
1 
 

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

  , תל אביב85רחוב יהודה הלוי 
  03-5661280פקס:  , 03-5661338 :טלפון

  2020, נובמברב 26
  

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

  5216652אביב  -תל  95464ירושלים  
    באמצעות מגנ"א 

  
  .נ.,ג.א

  
  2001-דוח עסקה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א   הנדון: 

   מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות כלליתאסיפה וזימון 
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התשל"ה השותפויות("  1975- חדש],  תשנ"טו  ")פקודת  החברות,  החברות("  1999- חוק  ניתנת    ,")חוק 
רציו  ידי  - מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהונפקו על  כלליתכינוס אסיפה  בזאת הודעה בדבר  

בע"מ   ההנאמן(" נאמנויות  בשותפות  "),  מוגבל  כשותף  הנאמן  בזכויות  השתתפות  זכות  מקנות 
  : כדלקמן ,)בהתאמה  ,"האסיפה" -ו  "היחידות("
  

 מקום האסיפה ומועדה . 1
באמצעות שיחת ועידה טלפונית שבה   ,14:00בשעה    2020  ,בדצמבר  31'  הביום  תתקיים    האסיפה

   *.כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית
  ולאחר מכן #.   08718; קוד גישה: 03-9180699להלן פרטי ההתקשרות: טלפון: 

(כהגדרתו להלן) רשאי  יצוין, כי רק מי שהחזיק ביחידות ההשתתפות של השותפות במועד הקובע  
  להשתתף באסיפה. 

, בנושא ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי  16.3.2020בהתאם להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום  *
  . התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה

 סדר יום האסיפה   . 2

  פטרוליום  ברציו השקעה  – 1נושא מס'  . 2.1

  20עד  לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע  מוצע  
  כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום מיליון ש"ח נוספים מתוך 

מיליוני    40מיליוני ש"ח (חלף    60עד לסך של  קרי  ,  ")רציו פטרוליוםשותפות מוגבלת ("   –   אנרגיה
 הסכם, כפי שתוקן מעת לעת ("20.1.1993  יום מ  סכם השותפות המוגבלת ש"ח) ולתקן את ה

  רציו  שלן יחידות ההשתתפות  בהו   השותפות  של  האחזקה  ששיעור  ובלבדבהתאם,    ")השותפות
  השותפות   של   פנויים  כספים  להשקיע  הכללי  לשותף   לאשר, וכן,  20%  על  יעלה  לא   פטרוליום

, כאשר  "חש  מיליוני   60מירבי של    מצטברלסך    עד ,  פטרוליום  רציו  של   ערך  ניירות  ברכישת
של דירקטוריון השותף הכללי    הביקורת  ועדתידי    עללעת    מעתהיקף ההשקעה בפועל ייקבע  

 , והכל כמפורט להלן:העל פי שיקול דעת ") הביקורת ועדת("
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ביום   שהתקיימה  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  בעלי  של  כללית    20.12.2016באסיפה 
הוחלט, בין היתר, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות  

עד לסך של   רציו פטרוליום  של  ש"ח ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות    30ערך  מיליוני 
על   יעלה  לא  פטרוליום  רציו  של  ההחזקה ("  20%בהונה  שיעור  ",  2016  החלטת "- ו"מגבלת 

2016-  :(אסמכתא   13.12.2016ם נוספים ראו דוח זימון אסיפה שפורסם ביום  (לפרטי  )בהתאמה
138910-10(( .  

ביום  2016להחלטת  בהתאם   השותפות    24.1.2017,  השתתפות   22,936,448רכשה    יחידות 
באגד עם  יםשנמכרו  (סדרה    11,468,224  יחד  אופציה  ו1כתבי  אופציה    11,468,224-)  כתבי 

אלפי ש"ח, במחיר ששיקף הנחה של    23,636-בתמורה לסך של כ  ,) של רציו פטרוליום2(סדרה  
מהמחיר המינימאלי בהנפקה לציבור של רציו פטרוליום, באופן ששיעור אחזקתה של    15%

רי בהנחת מימוש כל ניירות הערך ההמירים  השותפות ברציו פטרוליום, לרבות בדילול מלא ק
  .  20%של רציו פטרוליום, עמד על  

כן,   היתר,, הוחלט15.1.2019בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  כמו  להסמיך את    , בין 
  לקבוע את אופן הטיפול בהשקעה ברציו פטרוליום.  ועדת הביקורת 

