ההשקעה בניירות הערך של השותפות כרוכה בסיכון ממשי של אובדן כספי ההשקעה ,כולם או חלקם ,תוך פרק זמן העשוי להיות קצר
יחסית .לפרטים נוספים ראו סעיף  1.21בפרק א' (תיאור עסקי השותפות) לדוח התקופתי של השותפות לשנת ( 2019שפורסם ביום
 ,24.3.2020אסמכתא "( )2020-01-028809דוח  )"2019שנכלל בפרק  8לתשקיף על דרך ההפניה.
מודיעין-אנרגיה ניהול ()1992
בע"מ
השותף הכללי (המציע של
יחידות השתתפות ושל כתבי
אופציה הניתנים למימוש ליחידות
השתתפות)

מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ
הנאמן והשותף המוגבל (המנפיק
של יחידות השתתפות ושל כתבי
אופציה הניתנים למימוש ליחידות
השתתפות)

שמעון אבנעים ,רו"ח
המפקח

מודיעין-אנרגיה – שותפות
מוגבלת
השותפות (המציעה והמנפיקה
של אגרות חוב)

תשקיף מדף
אשר לפיו ניתן להציע ניירות ערך שונים (יחידות השתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל
(הנאמן) בשותפות ,המוחזקות ומופעלות על-ידי השותף המוגבל בנאמנות לטובת בעלי היחידות ותחת פיקוחו של
המפקח ("יחידות השתתפות") ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות,
כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות
להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר
שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי) ,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-
באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם
להוראות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") כפי שיהיו באותה עת ובכפוף להוראות הסכם
השותפות והסכם הנאמנות.
להלן גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה גדולה על עסקי השותפות :תנודתיות מחיר הנפט ,הסיכונים
הכרוכים בדרך כלל בחיפושי-נפט ,סיכוני תפעול ,סיכוני אקספלורציה והתבססות על נתונים חלקיים או משוערים,
ועל הנחות והערכות ,פיתוח והפקה ,השתתפות בפעולות חיפושים נוספות ואפשרות של העדר כדאיות כלכלית,
כפיפות לרגולציה סביבתית ,תלות בקבלת היתרים ואישורים ,אי יציבות בשווקים והאטה כלכלית .להרחבה בדבר
כל אחד מגורמי הסיכון האמורים ולגורמי סיכון נוספים המאפיינים את תעשיית הנפט והגז ובכלל זה את פעילותה
של השותפות ראו סעיף  1.21בפרק א' בדוח  2019אשר המידע המופיע בו מובא כאן על דרך ההפניה .ראה גם
סעיף  8.1.11בתשקיף לענין השלכות נגיף הקורונה וכן ביאור 1ח' בדוחות הכספיים של השותפות ליום 31.12.2019
המהווים חלק מדוח  2019וביאור 1ד' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של השותפות ליום  ,31.3.2020אשר
המידע המופיע בהם מובא כאן על דרך ההפניה.
השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל-
"( 1970התקנות ") וחלות עליה כל ההקלות הנכללות בתקנות ,ככל שהן רלבנטיות או תהיינה רלבנטיות בעתיד
לשותפות .על אף האמור ,החל מתקופת הדיווח שהחלה ביום  1.1.2018השותפות מדווחת לפי מתכונת דיווח
רבעונית.
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 .www.maya.tase.co.il
תאריך התשקיף 30 :ביולי2020 ,
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פרק  :1מבוא
1.1

מבוא
השותפות :מודיעין-אנרגיה  -שותפות מוגבלת ("השותפות") נוסדה על פי הסכם
שותפות מוגבלת שנחתם בתאריך  25.5.1992בין מודיעין-אנרגיה ניהול ()1992
בע"מ כשותף כללי ("השותף הכללי") מצד אחד לבין מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ
מצד שני כשותף מוגבל ("השותף המוגבל" או "הנאמן") ,כפי שתוקן מעת לעת
("הסכם השותפות") .השותפות נרשמה ביום  25.5.1992כשותפות מוגבלת לפי
פקודת השותפויות (נוסח חדש) ,תשל"ה .1975-בהתאם לסעיף (61א) לפקודת
השותפויות מהווה הסכם השותפות את תקנות השותפות .הניהול השותף של
השותפות מתבצע על ידי השותף הכללי .לפרטים אודות הסכם השותפות ראו פרק 5
להלן.
הנאמנות :היחידות הקיימות בהון השותפות והיחידות המוצעות על-פי תשקיף זה,
מקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן בשותפות ,המוחזקות ומופעלות על-ידי הנאמן
בנאמנות לטובת בעלי היחידות ,ותחת פיקוחו של המפקח ,עפ"י הסכם בענין זה
שנחתם בין הנאמן לבין המפקח ביום  ,1.10.1992כפי שתוקן מעת לעת ("הסכם
הנאמנות") .לפרטים אודות הסכם הנאמנות ראו פרק  4להלן.
המפקח :הינו שמעון אבנעים ,רואה חשבון .משרדו של המפקח נמצא ברחוב נירים ,1
תל-אביב .על פי הסכם הנאמנות זכאי המפקח למנות את כל הדירקטורים של הנאמן,
כל עוד ישמש הנאמן בתפקידו כנאמן לפי הסכם הנאמנות .בהתאם לכך ,ביום
 27.2.2005מינה המפקח הנוכחי ,רו"ח שמעון אבנעים ,את ש.א .נאמנויות ()1999
בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו המלאה של המפקח ,כדירקטור יחיד של הנאמן.
השותף המוגבל (הנאמן) :הוא חברת בת בבעלות מלאה של נויה חיפושי נפט וגז
בע"מ ,בעלת השליטה בשותף הכללי (למעט מניה רגילה אחת ומנית הנהלה אחת
המוחזקות ע"י המפקח) .אין לשותף הכללי ולנאמן או לבעל ענין בהם ענין במפקח
ואין למפקח או לבעל ענין בו ענין בשותף הכללי או בנאמן או בבעל ענין בהם ,פרט
לכך שהמפקח מחזיק במניה רגילה אחת וכן במנית הנהלה אחת בנאמן המקנה לו
את הזכות למנות את כל הדירקטורים של הנאמן כל עוד ישמש כנאמן על-פי הסכם
הנאמנות.
לפרטים אודות השותף הכללי ,השותף המוגבל ובעלי הענין בהם – ראו פרק  9להלן.

1.2

אישורים
ניתנו כל האישורים ,ההיתרים והרשיונות הדרושים על-פי כל דין להצעת ניירות
הערך ,להנפקתם ולפרסום התשקיף .הצעת ניירות הערך אשר אינם מוצעים במועד
זה אלא במסגרת תשקיף מדף כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
"( 1968חוק ניירות ערך") ,תעשה על-פי דו"ח הצעת המדף אשר יוגש בהתאם לחוק
ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו2005-
("תקנות הצעת מדף") שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ("דוח הצעת
מדף").
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם
של ניירות הערך המוצעים.

א2-
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") נתנה אישור עקרוני ("האישור
העקרוני") המתייחס לרישומם למסחר של יחידות השתתפות ,אגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש ליחידות השתתפות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב
לרבות אגרות חוב הניתנות להמרה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן
יהיה להנפיק על-פי הדין מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי ,אשר יוצעו על-פי
תשקיף מדף זה (להלן בפרק זה" :ניירות הערך המוצעים").
מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים
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.
אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך
המוצעים למסחר על-פי דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות הערך
למסחר על-פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו כפי
שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על-פי דוח הצעת מדף.
באישור העקרוני נקבע כי אין לראות בו אישור לפרטים המובאים בתשקיף או
למהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על השותפות או על
טיבם של ניירות ערך אשר יוצעו על פי תשקיף זה באמצעות דוחות הצעת מדף או
על המחיר בו הם יוצעו בדוחות הצעת המדף.
1.3

הון השותפות המוגבלת
ליום  31.12.2019היה הון השותפות המוגבלת מורכב כדלקמן:
השותף
המוגבל

סכומים שהוכנסו להון השותפות נטו
בניכוי הפסדים מצטברים ליום 31.12.2019
יתרה ליום 31.12.2019

224,769
()209,424
15,345

השותף
הכללי
אלפי דולר
22
()21
1

סך הכל

224,791
()209,445
15,346

ליום  31.3.2020היה הון השותפות המוגבלת מורכב כדלקמן:
השותף
המוגבל
סכומים שהוכנסו להון השותפות נטו
בניכוי הפסדים מצטברים ליום 31.3.2020
יתרה ליום 31.3.2020
1.4

224,821
()209,589
15,232

השותף
הכללי
אלפי דולר
23
()21
2

סך הכל

224,844
()209,610
15,234

ניירות ערך קיימים
נכון למועד התשקיף קיימים ורשומים למסחר בבורסה  11,651,388יחידות
השתתפות בנות  1,691,494 ,₪ 0.01כתבי אופציה (סדרה  )16ו1,691,494 -
כתבי אופציה (סדרה .)17

א3-
כתבי האופציה (סדרה  )16ניתנים למימוש ליחידות השתתפות כך שכל כתב אופציה
(סדרה  )16ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת  ₪ 0.01ע.נ( .כפוף
להתאמות) כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך  ,₪ 5צמוד לשער דולר של
 .₪ 3.5270 = 1$ניתן לממש את כתבי האופציה (סדרה  )16בכל יום מסחר עד
ליום ( 20.12.2020כולל).
כתבי האופציה (סדרה  )17ניתנים למימוש ליחידות השתתפות כך שכל כתב אופציה
(סדרה  )17ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת  ₪ 0.01ע.נ( .כפוף
להתאמות) כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך  ,₪ 10צמוד לשער דולר של
 .₪ 3.5270 = 1$ניתן לממש את כתבי האופציה (סדרה  )17בכל יום מסחר עד
ליום ( 1.5.2022כולל).
כמו כן ,השותפות הקצתה לנושאי משרה ויועצים  296,613כתבי אופציה לא סחירים
הניתנים למימוש ליחידות השתתפות של השותפות.
1.5

השלכות מס
כמקובל בהחלטות על השקעה ,יש לשקול את היבטי המס והשלכות המס הקשורים
בניירות הערך המוצעים ובמידת הצורך להיעזר בייעוץ מקצועי מתאים .האמור
בתשקיף אינו מתיימר להיות פרשנות מוסכמת של הוראות החוק הנזכרות בו והוא
אינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון בהתאם לנתונים המיוחדים של כל אחד.
מוצע כי כל אחד יפנה לקבלת ייעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים שלו.

ב1-

פרק  :2פרטי הצעת ניירות ערך לציבור
על -פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור ,באמצעות דוחות הצעת המדף ,ניירות ערך שונים (יחידות
השתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל (הנאמן) בשותפות ,המוחזקות
ומופעלות על-ידי השותף המוגבל בנאמנות לטובת בעלי היחידות ותחת פיקוחו של המפקח ,אגרות
חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש ליחידות השתתפות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה,
כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך
אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי).
בהתאם להוראות תקנה 25א (א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ח -
"( 1968תקנות 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 הסכם השותפות והסכם הנאמנות.

ג1 -

פרק  :3הון השותפות המוגבלת
3.1

הון השותפות
סך יחידות ההשתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות
למועד התשקיף עומד על  .10,985,688כל יחידות ההשתתפות האמורות רשומות
למסחר בבורסה (ראו גם סעיף  1.4לעיל).

3.2

השינויים בהון השותפות
להלן השינויים שחלו בהון השותפות בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף:
פעולה

יחידות השתתפות

יתרת פתיחה ל1.1.2017 -
ליום מימוש של כתבי אופציה
עד
(סדרה )14
22.2.2017
פקיעה של כתבי אופציה
22.2.2017
(סדרה )14
ליום מימוש של כתבי אופציה
עד
(סדרה )15
15.8.2017
פקיעה של כתבי אופציה
15.8.2017
(סדרה )15
הנפקת יחידות השתתפות
13.2.2018
בדרך של זכויות על פי דוח
מיום
מדף
הצעת
22.1.2018
הנפקת יחידות השתתפות
23.12.2018
בדרך של זכויות על פי דוח
מיום
מדף
הצעת
25.11.2018
הנפקת יחידות השתתפות
5.5.2020
וכתבי אופציה (סדרות 16-
 )17לציבור על פי דוח
מיום
מדף
הצעת
1
5.5.2020
הנפקת כתבי אופציה
14.5.2020
(סדרות  )16-17בדרך של
זכויות על פי דוח הצעת
2
מדף מיום 7.5.2020
סה"כ למועד התשקיף

4,819,113
869,032

אופציה
כתבי
(סדרה )14
893,380
()869,032

אופציה
כתבי
(סדרה )15
1,284,046
-

אופציה
כתבי
(סדרה )16
-

אופציה
כתבי
(סדרה )17
-

תאריך

-

()24,347

-

-

-

675

-

()675

-

-

-

-

()1,283,371

-

-

3,073,218

-

-

-

-

2,223,650

-

-

-

-

665,700

-

-

665,700

665,700

-

-

-

1,025,794

1,025,794

11,651,388

-

-

1,691,494

1,691,494

3.3

החזקות בעלי ענין בניירות הערך של השותפות המוגבלת
לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין בניירות הערך של השותפות ,למיטב ידיעת
השותף הכללי ,נכון ליום  ,30.6.2020ראו דוח מיידי מיום ( 6.7.2020אסמכתא
 )2020-01-064030אשר המידע הכלול בו מובא בזאת בדרך של הפניה .למיטב
ידיעת השותף הכללי ,נכון למועד התשקיף אין שינוי בהחזקות בעלי הענין האמורות
לעיל.
לפרטים בקשר עם בעלי השליטה בשותפות – ראה סעיף  9.1.4להלן.

1

2

ראה דוח הצעת מדף של השותפות מיום ( 5.5.2020אסמכתא  )2020-01-044073ודוח מיידי מיום
( 5.5.2020אסמכתא  )2020-01-044418בדבר תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף האמור,
אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת בדרך של הפניה.
ראה דוח הצעת מדף של השותפות מיום ( 7.5.2020אסמכתא  )2020-01-045378ודוח מיידי מיום
( 18.5.2020אסמכתא  )2020-01-049572בדבר תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף האמור,
אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת בדרך של הפניה.

ג2 -

3.4

מחירי היחידות
להלן נתונים לגבי מחירי הסגירה של היחידות (הגבוה ביותר והנמוך ביותר )3שנקבעו
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בשנים  2019 ,2018ו( 2020 -עד בסמוך למועד
התשקיף) ,באג':
2018
המחיר
הגבוה
ביותר
המחיר
הנמוך
ביותר

3.5

2019

השער
1553

בתאריך
7/11

השער
1174

בתאריך
22/5

461

7/2

862

24/3

2020
(עד ליום )23.7
בתאריך
השער
1/1
1084
339.6

1 9 /7

ריכוז נתונים ליחידת השתתפות
ההפסד (הרווח) בדולר לכל יחידת השתתפות לשנים  2018 ,2017ו2019 -
א.
ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  ,31.3.2020הינו כ0.212 -
דולר ,כ 0.335 -דולר ,כ )0.062( -דולר וכ 0.004 -דולר ,בהתאמה.
ב.

הון השותפות המוגבלת ליום  ,31.12.2017ליום  ,31.12.2018ליום
 31.12.2019וליום  ,31.3.2020הוא כ 7,465 -אלפי דולר ,כ 14,565 -אלפי
דולר ,כ 15,346 -אלפי דולר וכ 15,234 -אלפי דולר ,בהתאמה.
הון השותפות המוגבלת ליום  ,31.12.2017ליום  ,31.12.2018ליום
 31.12.2019וליום  ,31.3.2020לכל יחידת השתתפות הוא כ 1.312 -דולר,
כ 1.326 -דולר ,כ 1.397 -דולר וכ 1.307 -דולר ,בהתאמה.

3

כאשר שער גבוה  /נמוך מופיע מספר פעמים במהלך השנה מצוין תאריכו של המועד המוקדם יותר בו
הופיע.

