלפי דולר של ארה"ב

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים
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דוחות על המצב הכספי

3
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ביאורים לדוחות הכספיים
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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") לימים  31בדצמבר
 2017ו .2016-דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על
דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך
פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה לימים
 31בדצמבר  2017ו ,2016-בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים
שנתיים) ,התש"ע.2010-

תל אביב 22 ,במאי 2018

זיו האפט
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוחות על המצב הכספי (באלפי דולר)
31.12.2017

31.12.2016

נכסים:
נכסים שוטפים:
בעלי מניות

*

*

הון:
הון מניות (ביאור )4

*

*

*פחות מאלף דולר

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 22במאי 2018
תאריך אישור הדוחות
הכספיים

מאיר מנחם
מנכ"ל ודירקטור

אסי ברטפלד
יו"ר דירקטוריון

(*) לעניין הסמכת הדירקטורים לחתום על הדוחות הכספיים – ראה ביאור 9
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רמי ארמון
דירקטור
מוסמך חתימה ע"י
הדירקטוריון
כאחראי על תחום
הכספים (*)

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור  - 1כללי:
א.

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") הוקמה ביום  6.11.2012כחברה פרטית מוגבלת במניות .נכון
למועד אישור הדוחות הכספיים מוחזקת החברה במלואה על-ידי דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק
אנרגיה") .לחברה לא היתה פעילות מיום הקמתה.

ב.

ביום  22במאי ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) ,אישרו דירקטוריון החברה וכן דירקטוריון דלק
אנרגיה הסכם לפיו דלק אנרגיה תעביר לחברה את זכויותיה לקבלת תמלוגים מנכסי נפט וגז כמפורט בסעיף
ג' להלן ,כנגד תמורה שתשולם במזומן (ואשר מקורה בהנפקת אגרות חוב ומניות החברה לציבור) וכן,
בתנאים מסוימים ,כנגד הקצאת מניות החברה לדלק אנרגיה ,וזאת בכפוף לתנאים המתלים כפי שמתוארים
להלן:
 .1השלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים ,ובלבד שלפחות  60%מהמניות שתוצענה על פי תשקיף
תירכשנה על ידי הציבור
 .2קבלת האישורים מאת הממונה על ענייני הנפט הדרושים על פי חוק הנפט ,התשי"ב( 1952-להלן" :חוק
הנפט") ורישום זכות התמלוגים על שם החברה בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט.
 .3אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף למסחר
בבורסה.

ג.

בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כפי שפורטו בפסקה ב לעיל ,דלק אנרגיה תמחה לחברה בהמחאה
בלתי חוזרת את זכותה לקבלת תמלוגים מחלקה של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (( )22%שותפות
בשליטת דלק אנרגיה ,להלן – דלק קידוחים או השותפות) ומחלקה של תמר פטרוליום בע"מ (( )9.25%חברה
כלולה של דלק קידוחים ,להלן – תמר פטרוליום) בנפט ו/או בגז ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו
וינוצלו מנכסי הנפט מחזקות " I/12תמר" ו " I/13 -דלית" לפרטים נוספים אודות הזכויות המועברות ,ראה
ביאור  3להלן.
יצוין ,כי החברה תהיה זכאית לקבלת תקבולי התמלוגים למפרע החל מיום  1בינואר ( 2018להלן"-מועד
הזכאות לתמלוגים") .יובהר ,כי החברה תהיה זכאית לכל זכות ותישא בכל חבות ביחס לתמלוגים שנתקבלו
בגין הגז שנמכר לאחר מועד הזכאות לתמלוגים ,לרבות כל חבות בגין התביעה המתוארת בביאור 3ה להלן,
ככל שתהיה כזו.

ד.

דלק אנרגיה קיבלה אישור עקרוני מהממונה על ענייני הנפט להעברה לחברה ,בהתאם לסעיף  76לחוק הנפט,
של הזכות לתמלוגים וכן של שעבוד שרשום במועד אישור הדוחות הכספיים לטובת דלק אנרגיה על
זכויותיה של השותפות בחזקות להבטחת התחייבות השותפות לתשלום התמלוגים .האישור העקרוני
האמור כפוף ,בין היתר ,לכך ש )1( -דלק אנרגיה תידרש לעמוד בהוראות מתווה הגז במועד הקובע (ראה גם
ביאור  7להלן) ; ( )2תבוצע הנפקת ניירות הערך של החברה על פי תשקיף שיקבל היתר מרשות ניירות ערך
ו )3( -התחייבות דלק אנרגיה לאיבוד סממני שליטה בחברה – זכויות הצבעה וזכויות למינוי דירקטורים –
תעוגן בתקנון בסעיף משוריין ברוב של  95%מבעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה ,ככל שיינתן.

ה.

יצוין ,כי לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,בחודש מאי  ,2018קיבלה החברה רולינג ממס הכנסה לפיו
תותר לחברה הפחתה של עלות רכישת הזכויות לתמלוגים לפי נוסחת אזילת המאגרים.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור  – 1כללי (המשך):
ו.

ז.

דוחות על הרווח הכולל ,דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש
השנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2016 ,2017ו 2015-לא נכללו בדוחות הכספיים היות ולא היתה
פעילות בחברה מיום הקמתה ועד לתאריך הדוח על המצב הכספי.
עלות הפעלת החברה בתקופות החשבון הינה זניחה ומכוסה על ידי בעלי מניותיה.

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א .הצהרה על ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיים (:)IFRS
הדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.
ב .עקרונות עריכת דוחות כספיים:
הדוחות הכספיים כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע-
.2010
הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם למטבע ההצגה דולר ארה"ב (ראה פסקה ג להלן) ,כאשר כל הערכים
עוגלו לאלף הקרוב ,אלא אם צוין אחרת .הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון העלות.
ג.

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:
 .1מטבע הפעילות :מטבע הפעילות שיציג נאמנה ,בצורה הטובה ביותר ,את ההשפעות הכלכליות של
עסקאות ,אירועים ונסיבות יהיה מטבע הדולר של ארה"ב עבור פעילות החברה .כל עסקה שתבצע
החברה ,שאינה ממטבע הפעילות שלה הינה עסקה במטבע חוץ.
 .2מטבע ההצגה :הדוחות הכספיים של החברה מוצגים במטבע הדולר של ארה"ב.

ד.