של   הכללית  שהבאסיפה  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  ביום  בעלי    20.5.2019תקיימה 
לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי    ,הוחלט, בין היתר

השותפות  להשקיע   ועבור  רציו  בשם  של  ערך  ניירות  ברכישת  השותפות  של  פנויים  כספים 
ש"ח), וכן, לאשר לשותף הכללי להשקיע   ןמיליו 30(חלף ן ש"ח מיליו  40פטרוליום עד לסך של 

מימוש כתבי    בדרך שלכספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום,  
פטרוליום  אופציה  רציו  של  של  מירבי  מצטבר  לסך  עד  ש"ח.  40,  להחלטת    מיליוני  בהתאם 

רציו פטרוליום  ) של  1כתבי האופציה (סדרה     11,468,224האסיפה כאמור, מימשה השותפות  
(למועד דוח זה עומד שיעור האחזקה    ש"ח  מיליוני  15.2- שהוחזקו על ידה בתמורה לסך של כ

של רציו    ) 2כתבי אופציה (סדרה מימושי   בעקבות  .%9619-כ  פטרוליום על של השותפות ברציו  
  ).מחזיקים אחרים על ידי פטרוליום

בין היתר בהתחשב  ועדת הביקורת לדון בהשקעה ברציו פטרוליום,    התכנסה   22.11.2020ביום 
, והוחלט,  14.1.2021צפויים לפקוע ביום    ) של רציו פטרוליום2(סדרה    בכך שכתבי האופציה

והנימוקים   השיקולים  בסעילאור  האסיפה  להלן  6.1ף  המפורטים  אישור  לקבלת  לפנות   ,
להשקיע ברכישת ניירות  המירבי שתוכל השותפות  להגדיל את הסכום  הכללית של השותפות  

, , וזאתמיליון ש"ח)  60(ובסה"כ  מיליון ש"ח    20  סך נוסף שלא יעלה עלערך של רציו פטרוליום ב
היתר, מימוש    בין  לאפשר  או  על מנת  (סדרה  חלק  רצי2כל כתבי האופציה  פטרוליום  ) של  ו 

על מימושם, ככל   וככל שועדת הביקורת תחליט  ידי השותפות, אם  יבשילו  ש המוחזקים על 
או לצורך כל השקעה אחרת ו/או נוספת בניירות ערך של רציו פטרוליום, בהתאם    התנאים לכך  

    .לשיקול דעתה של ועדת הביקורת

את  ,לפיכך לעדכן  השותפות    מוצע  של  ההשקעה  בסעימדיניות  להסכם    12ף  המפורטת 
להשקיע    השותפות, הכללי  לשותף  שיאפשר  השותפות  באופן  ועבור  של בשם  פנויים  כספים 

מיליוני    40מיליוני ש"ח (חלף    60עד לסך של  השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום,  
בהסכם השותפות   12סעיף לתקן את ה ) מבלי לשנות את מגבלת שיעור ההחזקה, ובכלל זש"ח

  .בהתאם

של רציו פטרוליום, כפי שיוחלט על ידי    )2בכפוף למימוש כתבי האופציה (סדרה  עוד יצוין, כי  
למכור    יהיה מחויבהשותף הכללי  , על מנת לעמוד במגבלת שיעור ההחזקה,  ועדת הביקורת

, היה ולאחר מימוש כתבי  20%עד לשיעור החזקות של    יחידות השתתפות של רציו פטרוליום
ברציו  שיעור החזקות השותפות    ,(או בכל מועד אחר)  של רציו פטרוליום)  2האופציה (סדרה  

  . 20%יעלה על פטרוליום 
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לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף  : "נוסח ההחלטה המוצעת
פות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך הכללי להשקיע כספים פנויים של השות

(חלף    60של   ש"ח  השותפות    40מיליוני  הסכם  את  לתקן  זאת  ובכלל  ש"ח),  באופן  מיליוני 
  ששיעור  ובלבד"  "חש  מיליוני  60יבוא "ש"ח  מיליוני    40  חלף, בפסקה השלישית,  12שבסעיף  
  הכללי   לשותף  לאשר , וכן,  20%  על   יעלה  לא  פטרוליום  רציו  של  בהונה  השותפות  של  האחזקה 
 מצטברלסך    עד,  פטרוליום  רציו  של  ערך   ניירות  ברכישת  השותפות  של  פנויים  כספים  להשקיע

על פי    הביקורת  ועדתידי    עללעת    מעת. היקף ההשקעה בפועל ייקבע "חש  מיליוני  60של  מירבי  
    ."השיקול דעת