ד1-

פרק  :4הזכויות הנלוות ליחידות והסכם הנאמנות
ביום  23.2.2015פורסם ברשומות תיקון לפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה1975-
("הפקודה") (המפנה ,בין היתר ,להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו" ,התיקון")
אשר נועד להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות שהציעו לציבור
יחידות השתתפות ולהבטיח הגנה נאותה על עניינם של ציבור מחזיקי יחידות ההשתתפות.
ביום  23.2.2015נכנס התיקון לתוקף .מובהר ,כי היה ותימצאנה סתירות בין הוראות הסכם
הנאמנות לבין הוראות התיקון שלא ניתן להתנות עליהן ,תפעל השותפות בהתאם להוראות
התיקון.
כל אחת מיחידות ההשתתפות הקיימות ,מהיחידות שתוצענה על-פי תשקיף זה ומהיחידות
אשר תנבענה מניירות ערך המירים ליחידות השתתפות שיוצעו על-פי תשקיף מדף זה ,מקנה
לבעליה זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות המוגבלת ,המוחזקות
והמופעלות על-ידי הנאמן ,בנאמנות לטובת בעלי יחידות השתתפות ותחת פיקוחו של
המפקח ,על-פי הסכם בענין זה ,שנחתם בין הנאמן ובין המפקח ביום  ,1.10.1992כפי
שתוקן מעת לעת ("הסכם הנאמנות").
הוראות הסכם הנאמנות ,לרבות בדבר הזכויות הנלוות ליחידות ההשתתפות ,מובאות
בתשקיף זה בדרך של הפניה להסכם הנאמנות כפי שפורסם ביום ( 22.10.2017אסמכתא
.)2017-01-092614

ה1 -

פרק  :5הסכם השותפות המוגבלת
ביום  23.2.2015פורסם ברשומות תיקון לפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה1975-
("פקודת השותפויות") (המפנה ,בין היתר ,להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו
מכוחו" ,התיקון") אשר נועד להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות
מוגבלות שהציעו לציבור יחידות השתתפות ולהבטיח הגנה נאותה על עניינם של ציבור
מחזיקי יחידות ההשתתפות .ביום  23.4.2015נכנס התיקון לתוקף .היה ותימצאנה סתירות
בין הוראות הסכם השותפות לבין הוראות התיקון שלא ניתן להתנות עליהן ,תפעל השותפות
בהתאם להוראות התיקון.
5.1

מבוא
השותפות המוגבלת מודיעין-אנרגיה נוסדה על-פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם
בתאריך  25במאי  1992בין מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ כשותף כללי מצד
אחד ובין הנאמן מצד שני כשותף מוגבל ,כפי שתוקן מעת לעת ("הסכם השותפות"),
ונרשמה באותו יום לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש] ,תשל"ה "( 1975 -פקודת
השותפויות").
בהתאם לסעיף ( 61א) לפקודת השותפויות מהווה הסכם השותפות המוגבלת את
תקנות השותפות.
הוראות הסכם השותפות מובאות בתשקיף זה על דרך של הפניה להסכם השותפות
כפי שפורסם ביום ( 2.9.2019אסמכתא .)2019-01-091948

5.2

הסדרים לפי חוק החברות הקבועים בהסכם השותפות
להלן פירוט סעיפים מתוך הסכם השותפות הנוגעים לנושאים האמורים בסעיף (26ד)
לתקנות פרטי התשקיף:
 5.2.1מינוי וכהונה של דירקטורים בשותף הכללי  -הדירקטורים של השותף הכללי
שאינם דירקטורים חיצוניים ממונים על-ידי בעלי המניות של השותף הכללי
ברוב רגיל .הדירקטורים החיצוניים ממונים בהתאם לפקודת השותפויות.
 5.2.2לפרטים בדבר מניין חוקי באסיפה כללית של יחידות ההשתתפות ראו סעיף
 6.6להסכם הנאמנות.
 5.2.3לפרטים בדבר הוראות הסכם הנאמנות והסכם השותפות לעניין רוב
בהחלטות שאינו רוב רגיל ראו סעיפים ,14.1.8 ,14.1.7 ,12.2 ,9 ,3.2
 26 ,25.2 ,22.1 ,20.5 ,20.3 ,18.5 ,16.2 ,15.1 ,14.2.8 ,14.2.2להסכם
הנאמנות וסעיפים  15 ,9.4.3 ,5.1ו 24 -להסכם השותפות.
 5.2.4לפרטים בדבר הוראות הסכם השותפות והסכם הנאמנות לעניין שינוי הסכם
השותפות ראו סעיף  18להסכם השותפות וסעיפים  25ו 26 -להסכם
הנאמנות.
 5.2.5לפרטים בדבר הסמכה למתן פטור ראו סעיף  11.1להסכם השותפות.
 5.2.6לפרטים בדבר חלוקת רווחים בשותפות ראו סעיפים  9.3-9.5להסכם
השותפות.

ו1 -

פרק  6תמורת ההנפקה ויעודה
6.1

סכום התמורה הצפויה
במועד תשקיף מדף זה לא מוצעים ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל תמורה
מיידית בעקבות פרסום התשקיף .כמו-כן ,לא נקבע סכום מינימלי להצעה כאמור
בסעיף (27א) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
לפרטים על ההוצאות הכרוכות בפרסום תשקיף מדף זה ראו סעיף  12.3להלן.

6.2

יעוד תמורת ההנפקה
 6.2.1במועד תשקיף מדף זה לא יגויס סכום כלשהו .במידה ויוצעו בעתיד ניירות
ערך על-פי דו"חות הצעת מדף ,כל כספי תמורת ההנפקה (נטו) שיתקבלו
מהנפקות אלה (לרבות אלו שיתקבלו כתוצאה ממימוש ניירות ערך המירים
שיוצעו על-פי דו"חות הצעת מדף ,ככל שיוצעו) ייועדו להשתתפות בפעולות
חיפוש ,פיתוח והפקה של נפט וגז באזורים הגיאוגרפיים שבהם נמצאים נכסי
הנפט של השותפות המוגבלת (נכון למועד התשקיף – חזקת " I/18שמשון"
בישראל והפרויקטים  Cassini ,Grapevine ,Mountain ViewוShideler -
בקליפורניה ארה"ב) ,בין אם חלים עליהם הרישיונות והחזקות הקיימים ובין
אם יחולו לגביהם היתרים וזכויות נפט שיבואו או שיוצאו לשותפות במקומם
("נכסי הנפט הקיימים") וכן בשטחים סמוכים לשטחי נכסי הנפט הקיימים,
אשר יכללו בנכסי הנפט הקיימים עקב שינויי גבול בהם או בכל היתר מוקדם
או זכות נפט שיוצאו לשותפות בשטחים הסמוכים למי מן השטחים האמורים
או בשטחים שאינם מפורטים בתשקיף זה ,במידה ויוענקו לשותפות ו/או
במידה שהשותפות תרכוש בהם זכויות ,ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף
והסכם השותפות יתוקן על מנת לכלול אותם בסעיף המטרות.
 6.2.2ככל שתתבצע הנפקה על-פי דוח הצעת מדף מכוח תשקיף זה וייקבע ייעוד
ספציפי לתמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף ,אזי יפורט הייעוד הספציפי
בדו"ח הצעת המדף .במידה ולא ייקבע ייעוד ספציפי כאמור ,יצוין הדבר בדו"ח
הצעת המדף.
 6.2.3כל כספי תמורת ההנפקה נטו (דהיינו בניכוי הוצאות ההנפקה) שיתקבלו
מהנפקות של יחידות השתתפות וכתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות
השתתפות על-פי דו"חות הצעת מדף ,במידה ויוצעו על פיהם ניירות ערך
כאמור (לרבות אלו שיתקבלו כתוצאה ממימוש כתבי האופציה המוצעים על-פי
תשקיף זה ליחידות השתתפות) ישמשו בידי הנאמן  -מיד עם קבלתם -
להשקעה בהון השותפות המוגבלת ,בהתאם להסכם השותפות המוגבלת,
וישמשו בידי השותפות להשקעה בחיפושי נפט ולפיתוח נכסי הנפט של
השותפות ,בניכוי סכומים שישולמו לשותף הכללי ,לשותף המוגבל ולמפקח
בהתאם להסכמי הנאמנות והשותפות (ראו פרקים  4ו 5 -לעיל).
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עד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נועדו ,ישקיע השותף
הכללי את כספי השותפות ,בין בעצמו ובין באמצעות התקשרות עם אחרים
העוסקים בתחום ניהול השקעות פיננסיות ,באופן שבו שיעור של עד 20%
מהסך האמור ינוהל באמצעות השקעות במניות הנסחרות בארץ ובחו"ל ,עד
 100%באג"ח ממשלתי ובאג"ח קונצרני בדירוג שלא יפחת מדירוג A-
(באפיקים שיקליים ,צמודי מדד ומט"ח) בארץ ו/או בחו"ל וכל כספי ההנפקה
שלא יושקעו באופן האמור יושקעו בפיקדונות צמודי מדד ,פיקדונות מט"ח או
פיקדונות שקליים (להלן" :מדיניות ההשקעה").
בתאריך התשקיף השותפות אינה מתכוונת לפעול בנגזרים פיננסים בקשר
עם הגנה על הכספים שיושקעו כאמור ,למעט לצורך הגנה על חשיפה
מטבעית ,ככל שיוחלט על הגנה כזו על פי החלטת ועדת ההשקעות של
השותף הכללי ,והכל במטרה לשמור על ערכם של הכספים בדרך הטובה
ביותר לפי שיקול דעתו ולפי ייעוץ שיקבל ממנהלי ההשקעות שלו .להסרת
ספק בלבד ,מובהר כי השותף הכללי לא ישקיע את הכספים כאמור בניירות
ערך של תאגידים בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי.
האחראי על ביצוע מדיניות ההשקעה של השותפות ,הינו רו"ח אייל סאבו,
סמנכ"ל הכספים של השותף הכללי .קבלת ההחלטות בשותפות בנוגע
למדיניות ההשקעה כאמור ,מתבצעת באמצעות כינוס ועדת השקעות השותף
הכללי מעת לעת ,בה מציג סמנכ"ל הכספים של השותף הכללי בפני חברי
הדירקטוריון את מדיניות ההשקעה הנוכחית של השותפות ואת משקולות
ההשקעה בפועל .לאחר דיון ,מקבלת ועדת ההשקעות של השותף הכללי
החלטה בדבר מדיניות ההשקעה לתקופה הקרובה .ועדת ההשקעות קובעת
את מדיניות ההשקעה כאמור לעיל ,בהתחשב במצב בשווקים וצרכי הנזילות
של השותפות לתקופה של  12החודשים הבאים ובכפוף למדיניות ההשקעה
המעודכנת כאמור לעיל.
6.3

הוראות תקנון הבורסה בדבר גיוס הון נוסף על-ידי שותפות מוגבלת
תקנון הבורסה ,כפי תוקפו במועד תשקיף זה ,קובע כי לא ירשמו למסחר ניירות ערך
בשותפות מוגבלת אלא אם השותפות המוגבלת התחייבה בהסכם השותפות לבצע
אך ורק פרויקטים אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום
למסחר לראשונה או פרויקטים אשר יוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת
לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון הסכם השותפות בשלם אושר על-ידי
האסיפה הכללית של בעלי היחידות.
על אף האמור לעיל ,שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו חיפושי נפט או גז,
רשאית ,לאחר הרישום למסחר ,לבצע פרויקטים נוספים ,בהתקיים אחת החלופות
הבאות:
 )1לפני הרישום לראשונה למסחר נקבע בהסכם השותפות כי השותפות המוגבלת
רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות ,וזאת
לתקופה של  3שנים שתחל במועד הרישום למסחר .בתום  3השנים תהיה
השותפות רשאית להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו ,בהתאם
לקבוע בס"ק ( )2להלן.
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 )2לאחר הרישום לראשונה למסחר ,האסיפה הכללית החליטה כי השותפות
המוגבלת תהיה רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם
השותפות .החלטה כאמור תתקבל בדרך הקבועה בסעיף 65נא לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה 1975-לעניין אישור הצעה פרטית ותוקפה
יהיה לתקופה שלא תעלה על  3שנים.1
לענין זה "פרויקט" משמעותו:
(א)

חיפושי נפט או גז ,פיתוחם או הפקתם על פי זכות נפט או היתר מוקדם עם
זכות קדימה לקבלת רישיון כמשמעותם בחוק הנפט תשי"ב1952-
("הרשאות נפט") ,שהוקנו לשותפות המוגבלת.

(ב)

חיפושי נפט או גז פיתוחם או הפקתם המבוצעים מחוץ לישראל על ידי
השותפות המוגבלת ,ובלבד שמתקיימים התנאים שלהלן:
()1

חיפושי הנפט או הגז ,פיתוחם או הפקתם כאמור ,מתבצעים על פי
הרשאה שהוקנתה כדין לשותפות על פי דיני המדינה אשר בשטחה
מתבצעות הפעולות האמורות .לענין זה יראו בהרשאה שהוקנתה
לתאגיד המוחזק על ידי השותפות כהרשאה שהוקנתה לשותפות.
לעניין זה "תאגיד"  -תאגיד שפעילותו הבלעדית הינה החזקה
בהרשאה כאמור.
( )2( )1על אף האמור לעיל ,שותפות מוגבלת שרשמה את יחידות
ההשתתפות שלה למסחר בבורסה לפני יום  3לספטמבר ,2015
לא תהיה רשאית להשקיע בפרויקט המתבצע מחוץ לישראל כאמור
לעיל ,אלא אם כן התקיים אחד מהתנאים שלהן:
()i

טרם ההשקעה לראשונה של השותפות בכל פרויקט כאמור,
החליטה האסיפה הכללית כי השותפות המוגבלת רשאית
לעשות כן .החלטה כאמור תאושר בדרך הקבועה בסעיף
(7ד) לחוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'  ,)5התשע"ה-
 2015לעניין אישור הצעה פרטית בשותפות כאמור;

()ii

התקבל אישור האסיפה הכללית בהתאם לאמור בס"ק )2
לעיל.

לעניין ס"ק (ב) זה "חיפוש" "פיתוח" ו"הפקת נפט" כמשמעות מונחים אלה
בחוק הנפט ,התשי"ב.1952-

1

באסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום  2.9.2019הוחלט ,בין
היתר ,לתקן את סעיף  5.1ב הסכם השותפות ,כך שהשותפות תהיה רשאית לעסוק בחיפוש ,פיתוח
והפקה של נפט וגז טבעי בשטח נכסי נפט וגז טבעי נוספים אשר ההשקעה בהם תאושר על ידי ועדת
הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ("הנכסים הנוספים") ,והכל בהתאם להוראות פקודת
השותפויות ,ולפי הנסיבות .כן נקבע כי החלטת האסיפה תעמוד בתוקפה עד ליום "( 1.9.2022מועד
הפקיעה ") ,והיא ניתנת להארכה למשך תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת ,ע"י אישור מחודש
של אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ברוב הדרוש על פי דין .ככל שמחזיקי יחידות ההשתתפות לא
יאשרו מחדש את מתווה אישור ההשקעה בנכ סים נוספים כאמור לעיל ,אזי השקעה בכל נכס נפט,
נוסף על הנכסים שיהיו בידי השותפות במועד הפקיעה ,תחייב קבלת אישור האסיפה הכללית של
מחזיקי יחידות ההשתתפות.
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6.4

עילות השעיית מסחר ומחיקה
בנוסף לעילות הקבועות בתקנון והנחיות הבורסה בעניין השעיית מסחר בניירות ערך
ומחיקתם מן הרישום למסחר ,על-פי הוראות תקנון והנחיות הבורסה הידועות במועד
דוח זה ,רשאי דירקטוריון הבורסה להשעות את המסחר בניירות הערך בשותפות
ולמחקם מן הרישום למסחר במקרים המפורטים להלן:
 )1התקבל דיווח של השותפות המוגבלת על כך שפקעו או שבוטלו כל הרשאות
הנפט שלה.
 )2השותפות החלה לעסוק גם בתחומי-פעילות שאינם בתחום עיסוקה הבלעדי.
 )3השותפות החלה לעסוק בפרויקטים אחרים מאלה שהתחייבה לעסוק בהם
בהסכם השותפות לפני הרישום למסחר לראשונה או מאלה שהוגדרו בהסכם
השותפות לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון הסכם השותפות בשלם
אושר על-ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות.
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פרק  :7היבטי מס
7 .1