הטיפול החשבונאי בעסקת העברת הזכויות:
כאמור בביאור 1ב' לעיל בכוונת דלק אנרגיה להעביר לחברה זכויות לקבלת תמלוגים מנכסי נפט וגז (חזקות
"תמר" ו" -דלית") .עם השלמת העברת הזכויות החברה תמדוד לראשונה את הזכויות הנרכשות מדלק
אנרגיה בהתאם לשווין ההוגן ולאחר מכן תטפל בזכויות האמורות כנכס לא פיננסי אשר יופחת בהתאם
לשיטת האזילה.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור  – 3פרטים נוספים בדבר הזכויות המועברות:
א .כאמור בביאור 1ב' לעיל ,בהתקיימות התנאים המתלים ,תעביר דלק אנרגיה לחברה את הזכויות שלה
לקבלת תמלוגים מדלק קידוחים ומתמר פטרוליום בגין חלקן בחזקות תמר ודלית .להלן פרטים עיקריים
בדבר הזכויות האמורות:

שם החזקה

סוג הזכות

שם הזכות

הזכות בתוקף
עד ()1

חלקה
של דלק
קידוחים
()3( ,)2

חלקה של
תמר
פטרוליום
()2

תמר
דלית

חזקה
חזקה

תמר I/12
דלית I/13

1.12.2038
1.12.2038

22%
22%

9.25%
9.25%

( )1תוקפן של זכויות הנפט מוארך מדי פעם והוא מותנה במילוי התחייבויות מסויימות
במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט .במקרה של אי מילוי התנאים ניתן לבטל את זכות
הנפט.
( )2חלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום הינו ליום  31בדצמבר ( 2017לאחר מיזוג של דלק
קידוחים עם אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת ולאחר מכירת  9.25%מהזכויות לתמר
פטרוליום על ידי דלק קידוחים ,כאמור בסעיף ג' להלן) .בחודש מרץ  ,2018לאחר תאריך
הדוח על המצב הכספי ,רכשה תמר פטרוליום ( 7.5%מתוך  )100%מהזכויות בחזקות תמר
ודלית מחברת  Noble Energy Mediterranean Ltd.ושיעור החזקתה עלה ל.16.75%-
התחייבות לתשלום תמלוגים שחלה על הזכויות הקיימות בתמר פטרוליום ( )9.25%אינה
חלה על הזכויות הנרכשות בהתאם לסעיף זה.
( )3באשר להוראות מתווה הגז בדבר מכירת החזקותיה של דלק קידוחים בחזקות תמר ודלית,
ראה ביאור  7להלן.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור  – 3פרטים נוספים בדבר הזכויות המועברות (המשך):
ב.
( )1על פי דוח שהוכן ביום  6בפברואר  2018על ידי חברת ( Netherland Sewell & Associates Incלהלן:
" "NSAIשהינה מעריכת עתודות ומשאבים מוסמכת ,מומחית ובלתי תלויה) ,על פי כללי ,SPE-PRMS
עתודות הגז הטבעי בפרויקט תמר (הכולל את מאגרי תמר ותמר  ,)SWהמסווגות כעתודות בהפקה ,נכון
ליום  31בדצמבר  ,2017והמסווגות  ,Proved Reservesהינן כ BCM 221.9-וכמות העתודות המסווגות
 Proved + Probable Reservesהינה כ .BCM 313.2-על פי הדוח האמור ,עתודות הקונדנסט במאגר
תמר ותמר  ,SWהמסווגות כעתודות בהפקה ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2017המסווגות Proved Reserves
הינה כ ,Million Barrels 10.2-וכמות העתודות המסווגות  Proved + Probable Reservesהינה כ14.4 -
 .Million Barrelsהעתודות לעיל אינן כוללות את העתודות הגולשות לרשיון ערן.
( )2על פי דוח שהוכן ביום  19במרץ  2018על ידי  ,NSAIעל פי כללי  ,PRE-PRMSכמות המשאבים
המותנים בחזקת "דלית" ,המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה ( )Development Pendingנכון ליום
 31בדצמבר  ,2017נעה בין כ( BCM 6.1-האומדן הנמוך) לכ( BCM 9.5-האומדן הגבוה) .בדוח המשאבים
מצויין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט ,הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר
למכירת גז טבעי.
( )3ההערכות הנ"ל בדבר עתודות הגז הטבעי והקונדנסט בחזקות מבוססות ,בין היתר על מידע גיאולוגי,
גיאופיסי  ,הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בזכויות הנ"ל .ההערכות הנ"ל הינן
בגדר הערכות והשערות מקצועיות של  ,NSAIאשר לגביהן לא קיימת כל וודאות .כמויות הגז הטבעי
והקונדנסט שיופקו בפועל ,עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל ,בין היתר ,כתוצאה
מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או
הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים .ההערכות וההשערות
הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים
של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.
( )4לשותפי תמר הסכמים למכירת חלק משמעותי מעתודות הגז שבמאגר לחברת החשמל לישראל ,ליצרני
חשמל נוספים וללקוחות תעשייתיים ואחרים .בהסכמים נקבעו בדרך כלל כמויות מינימום אותן
מחויבים לרכוש הלקוחות ,תקופות האספקה ,אפשרות לקיטון בכמויות בחלק מהמקרים ומנגנונים
שונים להצמדת המחירים שנקבעו בהסכמים.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)