  פטרוליום רציו של)  2(סדרה  אופציה כתבי מכירתל אפשרות - 2נושא מס'  . 2.2

מיום   הביקורת  ועדת  ישיבת  הוחלטלעיל  הנזכרת  22.11.2020במסגרת  לאור  בנוסף  ,   ,
, לפנות לקבלת אישור האסיפה הכללית של  להלן 6.2המפורטים בסעיף השיקולים והנימוקים 

יו  ) של רצ2עד בסמוך למועד המימוש האחרון של כתבי האופציה (סדרה  ככל ו לכך שהשותפות  
) של רציו פטרוליום  2ועדת הביקורת תחליט שלא לממש את כתבי האופציה (סדרה  פטרוליום,  

לאשר לשותפות למכור    ועדת הביקורת  תוסמךחזקים בידי השותפות (כולם או חלקם),  והמ
  כחלק  בהם  נוהגיםשהשותף הכללי והשותפות  את כתבי האופציה שיוותרו בידי השותפות למי  

או שהם בעלי עניין    או לתאגיד בשליטתם  של מי מהם  , לקרובבשותף הכלליבעלי השליטה  מ
מימושם,    בו לצורך  האופציה  וזאת  כתבי  יפחת ממחיר  שלא  במחיר  תהיה  ובלבד שהעסקה 

  .  האמורים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ באותה העת

  , בין היתר, , הוחלט15.1.2019בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  לעיל,    2.1ף  כאמור בסעי 
  .לקבוע את אופן הטיפול בהשקעה ברציו פטרוליום  להסמיך את ועדת הביקורת

ועדת הביקורת תחליט שלא לממש את כתבי אופציה  במקרה בו  : " נוסח ההחלטה המוצעת
  של  מכירה  להסמיך את ועדת הביקורת לאשר) של רציו פטרוליום (כולם או חלקם),  2(סדרה  

בידי השותפות למי   שיוותרו  והשותפות  כתבי האופציה  הכללי  חלק  כ  בהם  נוהגיםשהשותף 
  בו   ענין  או שהם בעלי  םאו לתאגיד בשליטת  של מי מהם  , לקרובבעלי השליטה בשותף הכללימ

מימושם, לצורך  האופציה    וזאת  כתבי  ממחיר  יפחת  שלא  במחיר  תהיה  שהעסקה  ובלבד 
    ".האמורים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ באותה העת

ומהות עניינם    שעל סדר היוםבהחלטות  שלהם עניין אישי    והדירקטורים  שמות בעלי השליטה . 3
 האישי 

עניין  עשוי להיות  בעלי השליטה בשותף הכללי  והשותפות נוהגים בהם כמי שהשותף הכללי  ל . 3.1
היום   ותבהחלט אישי   סדר  רציו    שעל  בשותפות  הכללי  בשותף  השליטה  בעלי  גם  הם  שכן 

זכאים לטובות הנאה ותשלומים משותפות רציו פטרוליום. כמו כן,    אף  חלקם  פטרוליום וכן
ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו מכהנים כדירקטורים הן בשותף הכללי  

   .בשותפות והן בשותף הכללי ברציו פטרוליום

 בעלי השליטה ובעלי העניין ומהות עניינם האישי:להלן פירוט שמות   . 3.2

ה"ה יאיר רוטלוי, ליגד רוטלוי ועזבון  חברה בשליטת    ")לאנדלן(" קעות בע"מ  לאנדלן הש  .א
בעלי השליטה  חלק מכ   בהם  נוהגיםשהשותף הכללי והשותפות    מי המנוח ישעיהו לנדאו,  

הכללי כבעל  העשוי  ,בשותף  אישי    תלהיחשב  היוםההחלטות  אישור  בענין  סדר   . שעל 
- (כ  מהון המניות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה   10.33%-כ  ה מחזיק  לאנדלן
  .בדילול מלא) 9.67%

מי שהשותף הכללי  ה"ה יאיר רוטלוי וליגד רוטלוי,  חברה בשליטת    ")דלין("בע"מ  דלין    .ב
ענין    תלהיחשב כבעל  העשוי  ,בעלי השליטה בשותף הכלליחלק מכוהשותפות נוהגים בהם  