תקנות מס הכנסה
השותפות אינה נישום על-פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,תשכ"א( 1961-להלן:
"פקודת מס הכנסה") והכנסות ,הוצאות ,רווחים והפסדים ,ככל שקיימים ,של
השותפות מיוחסים לשותפים בשותפות בהתאם להוראות סעיף  63לפקודת מס
הכנסה ובהתאם להוראות סעיף  19לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,תשע"א-
.2011
בפקודת מס הכנסה ,בתקנות מכוחה ובחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,תשע"א-
 2011נקבעו הסדרים מיוחדים בנוגע לאופן המיסוי של שותפים בשותפות אשר
אושרה על-פי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של
יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) ,תשמ"ט( 1988-להלן" :התקנות") .על
"מחזיק זכאי" כהגדרתו בכללים ,יחולו הוראות סעיף  63לפקודת מס הכנסה כיחס
חלקו בשותפות לרבות חלקו האמור בהוצאות החיפוש של השותפות" .מחזיק זכאי"
הינו מי שהחזיק ביחידות השתתפות בתום יום ה 31 -בדצמבר של שנת המס.
התקנות ותקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) ,תשט"ז1956-
(להלן" :תקנות הנפט") ,מקנות במקרים מסויימים הקלות מס מסוימות בקשר עם
עיסוקו של אדם בחיפושי נפט .להלן נוסח התקנות הנ"ל:

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות
השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) ,תשמ"ט1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,20ו 98-לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש],
תשכ"א( 1961-להלן  -הפקודה) ,ולפי סעיף  33לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל
אינפלציה) ,תשמ"ה( 1985-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
בתקנות אלה –
.1
"שותפות" – שותפות רשומה שעיקר הוצאותיה הוצאות חיפוש ,פיתוח ,או
הפקה ושאושרה על ידי הנציב לענין תקנות אלה בתנאים שקבע ,לרבות תנאי חוזה
השותפות ,שינויים בו ,ההשקעה של השותפות בחיפושי נפט וקביעת דו"חות שונים;
"יחידה"  -יחידה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל ,המקנה זכות בשותפות,
בין אם הזכות האמורה הינה זכות ישירה ובין אם היא זכות כנהנה בנאמנות;
"מחזיק זכאי"  -מחזיק יחידה שהחזיק ביחידה בתום יום ה 31-בדצמבר של שנת
המס או שהחזיק ביחידה בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר בבורסה;
"הוצאות חיפוש" – כמשמעותן בתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי
זכויות נפט) ,תשט"ז( 1956-להלן – תקנות הנפט) ,לרבות הוצאות שהוצאו לניהול
פעילותה השוטפת של השותפות בחיפושי נפט ,ובלבד שיראו הוצאות לרכישת מידע
גיאולוגי ,גיאופיסי ,גיאוכימי או סיסמי שהיה קיים בידי מוכר המידע כהוצאות חיפוש
שתקופת ההפחתה שלהן תהיה בהתאם לאישור הנציב ,ובלבד שלא תפחת מהתקופה
שמיום רכישתו של המידע האמור עד יום סיום התכנית שלגביה נרכש;
"מכירה"  -כהגדרתה בסעיף  88לפקודה ,לרבות מחיקת יחידה מרשימת ניירות
הערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל.
(א) מחזיק זכאי ייחשב כבעל טובת הנאה כאמור בתקנות הנפט ,בין אם הוא
.2
רכש את היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה.
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(ב) על מחזיק זכאי יחולו הוראות סעיף  63לפקודה כיחס חלקו בשותפות,
לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש של השותפות.
(ג) (בוטלה).
(ד) במכירת יחידה על ידי מחזיק יחולו הוראות חלק ב' או חלק ה' לפקודה ,לפי
הענין ,ובלבד שבחישוב המס שחל על מכירת היחידה ,יראו כמחיר מקורי לענין חישוב
רווח הון על פי סעיף  88לפקודה ,או כעלות לענין חישוב המס על פי חלק ב' לפקודה,
לפי הענין ,את הסכום ששילם המחזיק לרכישת היחידה ,בהפחתת סכומים שהותרו לו
בנ יכוי ,ובתוספת סכומים שנכללו בהכנסתו בשנות מס קודמות מתוך הוצאות והכנסות
של השותפות ,וכן בהפחתת סכומים ששולמו על ידי השותפות לו או לאחר לפרעון
חובותיו של המחזיק ,בין במישרין ובין בדרך של ניכוי במקור או תשלום מקדמה שיוחסו
לו ,ורווח הון ייחשב כולו כרווח הון ריאלי; תקנת משנה זו לא תחול על מי שחלה לגביו
תקנת משנה (ה).
(ה) מחזיק שאינו מנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה בקביעת
הכנסתו ,שלא היה מחזיק זכאי בשל אותה יחידה בשנת המס הקודמת ,יחולו לגביו בעת
מכירת היחידה הוראות חלק ב' או חלק ה' לפקודה ,לפי הענין.

.3
.4

(בוטלה).

הניכוי של מחזיק זכאי בשל היחידה בשנת מס כלשהי ,לא יעלה על סכום רכישת
היחידה ,בהפחתת הסכום שהותר בניכוי ובתוספת הסכום שנכלל בהכנסתו ,בניכוי המס
שנוכה במקור בשותפות ושיוחס למחזיק בשל אותה יחידה ,בשנות מס קודמות מתוך
הוצאות והכנסות של השותפות.
בחישוב הסכומים שהותרו בניכוי או הסכומים שנכללו בהכנסתו של המחזיק
.5
מתוך ההוצאות וההכנסות של השותפות ,בשל החזקת יחידה ,לצורך תקנות (2ד) ו,)4(-
לא יובאו בחשבון תוספות בשל אינפלציה או ניכוי בשל אינפלציה על פי החוק ,שנבעו
או יוחסו למחזיק בשל החזקת היחידה.
פחת ההפרש על פי סעיף (190א)( )2לפקודה כתוצאה מרכישת יחידה במחצית
.6
השניה של שנת המס ,יחול סעיף (190א)( )2על סכום ההפרש כאמור המחושב ללא
רכישת היחידה בתקופה שממחצית שנת המס עד מועד רכישת היחידה ,ועל סכום
ההפרש לאחר ההפחתה הנובעת מרכישת היחידה ממועד רכישתה עד תום שנת המס.
סכום המס שהמחזיק הופטר מתשלומו בשל הניכוי עקב הוראות תקנות אלה,
.7
ייווסף לסכום המס המהווה בסיס לקביעת מקדמות על פי סעיף  175לפקודה.
תוקף תקנות אלה עד יום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר .)2014
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כ"ז בכסלו תשמ"ט ( 6בדצמבר )1988

שמעון פרס
שר האוצר
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תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) ,תשט"ז1956-
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  11ו 82-לפקודת מס הכנסה( 1947 ,להלן -
הפקודה) ,והסעיפים (14א) ו(2-ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח ,1948-אני
מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה יהיה לכל מונח שלא הוגדר בפקודה המשמעות שיש לו בחוק
.1
הנפט ,תשי"ב– ,1952אלא שמונחים המוגדרים בתקנה  2תהיה להם המשמעות
המפורשת באותה תקנה בלבד.

.2

בתקנות אלה –

"נכס נפט"  -מצבר נפט נפרד ,המצוי מתחת לשטח שעליו ניתנה זכות נפט,
והשטח שעל פני הקרקע הדרוש להפקת הנפט ,ובלבד שבעל זכות נפט רשאי לבחור
שמספר מצברי נפט נפרדים יחושבו כנכס נפט אחד ,אם הם מצויים מתחת לשטח שעליו
ניתנה אותה זכות נפט ,או שעליו ניתנו זכויות נפט אחדות רצופות ,או שאינן רצופות אך
מופעלות כיחידה אחת;
"טובת הנאה"  -זכות או טובת הנאה ,מוחזקת או ראויה ,בנכס נפט ,בכולו או
במקצתו ,המזכה את בעלה בכל הנפט המופק והמנוצל מאותו נכס או ממקצתו ,או בחלק
מאותו נפט ,יהא חלק זה מחושב או ניתן כאשר יהא;
"הכנסה ברוטו" – (נמחקה);
"הכנסה נטו" – (נמחקה);
"הוצאות חיפוש" – כל ההוצאות שהוצאו בחיפוש נכס נפט ,כולו או מקצתו,
לרבות הוצאות לבדיקות וניסויים גאולוגיים ,גאופיזיים ,גאוכימיים וכיוצא באלה ,והכל
ובלבד שהוצאו בתקופת החיפוש כהגדרתה בחוק מיסוי רווחי נפט ,למעט ציוד או מכונה
שהם נכס בר ניכוי כהגדרתו בסעיף  17לחוק האמור ולמעט מקרקעין;
"חוק מיסוי רווחי נפט" – חוק מיסוי רווחי נפט ,התשע"א.2011-

.3
.4

(בוטלה).

(א) הוצאות חיפוש שהוצאו על ידי בעל טובת הנאה ייחשבו ,לפי ברירת בעל
טובת הנאה ,כהוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף ()1(11א) עד (ה) לפקודה או כנכס בר
ניכוי לפי חוק מיסוי רווחי נפט ,ובלבד שהשתמש בזכות הברירה על ידי הגשת הודעה
בכ תב לנציב ,בצורה שיורה ,לא יאוחר מתום המועד להגשת דין וחשבון לשנת המס
הראשונה שבה הוצאו ההוצאות האמורות על ידי בעל טובת הנאה ,או תוך ששה חדשים
מיום כ"א באב תשט"ז ( 29ביולי  ,)1956הכל לפי התאריך המאוחר.
(ב) השתמש בעל טובת הנאה בזכות הברירה לפי תקנת משנה (א) ,תחול ברירתו
על כל הוצאותיו לחיפוש לגבי אותה טובת הנאה באותה שנת המס ובכל שנת מס
שלאחריה.
(ג) נעשתה אחרי הברירה לפי תקנת משנה (א) תגלית בנכס הנפט ,רשאי בעל
טובת הנאה בנכס הנפט שבו נעשתה התגלית ,לשנות את ברירתו על ידי הגשת הודעה
בכתב לנציב תוך שנה לאחר התגלית.
(ד) בעל טובת הנאה רשאי ,בהסכמת הנציב ולפי תנאים שיקבע הנציב ,לשנות
בכל עת את ברירתו לפי תקנת משנה (א).
(א) הוציא בעל טובת הנאה הוצאות הון לשם רכישת קרקע לפי סעיף  40לחוק
.5
הנפט ,תשי"ב ,1952-יותר בבירור הכנסתו החייבת במס ,ניכוי סכום השווה לסכום
ההוצאות מחולק למספר השנים שבהן יהא בעל טובת ההנאה זכאי להחזיק בקרקע
שנרכשה; סכום זה ינוכה בשנת המס שבה הוצאו ההוצאות ובכל שנת מס שלאחריה עד
שכל סכום ההוצאות ינוכה במלואו.
(ב) פקעה זכות בעל טובת ההנאה להחזיק בקרקע לפני שנוכה סכום ההוצאות
במלואו ,יותר בבירור הכנסתו החייבת במס בשנת המס שבה פקעה הזכות ,ניכוי בסכום
ההוצאות שעדיין לא נוכו לפי תקנה זו.
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נטש או הפסיק ,בשנת מס פלונית ,בעל טובת הנאה את פעולותיו לגבי טובת
.6
ה נאה ,כולה או מקצתה ,ועקב אותה נטישה או הפסקה נעשה נכס שנקבע לו שיעור פחת
לפי תקנות הפחת חסר תועלת ,יותר בבירור הכנסתו החייבת במס באותה שנה ניכוי
בסכום השווה למחיר הנכס פחות ניכוי הפחת שנוכה לגביו וערך הגרוטאות של הנכס.
מקום שאי אפשר לתת תוקף מלא בשנת מס פלונית לניכויים שהותרו על פי
.7
תקנות אלה לבעל טובת הנאה ,משום שלא היו באותה שנה רווחים או השתכרויות
החייבים במס או משום שהרווחים או ההשתכרויות כאמור היו קטנים מן הניכויים,
יווספו הניכויים או חלק מהם על סכום הניכויים הסותרים לשנת המס שלאחריה ורואים
אותם כחלק מן הניכויים ,ואם אין ניכויים כאמור לאותה שנת מס ,רואים אותם כניכויים
לאותה שנה וכן בשנים שלאחר מכן.
האמור בתקנות אלה יחול גם על נישום שעוסק בחיפושי נפט מחוץ לישראל
.8
והמציא לפקיד השומה אישור ממנהל עניני הנפט והמנהל ,כי יש להחיל לגביו תקנות
אלה.