ביאור  – 3פרטים נוספים בדבר הזכויות המועברות (המשך):
ג .במסגרת הסכמים בין דלק אנרגיה לדלק קידוחים ,התחייבה דלק קידוחים לשלם לדלק אנרגיה תמלוגים
בשיעורים המפורטים להלן מכל חלקה של השותפות בנפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים,
שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט ,שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות אינטרס לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג ,אך
לאחר הפחתת הנפט ,אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה.
זכות התמלוג האמורה צמודה לחלקן של השותפות ותמר פטרוליום בכל אחד מנכסי הנפט .גם באם תעבירנה
השותפות או תמר פטרוליום את זכויותיהן בנכס הנפט ,אז מקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל
ההתחייבויות לתשלום התמלוג כאמור.
במהלך חודש מאי  ,2017התמזגה אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת (להלן -אבנר) עם ולתוך דלק קידוחים
באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של אבנר הועברו לדלק קידוחים .בעקבות השלמת המיזוג ,כל
התחייבויות דלק קידוחים כלפי דלק אנרגיה ביחס לתמלוגים ,בהתאם להסכמי התמלוגים ,בגין חזקות תמר
ודלית חלות על השותפות הממוזגת ,אולם שיעור התמלוגים בגינם הופחת כתוצאה מהמיזוג ב 50%-ביחס
לשיעור התמלוגים הקודם.
כמו כן ,כחלק מההערכות למתווה הגז כאמור בביאור  7להלן ,ביום  20ביולי ,2017 ,הושלמה עסקה לפיה
מכרה דלק קידוחים  9.25%מהזכויות בחזקות תמר ודלית לתמר פטרוליום ,ומניותיה של תמר פטרוליום
הונפקו בבורסה לניירות ערך בתל – אביב .יצויין כי לאחר השלמת העסקה החזיקה דלק קידוחים ב40%-
מהון המניות של תמר פטרוליום ובכ 12%-מזכויות ההצבעה בה (שיעור הצבעה אפקטיבי כ .)16.7%-הזכויות
כאמור הועברו לתמר פטרוליום בכפוף להתחייבויות הקיימות לתשלום תמלוגים לצדדים קשורים ולצדדים
שלישיים לפיכך החל ממועד השלמת העסקה החבות לתשלום התמלוגים בגין הזכויות שנמכרו חלה על תמר
פטרוליום.
כאמור בפסקה א לעיל ,בחודש מרץ  ,2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,רכשה תמר פטרוליום 7.5%
נוספים (מתוך  )100%מהזכויות בחזקות תמר ודלית מחברת ( Noble Energy Mediterranean Ltd.להלן –
"נובל") .התמורה בגין הרכישה כללה גם הקצאת מניות בתמר פטרוליום .לאחר ההנפקה כאמור מחזיקה
דלק קידוחים בכ 22.6%-ובכ 16.7%-מזכויות ההצבעה בה .כאמור בפסקה א לעיל ,זכות התמלוגים שתועבר
לחברה חלה רק על הזכויות של תמר פטרוליום בחזקות שנרכשו מהשותפות (קרי 9.25% :מתוך .)100%
נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה ,זכאית דלק אנרגיה לתמלוגים בשעורים הבאים :עד מועד החזר
ההשקעה בנכס ישולמו תמלוגים בשיעור של  1.125%מחלקן של השותפות ותמר פטרוליום בנכס לגביו חלה
הזכות לתמלוג כאמור לעיל ,ולאחר מועד החזר ההשקעה ישולמו תמלוגים בשיעור  4.875%מחלקן של
השותפות ותמר פטרוליום בנכס לגביו חלה הזכות לתמלוג .
על פי ההסכמים עם משלמי התמלוג ,רשאי מקבל התמלוג לבחור לקבל את התמלוג בעין ,דהיינו ,לקבל חלק
מהנפט ו/או גז הטבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכס נפט .באם מקבל התמלוג לא
יבחר לקבל את התמלוגים בעין ,ישלם משלם התמלוג את שווי השוק ,על-פי באר ,של התמלוגים המגיעים
לו .היות שדלק אנרגיה בחרה שלא לקבל את התמלוגים מפרויקט תמר בעין ,משלמות לה השותפות ותמר
פטרוליום את שווי השוק של התמלוגים על-פי הבאר (ראה גם סעיף ד' להלן).
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור  – 3פרטים נוספים בדבר הזכויות המועברות (המשך):
על פי הערכת השותפות ותמר פטרוליום מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר ,חל במהלך חודש דצמבר לשנת
 .2017יצוין ,כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,בעלי התמלוג (לרבות דלק אנרגיה) והמפקח בשותפות
בוחנים את הנחות עבודה ותחשיבי השותפות לעניין מועד החזר ההשקעה .יצוין כי על השותפות ותמר
פטרוליום לשלם לדלק אנרגיה תמלוגים בשעור שהינו לאחר מועד החזר ההשקעה רטרואקטיבית החל
מהמועד האמור לעיל.
בהקשר זה יודגש כי בכוונת דלק אנרגיה להעביר לחברה ,כמתואר להלן ,את הזכות לקבלת התמלוגים
בשעור שהינו לאחר מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר (קרי ,בשעור  4.875%מחלקה של השותפות ותמר
פטרוליום בנכס) ,כך שאם יתברר ,בניגוד להערכה הנ"ל ,כי מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר יחול לאחר
מועד הזכאות לתמלוגים ,דלק אנרגיה תשפה את החברה בסכום השווה לשווי השוק על-פי הבאר בגין
ההפרש שבין שיעור התמלוג בפועל לאחר מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר לבין שיעור התמלוג בפועל לפני
מועד החזר ההשקעה ,באופן שסך התזרים שיתקבל בחברה (מדלק קידוחים ,תמר פטרוליום ודלק אנרגיה)
יהיה לפי שיעור התמלוג האפקטיבי לאחר מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר .יובהר כי אם ייקבע שמועד
החזר ההשקעה חל לפני חודש דצמבר  ,2017תהיה דלק אנרגיה זכאית לקבלת התשלומים בגין התמלוגים
ששולמו בחסר על-ידי השותפות ותמר פטרוליום לפני מועד הזכאות לתמלוגים .כמו כן יובהר כי ההתחייבות
הנ"ל של דלק אנרגיה אינה חלה ביחס לתמלוגים מחזקת דלית ,אם וכאשר ישולמו בעתיד.
יודגש ,כי שיעור תמלוג אפקטיבי עשוי להשתנות לאור ההחלטה שתתקבל בקשר עם אופן חישוב שווי השוק
על-פי הבאר ,כמפורט בסעיף ד' להלן.
ד .אופן חישוב שווי השוק של התמלוגים:
על פי תנאי התמלוג ,השותפות ותמר פטרוליום מחוייבות לשלם לבעלי התמלוגים את שווי השוק של
התמלוגים "על פי הבאר" .חישוב שווי השוק של התמלוגים מפרויקט תמר על פי הבאר ,נעשה עד כה בפועל
בהתאם לאופן בו חושב שווי השוק של תמלוגי המדינה ,כפי שיפורט להלן .לפיכך ,אופן חישוב שווי השוק
של תמלוגי המדינה משפיע גם על שיעור התמלוג האפקטיבי של זכות התמלוגים שתועבר לחברה.
חוק הנפט ,המתייחס לחובת תשלום התמלוגים למדינה ,קובע ,בין היתר ,כי בעל חזקה ישלם למדינה תמלוג
בשיעור של שמינית ( )12.5%מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה ,וכי בעל חזקה ישלם לאוצר