מהון המניות המונפק    0.75%-כ  המחזיק   דלין  .שעל סדר היום  ותההחלטאישור  באישי  
  .בדילול מלא) 0.7%- (כ של השותפות ומזכויות ההצבעה בה
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ו  .ג הדירקטוריון  יו"ר  רוטלוי,  ליגד  במי  מר  נוהגים  והשותפות  הכללי  כאחד   ו שהשותף 
שעל סדר   ותההחלטאישור  בעשוי להיחשב כבעל ענין אישי    מבעלי השליטה בשותף הכללי

כהיום רוטלוי מחזיק  ליגד  מר  ומזכויות    0.98%-.  השותפות  של  המניות המונפק  מהון 
  . בדילול מלא) 0.92%-(כ ההצבעה בה

ו  .ד דירקטור  רוטלוי,  יאיר  ב מי  מר  נוהגים  והשותפות  הכללי  מבעלי  כאחד    ושהשותף 
. שעל סדר היום  ותההחלטאישור  בעשוי להיחשב כבעל ענין אישי    השליטה בשותף הכללי

מהון המניות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה    0.03%-מר יאיר רוטלוי מחזיק כ
ינו אביו של מר זוריק רוטלוי, דירקטור בשותף הכללי  הוכן    בדילול מלא)  0.03%-(כ  בה

  . פטרוליום ברציו

שהשותף הכללי והשותפות  מי בשליטת  ,חברה פרטית") הינה  חירם(" חירם לנדאו בע"מ  .ה
בידי    בנאמנותמניותיה מוחזקות    אשר,  הכללי  בשותף  השליטה  מבעלינוהגים בהם כחלק  

לנדאו, מנכ"ל   (יגאל  לנדאו  ישעיהו  עזבון המנוח  ויובל ב  ודירקטור מנהלי  שותף הכללי 
לנדאו, דירקטור בשותף הכללי). מר לנדאו ז"ל הוריש את מניותיו בחירם לילדיו יגאל  

  לנדאו, יובל לנדאו ושלומית לנדאו, בחלקים שווים.

לנדאו,  גב שלומית  לנדאו, מנכ"ל ודירקטור בש  מר'  ,  לנדאו  יובל   ומר ותף הכללי,  יגאל 
כחלק  ,  הכללי  בשותף  דירקטור בהם  נוהגים  והשותפות  הכללי  שהשותף    מבעליומי 
 סדר   שעל  ותההחלט   באישורענין אישי    ילהיחשב כבעל  יםעשוי   הכללי  בשותף  השליטה 

ומזכויות    0.86%-כ  מחזיק  לנדאו  יגאל  מר .  היום השותפות  של  המונפק  המניות  מהון 
בה כ   )מלא  בדילול   0.81%-(כ   ההצבעה  מחזיק  לנדאו  יובל  המניות    0.02%-ומר  מהון 

  . בדילול מלא) 0.01%- המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה (כ

 שעל סדר היוםההחלטות אישורים הנדרשים לביצוע   . 4

מכירת כתבי אופציה (סדרה  והן האפשרות לההיקף הכספי של ההשקעה ברציו פטרוליום    הגדלתהן  
של  2 פטרוליום)  היום    ותבהחלטכמפורט  ,  רציו  סדר  ביום    ידי- על  ואושרשעל  הביקורת  ועדת 

לאישור האסיפה הכללית    ותוכפופ  26.11.2020  ביוםהכללי  השותףועל ידי דירקטוריון  22.11.2020
    .להלן  7ף בסעישל השותפות ברוב המפורט  

ת או עסקאות דומות בין השותפות לבין בעל השליטה או  והמוצע  אותהעסקשל    ןעסקאות מסוג . 5
 העסקהשלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור  

  על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף

רציו  של  ערך  בניירות  להשקעה  בנוגע  הכללית  האסיפה  של  קודמות  החלטות  בדבר  לפרטים 
ראו   מיום    להחלטת בהתאם  .  לעיל  2.1בסעיף  פטרוליום  הכללית  מימשה  20.5.2019האסיפה   ,

- ) של רציו פטרוליום שהוחזקו על ידה בתמורה לסך של כ1השותפות את כתבי האופציה (סדרה  
    ש"ח. מיליוני  5.21

שהשותף הכללי והשותפות נוהגים בהם  בשנתיים האחרונות לא מכרה השותפות ניירות ערך למי  
 .בעלי השליטה בשותף הכלליכ

  ן ושמות הדירקטורים שהשתתפו בקבלת שעל סדר היום  ותההחלטנימוקים לאישור  . 6

  פטרוליום  ברציו ההשקעה של הכספי ההיקף הגדלת את  אישרו והדירקטוריון  הביקורת ועדת . 6.1
   :להלן  יםמפורטה והשיקולים  הנימוקים  לאור וזאת,, לעיל 2.1ף בסעי כמפורט