.9

תחילתן של תקנות אלה היא ביום י' באלול תשי"ב ( 31באוגוסט .)1952

 .10לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט),
תשט"ז."1956-

י"ח בתמוז תשט"ז ( 27ביוני )1956

7.2

לוי אשכול
שר האוצר

היבטי מיסוי
 7.2.1מיסוי השותפות – כללי
סעיף (63ד) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א( 1961-להלן:
"הפקודה ") קובע ,כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן
לענין הפקודה כחברה ,ואם שר האוצר עשה כן אזי יראו את השותפות כאילו
היא חברה לעניין הפקודה ,וסכומים שהשותפות חילקה לשותפים יראו אותם
כדיבידנד.
ביום  1.1.2017פורסם ברשומות צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן
כחברה) ,התשע"ז( 2017-להלן" :הצו ") ,בו נקבעו התנאים שעל שותפות
לעמוד בהם כדי להיחשב כחברה לצרכי מס .שני התנאים העיקריים הינם כי
עיס וקה של השותפות ,חלקו או כולו ,הוא חיפוש ,פיתוח או הפקה של נפט,
הן במישרין והן בעקיפין ,בארץ או בחו"ל ,וכן כי השותפות אינה שותפות
כהגדרתה בתקנות .השותף הכללי מעריך ,כי השותפות עומדת בתנאים
הנ"ל ,שכן בשנת  2019עיקר הוצאות השותפות היו בגין נכסי הנפט בארה"ב
בהם יש לה זכויות השתתפות ,וזאת גם תוכנית העבודה של השותפות
לשנת  .2020לפיכך ,הוראות הצו הנ"ל יחולו על השותפות .על כן ,בהתאם
להוראות הצו ,משטר המס שיחול על השותפות יהא כאילו היא חברה לכל
דבר ועניין ,הגם ששותפות בד"כ אינה נישומה לצרכי מס והכנסותיה
והוצאותיה מיוחסות לשותפים בה.
בהתאם ,ההוצאות וההכנסות של השותפות לא ייוחסו למחזיקי היחידות ,כל
עוד שהצו הנ"ל חל עליה ,והשותפות היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת
שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה ,כאילו היא הייתה חברה,
לפי שיעורי המס החלים על חברה ,כמפורט להלן.
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 7.2.2שיעורי המס החלים על השותפות
בתוקף מיום  ,1.1.2018ההכנסה החייבת של חברה חייבת במס חברות
בשיעור של  .23%מאחר שהשותפות נישומה כחברה היא תהא כפופה למס
חברות בשיעור הנ"ל.
 7.2.3מיסוי חלוקת דיבידנד על ידי השותפות
בהתאם לצו יראו רווחים שחולקו על ידי השותפות כאילו הם דיבידנד והם
יהיו כפופים למס בידי מחזיקי היחידות כאילו קיבלו דיבידנד.
הדיבידנד ימוסה בידי מחזיק יחידה בהתאם לזהותו ,כמפורט להלן:
א .ככלל ,יחיד תושב ישראל חייב במס על דיבידנד בשיעור של ( 25%סעיף
125ב'( )1לפקודה) ,למעט יחיד שהינו בעל מניות מהותי בתאגיד במועד
קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו לו ,אשר
שיעור המס לגביו יהיה ( 30%להגדרת "בעל מניות מהותי" ,ראה סעיף
(7.2.6ב) להלן).
ב .מחזיק יחידה שהינו חברה בע"מ לא יחוב במס נוסף בגין הדיבידנד והוא
לא יכלל בהכנסה החייבת של מקבל הדיבידנד שהיא חברה בע"מ.
ג .דיבידנד בידי תושב חוץ שאינו בעל מניות מהותי יהיה חייב במס בשיעור
של  .25%דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו בעל
מניות מהותי ,במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12-החודשים
שקדמו לו ,ימוסה בשיעור של  30%והכל בכפוף לאמנות המס עליהן
חתומה מדינת ישראל.
ד .דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי
המס החלים על היחיד .קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים
הפטורים ממס בהתאם לסעיף  )2(9לפקודה יהיו פטורים ממס בגין
דיבידנד כאמור ,ובלבד שההכנסות כאמור אינן מהוות בידיהם הכנסה
מ"עסק" או מ"משלח יד".
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים),
התשס"ו( 2005-להלן" :תקנות הניכוי במקור") קיימת חובה לנכות מס
במקור בעת חלוקת דיבידנד כאמור למחזיקי היחידות .יצוין ,כי המס במקור
מהווה מקדמה על חשבון המס שחל על מקבל הדיבידנד .לפיכך ,מחזיק
יחידה שיקבל דיבידנד כאמור יידרש לדווח עליו במסגרת הדוח השנתי שלו,
אך ככל ששיעור המס במקור שנוכה הינו בגובה המס החל עליו – לא יחול
מס נוסף .בהתאם לתקנות הניכוי במקור ,שיעור המס שיש לנכות במקור על
דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) בגין דיבידנד ,לרבות
בחלוקה לבעל מניות כאמור שהיה בעל מניות מהותי בתאגיד ,במועד קבלת
הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו לו ,ואשר מניותיו
רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים ,יהיה בשיעור של  .25%לגבי יחיד או
תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות
בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור
של .30%
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לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים
נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין .כמו כן ,ככל שלגבי הדיבידנד
נקבע שיעור מס מוגבל על פי דין ,ינוכה מס במקור על פי השיעור שנקבע גם
אם מחזיק היחידה הינו חבר בני אדם תושב ישראל .לגבי תושב חוץ שיעור
ניכוי במקור יהיה בכפוף גם להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין
מדינת ישראל למדינת תושבותו של המקבל וקבלת אישור מתאים מרשות
המיסים מראש.
 7.2.4אי תחולת התקנות בעניין "מחזיק זכאי"
כל עוד הצו חל על השותפות והיא ממוסה כחברה ,הוראות התקנות ,אשר
מסדירות את אופן ייחוס ההכנסות וההוצאות של שותפות נסחרת למחזיקי
יחידות השתתפות שהינם "מחזיקים זכאים" לא תחולנה על השותפות.
 7.2.5אי הכרה בהוצאות חיפושי נפט כהוצאה שוטפת
במטרה לעודד חיפושי נפט וגז בישראל ,הותקנו תקנות הנפט אשר מעניקות
הטבות מס מסוימות למשקיעים בחיפושי נפט וגז בישראל .תקנות הנפט
מאפשרות ,בין היתר ,לנכות את הסכומים המושקעים בחיפושי נפט וגז
כהוצאה שוטפת לצרכי מס על אף היותם הוצאה הונית במהותם.
נכון למועד התשקיף ובהתאם לצו כמתואר בסעיף  7.2.1לעיל ,ולאור עמדת
רשות המסים ,כי תקנות הנפט חלות אך ורק על שותפות שעיקר הוצאותיה
והשקעותיה בשנת המס הן בנכסי נפט בישראל ,תקנות הנפט לא יחולו על
השותפות.
 7.2.6היבטי מס של מחזיקי היחידות וכתבי האופציה בעת מכירתן
א .ביום  6באוגוסט  2012אישרה הכנסת את תיקון  195לפקודה ,אשר
פורסם ברשומות ביום  13באוגוסט ( 2012ונכנס לתוקף ביום  1בינואר
 ,)2013במסגרתו נוסף סעיף 121ב לפקודה הקובע כי יחיד יהיה חייב
החל משנת  2013במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום
כאמור בסעיף .סעיף זה עודכן ביום  29בדצמבר  2016כאשר פורסם
ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות
הכלכלית לשנות התקציב  2017ו ,)2018-התש"ז( 2016-להלן" :חוק
ההסדרים לשנים  .)"2017-2018סעיף 121ב המעודכן קובע ,כי יחיד
אשר הכנסתו החייבת בשנת המס  2018עלתה על  640,000שקלים
חדשים ,יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום
כאמור בשיעור של  3%נוספים על האמור לעיל (להלן" :מס יסף").
הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון
ושבח מקרקעין (מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלל רק אם
שווי מכירתה עולה על  4מיליון  ₪והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל
דין) ,למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88לפקודה וסכום
אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין.
ביום  6בדצמבר  2011פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני
חקיקה) ,התשע"ב( 2011-להלן" :החוק לשינוי נטל המס").
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בהתאם לחוק לשינוי נטל המס אשר נכנס לתוקף החל משנת ,2012
נקבע בין היתר ,העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי
הון ,ריבית ודיבידנד מ 20% -ל ,25% -ולבעל מניות מהותי (יחיד
המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה
בסעיף  88לפקודה) ,ב 10% -לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו
מאמצעי השליטה (כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה) בחברה,
במועד מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו
למכירה כאמור) מ 25%-ל.30% -
בחוק ההסדרים לשנים  2017-2018הופחת שיעור מס החברות הקבוע
בסעיף (126א) לפקודה ,ל 23%-החל מיום  1בינואר .2018
ב .רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים
בהתאם לסעיף  91לפקודה רווח הון ריאלי (כהגדרת מונח זה בסעיף 88
לפקודה) ממכירת ניירות ערך על ידי יחיד תושב ישראל חייב במס
בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה ,אך בשיעור
שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם
הכנסתו החייבת .זאת ,למעט רווח ממכירת ניירות ערך על ידי יחיד
שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה – קרי ,המחזיק ,במישרין או
בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה)
ב 10% -לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה (כהגדרת מונח זה
בסעיף  88לפקודה) בחברה – במועד מכירת ניירות הערך או במועד
כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו למכירה כאמור ,אשר שיעור המס לגבי
רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על  .30%כמו כן ,יחיד
שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב
במס בגין רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך בשיעור של ,30%
עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף
101א(א)( )9לפקודה.
יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק",
בהתאם להוראות סעיף  )1(2לפקודה יחויב במס בהתאם לשיעורי המס
השולי לפי סעיף  121לפקודה.
חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך
בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף  126לפקודה (בשנת המס 2018
ואילך – .)23%
קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף )2(9
לפקודה ,פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור,
בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף .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 מ"משלח יד".
במכירת יחידות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו ליחידות ,יראו כמחיר
המקורי של יחידות אלה (לצורך חישוב רווח ההון) את המחיר המקורי
של כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד
מימושן ליחידות .כמו כן ,לצרכי מס יראו את יום הרכישה של יחידות
כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה.
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ככלל תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) פטור ממס על רווחי הון במכירת
ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ,אם רווח ההון אינו במפעל
הקבע שלו בישראל ובלבד שניירות הערך נרכשו לאחר שנרשמו למסחר
בבורסה .האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי
ישראל הם בעלי שליטה בו ,או הנהנים ,או הזכאים ל 25% -או יותר
מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ ,במישרין או
בעקיפין כאמור לפי סעיף 68א לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו חל,
ככלל ,אפשר שיחולו הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת
התושבות של תושב החוץ ,בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים
מרשות המסים.
לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך
המוצעים ,בהתאם לתקנות 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 שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות הערך ,ינכה מס
בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי העניין.
לגבי נייר ערך שאינו צמוד למדד או למטבע חוץ ינוכה מס במקור בשיעור
של  .15%חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת
ניירות הערך ינכה מס בשיעור של מס החברות לפי סעיף (126א)
לפקודה מרווח ההון הריאלי .זאת ,בכפוף לאישורי פטור (או שיעור
מופחת) מניכוי מס במקור שהופק על ידי רשות המיסים ובכפוף לקיזוז
הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע.
לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים
הקבועים בתקנות הנ"ל .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות
נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.
אם 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 ,ביום  31ביולי וביום  31בינואר
של כל שנת מס ,בשל מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו
לחודש שבו חל יום הדיווח.
ככלל ,ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יימחקו מהמסחר
בבורסה ,שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה)
יהיה  30%מהתמורה ,כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה
על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור).
יצוין ,כי לא יחולו על מחזיקי היחידות ההוראות המיוחדות החלות על
מיסוי רווחי הון בידי "מחזיק זכאי" ,שכן כאמור בהתאם להוראות הצו,
השותפות תמוסה כחברה.
ג .קיזוז הפסדים
ככלל ,הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים ,יותרו בקיזוז רק במקרים
בהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס.
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הפסד הון ממכירת ניירות הערך בידי יחיד או חברה ,ניתן יהיה לקיזוז
כנגד רווח הון ריאלי על פי העקרונות הקבועים בסעיף  92לפקודה ,בין
אם ההפסד/רווח נוצרו מנכס (לרבות נייר ערך סחיר) בישראל ,ובין אם
מחוצה לה (למעט רווח אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל.)3.5-
הפסד הון שהיה בשנת המס ממכירת ניירות הערך יהיה בר קיזוז גם
כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מאותו נייר הערך .הפסד הון שהיה
בשנת המס ממכירת ניירות הערך יהיה בר קיזוז ,באותה שנת המס ,גם
כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים ,ובלבד ששיעור
המס החל על הריבית או הדיבידנד מניירות ערך אחרים שקיבלו היחיד
או החברה אינו עולה על השיעור הקבוע בסעיף (126א) לפקודה אם
מדובר בחברה ( 23%משנת  2018ואילך) או על השיעור הקבוע
בסעיפים 125ב( )1או 125ג(ב) ,לפי העניין ,אם מדובר ביחיד .הפסד
שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל ,יקוזז כנגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף
(92ב) לפקודה בשנות המס הבאות ,בזו אחר זו ,לאחר השנה בה נוצר
ההפסד ,ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.
ביום  31באוגוסט  2011פורסם ברשומות תיקון תקנות מס הכנסה (ניכוי
מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן
נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשע"א .2011-במסגרת התיקון כאמור
נקבע כי במסגרת חישוב רווח ההון לצרכי ניכוי המס במקור ממכירת
ניירות ערך נסחרים ,יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות
("ניירות סחירים") יקזז החייב בניכוי המס במקור את הפסד ההון שנוצר
ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה
שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד
האמור .תחולת התיקון כאמור הינה החל מיום  1בינואר.2012 ,
 7.2.7מיסוי בארה"ב
א .ביום  22.12.2017אושרה בארה"ב רפורמה מקיפה בחוק המס
הפדראלי ( )The Internal Revenue Codeשבמסגרתה נעשו תיקונים
משמעותיים בשיעורי המס של חברות ויחידים בארה"ב ,הכוללים ,בין
השאר ,גם הפחתה של מס החברות לשיעור של ( 21%במקום )35%
וביטול מס המינימום ( )Alternative Minimum Taxשחל על חברות.
ב .שיעורי המס בנכסי הנפט בארה"ב
לצורך ההשקעה בפרויקטים בארה"ב ,הקימה השותפות שותפות כללית
חדשה בישראל בשם מודיעין אנרגיה אינטרנשיונל (להלן" :שותפות
מודיעין אינטרנשיונל") ,אשר בהיותה שותפות הינה "שקופה" לצרכי
מס ,ושותפות מודיעין אינטרנשיונל הקימה בארה"ב ומחזיקה בכל ההון
המונפק ( )100%של חברת מודיעין אינטרנשיונל אינק ,.שהינה חברה
מוגבלת במניות (להלן" :מודיעין ארה"ב") .מודיעין ארה"ב כפופה
בארה"ב על הכנסתה החייבת (הכנסות פחות הוצאות מוכרות) הן למס
מדינה ( )State Taxוהן למס חברות פדרלי ( .)Federal Taxמס
המדינה מוכר כהוצאה לצרכי חישוב המס הפדרלי.
שיעור מס המדינה בקליפורניה הוא  8.84%מההכנסה החייבת .בעקבות
הרפורמה הנ"ל ,כפופה מודיעין ארה"ב למס פדרלי בארה"ב בשיעור
 .21%כאמור ,המס המינימלי בוטל במסגרת הרפורמה.
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בהתאם לסעיף ()2(12א) לאמנה למניעת כפל מס שנחתמה בין ישראל
לבין ארה"ב (להלן" :האמנה") ,במקרה שמודיעין ארה"ב תחלק רווחים,
הדיבידנד יהא כפוף למס במקור בארה"ב בשיעור של עד ( 25%במקום
.)30%
הואיל והשותפות תמוסה כחברה בהתאם להוראות הצו ,היא תהא
זכאית לזיכוי בהתאם להוראות סעיף (126ד) לפקודת מס הכנסה ,בגין
מס החברות ששולם על ידי מודיעין ארה"ב .הואיל וסכום הזיכוי גבוה
ממס החברות בישראל ( )23%לא יחול בישראל מס נוסף על ההכנסה
שתתקבל על ידי השותפות כאמור.
 7.2.8להיבטי מיסוי נוספים ראו סעיף  1.13לפרק א' (תיאור עסקי השותפות) לדוח
 2019אשר נכלל בפרק  8לתשקיף זה על דרך ההפניה.
 7.2.9יובהר ,כי האמור בתשקיף זה אינו מתיימר למצות את היבטי המס הכרוכים
בהשקעה בניירות הערך של השותפות ולא ניתן לבסס עליו בלבד החלטת
השקעה בניירות הערך של השותפות.
משכך ,מוצע כי כל אדם השוקל השקעה בניירות הערך של השותפות יפנה
לקבלת ייעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים שלו.
7.3

ייעוץ מס מקצועי
כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעת כספים ,יש לשקול את השלכות
המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים .הוראות הדין המתוארות בפרק
זה הינן נכונות למועד פרסום התשקיף ואין כל וודאות כי לא יחולו שינויים
בשיעורי המס במדינות המתוארות להלן במועדים הרלוונטיים .כמו כן ,ההוראות
הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים אינן מתיימרות להוות
פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף ואינן באות במקום יעוץ
מקצועי ,בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

ח1-

פרק  :8תיאור עסקי השותפות המוגבלת
8.1

כללי
8.1.1

בהתאם לתקנה (44א )1ולתקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף –
מבנה וצורה) ,התשכ"ט"( 1969-תקנות פרטי תשקיף ") ,תיאור עסקי השותפות נכלל בתשקיף
זה על דרך ההפניה לפרק א' (תיאור עסקי השותפות) בדוח  2019כפי שעודכן במסגרת הדוח
הרבעוני של השותפות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ( 31.3.2020אשר פורסם
ביום  ,28.6.2020אסמכתא .)2020-01-059494

8.1.2

השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים) ,התש"ל"( 1970-התקנות") וחלות עליה כל ההקלות הנכללות בתקנות,
ככל שהן רלבנטיות או תהיינה רלבנטיות בעתיד לשותפות .על אף האמור ,החל מתקופת
הדיווח שהחלה ביום  1.1.2018השותפות מדווחת לפי מתכונת דיווח רבעונית.

8.1.3

עוד מפנה השותפות לדיווחים המיידיים שפרסמה השותפות ממועד פרסום דוח  2019ועד
למועד תשקיף מדף זה ,המובאים בזאת על דרך ההפניה:
תאריך
31.3.2020

מספר אסמכתא
2020-01-033708

31.3.2020

2020-01-033711
2020-01-033903

23.6.2020

2020-01-057106

25.6.2020

2020-01-058036

28.6.2020

2020-01-059494

14.7.2020
19.7.2020

2020-01-067981
2020-01-069265

20.7.2020

2020-01-069781

22.7.2020

2020-01-071116

תיאור נושא הדיווח
החלטה שלא להאריך את תקופת האופציה שהוענקה
לשותפות לרכישת זכויות נפט בפרויקט לחיפושי נפט
וגז טבעי בדנמרק.
החלטה להקפיא את המשך ביצוע מבחני ההפקה
בקידוח  Shideler-1בפרויקט  ,Shidelerבקליפורניה,
ארה"ב.
השלמת עיבוד סקר סייסמי בפרויקט באנגליה והארכת
המועד למימוש האופציה של השותפות להצטרפות
לפרויקט עד ליום .23.7.2020
דוח הערכת משאבים מותנים בשכבת Cattani
בפרוספקט  Trinidad 7בפרויקט ,Mountain View
בקליפורניה ,ארה"ב הכולל נתוני תזרים מזומנים
מהוון.
עדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח  ,2019אשר
פורסם בצורף לדוחות הכספיים של השותפות לרבעון
הראשון של שנת .2020
מצגת
הגשת בקשה להגנה מפני נושים בהתאם לפרק 11
בחוק פשיטת הרגל האמריקאי ( )Chapter 11על ידי
שותפה בפרויקט .Grapevine
הארכת המועד למימוש האופציה של השותפות
להצטרפות לפרויקט באנגליה עד ליום .23.8.2020
פרישת  ATP Oil and Gas Corporationמהסכם
התפעול המשותף בחזקת " I/18שמשון".