המדינה את "שווי השוק של התמלוג על פי הבאר".
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,השותפים בפרויקט תמר נמצאים בדיון עם הממונה על ענייני הנפט
לגבי אופן חישוב שווי השוק על פי באר בפרויקט תמר .עד להשלמת הדיונים האמורים משלמים שותפי תמר
למדינה מקדמות ,תחת מחאה ,על חשבון התמלוגים ,אשר עד חודש פברואר  2017עמדו על שיעור של כ-
 12%מהכנסות פרויקט תמר .בהתאם למכתב שהתקבל ממשרד האנרגיה בחודש פברואר  ,2017שיעור
התמלוג האפקטיבי המשולם כמקדמות (תחת מחאה) לשנת  2017עומד על .11.65%
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור  – 3פרטים נוספים בדבר הזכויות המועברות (המשך):
ד .אופן חישוב שווי השוק של התמלוגים (המשך):
לעמדת המפעילה ויתר השותפים בפרויקט תמר ,תחשיב שווי השוק של תמלוגי המדינה על פי הבאר צריך
להיות מבוסס על העקרונות לפיהם חושב שווי השוק האמור בפרויקט ים תטיס (פרויקט נוסף בו מחזיקה
השותפות ואשר מהכנסותיו משולמים תמלוגים למדינה) ,דהינו על-פי עקרונות "הנוסחה האנגלית" ,לפיה
מכירה המדינה בסוגי הוצאות מסויימים ,ובכלל זאת צנרת ,פלטפורמה ,מתקני הפקה על היבשה ,ציוד תת-
ימי ,הוצאות תפעול ,והוצאות ריבית ,על-פי שיעורים מסויימים שנקבעו לסוגי ההוצאות השונות .על-פי
תתחשיב הנוסחה האנגלית ,אשר מהווה את האומדן הקרוב ביותר להסכם אשר נחתם עם המדינה בפרויקט
ים תטיס ,שיעור התמלוג האפקטיבי למדינה בפרויקט תמר ,עליו התבססה השותפות בדוחותיה הכספיים,
בשנים  2016 ,2015ו 2017-הינו כ ,11.26%-כ ,11.15%-וכ ,11.22%-בהתאמה.
כאמור ,השותפות ותמר פטרוליום משלמות לדלק אנרגיה תמלוגים בגין הכנסות פרויקט תמר בהתאם
לאותם עקרונות לפיהם מחושבים תמלוגי המדינה כמתואר לעיל .לפיכך שיעור התמלוג האפקטיבי אשר
שולם לדלק אנרגיה בפרויקט תמר בשנים  2016 ,2015ו 2017-הינו כ 1%-מההכנסות בפרויקט תמר ,לכל
אחת מהשנים האמורות .השיעור האמור הינו לאחר ההתאמה בגין מיזוג השותפות עם אבנר ,כאמור לעיל
ומשקף את שיעור התמלוג לפני מועד החזר ההשקעה .שיעור התמלוג לאחר מועד החזר ההשקעה נאמד,
בשלב זה ,בכ.4.4%-
הכנסותיה של דלק אנרגיה מתמלוגים ,בגין חלקן של השותפות ושל תמר פטרוליום ,הסתכמו בשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2017לסך כ 6.9-מליוני דולר ( – 2016כ 5.5 -מליוני דולר – 2015 ,כ 5.1 -מליוני
דולר) ,וזאת בהתחשב בהערכת דלק אנרגיה לגבי מועד החזר ההשקעה ,כאמור בסעיף ג' לעיל.
בהתאם להחלטה שתתקבל בקשר עם אופן חישוב שווי השוק של התמלוגים על-פי הבאר ,עשויים להשתנות
שיעורי התמלוג הסופי ,ויתכן כי החברה תידרש להחזיר הפרשים בגין התמלוגים שישולמו לה ביתר (או
תהיה זכאית להפרשים בגין התמלוגים שישולמו לה בחסר) ,לאחר מועד הזכאות לתמלוגים ,ככל שישולמו.
ההפרשים בגין התקופה שקדמה למועד הזכאות לתמלוגים יחולו על דלק אנרגיה.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור  – 3פרטים נוספים בדבר הזכויות המועברות (המשך):
ה .ביום  18ביוני  2014הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לאישור תובענה ייצוגית על-ידי צרכן של
חברת החשמל נגד שותפי תמר (להלן  -בקשת האישור) .עניינה של הבקשה האמורה במחיר שבו מוכרים
שותפי תמר גז טבעי לחברת החשמל.
בבקשת האישור נטען כי מחיר הגז לחברת החשמל הוא מחיר בלתי הוגן המהווה ניצול לרעה של מעמדם של
שותפי תמר כבעלי מונופולין בתחום אספקת גז טבעי בישראל ,באופן המנוגד לסעיף 29א לחוק ההגבלים
העסקיים.
הסעדים המבוקשים בבקשת האישור הם :פיצוי של כל צרכני החשמל בהפרש שבין המחיר ששילמה חברת
החשמל עבור גז טבעי שסו פק על ידי שותפי תמר לבין מחירו ההוגן ,המוערך בסך כולל של כ 2.5-מיליארד
ש"ח (במונחי  ,)100%וכן צווים הצהרתיים ,לפיהם על שותפי תמר להימנע מלמכור את הגז הטבעי מפרויקט
תמר בסכום העולה על הסכום שנקבע בבקשת האישור ,ומכירתו במחיר גבוה יותר מהווה ניצול לרעה של
כוחם המונופוליסטי.
ביום  7ביולי  2016התקיים דיון בבית המשפט בבקשת סילוק על הסף אשר הגישו שותפי תמר ביום 20
באפריל  , 2016לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה מטעמו לפיה יש לסלק על הסף את בקשת
האישור .בעמדתו טען היועץ המשפטי לממשלה כי אין מקום לברר את התובענה הייצוגית ,משום שלא ניתן
לתקוף את אסדרת המחירים (שהיא רכיב אחד במתווה הגז) במנותק ממתווה הגז כולו ,ומקומה של
הביקורת השיפוטית על מתווה הגז היא בבג"ץ ולא בתובענה ייצוגית .היועץ המשפטי לממשלה הוסיף וטען
כי בירור התובענה הייצוגית עלול לסכל את מימוש מתווה הגז.
ביום  23בנובמבר  2016ניתנה החלטה לפיה נדחתה הבקשה לסילוק בקשת האישור על הסף ,וביום 15
בדצמבר  2016הגישו שותפי תמר בקשת רשות ערעור על החלטה זו.
דיון בבקשת רשות הערעור התקיים ביום  16במרץ  2017בפני הרכב של שלושה שופטים .ביום  28בספטמבר
 2017התקבלה החלטת בית המשפט העליון לדחות את בקשת הערעור ולהחזיר את הדיון לבית המשפט
המחוזי על מנת שידון בבקשת האישור לגופה .ביום  18באוקטובר  2017התקיים דיון קדם-משפט בבית
המשפט המחוזי במסגרתו נקבעו מועדים לחקירות המומחים והמצהירים בתיק לחודשים ינואר ופברואר
 .2018ביום  29באוקטובר  2017הגישו שותפי תמר בקשה לזימון עדים בתיק מטעם המדינה ובקשה להוספת
ראיות .ביום  8בדצמבר  2017קיבל בית המשפט את הבקשה לזימון עדים כאמור וקבע כי אלו יגישו תצהירים
עליהם יחקרו בחודש מרץ  .2018כמו כן ,דחה בית המשפט את בקשת שותפי תמר להוספת ראיות .בנוסף
יצויין כי התקבלה בקשתה של תמר פטרוליום להצטרפות להליך המשפטי.
בחודש אפריל  2018הגישו באי כוח המבקש המנוח בקשה מוסכמת להחליפו באלמנתו ,בכפוף להגשת תצהיר
משלים מטעמה ובאותו היום אושרה הבקשה על-ידי בית המשפט .ביום  6במאי  2018התקיימו חקירות
המצהירים מטעם המדינה .חקירות יתר המצהירים בהליך נקבעו לימים  22במאי  2018ו 26 -ביוני .2018
להערכת החברה ,בהתבסס על הערכת היועצים המשפטיים המטפלים בתובענה מטעם השותפות ותמר
פטרוליום ,סיכוייה של בקשת האישור להתקבל ,נמוכים מ.50% -
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור  - 4הון החברה:
א .הרכב הון המניות:

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .רשומות
ע"ש

 31בדצמבר 2017
מונפק
ונפרע
רשום
מספר
מספר
המניות
המניות
1,000
1,000

 31בדצמבר 2016
מונפק
ונפרע
רשום
מספר
מספר
המניות
המניות
1,000
1,000

המניות מקנות למחזיק בהן זכויות הצבעה ,זכויות לקבלת דיבידנדים וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי
החברה במקרה של פירוק.
ביום  21במאי ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) קיבלה האסיפה הכללית של החברה החלטה
להגדלת ההון הרשום של החברה ב 99,999,000 -מיליון ש"ח כך שההון הרשום של החברה יעמוד על
 100,000,000ש"ח מחולק ל 100,000,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.
ביאור  – 5חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע ,התשע"א:2011-
בחודש אפריל  2011התקבל בכנסת חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע ,התשע"א( 2011-להלן" :החוק") .יישומו
של החוק מביא לשינוי בכללי המיסוי החלים ,בין היתר ,על הכנסות החברה .הוראות המיסוי כוללות ,בין היתר,
החלת היטל רווחי נפט וגז לפי מנגנון שנקבע בחוק וביטול ניכוי האזילה .חוק זה חל ,כאמור ,על הכנסות החברה
מתמלוגים.
עיקרי הוראות החוק כוללים הנהגת היטל רווחי נפט וגז בשיעור שיקבע כאמור להלן .שיעור ההיטל יחושב לפי
מנגנון מוצע מסוג  Rפקטור ,על פי היחס בין ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט לבין ההשקעות המצטברות
כפי שהוגדרו בחוק .היטל מינימאלי של  20%ייגבה החל בשלב שבו יחס  Rפקטור יגיע ל ,1.5-וכשיעלה היחס
יגדל ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור המקסימאלי  50%עד הגעת היחס ל .2.3-כמו-כן ,נקבע ששיעור
ההיטל כאמור ,יופחת החל משנת  2016במכפלה של  0.64בהפרש בין שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126
לפקודת מס הכנסה לגבי כל שנת מס לבין שיעור המס  .18%בהתאם לשיעור מס החברות שנקבע החל משנת
 2016ואילך השיעור המקסימלי יעמוד על .46.8%
בנוסף נקבעו הוראות נוספות לענין ההיטל ,בין היתר ,ההיטל יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הכנסה; גבולות
ההיטל לא ייכללו מתקני יצוא; ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מאגר בנפרד ( ;)Ring Fencingתשלום על ידי
בעל זכות נפט המחושב כשיעור מהנפט המופק ,יהיה חייב מקבל התשלום בתשלום היטל בהתאם לגובה
התשלום שקיבל ,וסכום זה יופחת מסכום היטל שבו חב בעל זכות הנפט.
כמו כן ,בחוק נקבעו כללים לאיחוד או להפרדה של מיזמי נפט לעניין החוק.
ההוראות בדבר הטלת היטל רווחי נפט וגז הינן בתחילה מיום  10באפריל  2011והן כוללות הוראות מעבר לגביי
מיזמים שהחלו בהפקה מסחרית עד ליום  1בינואר .2014
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור  - 6מסים על ההכנסה:
א .שיעורי המס החלים על החברה:
שיעור מס החברות בישראל בשנת  2017הינו .24%
בחודש דצמבר  2016אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות
התקציב  2017ו ,)2018 -התשע"ז –  ,2016אשר כולל ,בין היתר ,הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 1
בינואר 2018 ,לשיעור של .23%
ב.

שומות מס:
לחברה לא הוצאו שומות מס מאז היווסדה.

ביאור  -7רגולציה:
א .מתווה הגז:
ביום  16באוגוסט  ,2015התקבלה החלטת ממשלה מס' ( 476אשר שבה ואומצה בהחלטת הממשלה מיום 22
במאי  )2016בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות
הגז הטבעי "לוויתן"" ,כריש" ו"תנין" ושדות גז נוספים" (להלן  -המתווה או החלטת הממשלה) ,אשר נכנסה
לתוקף ביום  17בדצמבר  2015עם הענקת פטור מהוראות מסוימות בחוק ההגבלים העסקיים לשותפות
המוגבלת ,רציו ונובל על ידי ראש הממשלה ,בתפקידו כשר הכלכלה בהתאם להוראות סעיף  52לחוק ההגבלים
העסקיים (להלן  -הפטור).
להלן עיקרי התנאים ,שבהתקיימותם מותנה קבלת הפטור ,ככל שהם רלבנטיים לחברה:
 .1השותפות תעביר תוך  72חודשים ממועד מתן הפטור לפי חוק ההגבלים העסקיים (להלן  -המועד
הקובע לתמר) את מלוא זכויותיהן בחזקת תמר לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם או למי
שמחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין ,בכפוף לאישור הממונה על ענייני
הנפט :עד המועד הקובע לתמר תעביר נובל לממונה על ענייני הנפט חוזה מכירה מחייב ,כך שלאחר
מימושו ,זכויות נובל בחזקת תמר לא יהיו גבוהות מ 25%-והזכויות העודפות יועברו לצד שלישי
שאיננו קשור לצדדים או מי מהם ,ואינו מחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין,
בכפוף לאישור הממונה על הנפט.
 .2קביעת תנאים נוספים בהסכמים חדשים למכירת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר שייחתמו במועד
החלטת הממשלה;
 .3במסגרת החלטת הממשלה נקבעו הוראות הממשלה כדלהלן:
 )1התייחסות לפיקוח על משק הגז הטבעי ברמה של דיווח על רווחיות ומחירי הגז
 )2הצעת חלופות בנוגע למחיר והצמדה על ידי בעלי הזכויות בחזקות תמר ולוויתן לצרכנים פוטנציאלים
 )3מכסות ייצוא גז טבעי על פי עיקרי המלצותיה של ועדת צמח
 )4אישור פיתוח של מאגר SW
 )5הסדרת סוגיות מיסוי שונות הנוגעות לפעילות במאגרי תמר ולוויתן
 )6התחייבות בעלי הזכויות במאגרי תמר ולוויתן להשקיע בתוכן מקומי
 )7קיום סביבה רגולטורית יציבה
ביאור  -7רגולציה (המשך):
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
א.