  למטרות  בהם  לשימוש  עד,  סחירים  ערך  בניירות  השותפות  של  פנויים  כספים  השקעת  .א
 ; השותפות  הסכם  הוראות  את  ותואמת  השותפות  ידי  על  תדיר  באופן  נעשית  נועדו  שלשמן
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לאפשר מימוש כתבי  בעיקרה  נועדה  ברציו פטרוליום  הגדלת ההיקף הכספי של ההשקעה    .ב
רציו    )2(סדרה  אופציה   של  ההשתתפות  יחידות  עם  יחד  באגד  תמורה  ללא  שהתקבלו 

, ואשר פטרוליום שנרכשו על ידי השותפות במסגרת הנפקתה לראשונה של רציו פטרוליום
. כמו  19%-כ עומדת על  פות ברציו פטרוליוםת השותהתשואה בגין השקענכון למועד זה, 

ובהתאם פחת לאחרונה, כך שנכון  ) צמוד לדולר 2כן מחיר מימוש כתבי האופציה (סדרה 
 ;ש"ח 1.4-למועד זה עומד על כ 

מ  מהותי  לא  חלק  מהווה  וצעהמ  ההגדלה  סכום  .ג והנכסים )  5%-(פחות  המזומן  מסך 
ליום    השותפות  לרשות  העומדיםהסחירים   כ30.9.2020נכון  (כ  129,367-,  דולר   - אלפי 

 );אלפי ש"ח 445,152

ו/או הפקתם   חיפושי(  פטרוליום  רציו  של  פעילותה  תחום  .ד פיתוחם  ו/או  הידרוקרבונים 
 פטרוליום   ברציו  ההשקעהוהשותפות    של  פעילותה  לתחום  דומה )  מחוץ למדינת ישראל

  הטבעי  וגז  נפט  חיפושיבינלאומית של    לפעילות  להיחשף  האפשרות  את  לשותפות  מעניקה
אטרקטיביים  ב גיאנהניהם  ביבעולם,  אגנים    למנוע  פוטנציאל  הווהמו  סורינאם-אגן 

  ;וזאת ללא השקעת תשומות ניהוליות ומקצועיות מצד השותפות לשותפות  נוסף  צמיחה

  פעילותה   לצורך  ההשקעה  לכספי  תידרש  שהשותפות  ככל.  סחיר  בנכס  היא  ההשקעה  .ה
 חיפושיזו של   לפעילות  להיחשף   עוד מעוניינת  אינה  שהיא  שתחליט או, שלה הנפט בנכסי 

  שהיא   פעולה,  פטרוליום  רציו  של   הערך  ניירות  את  למכור  תוכל  היא,  ל"בחו  וגז  נפט
ב   של  ממכירה  בשונה  וזאת  ,יחסית  פשוטה   חלות   לגביהם  ל"בחו   נפט  נכסיזכויות 

 כיו"ב. ו  בנכסים לשותפים, המקומיים  לרגולטורים, עבודה כניתולת התחייבויות

של רציו  )  2(סדרה  האפשרות למכירת כתבי אופציה    את   אישרו  והדירקטוריון  הביקורת  ועדת . 6.2
 :  להלן יםמפורטה  והשיקולים הנימוקים  לאורוזאת,  , לעיל 2.2ף בסעי כמפורט פטרוליום

מכיר  הסמכת  .א לאשר  הביקורת  שלועדת  אופציה    ה  פטרוליום   )2(סדרה  כתבי  רציו    של 
השותפות   בידי  ללשיוותרו  והשותפות  מי  רבות  הכללי  בעלי  כ  בהם  נוהגיםשהשותף 

 ,או שהם בעלי עניין בו  בשליטתם  לתאגיד  או  מהם  מי  של  לקרוב,  השליטה בשותף הכללי
שהעסקה תהיה במחיר שלא יפחת ממחיר כתבי  ובלבד לצורך מימושם, ככל הניתן וזאת 

  לעיל,  2.2ף  בסעי  כמפורט  ,האופציה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ באותה העת
  ואפשרות לניצול מיטבי של ההשקעה ברציו פטרוליום.  גמישות לשותפות תאפשר

רציו  ), הגם שלא בידי השותפות, יביא לחיזוק ההון של  2מימוש כתבי האופציה (סדרה    .ב
מהונה המונפק, ובכך ישמר   19.96%-פטרוליום, אשר למועד זה השותפות מחזיקה בכ 