ח2-
8.1.4

בהמשך לאמור בסעיף  1.6.1בחלק א' של דוח  ,2019בדבר פרוספקט דקר בחזקת I/18
"שמשון" ("חזקת שמשון") ,מובהר כי השותפים בחזקת שמשון ביצעו בשטח החזקה במהלך
חודש יולי  2020סקר סייסמי תלת מימדי אשר השתרע על פני כ 336 -קמ"ר בשטח החזקה.
סיום עיבוד ופענוח הסקר האמור צפוי להיות במהלך המחצית השנייה של  .2021סה"כ חלקה
של השותפות בעלות הכוללת של הסקר ,עיבודו ופיענוחו כ 400 -אלף דולר .על פי תוכנית
העבודה יש להתחיל בקידוח עד סוף שנת  .2022ההחלטה אם לבצע קידוח לפרוספקט דקר
תתבסס ,בין היתר ,אך לא רק ,על מידע שיתקבל מהסקר הסייסמי ,כלכליות המאגר לרבות
בהתייחס למצב הכלכלי בכלל ומצב שוק הנפט בפרט במועד המיועד לביצוע הקידוח ,קיומן של
מחלוקות טריטוריאליות באיזור (ככל שתהיינה) ,צירוף מפעיל ועוד .נכון למועד התשקיף אין
ביכולתה של השותפות להעריך את הסיכויים שיושגו הסכמות בין צדדים למחלוקות כאמור אם
וככל שתתגלענה מחלוקות טריטוריאליות באיזור.

8.1.5

בהמשך לאמור בסעיף (1.6.1.11א) בחלק א' של דוח  ,2019בהתייחס למאגר הגז שנתגלה
בפרוספקט שמשון בשטח חזקת שמשון ,מובהר כי נכון למועד התשקיף טרם פותח המאגר
הנ"ל בשל היקפו המצומצם יחסית .המשך הפיתוח של המאגר יישקל ,בין היתר ,לאור ממצאים
בתוכנית העבודה בפרוספקט דקר בחזקת שמשון.

8.1.6

בהתייחס לאמור בסעיפים  1.6.3.9.8 ,1.6.2.10.13ו 1.6.4.8.3 -בחלק א' של דוח :2019
א .השותפות אינה מתקשרת באופן ישיר עם הלקוחות .המכירות מתבצעות ע"י המפעיל בכל
אחד מהפרויקטים בקליפורניה ,ארה"ב בהם שותפה השותפות והוא זה שמתקשר עם
הלקוחות (בתי הזיקוק) למכירת הנפט הגולמי המופק מהפרויקטים .נכון למועד התשקיף,
הנפט נמכר לאותם לקוחות שהינם בתי זיקוק באיזור הפרויקטים השונים ,במישרין ,או
באמצעות חברת שיווק .ההתקשרויות עם הלקוחות אינן לכמויות קבועות מראש אלא ,נכון
למועד התשקיף ,כל כמות שמופקת נמכרת.
תמחור הנפט הגולמי בפרויקטים  Grapevineו Mountain View -בהם שותפה השותפות
בקליפורניה ,ארה"ב ,אינו קבוע אלא נעשה בהתאם לחישוב המחיר הממוצע של ארבעת
החברות העיקריות שמפרסמות מחירים לשדה הנפט Buena Vista oil ( Buena Vista
( 1)fieldשברון ,יוניון  ,76של ואקסון מוביל) פחות  $0.70לחבית בפרויקט Grapevine
ופחות  $1.30לחבית בפרויקט  .Mountain Viewבנוסף למחיר האמור יש תוספת בגין
הכבידה )gravity scale( 2של הנפט הנמדדת במעלות  .3APIהמחיר משקף פרמיה גבוהה
למחיר ה 4WTI -ופרמיה למחיר הברנט גם נכון למועד זה .ההפחתה בסך  $0.70לחבית
הינה המחיר הכולל שבית הזיקוק משלם עבור החבית (כולל עלויות שינוע וטיפול).
ב .בהתייחס לנתוני ההפקה בפילוח לפי סוגי הפטרוליום שהופקו בנכסי נפט שלשותפות
זכויות בהם ,שיעורי האזילה המוצגים בסעיפים אלו חושבו ביחס לכמות הפטרוליום הכוללת
המקורית.

8.1.7
1

2

3

4

בהתייחס לאמור בסעיף  1.6.3.10בחלק א' של דוח  2019בדבר דוח הערכת משאבים מותנים
מעודכן ביחס לפרויקט  Grapevineוכן נתוני תזרים מהוון (בסעיף זה "דוח המשאבים"):

שדה הנפט של בואנה ויסטה הוא שדה הנפט העשירי בגודלו במדינת קליפורניה שבארה"ב .השדה נמצא במחוז קרן ,עמק סן חואקין,
במדינת קליפורניה בארצות הברית.
סולם הכבידה היא מערכת מדידה המציגה את הצפיפות היחסית של נוזלים .בתעשיית הנפט משמש סולם הכבידה של  APIכמדד
לצפיפות של מוצר נפט.
מכון הנפט האמריקאי ( )American Petroleum Institute - IPAקבע את מדד כוח הכבידה של  APIכמדד לצפיפות נוזלית של נפט
ביחס למים .ככל שכוח המשיכה של ה API -גדול יותר ,כך הנוזל פחות צפוף .קנה המידה של כוח המשיכה של  APIהותאם כך שרוב
נוזלי הנפט נופלים בין  10ל 70 -מעלות.
ה )West Texas Intermediate( WTI -הינו אחד משלושת המדדים לתמחור הנפט ,יחד עם ברנט ודובאי גולמי.

ח3-
א .הפער בין סך המשאבים המותנים שהוערכו על ידי מעריך המשאבים לבין סך המשאבים
המותנים בתזרים המהוון ,נובע מכך שלא ניתן להפיק את כל המשאבים וחלקם אובדים
במהלך ההפקה.
ב .מובהר כי בהתאם לדין ,אין חובה להציג תזרים מזומנים מהוון כאשר מדובר במשאבים
המסווגים כמשאבים מותנים כמו בפרויקט  .Grapevineמטעמי שמרנות ,השותפות בחרה
עד כה שלא להציג תזרים מזומנים מהוון כאשר המשאבים סווגו כמותנים .במקרה הנוכחי,
ההחלטה להציג תזרים מזומנים מהוון לראשונה התבססה על כך שבפרויקט מספר בארות
מפיקות ,המפיקות לאורך זמן ולפיכך השותפות בעצה אחת עם מעריך המשאבים ,הגיעה
למסקנה שניתן לבסס על הממצאים בבארות והתנהגות הבארות כאמור לאורך זמן ,תזרים
מזומנים מהוון .נכון למועד התשקיף ,המדיניות שמנחה את השותפות באשר להצגת תזרים
מזומנים מהוון כאשר המשאבים סווגו כמותנים מתבססת ,בין היתר ,על מספר הבארות
המפיקות בפרויקט ,פרק הזמן שהבארות מפיקות באופן סדיר ומיקומן ,דהיינו האם ממפות
חלק עיקרי מהמאגר.
ג .בהתייחס לקיטון בכמויות  2Cבמאגר כפי שבאה לידי ביטוח בדוח המשאבים ,וכפי שצוין
בדוח הערכת המשאבים שפרסמה השותפות ביום ( 23.3.2020אסמכתא 2020-01-
 ,)021604מאז דוח המשאבים הקודם של מעריך המשאבים ביחס למאגר בפרויקט ,נקדח
קידוח נוסף בשטח הפרויקט  -קידוח  .NORTH CHARDONNAY 2-35בנוסף ,במהלך
ההפקה המסחרית הסדירה מהבארות המפיקות בשטח הפרויקט ,נאסף מידע חשוב על
התנהגות המאגר בשטח הפרויקט .לאחר סיום הקידוח האחרון בוצע עיבוד מחדש של
הסקר הסייסמי שבו שולב מידע שנאסף בקידוחים בשטח הפרויקט .המידע שנאסף
מהמקורות השונים איפשר מיפוי מדויק יותר של סלעי המאגר .ניתוח היסטורית ההפקה,
הכולל לימוד התנהגות הלחצים בשכבות המאגרים במהלך ההפקה ,איפשר למעריך
המשאבים לאמוד את המשאבים המותנים בשתי השכבות שהוערכו בצורה מדויקת יותר,
דבר שהביא לעדכון בכמויות.
יצוין בהקשר זה כי עדכון בדוחות המשאבים נעשה ככל שיש התקדמות בפיתוח פרויקט.
כאשר נקדחות בארות נוספות ,נוסף מידע לגבי ההפקה מהבארות ה"וותיקות" ובמקביל
נערכות פעולות עיבוד נוספות למידע הסייסמי .המידע הנ"ל אינו סטטי וככל שיש בו שינויים
הם מובאים לידיעת מעריך המשאבים .לפיכך אין זה חריג למצוא פערים בדוח משאבים
חדש בפרויקט לעומת דוח משאבים קודם ,לפעמים כלפי מעלה ,לפעמים כלפי מטה.
8.1.8

בהתייחס לאמור בסעיף  1.15.4.3בחלק א' של דוח  ,2019השותפות העמידה למשרד
האנרגיה ערבות נוספת בסך  570,175דולר בגין חזקת " I/18שמשון" ,ובסה"כ העמידה
למשרד האנרגיה בגין חזקה זו ערבויות בסך  833,333דולר.

ח4-
8.1.9

בהתייחס לאמור בסעיף (1.17.14א) בחלק א' של דוח  ,2019בדבר הגדרת המונח "החזר
ההוצאות" לענין חישוב שיעור התמלוג לו זכאי השותף הכללי ,לפיה "החזר ההוצאות" הינו
המועד שבו השותפות תחזיר לעצמה את כל השקעותיה והוצאותיה הישירות בביצוע חיפושי
נפט בשטח העסקה ,לרבות הוצאות חיפושי נפט ,קידוחים ,פיתוח בארות ,הנחת צינורות ומיכלי
אחסון בשטח הפרוספקט ,אך למעט תמלוג שישולם על-ידי השותפות עד החזר ההוצאות
("הוצאות" לעניין סעיף זה משמען ,סכום ההוצאה צמוד לשער היציג של הדולר החל מהיום בו
הוצאה ועד למועד בו יעשה חישוב בדבר גובה ההחזר כאמור) ,מובהר כי נכון למועד התשקיף
השותפות טרם הגיעה בפרויקטים בהם היא שותפה כיום ו/או היתה שותפה בעבר ,למצב של
החזר כל הוצאות העבר ולכן טרם נדרשה לסוגית אופן חישוב "החזר ההוצאות" .השותפות
בוחנת את שיטת החישוב הראויה ותיתן לה גילוי עם גיבושה.

 8.1.10למועד התשקיף לשותפות זכויות בחזקת שמשון בישראל וב 4 -פרויקטים ,בקליפורניה ,ארה"ב
– .Grapevine, Mountain View, Cassini, Shideler
להלן טבלה מרכזת של סטטוס הפרוייקטים האמורים נכון למועד התשקיף (יצויין כי בטבלה
להלן לא נכללו קידוחים שננטשו או שאינם פעילים) .מובהר כי הנתונים להלן והצפי בדבר
פעולות ,עלויות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות מהווים מידע צופה פני עתיד אשר אינו
וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך התשקיף ,וכולל הערכות
של השותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון לתאריך התשקיף אשר יכולות
להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו ו/או כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או
משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הנפט .ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות
להתעדכן ככל שיצטב ר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של
חיפושים והפקה של נפט וגז וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים.
לפיכך ,הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים
המוערכים או המשוערים:
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שם הפרויקט

פרוספקט

שיעור
אחזקה

קידוח

ממצאים

סטטוס נוכחי

Mountain
View

Sunset
Boulevard

25.8081%

CattaniRennie 47X15

תגלית
מסחרית
משנת 2017

Trinidad 7

26.05%

Stenderup
56X-28

תגלית
מסחרית
משנת 2018
נמצאו סימני
נפט
משמעותיים

הבאר הפיקה מספר
חודשים במהלך המחצית
הראשונה של שנת 2018
ואז הוחלט על השעיית
הבאר (")"Suspension
לצורך נטישה זמנית
( "Temporary
" )abandonmentשל
הקידוח מאחר וקצב
ההפקה לא הצדיק הקמת
מתקני קבע
הפקה מסחרית מאז
חודש אוגוסט 2018

Stenderup
66X-28

מבחני הפקה החל
מחודש נובמבר 2019

דוח הערכת משאבים
אחרון שפורסם
בקשר עם הפרויקט

סך הכל
תפוקה
בשנת 2019
מהפרויקט
(באלפי
חביות) –
עבור 100%
מהפרויקט
164.7

דוח הערכת משאבים
מותנים ונתוני תזרים
מזומנים מהוון ,ביחס
לשכבת Cattani
בפרוספקט Trinidad
 7בפרויקט (שפורסם
ביום ,25.6.2020
אסמכתא 2020-01-
)058036

סך הכל
תפוקה
ברבעון
הראשון של
2020
מהפרויקט
(באלפי
חביות) –
עבור 100%
מהפרויקט
44.5

הערות

בכוונת השותפים בפרויקט
לחדש ההפקה מהבאר
בעזרת תשתית מתקני קבע
אשר נקנו לטובת החדרת
מים בפרוספקט .Trinidad
בכוונת השותפים לבצע
חיבור למתקנים הנ"ל עם
התייצבות השווקים
והתאוששות במחירי הנפט.

במהלך מבחני ההפקה הופק
נפט ונמכר.
לאור משבר נגיף הקורונה
והמצב הכלכלי בשווקים
ובכלל זה הירידות במחירי
הנפט והגז הוחלט להקפיא
את המשך ביצוע מבחני
ההפקה .בכוונת השותפים
לחדש את המבחנים עם
התייצבות השווקים
והתאוששות במחירי הנפט.
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שם הפרויקט

פרוספקט

שיעור
אחזקה

קידוח

ממצאים

סטטוס נוכחי

דוח הערכת משאבים
אחרון שפורסם
בקשר עם הפרויקט

סך הכל
תפוקה
בשנת 2019
מהפרויקט
(באלפי
חביות) –
עבור 100%
מהפרויקט

GrapeVine

GrapeVine

22.3125%

Chardonnay
47X-35

תגלית
מסחרית
משנת 2017
תגלית
מסחרית
משנת 2018
תגלית
מסחרית
משנת 2019

הפקה מסחרית מאז
חודש אוקטובר 2017

דוח הערכת משאבים
מותנים ונתוני תזרים
מזומנים מהוון,
בפרוייקט אשר נכלל
בדוח התקופתי של
השותפות לשנת
( 2019שפורסם ביום
,24.3.2020
אסמכתא 2020-01-
)021604

176.1

Cassini

Cassini

35.625%

Cassini
857Z-34

תגלית
מסחרית
משנת 2019

הפקה מאז חודש
ספטמבר 2019

Shideler

Shideler

37.5%

Shideler-1

נמצאו סימני
נפט
משמעותיים

מבחני הפקה

דוח הערכת משאבים
מנובאים
(פרוספקטיביים)
ומותנים בפרוספקט
 Cassiniבשטח
הפרויקט (שפורסם
ביום ,11.11.2019
אסמכתא 2019-01-
)096645
דוח הערכת משאבים
מנובאים
(פרוספקטיביים)
בפרויקט Shideler
(שפורסם ביום

1-31
Bordeaux
North
Chardonnay
2-35

הפקה מסחרית מאז
חודש יוני 2018
הפקה מסחרית מאז
חודש יוני 2019

סך הכל
תפוקה
ברבעון
הראשון של
2020
מהפרויקט
(באלפי
חביות) –
עבור 100%
מהפרויקט
34.2

4.3

-

-

-

הערות

לאור משבר נגיף הקורונה
והמצב הכלכלי בשווקים
ובכלל זה הירידות במחירי
הנפט והגז הוחלט לצמצם
את ההפקה מהבאר.
במהלך הרבעון הראשון של
שנת  2020לא הייתה הפקה
מהבאר עקב תקלה טכנית.
התקלה תוקנה והבאר חזרה
למבחני הפקה (הפקה
מחתך שכבות שונה) במהלך
חודש אפריל .2020
במהלך מבחני ההפקה הופק
נפט ונמכר.
לאור נגיף הקורונה והמצב
הכלכלי בשווקים ובכלל זה
הירידות במחירי הנפט והגז
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שם הפרויקט

פרוספקט

שיעור
אחזקה

קידוח

ממצאים

סטטוס נוכחי

חזקת
שמשון

פרוספקט
שמשון

10%

שמשון1-

בחודש
אוגוסט 2012
הוכרז
כתגלית
מסחרית

המאגר טרם פותח

פרוספקט
דקר

10%

קידוח דקר

קידוח
אקספלורציה
מתוכנן

טרם נקדח

דוח הערכת משאבים
אחרון שפורסם
בקשר עם הפרויקט

סך הכל
תפוקה
בשנת 2019
מהפרויקט
(באלפי
חביות) –
עבור 100%
מהפרויקט

סך הכל
תפוקה
ברבעון
הראשון של
2020
מהפרויקט
(באלפי
חביות) –
עבור 100%
מהפרויקט

,29.8.2018
אסמכתא 2018-01-
)081966

דוח הערכת משאבים
מותנים מיום
( 12.3.2019אשר
נכלל בדוח התקופתי
של השותפות לשנת
 ,2018שפורסם ביום
,13.3.2019
אסמכתא 2019-01-
))021604
דוח הערכת משאבים
מנובאים
(פרוספקטיביים)
(שפורסם ביום
,23.3.2020
אסמכתא 2020-01-
)028743

הערות

הוחלט להקפיא את המשך
ביצוע מבחני ההפקה.
בכוונת השותפים לחדש את
המבחנים עם התייצבות
השווקים והתאוששות
במחירי הנפט.