מתווה הגז (המשך):
 )8דחיית מועד התחלת ההפקה המסחרית ממאגר לוויתן עד ל 48-חודשים מהמועד בו ניתן הפטור
 )9התקשרות בהסכמים מחייבים לרכישת ציוד ושירותים לצורך פיתוח חזקת לוויתן עד סוף שנת .2017
בעקבות החלטת הממשלה ומתן הפטור הוגשו מספר עתירות לבג"ץ .ביום  27במרס  2016ניתן פסק דינו
של בג"ץ בעניין העתירות האמורות.
יצוין כי בקשר עם ההוראות המפורטות לעיל ,ביום  2באפריל  ,2017הבהירו שותפי תמר בהודעה ששלחו
לשר האנרגיה ,לממונה על התקציבים במשרד האוצר ולממונה על הגבלים עסקיים ,כדלקמן:
במקרה של עיכוב באספקת גז לראשונה על-ידי ספק גז חדש ,יאפשרו שותפי תמר ללקוחותיהם ,בהתאם
להסכמי אספקת גז שנחתמו ממועד מתווה הגז ועד תום  4שנים מהמועד בו אישר הממונה את העברת
הזכויות במאגרי הגז "כריש" ו"-תנין" (מועד פתיחת האופציות) ,אשר היו אמורים לעבור לרכוש גז מהספק
החדש ,באופן מלא או באופן חלקי ,להאריך את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש יוכל לספק גז
בכמויות מסחריות (אך לא יותר מ 8-שנים מיום חתימת ההסכם עימם) ,וזאת מבלי לשנות את תנאי
ההסכם .כן הבהירו שותפי תמר כי יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר המבקש להקים מתקנים
חדשים ואשר נאלץ בשל דרישות המממנים של המתקנים לחתום על הסכם אספקת גז ארוך טווח ,את
האפשרות לחתום עמם על הסכם שאורכו עולה על  8שנים ,ובהתאם לקיבולת האספקה של פרויקט תמר.
ביום  22במאי  2016שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  16באוגוסט  2015בעניין המתווה ,תוך
קביעת הסדר חלופי לפרק י' למתווה בעניין "סביבה רגולטורית יציבה" ,לשם הבטחת סביבה רגולטורית
המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים פועלת דלק קידוחים ליישום הוראות מתווה הגז הרלוונטיות לגביהן.
במסגרת זו ,נמכרו  9.25%מזכויותיה של השותפות בחזקות תמר ודלית כמפורט בביאור 3ג' לעיל .בנוסף
לאמור ,למיטב ידיעת החברה ,ממשיכה דלק קידוחים לבחון חלופות שונות למכירת יתרת החזקותיה
במאגרים ,כמתחייב על-פי מתווה הגז.

ב .דלק אנרגיה ערכה דיונים עם נציגי רשויות המדינה בקשר עם השאלה האם הוראות מתווה הגז כאמור
לעיל ,לעניין מחויבותה של דלק קידוחים למימוש זכויותיה במאגר תמר ,מקיימות גם צורך של דלק אנרגיה
לממש את התמלוג שהיא מחזיקה בו ממאגר תמר ,וזאת בתוך פרק הזמן שקבוע במתווה למימוש תמר ,קרי עד
ליום  17בדצמבר( 2021 ,בתוך כ 4 -שנים) .כעולה ממכתב רשות ההגבלים העסקיים מיום  3בינואר  ,2018ככל
שביום  17בדצמבר  2021תהיה דלק אנרגיה "אדם קשור" לחברה כמשמעות המונח בהוראות מתווה הגז ,וככל
שבמועד זה תחזיק דלק אנרגיה במניות החברה בשיעור של  5%או יותר ,הרי שיחולו הוראות מתווה הגז באופן
שהסנקציה בגין אי עמידה בו תחול אך ורק בקשר עם מניותיה של דלק אנרגיה בחברה .על כן ,להוראות מתווה
הגז לא תהיינה השלכות על זכויות התמלוג המועברות לחברה.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי דולר ארה"ב)
ביאור -8בעלי עניין וצדדים קשורים
א .ביום  22במאי ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) ,אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקה
של מר מאיר מנחם (להלן" :מר מנחם") כמנכ"ל החברה ,בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול בתוקף
מיום  1במאי  .2018על -פי הסכם ההעסקה שכרו החודשי של מר מנחם עומד על סך של  67,500ש"ח
(בתוספת מע"מ) לחודש (עבור  75%משרה) כנגד הצגת חשבונית מס כדין .בהתאם להסכם ההעסקה
זכאי מר מנחם לתנאים נלווים .כמו כן ,במקרה של סיום העסקתו תהיה החברה רשאית להעניק
למנכ"ל מענק הסתגלות ו/או מענק פרישה של  3משכורות חודשיות ברוטו בהתאם למדיניות התגמול
של החברה .כמו כן ,מכיל הסכם ההעסקה הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות לתקופה
בת  90ימים מתום העסקתו .מובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין מר מנחם לבין החברה מכוח
הסכם ההעסקה .על אף האמור לעיל מובהר כי במידה והחברה לא תצא בהנפקה חדשה לציבור של
ניירות ערך בהתאם לתשקיף שבכוונתה לפרסם בחודש מאי  ,2018יהא זכאי מר מנחם לתשלום בהתאם
להסכם זה עד ליום  30.6.2018ולאחר מועד זה הסכם זה יבוטל.
ב .ביום  21במאי ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית של החברה התקשרות למתן שירותים עם דלק אנרגיה ,לתקופה שלא תעלה על  6חודשים מיום
השלמת ההנפקה ,לפיו מספקת דלק אנרגיה לחברה שירותים הכוללית ,בין היתר ,שירותי משרד
ומזכירות  ,שירותי הנהלת חשבונות וחשבות ושירותי מזכירות .בתמורה למתן השירותים כאמור
החברה תשלם לדלק אנרגיה דמי ניהול רבעוניים בסך של  45אלפי דולר בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית
מס כדין .על אף האמור לעיל ,כל אחד מהצדדים להסכם רשאי להביאו לידי סיום ,במתן הודעה
מוקדמת לצד השני של חודש מראש.