  את ערך ההחזקה הקיימת של השותפות ברציו פטרוליום. ואף יחזק 

על  תוהחלט ה קבלת  ב הידי  -כאמור  הועדההשתתפו  ,  ביקורתועדת  חברי  ויזל  גב:  כל  לימור   '
ות  החלטה(דירקטורית חיצונית), גב' תמר צ'חנובר (דירקטורית חיצונית) ומר קותי גביש. בקבלת  

גב' לימור ויזל (דירקטורית חיצונית), גב' תמר צ'חנובר (דירקטורית  הדירקטוריון השתתפו:    על ידי
    יובל לנדאו.ו  ,לנדאו יגאל, ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי , גביש  יקותיאלחיצונית) וה"ה  

 ותההחלט לקבלת הנדרש הרוב . 7

של לא פחות  רוב    הואסדר היום,    עלש 2.1ף  בסעי  המוצעת  ה ההחלטהדרוש לצורך קבלת    הרוב . 7.1
ין קולות  י) במנ 1(  :מאלה  אחד  שיתקיים  ובלבד,  בהצבעה  המשתתפים  הקולות  מכלל  75%  -מ

קולות   מכלל  רוב  ייכללו  הכללית  באסיפה  חברת   יחידות  מחזיקיהרוב  שאינם  השתתפות 
המשתתפים  ההחלטה,    באישור בעלי עניין אישי  מי שאינם    וכןבעל השליטה בה    ,השותף הכללי

ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות    יחידות  מחזיקין הקולות של  יבהצבעה; במני 
)  1ההשתתפות האמורים בפסקה (  יחידות  מחזיקי קולות המתנגדים מקרב    ) סך 2הנמנעים; (

  . ההשתתפות של מחזיקי יחידות  לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה
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  הקולות   מכללרוב    הוא סדר היום,    עלש  2.2ף  בסעי  המוצעת  ה ההחלטהדרוש לצורך קבלת    הרוב . 7.2
ין קולות הרוב באסיפה הכללית  י) במנ1: (מאלה  אחד  שיתקיים  ובלבד ,  בהצבעה  המשתתפים

השתתפות שאינם חברת השותף הכללי, בעל השליטה    יחידות  מחזיקיייכללו רוב מכלל קולות  
ן הקולות של  י ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במני  באישורמי שאינם בעלי עניין אישי    וכןבה  

ה   יחידות  מחזיקי קולות  בחשבון  יובאו  לא  האמורים  (ההשתתפות  קולות  2נמנעים;  סך   (
) לא עלה על שיעור של שני 1ההשתתפות האמורים בפסקה (  יחידות  מחזיקיהמתנגדים מקרב  

 . ההשתתפותאחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות 

   האסיפה לקיום חוקי מניין . 8

 ןימני  נוכחיהיה   כן  אם  אלא ההשתתפות יחידות מחזיקי  של הכללית  באסיפה דיון בשום  לפתוח אין
 שהצביעו בעת החוקי  ןי המני נוכח אם אלא תתקבל לא החלטה וכל  לכך ניגשה  שהאסיפה בשעה חוקי 

  ההחלטה. על

שני בעלי יחידות השתתפות, בין בעצמם ובין  לפחות  ן חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה  י מני
ההשתתפות שהונפקו על ידי הנאמן עד  לפחות מיחידות    50%-על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד ב

  ליום העסקים שקדם לאסיפה.

המני ימצא  לא  האסיפה  לכינוס  שנקבע  המועד  מן  השעה  מחצית  כעבור  תי אם  החוקי,  דחה  ין 
יום   לאותו  שלה    , 14:30בשעה  האסיפה  ההתקשרות  שפרטי  טלפונית  ועידה  שיחת  באמצעות 

. אם באסיפה נדחית כאמור לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית שעה מן המועד  עילל  1  ףמפורטים בסעי
עלי יחידות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם. אם לא יימצא  ן חוקי שני בישנקבע, אזי יהוו מני 

  תתבטל האסיפה.  -כאמור לעיל, באסיפה נדחית  -ן חוקי  י מני
המני באיי לענין  שני  גם  השתתפות"  יחידות  בעלי  כ"שני  ייחשבו  החוקי,  יחידות  -ן  בעל  של  כח 

ד החזקת ניירות ערך  חברה שעיסוקה היחי  -השתתפות רשום אחד, שהוא חברת רישומים (דהיינו  
יפויי מכח  באסיפה  המשתתפים  אחרים),  שונות,  -עבור  השתתפות  יחידות  בגין  להם  שנתנו  כח 

  המוחזקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות שני בני אדם.