-

-

המאגר טרם פותח בשל
היקפו המצומצם יחסית.
המשך הפיתוח יישקל ,בין
היתר ,לאור ממצאים
בתוכנית העבודה
בפרוספקט דקר (ראה
להלן).

-

במהלך חודש יולי 2020
בוצע ,בהתאם לתוכנית
העבודה ,סקר סייסמי תלת
ממדי ,אשר השתרע על פני
כ 336 -קמ"ר בשטח
החזקה .סיום עיבוד ופענוח
הסקר האמור צפוי להיות
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שם הפרויקט

פרוספקט

שיעור
אחזקה

קידוח

ממצאים

סטטוס נוכחי

דוח הערכת משאבים
אחרון שפורסם
בקשר עם הפרויקט

סך הכל
תפוקה
בשנת 2019
מהפרויקט
(באלפי
חביות) –
עבור 100%
מהפרויקט

סך הכל
תפוקה
ברבעון
הראשון של
2020
מהפרויקט
(באלפי
חביות) –
עבור 100%
מהפרויקט

הערות

במהלך המחצית השנייה של
 .2021סה"כ חלקה של
השותפות בעלות הכוללת
של הסקר ,עיבודו ופיענוחו
כ 400 -אלף דולר.
על פי תוכנית העבודה יש
להתחיל בקידוח עד סוף
שנת .2022
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 8.1.11בהתייחס להשלכות נגיף הקורונה על פעילות השותפות  -בסוף שנת 2019
ובמהלך הרבעון הראשון לשנת  ,2020החל להתפשט בסין ,ולאחר מכן בכל
רחבי העולם (לרבות בישראל) ,נגיף קורונה ( )COVID-19אשר בחודש מרץ
 2020הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית (להלן" :משבר
הקורונה") .על רקע משבר הקורונה וכתוצאה ממנו ,מתבהרת תמונה של
האטה משמעותית בפעילות הכלכלית העולמית .למשבר הקורונה ולפעולות
הננקטות על ידי מדינות רבות בעולם בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף יש
השלכות משמעותיות על כלכלות רבות ועל שוקי ההון בעולם ,כאשר במהלך
חודש מרץ  2020נרשמו ירידות חדות במחירי ניירות ערך בישראל ובבורסות
מרכזיות ברחבי העולם ,תוך עלייה בתנודתיות במחירי סחורות ונכסי סיכון
שונים.
במהלך שנת  2020ועד למועד התשקיף ,נרשמו בשווקים הבינלאומיים
ירידות חדות וחריגות בעוצמתן במחירי מוצרי האנרגיה ,אותם ניתן לייחס
למשבר הקורונה ,כמו גם לסיבות נוספות ,ובכלל זאת מאבקי כוח בין יצרניות
הנפט הגדולות בעולם וגורמים גלובאליים נוספים המשפיעים על הביקוש
וההיצע של מוצרי אנרגיה.
השותפות עוקבת בדריכות אחר התפתחויות משבר הקורונה והשפעותיו על
השווקים ועל פעילותה.
פרוייקטים בארה"ב
כמפורט לעיל ,לאור משבר נגיף הקורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה
הירידות במחירי הנפט והגז ,נכון למועד התשקיף החליטו השותפים
בפרוייקטים בהם שותפה השותפות בארה"ב להקפיא את המשך ביצוע
מבחני ההפקה בקידוח  Stenderup 66X-28בפרוייקט Mountain View
ואת המשך ביצוע מבחני ההפקה בקידוח  Shideler-1בפרויקט .Shideler
כמו כן הוחלט לדחות את עבודות חידוש ההפקה מבאר Cattani-Rennie
 47X-15בפרוייקט  .Mountain Viewבכוונת השותפים לחדש את מבחני
ההפקה כאמור ואת עבודות חידוש ההפקה מבאר Cattani-Rennie 47X-
 15עם התייצבות השווקים והתאוששות במחירי הנפט .לפעולות אלו שננקטו
אין השפעה מהותית על פעילותה של השותפות.
כמו כן ,עד התייצבות השווקים והתאוששות במחירי הנפט ,בכוונת השותפות
להתמקד בהמשך ההפקה מהבארות המפיקות בפרויקטים בהם שותפה
השותפות (כמפורט לעיל) ,ולא לבצע פעולות חיפוש ו/או פיתוח חדשות.
נכון למועד התשקיף ,ההפקה מהבארות המפיקות בפרויקטים בהם שותפה
השותפות הינה רווחית והשותפות אינה נדרשת למקורות מימון חיצוניים
לצורך המשך ההפקה .המחירים בהם נמכר הנפט המופק מהפרויקטים בהם
שותפה השותפות בקליפורניה ארה"ב גבוה משמעותית מעלות ההפקה של
הנפט האמור .אם וככל שתהיה ירידה משמעותית במחירי הנפט כאמור,
יידרשו השותפות ושותפיה בפרויקטים לבחון את צעדיהן בהתחשב ,בין
היתר ,בכלכליות המשך ההפקה אל מול השעייתה ובעלויות האחסנה של
נפט.
ישראל
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בכוונת השותפות להמשיך לקדם את פעילות החיפושים בחזקת שמשון,
כאשר בשלב הראשון בוצע במהלך חודש יולי  2020סקר סייסמי תלת מימדי
בשטח החזקה.
דנמרק
כאמור בדוח המיידי של השותפות מיום ( 31.3.2020אסמכתא 2020-01-
 ,)033708השותפות החליטה כי בשלב זה ,בהתחשב ,בין היתר ,במשבר
הקורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגז,
שלא להאריך את תקופת האופציה שהוענקה לה לרכישת זכויות נפט
בפרויקט לחיפושי נפט וגז טבעי בדנמרק וכי תמשיך לבחון אפשרות השקעה
בפרויקט בהתאם להתפתחויות בשווקים ובתוכנית העבודה ברישיון.
מובהר כי ההערכות וההשערות השונות המפורטות בסעיף זה בדבר משבר
הקורונה והשפעותיו האפשריות וכן תוכניות השותפות בעקבותיו ,מהוות
מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך אשר התממשותן אינה
וודאית ואינה בשליטת השותפות והשותף הכללי .מידע כאמור מבוסס ,בין
היתר ,על הערכות ואומדנים של השותף הכללי נכון למועד התשקיף אשר
מתבססות על הערכות של המפעילים בפרוייקטים בהם שותפה השותפות
ועל הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות
המתפרסמות בתקשורת ,אשר עשויות להשתנות מעת לעת .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית ,בין היתר ככל
שיחולו שינויים בהתפשטות הנגיף ובהנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ
ובעולם.
8.2

חברות בנות וקשורות
לפרטים אודות חברות בנות וקשורות של השותפות ראו פירוט בהתאם לתקנה 11
בפרק ד' בדוח  2019אשר המידע בה נכלל בזאת בדרך של הפניה.

8.3

הערכת משאבים בנכסי הנפט של השותפות
נכון למועד התשקיף ,לא חל כל שינוי בהערכת המשאבים המותנים והמשאבים
המנובאים ביחס לנכסי הנפט הנזכרים להלן ,כפי שהובאו בדוחות המפורטים להלן,
אשר הוכנו בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ()SPE-PRMS
ונכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה:
8.3.1

משאבים בחזקת שמשון
דוח הערכת משאבים מותנים בחזקת שמשון אשר נכלל בדוח
א.
התקופתי של השותפות לשנת ( 2018שפורסם ביום ,13.3.2019
אסמכתא  ,)2019-01-021604אשר המידע הכלול בו מובא בזאת
על דרך ההפניה .נכון למועד התשקיף לא חל שינוי בפרטים אשר
הובאו בדוח הנ"ל .בנספח א '1לפרק זה מצורפת הסכמת
 Netherland, Sewell & Associates, Inc.שערכה את הדוח האמור,
להכללת הדוח האמור בתשקיף.
ב.

דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים) בפרוספקט דקר
שבשטח חזקת שמשון (שפורסם ביום  ,23.3.2020אסמכתא 2020-
 )01-028743נכון למועד התשקיף לא חל שינוי אשר הובאו בדוח
הנ"ל .בנספח א '2לפרק זה מצורפת הסכמת Netherland, Sewell
 & Associates, Inc.שערכה את הדוח האמור ,להכללת הדוח האמור
בתשקיף.
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8.4

8.3.2

משאבים מותנים בפרויקט Mountain View
דוח הערכת משאבים מותנים ונתוני תזרים מזומנים מהוון ,ביחס לשכבת
 Cattaniבפרוספקט  Trinidad 7בפרויקט ( Mountain Viewשפורסם ביום
( 25.6.2020אסמכתא  )2020-01-058036בקשר עם ,אשר המידע הכלול
בו מובא בזאת על דרך ההפניה .נכון למועד התשקיף לא חל שינוי בפרטים
אשר הובאו בדוח הנ"ל .בנספח ב' לפרק זה מצורפת הסכמת Petrotech
( Resources Company, Inc.להלן )"Petrotech" :שערכה את הדוח
האמור ,להכללת הדוח האמור בתשקיף.

8.3.3

משאבים מותנים בפרויקט Grapevine
דוח הערכת משאבים מותנים ונתוני תזרים מזומנים מהוון ,בפרוייקט
 Grapevineאשר נכלל בדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019
(שפורסם ביום  ,24.3.2020אסמכתא  ,)2020-01-021604אשר המידע
הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה .נכון למועד התשקיף לא חל שינוי
בפרטים אשר הובאו בדוח הנ"ל .בנספח ג' לפרק זה מצורפת הדוח הנ"ל
והסכמת  Petrotechשערכה את הדוח האמור ,להכללת הדוח האמור
בתשקיף.

8.3.4

משאבים מותנים בפרויקט Cassini
דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים) ומותנים בפרוספקט
 Cassiniבשטח פרויקט ( Cassiniשפורסם ביום  ,11.11.2019אסמכתא
 ,)2019-01-096645אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
נכון למועד התשקיף לא חל שינוי בפרטים אשר הובאו בדוח הנ"ל .בנספח
ד' לפרק זה מצורפת הסכמת  Petrotechשערכה את הדוח האמור,
להכללת הדוח האמור בתשקיף.

8.3.5

משאבים מנובאים בפרויקט Shideler
דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים) בפרויקט Shideler
(שפורסם ביום  ,29.8.2018אסמכתא  ,)2018-01-081966אשר המידע
הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה .נכון למועד התשקיף לא חל שינוי
בפרטים אשר הובאו בדוח הנ"ל .בנספח ה' לפרק זה מצורפת הסכמת
 Petrotechשערכה את הדוח האמור ,להכללת הדוח האמור בתשקיף.

הסברי דירקטוריון השותף הכללי
בהתאם לתקנות 6ב ו44-א(א) לתקנות פרטי התשקיף ,הסברי דירקטוריון השותף
הכללי למצב ענייני השותפות:
א .ליום  31בדצמבר  2019מובאים בדרך של הפניה לפרק ב' לדוח ( 2019דוח
הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום .)31.12.2019
ב .ליום  31במרץ  2020מובאים בדרך של הפניה לדוח שפורסם ביום 28.6.2020
(אסמכתא ( )2020-01-059494דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום
.)31.3.2020
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פרק  :9הנאמן והשותף הכללי
9.1

השותף הכללי
 9.1.1השותף הכללי בשותפות המוגבלת הינה מודיעין-אנרגיה ניהול ()1992
בע"מ ,חברה פרטית שנתאגדה בישראל על-פי פקודת החברות בתאריך 18
במאי  .1992עיסוקו העיקרי של השותף הכללי הינו חיפושי נפט וגז וניהול
חיפושי נפט וגז .משרדו הרשום של השותף הכללי נמצא במרכז עזריאלי ,3
מגדל משולש ,תל אביב.
 9.1.2להלן פירוט בעלי המניות בשותף הכללי:

שם בעל המניות
נויה חיפושי נפט וגז בע"מ

שיעור אחזקה
71.43%

מר בן ציון בלייברג
ד"ר ברוך דרין יעוץ ושירותים
גיאולוגיים בע"מ

9.52%
9.52%

מר עזרי ז'ולטי
מר רון מאור

כ4.76% -
כ4.76% -

הערות
חברה בשליטת אי די בי חברה
לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח")
ויצחק סולטן ,יו"ר דירקטור זמני
בשותף הכללי 1
יועץ ודירקטור בשותף הכללי
למיטב ידיעת השותף הכללי
חברה פרטית בבעלות ובשליטה
מלאה של ד"ר ברוך דרין
מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון
השותף הכללי .המניות מוחזקות
עבורו בנאמנות על ידי נאמן
בהתאם להוראות סעיף 102
לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

 9.1.3ניהול השותף הכללי נעשה על-ידי הדירקטוריון שלו .נכון למועד התשקיף,
מר רון מאור משמש כמנכ"ל של השותף הכללי.
 9.1.4השותף הכללי הוא בעל השליטה בשותפות.
השותף הכללי הוא חברה בשליטת נויה חיפושי נפט וגז בע"מ ("נויה"),
המחזיקה כאמור ב 71.43% -מהון המניות של השותף הכללי .אי די בי
פתוח ומר יצחק סולטן ,המחזיקים כל אחד ב 47.5% -מהון המניות המונפק
של נויה ,הינם בעל השליטה בנויה .בין אי די בי פתוח ומר יצחק סולטן נחתם
הסכם בעלי מניות בנויה ,אשר עקרונותיו מפורטים להלן:
בין אי די בי פתוח ומר יצחק סולטן נחתם הסכם בעלי מניות בנויה ,אשר
עקרונותיו כוללים ,בין היתר:
א .ניהול משותף של נויה והשותף הכללי כך שלכל אחד מהצדדים תהיה
נציגות שווה של דירקטורים בהם .במקרה של חוסר הסכמה ( DEAD
 )LOCKבין הדירקטורים של נויה ובמקרה של חוסר הסכמה בין הצדדים
בקשר עם הצבעתם באסיפת בעלי המניות של נויה ,הנושא יובא
להכרעתו והחלטתו של מפשר שיבחר בהסכמת הצדדים.