ביאור  - 9הסמכה על חתימה בדוח הכספי:
בהעדר נושא משרה אחראי על תחום הכספים ,הסמיך דירקטוריון החברה ביום  22במאי  2018את הדירקטור
רמי ארמון לחתום כאחראי על תחום הכספים על דוחות אלה.

---------- ------------
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
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4-6

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ (להלן" :החברה") ,הכולל את הדוח התמציתי
על המצב הכספי ליום  31במרץ  . 2018הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי למועד
ביניים זה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת
מידע כספי למועד ביניים זה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי למועד ביניים זה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנער כת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים
ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים
להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך  ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע
הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים ) ,התש"ל .1970-

תל אביב 22 ,במאי 2018

זיו האפט
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

-2-

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
דוחות תמציתיים על המצב הכספי (באלפי דולר)
31.3.2018
בלתי מבוקר

31.12.2017
מבוקר

31.3.2017
בלתי מבוקר

נכסים:
נכסים שוטפים:
בעלי מניות

*

*

*

הון:
הון מניות

*

*

*

*פחות מאלף דולר

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.

 22במאי 2018
תאריך אישור
הדוח הכספי

מאיר מנחם
מנכ"ל ודירקטור

אסי ברטפלד
יו"ר הדירקטוריון

רמי ארמון
דירקטור
מוסמך חתימה ע"י
הדיקרטוריון כאחראי על
תחום הכספים (*)

(*) לעניין הסמכת הדירקטורים לחתום על הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים – ראה באור 4
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  31במרץ 2018
ביאור  - 1כללי:
א.

ב.

החברה הוקמה ביום  6.11.2012כחברה פרטית מוגבלת במניות .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים
מוחזקת החברה במלואה על-ידי דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן" :דלק אנרגיה") .לחברה לא היתה
פעילות מיום הקמתה.
ביום  22במאי ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) ,אישרו דירקטוריון החברה וכן דירקטוריון דלק
אנרגיה הסכם לפיו דלק אנרגיה תעביר לחברה את זכויותיה לקבלת תמלוגים מנכסי נפט וגז כמפורט בסעיף
ג' להלן ,כנגד תמורה שתשולם במזומן (ואשר מקורה בהנפקת אגרות חוב ומניות החברה לציבור) וכן,
בתנאים מסוימים ,כנגד הקצאת מניות החברה לדלק אנרגיה ,וזאת בכפוף לתנאים המתלים כפי שמתוארים
להלן:
 .1השלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים ,ובלבד שלפחות  60%מהמניות שתוצענה על פי תשקיף
תירכשנה על ידי הציבור
 .2קבלת האישורים מאת הממונה על ענייני הנפט הדרושים על פי חוק הנפט ,התשי"ב( 1952-להלן" :חוק
הנפט") ורישום זכות התמלוגים על שם החברה בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט.
 .3אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף למסחר
בבורסה.

ג.

בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כפי שפורטו בפסקה ב לעיל ,דלק אנרגיה תמחה לחברה בהמחאה
בלתי חוזרת את זכותה לקבלת תמלוגים מחלקה של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (( )22%שותפות
בשליטת דלק אנרגיה ,להלן – דלק קידוחים או השותפות) ומחלקה של תמר פטרוליום בע"מ (( )9.25%חברה
כלולה של דלק קידוחים ,להלן – תמר פטרוליום) בנפט ו/או בגז ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו
וינוצלו מנכסי הנפט מחזקות " I/12תמר" ו " I/13 -דלית" לפרטים נוספים אודות הזכויות המועברות ,ראה
ביאור  3לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר ( 2017להלן – הדוחות הכספיים השנתיים).
יצוין ,כי החברה תהיה זכאית לקבלת תקבולי התמלוגים למפרע החל מיום  1בינואר ( 2018להלן"-מועד
הזכאות לתמלוגים") .יובהר ,כי החברה תהיה זכאית לכל זכות ותישא בכל חבות ביחס לתמלוגים שנתקבלו
בגין הגז שנמכר לאחר מועד הזכאות לתמלוגים ,לרבות כל חבות בגין התביעה המתוארת בביאור 3ה לדוחות
השנתיים ,ככל שתהיה כזו.

ד.

דלק אנרגיה קיבלה אישור עקרוני מהממונה על ענייני הנפט להעברה לחברה ,בהתאם לסעיף  76לחוק הנפט,
של הזכות לתמלוגים וכן של שעבוד שרשום במועד אישור הדוחות הכספיים לטובת דלק אנרגיה על
זכויותיה של השותפות בחזקות להבטחת התחייבות השותפות לתשלום התמלוגים .האישור העקרוני
האמור כפוף ,בין היתר ,לכך ש )1( -דלק אנרגיה תידרש לעמוד בהוראות מתווה הגז במועד הקובע (ראה גם
ביאור  7להלן) ; ( )2תבוצע הנפקת ניירות הערך של החברה על פי תשקיף שיקבל היתר מרשות ניירות ערך
ו )3( -התחייבות דלק אנרגיה לאיבוד סממני שליטה בחברה – זכויות הצבעה וזכויות למינוי דירקטורים –
תעוגן בתקנון בסעיף משוריין ברוב של  95%מבעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה ,ככל שיינתן.

ה.

יצוין ,כי לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,בחודש מאי  ,2018קיבלה החברה רולינג ממס הכנסה לפיו
תותר לחברה הפחתה של עלות רכישת הזכויות לתמלוגים לפי נוסחת אזילת המאגרים.

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
4

ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  31במרץ 2018
ביאור  – 1כללי (המשך):
ו.

בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2018 ,הכירה דלק אנרגיה בהכנסות מתמלוגים בגין
חזקת תמר בסך של כ 6.4-מליוני דולר לעומת כ 1.5-מליוני דולר בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרץ  .2017יצוין כי ההכנסות מתמלוגים בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ,
 2018הינן בהתאם לשעור התמלוגים לאחר מועד החזר ההשקעה ( 4.875%מחלקן של השותפות ותמר
פטרוליום בנכס לגביו חלה הזכות לתמלוג) כאשר בתקופה המקבילה אשתקד התקבלו התמלוגים בהתאם
לשעורי התמלוג לפני מועד החזר ההשקעה .לפרטים נוספים ראה באור 3ג' לדוחות הכספיים השנתיים.

ז.

דוחות על הרווח הכולל ,דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים לא נכללו בדוחות
הכספיים היות ולא היתה פעילות בחברה מיום הקמתה ועד לתאריך הדוח על המצב הכספי.

ח.

יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים אלה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים .לכן ,לא הובאו
במסגרת דוחות כספיים תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע
שכבר דווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה.

ט.

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי " – IAS 34דיווח כספי
לתקופות ביניים".

י.

הדוחות התמציתיים ביניים מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל.1970-

יא .עלות הפעלת החברה בתקופות החשבון הינה זניחה ומכוסה על ידי בעלי מניותיה.
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב אשר ננקטו בדוחות
הכספיים השנתיים.
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דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  31במרץ 2018
ביאור  – 3מידע נוסף:
א .ביום  22במאי ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) ,אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקה
של מר מאיר מנחם (להלן" :מר מנחם") כמנכ"ל החברה ,בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול בתוקף
מיום  1במאי  .2018על -פי הסכם ההעסקה שכרו החודשי של מר מנחם עומד על סך של  67,500ש"ח
(בתוספת מע"מ) לחודש (עבור  75%משרה) כנגד הצגת חשבונית מס כדין .בהתאם להסכם ההעסקה
זכאי מר מנחם לתנאים נלווים .כמו כן ,במקרה של סיום העסקתו תהיה החברה רשאית להעניק
למנכ"ל מענק הסתגלות ו/או מענק פרישה של  3משכורות חודשיות ברוטו בהתאם למדיניות התגמול
של החברה .כמו כן ,מכיל הסכם ההעסקה הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות לתקופה
בת  90ימים מתום העסקתו .מובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין מר מנחם לבין החברה מכוח
הסכם ההעסקה .על אף האמור לעיל מובהר כי במידה והחברה לא תצא בהנפקה חדשה לציבור של
ניירות ערך בהתאם לתשקיף שבכוונתה לפרסם בחודש מאי  ,2018יהא זכאי מר מנחם לתשלום בהתאם
להסכם זה עד ליום  30.6.2018ולאחר מועד זה הסכם זה יבוטל.
ב .בהמשך לאמור בביאור  3ה לדוחות הכספיים השנתיים בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית על ידי
צרכן של חברת החשמל ,בחודש אפריל  2018הגישו באי כוח המבקש המנוח בקשה מוסכמת להחליפו
באלמנתו ,בכפוף להגשת תצהיר משלים מטעמה ובאותו היום אושרה הבקשה על-ידי בית המשפט.
ביום  6במאי  2018התקיימו חקירות המצהירים מטעם המדינה .חקירות יתר המצהירים בהליך נקבעו
לימים  22במאי  2018ו 26 -ביוני  .2018להערכת החברה ,בהתבסס על הערכת היועצים המשפטיים
המטפלים בתובענה מטעם השותפות ותמר פטרוליום ,סיכוייה של בקשת האישור להתקבל ,נמוכים מ-
.50%
ג .ביום  21במאי ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית של החברה התקשרות למתן שירותים עם דלק אנרגיה ,לתקופה שלא תעלה על  6חודשים מיום
השלמת ההנפקה ,לפיו מספקת דלק אנרגיה לחברה שירותים הכוללית ,בין היתר ,שירותי משרד
ומזכירות ,שירותי הנהלת חשבונות וחשבות ושירותי מזכירות .בתמורה למתן השירותים כאמור
החברה תשלם לדלק אנרגיה דמי ניהול רבעוניים בסך של  45אלפי דולר בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית
מס כדין .על אף האמור לעיל ,כל אחד מהצדדים להסכם רשאי להביאו לידי סיום ,במתן הודעה
מוקדמת לצד השני של חודש מראש.
ד .ביום  21במאי ( 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) קיבלה האסיפה הכללית של החברה החלטה
להגדלת ההון הרשום של החברה ב 99,999,000 -מיליון ש"ח כך שההון הרשום של החברה יעמוד על
 100,000,000ש"ח מחולק ל 100,000,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.
ביאור  - 4הסמכה על חתימה בדוח הכספי:
בהעדר נושא משרה אחראי על תחום הכספים ,הסמיך דירקטוריון החברה ביום  22במאי  2018את הדירקטור
רמי ארמון לחתום כאחראי על תחום הכספים על דוחות אלה.
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פרק  :10חוות דעת משפטית

תל-אביב 23 ,במאי2018 ,
לכבוד
דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
שד' אבא אבן ,19
הרצליה פיתוח

ג.א.נ,.
הנדון :תשקיף להשלמה ותשקיף המדף של דלק תמלוגים ( )2012בע"מ
הננו מתייחסים לתשקיף להשלמה ותשקיף המדף (להלן ביחד" :התשקיף") ,העומד להתפרסם
על-ידי דלק תמלוגים ( )2012בע"מ ("החברה") ,בדבר הנפקה לציבור של  20,000,000מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של החברה ושל  475,000,000אגרות חוב (סדרה א') רשומות על שם
בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת (להלן" :ניירות הערך המוצעים").
לבקשתכם הננו נותנים לכם את חוות דעתנו כדלקמן:
 .1לדעתנו ,הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו
נכונה בתשקיף.
 .2לדעתנו ,החברה מוסמכת להציע את ניירות הערך המוצעים בדרך המתוארת בתשקיף.
 .3לדעתנו ,הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המיועד להתפרסם בחודש מאי .2018

בכבוד רב,

רן שלום ,עו"ד

לירז כהנא ,עו"ד
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פרק  :11פרטים נוספים
 11.1הוצאות ההצעה
החברה מעריכה את ההוצאות הכרוכות בהצעת אגרות החוב על-פי תשקיף זה בסכום של כ1.5 -
מיליון דולר.
 11.2עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה ,מההיתר לפרסומו ,וכן העתק מכל דוח ,אישור או חוות דעת הכלולים
בתשקיף זה עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה ,בשעות העבודה הרגילות .בנוסף ,עותק
מהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו .www.magna.isa.gov.il
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