  זכאות להשתתף בהצבעה   . 9

"),  תקנות הצבעה בכתב("  2005- עמדה), התשס"ו והודעות בכתב החברות (הצבעה לתקנות בהתאם
 העסקים השתתפות הינו בתום יום  יחידות מחזיקי  באסיפת  להצבעה לעניין הזכאות הקובע  המועד 

  ").המועד הקובע(" 2020, בדצמבר 2יום   של

(הוכחת לתקנות בהתאם   2000-התש"ס הכללית), באסיפה הצבעה לצורך  במניה בעלות  החברות 
ר  חב יחידת השתתפות אצל רשומה  שלזכותו השתתפות  יחידת "), מחזיקבעלות הוכחת  תקנות("

ת  יחידו  במרשם מחזיקי  יחידות ההשתתפות הרשומות  בין  נכללת השתתפות יחידת ואותה בורסה 
יהיה חברה  שם על  ההשתתפות להשתתף לרישומים,  הנ"ל ולהצביע רשאי  א  ימצי אם באסיפה 

לטופס   בהתאם הבורסהחבר   מאת הקובע במועד ביחידת ההשתתפות בעלותו בדבר אישור לשותפות
  הוכחת בעלות.  לתקנות שבתוספת  1

לחוק    5יא44א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף  4בהתאם להוראות תקנה  
ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה  

  אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.   דינו כדין – ")מערכת ההצבעה האלקטרוניתבכתב ("

יכולים השתתפות  יחידות  מחזיקי  הקובע  שלוח-על ו/או  בעצמם ולהצביע להשתתף במועד  ,  ידי 
  .  הלןל 11ו א  10ם באחת מהדרכים המפורטות בסעיפי

  הצבעה כתבי באמצעות הצבעה .10

שעל סדר היום, באמצעות   ותבעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלט 
ההצבעה   כתב  של  השני  חלקו  באמצעות  תיעשה  בכתב  הצבעה  זה.  לדוח  המצורף  ההצבעה  כתב 

 האמור. 

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את 
בסעיף   העמדה כמשמעותן  והודעות  ההצבעה  כתב  אתר    88נוסח  כדלקמן:  הינם  החברות,  לחוק 

ערך:   ניירות  רשות  של  אביב:    ואתר www.magna.isa.gov.il ההפצה  בתל  ערך  לניירות  הבורסה 
.www.maya.tase.co.il  
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בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או  
  בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. 

מים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה,  חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה י
יחידות   המחזיק  רשום  לא  יחידות  בעל  לכל  ההפצה,  באתר  ההצבעה,  כתב  לנוסח  קישורית 
באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי  

דמי   תמורת  בדואר  הצבעה  כתבי  לקבל  מעוניין  לגבי  הוא  ניתנה  שההודעה  ובלבד  בלבד,  משלוח 
  חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע. 

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב  
ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר  

אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר  רשום בצירוף  
  .  10:00, בשעה 2020בדצמבר  31קרי יום , ) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית4מארבע (

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה,  
גבי   על  אותו  יציין  וימסור  הצבעתו,  אופן  את  זה,  לדוח  המצורף  ההצבעה,  כתב  של  השני  החלק 

לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או  
צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן)  עד שש 

   . 08:00, בשעה 2020בדצמבר   31קרי יום  , ד כינוס האסיפה הכללית) שעות לפני מוע6(

  הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית      .11

  ותבנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלט
 . שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית

סעיף   לפי  הנדרשים  הפרטים  ובה  רשימה  האלקטרונית  ההצבעה  למערכת  יזין  הבורסה  חבר 
) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך  3(א)( 4יא44

 ") הקובע  במועד  במערכתבאמצעותו  להצביע  הזכאים  יכלול  רשימת  לא  בורסה  חבר  ואולם,   ;("
בצהריים של המועד    12:00הצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה  ברשימת הזכאים ל

הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית,  
  (ד) לתקנות הצבעה בכתב. 13לפי תקנה  

האלקטרונית על  חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה  
 ") האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  להצביע  הזכאים  רשימת  של  תקינה  מסירת קבלה  אישור 

ההצבעה  הרשימה במערכת  להצביע  הזכאים  ברשימת  המנויים  היחידות  מבעלי  אחד  לכל   ,("
האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות  

ת למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה  התקשרות המקושרו
  האלקטרונית. 