1

האחזקה הינה באמצעות חברת דו-צח בע"מ ("דו-צח") – חברה בשליטתו המלאה של מר יצחק
סולטן.
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במקרה של היעדר הכרעה (לרבות שוויון קולות או אי יכולת לקיים ישיבה
במניין חוקי) בדירקטוריון נויה ,תועבר אותה החלטה לאישור האסיפה
הכללית של נויה .במקרה של חוסר הסכמה ( )DEAD LOCKבין
הדירקטורים של השותף הכללי ,הנושא יובא להכרעת והחלטת בעלי
המניות של השותף הכללי (בה תצביע נויה בהתאם להחלטת דירקטוריון
נויה ולרבות בהתאם להוראות המפורטות דלעיל ביחס למנגנון
ההכרעה) .אופן ההצבעה של נויה באסיפת בעלי המניות של השותף
הכללי ,יהיה בהתאם להחלטת דירקטוריון נויה.
ב .הוראות בדבר זכות מצרנות ( )preemptive rightsבמקרה של הקצאת
מניות או ניירות ערך אחרים המירים למניות של נויה ,בנויה ,אשר תחייב
את הסכמתם מראש ובכתב של כל הצדדים ,זכות סירוב במכירת מניות
של נויה וזכות הצטרפות במכירת מניות של נויה בכמות מניות שלא
תעלה על מספר המניות הנמכרות כשהוא מוכפל בשיעור השווה לחלקו
היחסי של הצד המצטרף מכלל חלקם היחסי של הצדדים בהון המניות
המונפק של נויה ,הוראות בדבר הנפקה ורכישה של ניירות ערך של
השותף הכללי ,הקובעות כי הנפקות ניירות ערך בשותף הכללי תחייבנה
החלטת הדירקטוריון של השותף הכללי ,וכן כי במידה ומי מהצדדים ו/או
מי מטעמם ("צד מעוניין ") יהיה מעוניין לרכוש ניירות ערך (לרבות חוב)
של השותף הכללי ,לנויה תהיה זכות סירוב ראשונה ביחס לכל הכמות
הנרכשת ,ואם זכות זו לא תמומש ,אזי לצד שאינו הצד המעוניין תהא
זכות סירוב ראשונה ביחס למחצית מכמות ניירות הערך האמורים,
הוראות בדבר שיתוף פעולה ברכישה ומכירה של ניירות ערך של
השותפות ביחס לניירות ערך שהוחזקו על-ידי הצדדים ערב חתימת
ההסכם האמור ("ניירות הערך הקיימים") ,שלגביהם נקבעו הוראות
לעניין זכות סירוב או זכות הצעה ראשונה על מכירה של ניירות הערך
הקיימים ,וכן זכות הצטרפות ,הכול בתנאים כמפורט בהסכם ,וביחס
לרכישה של ניירות ערך נוספים של השותפות (שלא באמצעות נויה ו/או
השותף הכללי) ("ניירות הערך הנוספים") ,שלגביהם נקבעו הוראות
בדבר זכות רכישה שהוענקה לצד להסכם בקשר עם חלק יחסי מניירות
ערך נוספים שיירכשו על-ידי הצד האחר וזכות הצטרפות בגין מכירה של
ניירות ערך נוספים ,הכול בתנאים כמפורט בהסכם ,והוראה לעניין מצב
של שינוי שליטה בדו-צח (המוגדר כך שמר יצחק סולטן לא יהיה בעל
השליטה בדו-צח או יחזיק פחות מ 51%-מההון המונפק או מכח
ההצבעה בדו-צח) ,המחייבת כי במקרה של שינוי שליטה בדו-צח ,יראו
את ניירות הערך של נויה המוחזקות על ידי דו-צח כאילו הן נמכרו לצד ג'
ויחולו על המכירה כאמור זכויות הסירוב וההצטרפות בהתאם למנגנונים
המפורטים בהסכם ,אלא שהתמורה במקרה של מימוש זכויות כאמור
תיקבע לפי השווי ההוגן של ניירות הערך המועברים ,כפי שייקבע על ידי
מעריך שווי מוסכם.
ג .הוראה לעניין עסקאות של מר יצחק סולטן ודו-צח עם נויה ,השותף
הכללי ו/או השותפות ,וכן עסקאות של מר יצחק סולטן ודו-צח בקשר
לנויה ,השותף הכללי ו/או השותפות ו/או ניירות הערך בהן ,עם בעלי
מניות אחרים בנויה ו/או בשותף הכללי.
ד .הוראה לפיה בחירה ומינוי רו"ח לנויה ,לשותף הכללי ולשותפות יהיו לפי
המלצות אי די בי פתוח.
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יתרת הון המניות המונפק של נויה ( )5%מוחזקת על ידי Ness Energy of
 ,Israel, Inc.חברה פרטית זרה הרשומה בישראל.
9.2

הנאמן
 9.2.1מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ ,שהינה השותף המוגבל בשותפות המוגבלת,
משמשת כנאמן של בעלי היחידות על-פי הסכם הנאמנות המתואר בפרק 4
בתשקיף.
 9.2.2הנאמן הינו חברה פרטית שהתאגדה ביום  18במאי  .1992עיסוקו של
הנאמן הינו בניהול עסקי נאמנויות ומשרדו ברחוב נירים  ,1תל אביב.
 9.2.3נויה מחזיקה ב 99% -מזכויות ההון בנאמן .המפקח מחזיק  1%מזכויות
ההון בנאמן.
 9.2.4המפקח הינו שמעון אבנעים ,רואה חשבון .מענו של המפקח הוא רחוב נירים
 ,1תל אביב.
על-פי הסכם הנאמנות מוקנית למפקח ,או לכל מי שיבוא במקומו כמפקח
על-פי הסכם הנאמנות ,הזכות למנות את הדירקטורים של הנאמן.
המפקח מינה את ש.א .נאמנויות ( )1999בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו
המלאה של המפקח ,כדירקטור יחיד של הנאמן.

9.3

הדירקטוריון של השותף הכללי
לפרטים אודות הדירקטורים בשותף הכללי – ראה תקנה  26בפרק ד' לדוח 2019
אשר המידע המופיע בה מובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  12.4.2020התפטר מר ערן סער מכהונתו כדירקטור בשותף הכללי (ראה דוח
מיידי מיום  ,13.4.2020אסמכתא  ,2020-01-038118אשר המידע הכלול בו מובא
כאן על דרך ההפניה).
ביום  3.5.2020מונה הדירקטור מר אהרון קאופמן כיו"ר דירקטוריון השותף הכללי
(ראה דוח מיידי מיום  ,3.5.2020אסמכתא  ,2020-01-043698אשר המידע הכלול
בו מובא כאן על דרך ההפניה).
הדירקטורים של השותף הכללי שאינם דירקטורים חיצוניים ממונים על ידי בעלי
המניות של השותף הכללי ברוב רגיל .הדירקטורים החיצוניים ממונים בהתאם
לפקודת השותפויות )לרבות קביעת תנאי כהונתם).

9.4

נושאי משרה בכירה בשותף הכללי
לשותפות המוגבלת אין נושאי משרה .בהתאם להסכם השותפות המוגבלת ,השותף
הכללי מנהל את עסקי השותפות המוגבלת.
לפרטים בדבר נושאי משרה בכירים בשותף הכללי ,אשר אינם מכהנים כדירקטורים
בשותף הכללי – ראה תקנה 26א בפרק ד' לדוח  2019אשר המידע המופיע בה
מובא כאן על דרך ההפניה.

9.5

משרדים
משרדו הרשום של השותף הכללי הינו במרכז עזריאלי  ,3מגדל משולש ,תל אביב
 .67023טלפון ,073-2683611 :פקסימיליה.073-2683611 :
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9.6

רואי החשבון
רואי החשבון של השותפות המוגבלת – קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון,
דרך מנחם בגין 144א' ,תל אביב.

9.7

עורכי הדין לתשקיף זה
עורכי הדין של השותפות המוגבלת – ד"ר זאב הולנדר ,משרד עורכי דין ,שד'
רוטשילד  ,49תל אביב.
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פרק  :10בעלי עניין
10.1

מבוא
בפרק זה ,המונח "בעל ענין" פירושו השותף הכללי ,השותף המוגבל וכל מי שהינו
במועד התשקיף "בעל ענין" בשותף הכללי או בשותף המוגבל ,כמשמעות מונח זה
בסעיף  1לחוק ניירות ערך.

10.2

תגמולים לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה
 10.2.1בהתאם להסכם השותפות המוגבלת ,התחייבה השותפות לשלם לשותף
הכללי תשלומים כמפורט בהסכם השותפות ובהסכם הנאמנות אשר
הוראותיהם מובאות בתשקיף זה על דרך של הפניה להסכם הנאמנות כפי
שפורסם ביום ( 22.10.2017אסמכתא  )2017-01-092614ובהסכם
השותפות כפי שפורסם ביום ( 2.9.2019אסמכתא .)2019-01-091948
10.2.2

שם

פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה

שותף כללי

מודיעין-
אנרגיה
ניהול
()1992
בע"מ
()1
חיצוניים
דירקטורים
ודירקטור בלתי תלוי ()4
יו"ר
רון מאור סגן
הדירקטוריון
ומנכ"ל
השותף
הכללי
חשב
אייל
השותפות()5
סאבו
מבקר פנימי
ערן
מלובני

()1
()2
()3

()4

1

להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו על-ידי השותפות או על-ידי השותף
הכללי לנושאי משרה בכירה בשנת  ,2017בקשר עם כהונתם בשותף
הכללי בשותפות ו/או בתאגיד בשליטתה ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים
של השותף הכללי או השותפות לשנת  ,2017לפי העניין (באלפי דולר):
שיעור
החזקה
ביחידות
1
השתתפות
-

-

-

-

300

-

-

169

-

-

-

469

-

0.21%

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

-

0.23%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65%

-

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

שכר

מענק

תגמולים עבור שירותים
דמי
תשלום דמי
ניהול ייעוץ
מבוסס
מניות

עמלה

אחר
(דמי
מפעיל)

תגמולים אחרים
אחר
ריבית דמי
שכירות (תמלוג
על)

סה"כ

בהתאם להסכם השותפות ,השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול בסך של
 25,000דולר לחודש בתוספת מע"מ.
בהתאם להסכם הנאמנות ,השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות סך של  40,000דולר
תמורת סיועו לטיפול בהכנת כל הנפקה.
בהתאם להסכם השותפות ,לגבי כל נכסי הנפט של השותפות ,השותף הכללי או מי מטעמו
יהיה זכאי ל"דמי מפעיל" בשיעור של ( 4.95%בצרוף מע"מ) מסך כל ההוצאות של השותפות
(על בסיס דולרי) בגין פעולות חיפושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה.
הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם
לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 ,2000כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת.

נכון למועד דוח זה.

י2 -
בתוקף מיום  1.6.2015השותפות שוכרת מאייל סאבו שירותי חשבות כיועץ חיצוני כאשר
החל מיום  1.4.2017השירותים הינם בהיקף של  65%משרה (לפני כן השירותים הוענקו
בהיקף של  39%משרה) ,בתמורה לסך של כ 31 -אלפי  ₪בצירוף מע"מ לחודש (צמוד
למדד) וכן החזר הוצאות .ניתן לסיים את ההתקשרות עם מר סאבו בהודעה של  3חודשים
מראש .מר סאבו זכאי לביטוח נושאי משרה ולשיפוי כמקובל בשותפות לגבי נושאי משרה.

()5

להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו על ידי השותף הכללי ממקורותיו (ולא על ידי
השותפות או ממקורותיה) לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה בשותף הכללי בגין שנת
 2017כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של השותף הכללי (באלפי דולר):
שם

פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה

שיעור
החזקה
ביחידות
השתתפות

שכר

מענק

תגמולים עבור שירותים
דמי
דמי
תשלום
ייעוץ
ניהול
מבוסס
מניות

עמלה

אחר

תגמולים אחרים
דמי
ריבית
שכירות

סה"כ
אחר

2

רון
מאור

בן ציון
בלייברג
אייל
סאבו

יו"ר
סגן
הדירקטוריון
ומנכ"ל
השותף
הכללי ()1
דירקטור
בשותף
הכללי ()2
סמנכ"ל
כספים ()3

100%

0.23

333

83

-

-

-

-

-

-

-

-

416

-

0.23

-

-

-

34

-

-

-

-

-

-

34

23%

-

34

10

-

-

-

-

-

-

-

-

44

()1

()2

()3

2

נכון למועד דוח זה.

מעניק שירותי מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון לשותף הכללי .זכאי לתשלום
חודשי בסך  99אלפי  ₪בצירוף מע"מ (להלן" :התמורה החודשית") .ניתן
לסיים את ההתקשרות בינו לבין השותף הכללי כעבור שלושה ( )3חודשים
מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים ,למשנהו ,הודעה בכתב בדבר רצונו
לסיים את ההתקשרות .התמורה החודשית מוצמדת למדד המחירים
לצרכן .מר מאור זכאי לביטוח נושאי משרה ,לשיפוי ופטור כמקובל
בשותפות לגבי נושאי משרה.
מעניק לשותף הכללי שירותי ייעוץ בעיקר בתחום הפיתוח העסקי בחו"ל.
זכאי לתשלום חודשי בסך  ₪ 10,000בצירוף מע"מ (להלן" :התמורה
החודשית") .ניתן לסיים את ההתקשרות בינו לבין השותף הכללי כעבור
שלושה ( )3חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים ,למשנהו ,הודעה
בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות.
מעניק שירותי סמנכ"ל כספים לשותף הכללי .זכאי לתשלום חודשי בסך 11
אלפי  ₪בצירוף מע"מ (להלן" :התמורה החודשית") .ניתן לסיים את
ההתקשרות בינו לבין השותף הכללי כעבור שלושה ( )3חודשים מן המועד
בו ימסור מי מן הצדדים ,למשנהו ,הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את
ההתקשר ות .התמורה החודשית מוצמדת אחת לשלושה חודשים למדד
המחירים לצרכן .מר סאבו זכאי לביטוח נושאי משרה ולשיפוי כמקובל
בשותפות לגבי נושאי משרה.

י3 -

שם

10.2.3

לפרטים אודות התגמולים שניתנו על-ידי השותפות או על-ידי השותף
הכללי לנושאי משרה בכירה בשנת  ,2018בקשר עם כהונתם בשותף
הכללי בשותפות ו/או בתאגיד בשליטתה ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים
של השותף הכללי או השותפות לשנת  ,2018לפי העניין ראו תקנה 21
בפרק ד' לדוח התקופתי של השותפות לשנת  2018שפורסם ביום
 ,13.3.2019אסמכתא "( 2019-01-021604דוח  ,)"2018אשר המידע
על פיהם מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.

10.2.4

לפרטים אודות התגמולים שניתנו על-ידי השותפות או על-ידי השותף
הכללי לנושאי משרה בכירה בשנת  ,2019בקשר עם כהונתם בשותף
הכללי בשותפות ו/או בתאגיד בשליטתה ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים
של השותף הכללי או השותפות לשנת  ,2019לפי העניין ראו תקנה 21
בפרק ד' לדוח  ,2019אשר המידע על פיהם מובא בתשקיף זה בדרך של
הפניה.

10.2.5

להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו על ידי השותפות לבעלי ענין ונושאי
משרה בכירה בגין הרבעון הראשון של שנת  2020כפי שהוכרו בדוחות
הכספיים של השותפות (באלפי דולר):

פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה

שותף כללי

מודיעין-
אנרגיה
ניהול
()1992
בע"מ
()1
חיצוניים
דירקטורים
ודירקטור בלתי תלוי ()4
יו"ר
רון מאור סגן
הדירקטוריון
ומנכ"ל
השותף
הכללי
חשב
אייל
השותפות()5
סאבו
מבקר פנימי
ערן
מלובני

()1
()2
()3

()4

3

שיעור
החזקה
ביחידות
3
השתתפות
-

-

-

-

75

-

-

58

-

-

49

182

-

0.21%

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

0.25%

-

-

29

-

-

-

-

-

-

-

29

65%

-

27

-

12

-

-

-

-

-

-

-

39

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

שכר

מענק

תגמולים עבור שירותים
דמי
תשלום דמי
ניהול ייעוץ
מבוסס
מניות

עמלה

אחר
(דמי
מפעיל)

תגמולים אחרים
אחר
ריבית דמי
שכירות (תמלוג
על)

סה"כ

בהתאם להסכם השותפות ,השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול בסך של
 25,000דולר לחודש בתוספת מע"מ.
בהתאם להסכם הנאמנות ,השותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות סך של  40,000דולר
תמורת סיועו לטיפול בהכנת כל הנפקה.
בהתאם להסכם השותפות ,לגבי כל נכסי הנפט של השותפות ,השותף הכללי או מי מטעמו
יהיה זכאי ל"דמי מפעיל" בשיעור של ( 4.95%בצרוף מע"מ) מסך כל ההוצאות של השותפות
(על בסיס דולרי) בגין פעולות חיפושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה.
הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם
לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 ,2000כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת.

נכון למועד התשקיף.

י4 -
בתוקף מיום  1.6.2015השותפות שוכרת מאייל סאבו שירותי חשבות כיועץ חיצוני כאשר
החל מיום  1.4.2017השירותים הינם בהיקף של  65%משרה (לפני כן השירותים הוענקו
בהיקף של  39%משרה) ,בתמורה לסך של כ 31 -אלפי  ₪בצירוף מע"מ לחודש (צמוד
למדד) וכן החזר הוצאות .ניתן לסיים את ההתקשרות עם מר סאבו בהודעה של  3חודשים
מראש .מר סאבו זכאי לביטוח נושאי משרה ולשיפוי כמקובל בשותפות לגבי נושאי משרה.