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן  
באמצעות   ההצבעה  האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  באמצעות  לשותפות  אותה  ולהעביר  הצבעתו 

) שעות לפני  6תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (   מערכת ההצבעה האלקטרונית
"),  מועד נעילת המערכת("  08:00, בשעה  2020בדצמבר    31קרי יום  ,  מועד כינוס האסיפה הכללית

  . ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת

  והודעות עמדה  מען למסירת כתבי ההצבעה  .12

משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי    -יומצאו לשותפות לידי נציגה  כתבי ההצבעה והודעות עמדה  
היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון   -, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן  49דין, שבשד' רוטשילד  

 או  itay@holender.co.ilבאמצעות דואר אלקטרוני   או ביד , במסירה5665015-03פקס    5665005-03
 דואר רשום.  באמצעות

מועד האסיפה, קרי עד יום  ) ימים לפני  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (
גובתו להודעות עמדה עד  . דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא ת2020בדצמבר,    21

  . 2020בדצמבר,  26יאוחר מיום ) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא 5(חמישה 
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חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה,  
לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום  

המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל היחידות כי  פרסומן באתר ההפצה או שלאחר  
אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד  

  . הקובע

 הודעה על קיומו של עניין אישי .13

ההצבעה  בעל יחידת השתתפות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה או, אם  
היא באמצעות כתב הצבעה, על גבי כתב ההצבעה, או, אם ההצבעה היא באמצעות ייפוי כוח ו/או  
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במקום המיועד לכך בחלק השני של כתב ההצבעה, אם  
ההשתתפות   יחידת  בעל  הודיע  לא  לאו;  אם  המוצעת  התגמול  תכנית  באישור  אישי  עניין  לו  יש 

  א יצביע וקולו לא יימנה. כאמור, ל

    עיון בכתבי ההצבעה .14

) או יותר מסך כל  5%בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (
  דוח זימון פות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, היינו (נכון למועד פרסום  י באסזכויות ההצבעה  

י שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה  יחידות השתתפות, וכן מ   56,192,152זה)  
שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי, היינו (נכון למועד פרסום  

יחידות השתתפות, זכאי לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות    44,153,353זה)  דוח זימון  
  . תפותשהגיעו לשו העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה

  שינויים בסדר היום   .15

נושא בסדר היום של   יחידות לכלול  בעל  לאסיפה הכללית יבקש  זה  זימון  יתכן כי לאחר פרסום 
ל(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום  65האסיפה בהתאם לסעיף  

ערך:   ניירות  רשות  של  ההפצה  שבאתר  השותפות  בדיווחי  אתר   www.magna.isa.gov.ilהעדכני 
המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל    www.maya.tase.co.il.הבורסה לניירות ערך בתל אביב:  

) שבעה  עד  הינו  כאמור  האסיפה  של  היום  בסדר  נושא  לכלול  זימון  7יחידות  מועד  לאחר  ימים   (
  האסיפה.  

  רשות ניירות ערך סמכות  .16

רים ואחד  ש, בתוך ע2001-בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א
) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע,  21(

ל  בנוגע  ומסמכים  ידיעות  פירוט,  יום  ת  והמוצע   ותהחלט הסבר,  סדר  להורות  האסיפהשעל  וכן   ,
  לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.  

דחיית   על  להורות  ערך  ניירות  רשות  רשאית  כאמור,  הדוח  לתיקון  הוראה  האסיפה  מ ניתנה  ועד 
) ימים  35) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (3הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (

  ממועד פרסום התיקון לדוח. 
 .התיקון לעיל, היא תודיע אודות כאמור  זה דוח השותפות לתקן דרשהנ

  ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מיידי על ההוראה. 

  נציג השותפות לענין הטיפול בדוח זה  .17
, תל אביב.  49רוטשילד  עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר, עורכי דין ונוטריון, משדרות  

  .03-5665015, פקס: 03-5665005טלפון: 

 עיון .18
, תל אביב,  85ת במשרדי השותפות, ברח' יהודה הלוי והמוצע  ותניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט 

    וזאת עד למועד כינוס האסיפה. 5661338-03בתיאום מראש בטלפון 

  בכבוד רב,             
        בע"מ רציו חיפושי נפט             
    שותף הכלליה            
  ליגד רוטלוי, יו"ר  דייל ע            
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