()5

להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו על ידי השותף הכללי ממקורותיו (ולא על ידי
השותפות או ממקורותיה) לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה בשותף הכללי בגין
הרבעון הראשון של שנת  2020כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של השותף הכללי
(באלפי דולר):
שם

נויה
חיפושי
נפט וגז
בע"מ
רון מאור

ציון
בן
בלייברג
אייל סאבו

פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה

בעלת
השליטה
בשותף
הכללי ()1
סגן יו"ר
הדירקטור
יון ומנכ"ל
השותף
הכללי ()2
דירקטור
בשותף
הכללי ()3
סמנכ"ל
כספים ()4

שיעור
החזקה
ביחידות
השתתפו
4
ת
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

0.25

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

-

0.25

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

23%

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

()1

()2

()3

4

שכר

מענק

תגמולים עבור שירותים
דמי
דמי
תשלום
ייעוץ
ניהול
מבוסס
מניות

עמלה

אחר

תגמולים אחרים
דמי
ריבית
שכירות

סה"כ
אחר

נויה חיפושי נפט וגז בע"מ מעמידה לשותף הכללי שירותי דירקטורים ,ייעוץ וליווי בתחומי
המימון והפיננסים ,אסטרטגיה ,רגולציה ,שיתופי פעולה ,ליווי מערך תקשורתי ,קשרי ממשל,
ניהול משברים ועניינים נוספים אשר יוסכם עליהם בין הצדדים מעת לעת ,בתמורה לסך
חודשי של  30,000ש"ח בתוספת מע"מ .ההסכם בתוקף מיום  .1.9.2018ההסכם עמה
לתקופה של שנה אחת החל מיום  1.9.2018והוא יתחדש מאליו לתקופות נוספות של שנה,
אלא אם כן יודיע אחד הצדדים למשנהו על רצונו לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של
שלושה חודשים מראש ובכתב .על אף האמור לעיל ,ככל שההכנסה השנתית של השותף
הכללי מכל מקור שהוא שאינו דמי ניהול מהשותפות תהא פחות מ 1 -מיליון  ,₪תהא הארכת
ההסכם כפופה לאישור מחודש של וועדת הביקורת של השותף הכללי .במקרה כאמור יהא
כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת של  30יום מראש ובכתב לצד
האחר.
מעניק שירותי מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון לשותף הכללי .זכאי לתשלום חודשי בסך  99אלפי
 ₪בצירוף מע"מ (להלן" :התמורה החודשית") .ניתן לסיים את ההתקשרות בינו לבין השותף
הכללי כעבור שלושה ( )3חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים ,למשנהו ,הודעה בכתב
בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות .התמורה החודשית מוצמדת למדד המחירים לצרכן .מר
מאור זכאי לביטוח נושאי משרה ,לשיפוי ופטור כמקובל בשותפות לגבי נושאי משרה.
מעניק לשותף הכללי שירותי ייעוץ בעיקר בתחום הפיתוח העסקי בחו"ל .זכאי לתשלום חודשי
בסך  ₪ 10,000בצירוף מע"מ (להלן" :התמורה החודשית") .ניתן לסיים את ההתקשרות
בינו לבין השותף הכללי כעבור שלושה ( )3חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים,
למשנהו ,הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות.

נכון למועד התשקיף.

י5 -
()4

מעניק שירותי סמנכ"ל כספים לשותף הכללי .זכאי לתשלום חודשי בסך  11אלפי  ₪בצירוף
מע"מ (להלן" :התמורה החודשית") .ניתן לסיים את ההתקשרות בינו לבין השותף הכללי
כעבור שלושה ( )3חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדים ,למשנהו ,הודעה בכתב בדבר
רצונו לסיים את ההתקשרות .התמורה החודשית מוצמדת אחת לשלושה חודשים למדד
המחירים לצרכן .מר סאבו זכאי לביטוח נושאי משרה ולשיפוי כמקובל בשותפות לגבי נושאי
משרה.

10.2.6

לפרטים אודות כתבי פטור וכתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בכירה
בשותף הכללי ובשותפות ,ראו תקנה  22בפרק ד' לדוח  2019וכן דוחות
מיידיים בדבר זימון אסיפה כללית בה אושרה הענקת כתבי פטור ושיפוי
כאמור ,מיום  ,20.3.2019מיום  24.3.2019ומיום ( 17.4.2019אסמכתא
 2019-01-025708 ,2019-01-024826ו )2019-01-038485 -ודוח
מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום ( 30.4.2019אסמכתא 2019-01-
 ,)041632אשר המידע המופיע בהם מובא כאן על דרך ההפניה.

10.2.7

לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותף
הכללי ובשותפות ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח  ,2019אשר המידע
הכלול בה מובא בזאת על דרך ההפניה.

10.3

מדיניות תגמול
לפרטים אודות מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי שאומצה על
ידי השותפות לתקופה של שלוש שנים ,בתוקף החל מיום ביום  30.4.2019וכן
לפרטים נוספים בקשר עמה ,ראו דוחות מיידיים בדבר זימון אסיפה כללית מיום
 ,20.3.2019מיום  24.3.2019ומיום ( 17.4.2019אסמכתא ,2019-01-024826
 2019-01-025708ו )2019-01-038485 -ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית
מיום ( 30.4.2019אסמכתא  ,)2019-01-041632אשר המידע המופיע בהם מובא
כאן על דרך ההפניה.

10.4

עסקאות עם בעל השליטה
 10.4.1לפרטים אודות עסקאות עם בעלי השליטה בשותפות או שלבעלי שליטה
בשותפות יש עניין אישי באישורן ,אשר השותפות או תאגיד בשליטתה
התקשרו בהן במהלך  2017-2019או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף,
ראו תקנה  22בפרק ד' לדוח  ,2017תקנה  22בפרק ד' לדוח  2018ותקנה
 22בפרק ד' לדוח  ,2019אשר המידע הכלול בהן מובא בזאת על דרך
ההפניה.
 10.4.2דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ,חברה בשליטת מר יצחק סולטן ,שהינו אחד
מבעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות ואפסילון חיתום והנפקות בע"מ,
חברה בשליטה ,בעקיפין ,של חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,שהינה חברה
בשליטת בעל השליטה באי די בי חברה לפתוח בע"מ שהינה מבעלי
השליטה בשותף הכללי בשותפות ,שימשו כמפיצות בהנפקות על פי דוחות
הצעת מדף של השותפות מהימים  5.5.2020ו 7.5.2020 -והן זכאיות
לעמלות ניהול והפצה בשיעורים מהתמורה בהנפקות על פי דוחות הצעת
המדף האמורים (ראה סעיף  9.1בדוח הצעת מדף של השותפות מיום
( 5.5.2020אסמכתא  )2020-01-044073וסעיף  9.1בדוח הצעת מדף של
השותפות מיום ( 7.5.2020אסמכתא  ,)2020-01-045378אשר המידע
הכלול בהם מובא בזאת בדרך של הפניה).
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 10.5החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של השותפות
– ראה סעיף  3.3לעיל.
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פרק  :11דוחות כספיים ודוח אירועים
 11.1דוחות כספיים
בהתאם לתקנות 60ב ו6-ב לתקנות פרטי תשקיף ,נכללים בתשקיף זה על דרך
ההפניה:
 11.1.1הדוחות הכספיים של השותפות ליום  ,31.3.2020הנכללים בתשקיף זה
בדרך של הפניה לדוחות שפורסמו ביום ( 28.6.2020אסמכתא 2020-01-
"( )059494דוח רבעון ראשון ;)"2020
 11.1.2הדוחות הכספיים של השותפות ליום  ,31.12.2019הנכללים בתשקיף זה
בדרך של הפניה לפרק ג' לדוח ;2019
 11.1.3הדוחות הכספיים של השותפות ליום  ,31.12.2018הנכללים בתשקיף זה
בדרך של הפניה לפרק ג' לדוח ;2018
 11.1.4הדוחות הכספיים של השותפות ליום  ,31.12.2017הנכללים בתשקיף זה
בדרך של הפניה לפרק ג' לדוח התקופתי של השותפות לשנת  2017שפורסם
ביום  ,20.3.2018אסמכתא "( 2018-01-026506דוח .)"2017
 11.2הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בשותפות
בהתאם לתקנה  60ה לתקנות פרטי תשקיף נכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה:
 11.2.1הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
בשותפות בהתאם לתקנה 9ב(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות דוחות מיידיים") ,כפי שצורפו במסגרת
דוח .2019
 11.2.2הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
בשותפות בהתאם לתקנה 9ב(ד) לתקנות דוחות מיידיים ,כפי שצורפו
במסגרת דוח .2018
 11.2.3הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
בשותפות בהתאם לתקנה 9ב(ד) לתקנות דוחות מיידיים ,כפי שצורפו
במסגרת דוח .2017
 11.2.4הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
בשותפות בהתאם לתקנה 38ג(ד) לתקנות דוחות מיידיים ,כפי שצורפו
במסגרת דוח רבעון ראשון .2020
 11.3מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של השותפות
מצורף להלן ,מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של השותפות ,שבו נכללת
הסכמתם לכלול בתשקיף המדף ,לרבות בדרך של הפניה ,את דוחות רואה החשבון
המבקר האמורים בסעיף  11.1לעיל ,הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 11.4דוח אירועים
בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף ,מצורף להלן דוח אירועים ,כהגדרתו
בתקנה  56לתקנות פרטי תשקיף ,בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת דוח
רבעון ראשון ( 2020ביום  )28.6.2020ועד סמוך למועד מתן ההיתר לתשקיף.
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מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של השותפות

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
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 29ביולי2020 ,
לכבוד:
דירקטוריון מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי של מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
מרכז עזריאלי  ,3מגדל משולש-קומה  ,42תל אביב 67023

הנדון :תשקיף מדף של מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות") המיועד
להתפרסם בחודש יולי 2020
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף שבנדון של הדוחות
שלנו המפורטים להלן:
 )1דוח רואה החשבון המבקר מיום  23במרס  2020על הדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות
לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2019
 )2דוח רואה החשבון המבקר מיום  23במרס  2020על מידע כספי נפרד של השותפות בהתאם
לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל 1970-לימים  31בדצמבר 2019
ו 2018-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019
 )3דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  28ביוני  2020על מידע כספי תמציתי מאוחד של
השותפות ליום  31במרץ  2020ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 )4דוח רואה החשבון המבקר מיום  28ביוני  2020על מידע כספי תמציתי נפרד של השותפות ליום
 31במרץ  2020ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך בהתאם לתקנה 38ד'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
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דוח אירועים
דוח אירועים (כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף-
מבנה וצורה) ,תשכ"ט )1969-בדבר אירועים (כמשמעותם בתקנה האמורה) מהותיים
ביחס לשותפות שאירעו בתקופה שלאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים ליום 31
במרץ ( 2020ביום  )28.6.2020ועד למועד תשקיף זה
בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום  31במרץ ( 2020ביום )28.6.2020
ועד למועד תשקיף זה ,לא חלו אירועים מהותיים ,למעט כמפורט להלן:
.1

ביום  19.7.2020דיווחה השותפות כי נודע לה שקבוצת California Resources
 ,)"CRC"( Corporationהכוללת את California Resources Production
 Corporationו ,California Resources Petroleum Corporation -השותפות
בפרויקט  Grapevineבשיעור של  ,28.5156%הגישה לבית משפט מחוזי בטקסס
ארה"ב ,בקשה להגנה מפני נושים בהתאם לפרק  11בחוק פשיטת הרגל האמריקאי
( .)Chapter 11מ ,CRC -אשר אינה מפעילת הפרויקט ,נמסר לשותפים בפרויקט
כי הם ממשיכים לפעול בפרויקט כרגיל.

.2

ביום  20.7.2020דיווחה השותפות על הארכת המועד למימוש האופציה של השותפות
להצטרפות לפרויקט באנגליה עד ליום .23.8.2020

.3

ביום  22.7.2020דיווחה השותפות על פרישת ,ATP Oil and Gas Corporation
אשר נמצאת בהליכי פירוק ,מהסכם התפעול המשותף בחזקת " I/18שמשון"
("החזקה") ומהחזקה.
 ATPהעבירה את זכויותיה בחזקה ("הזכויות המועברות") ,ללא תמורה ,ליתר
שותפי החזקה (למעט ל )Petroleum Services Holding AS -באופן שלאחר
העברת הזכויות המועברות שיעור האחזקות של השותפות בחזקה עלה מ 10% -ל-
.10.554%
העברת הזכויות כאמור לעיל כפופה לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד
האנרגיה ("הממונה") .ביום  21ביולי  2020פנו שותפי החזקה לממונה בבקשה
לאישור העברת הזכויות המועברות בהתאם להסכם הפרישה ושותפי החזקה
ממתינים לאישור הממונה להעברת הזכויות המועברות.

תאריך29.7.2020 :

אהרון קאופמן – יו"ר דירקטוריון
מודיעין אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ,
השותף הכללי

רו"ח אייל סאבו ,סמנכ"ל כספים
רון מאור ,סגן יו"ר ומנכ"ל
מודיעין אנרגיה ניהול ( ) )1992מודיעין אנרגיה ניהול ()1992
בע"מ ,השותף הכללי
בע"מ ,השותף הכללי
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פרק  :12פרטים נוספים
12.1

חוות דעת עורך דין
השותפות ,המציע והנאמן קיבלו את חוות הדעת המשפטית הבאה:

תל אביב 29 ,ביולי 2020
לכבוד
מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

לכבוד
מודיעין אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ

לכבוד
מודיעין אנרגיה נאמנויות בע"מ

מרכז עזריאלי  ,3מגדל משולש

מרכז עזריאלי  ,3מגדל משולש

מרכז עזריאלי  ,3מגדל משולש

תל אביב

תל אביב

תל אביב

א.נ,.
הנדון :תשקיף מדף של מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת ("תשקיף המדף")
לבקשתכם הרינו לאשר בזאת כי לדעתנו ,הדירקטורים של המציע – מודיעין אנרגיה ניהול ( ")1992בע"מ והדירקטור של
המנפיק – מודיעין אנרגיה נאמנויות בע"מ ,נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.
אנו מסכימים שחוות-דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף שיפורסם בחודש יולי .2020
בכבוד רב,
איתי ברפמן ,עו"ד
ד"ר זאב הולנדר ,משרד עורכי דין ונוטריון
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 12.2הוצאות בקשר להצעה
 12.2.1הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה הוא כ 173 -אלפי
ש"ח.
הוצאות אלה אינן כוללות הוצאות נוספות שתהיינה בקשר עם פרסום דו"חות הצעת מדף,
אם וכאשר יפורסמו דו"חות כאמור לצורך גיוס הון בעתיד במסגרת תשקיף מדף זה.
 12.2.2בהתאם לאמור לעיל ובהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה
למתן היתר לפרסום תשקיף) ,התשנ"ה ,1995-השותפות שילמה לרשות ניירות ערך
אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות
ערך המוצעים במועד פרסום דו"חות הצעת מדף בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות
אלה.
 12.2.3פרט לאמור לעיל לא שילמה השותפות ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על
ניירות ערך המוצעים על-פי תשקיף זה.
12.3

דמי עמילות בקשר לניירות הערך על-פי התשקיף
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף שילמה השותפות בגין התחייבות לעמלות בקשר עם הפצת
ניירות ערך סך של כ 290 -אלפי דולר בקשר עם ההנפקות על פי דוחות הצעת מדף מיום
 ,22.1.2018מיום  ,25.11.2018מיום  5.5.2020ומיום .7.5.2020

 12.4עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה ,מהדוחות ,מהאישורים ומהסכמי השותפות והנאמנות המוזכרים בתשקיף
זה ,עומדים לעיון במשרדו הרשום של המציע ,בשעות העבודה הרגילות .בנוסף ,עותק
מהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך שכתובתו
.www.magna.isa.gov.il
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פרק  :13חתימות
השותפות:

__________________________
מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת

המציע :

__________________________
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ

הדירקטורים של המציע :

__________________________
אהרון קאופמן
___________________________
רון מאור
__________________________
יצחק סולטן
__________________________
בן ציון בלייברג
__________________________
יהושע שטרן
__________________________
יהושע אברמוביץ
__________________________
נחמה ציבין

הנאמן והמנפיק:

__________________________
מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ

הדירקטור של הנאמן והמנפיק:

__________________________
ש.א .נאמנויות ( )1999בע"מ

