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  לכבוד        לכבוד

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ    רשות ניירות ערך 

    54רח' אחד העם     22רח' כנפי נשרים 

  תל אביב       ירושלים 

  

 דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים 
  ") לתקנות(להלן: " 1970 –תקופתיים ומיידיים), תש"ל (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות  36תקנה 

  קבלת היתר שליטה בבז"ן והיתר שעבוד  מהות אירוע: 

של    בהמשך המיידי  "לדיווח  (להלן:  בע"מ  לישראל  פטרוכימיים    5  מיום  ")החברהמפעלים 

תוכנית הסדר    אישר אתבית המשפט  ש  על כך  ,)2022-01-092349מס' אסמכתא:  (  2022בספטמבר  

(סדרה ח') של החברה,    -) ו1(סדרה ב'), (סדרה ג'), (סדרה  אגרות החוב  מחזיקי  בין החברה לבין    חוב

בבית    27222-09-2021(תיק חדל"ת    2018 –ושיקום כלכלי, תשע"ח  לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון  

בספטמבר    6  כי ביום  ,מתכבדת החברה לעדכן  ;")הסדר החוב(להלן: "   משפט מחוזי בתל אביב)

חתום על  ,  ")בז"ן(להלן: "  בבתי זיקוק לנפט בע"מהמתוקן  קיבלה את היתר השליטה  היא    2022

האוצר,   ושר  הממשלה  ראש  הממשידי  החברות  צו  חיוניים  ללפי  אינטרסים  על  (הכרזה  תיות 

התשס"ז   בע"מ),  לנפט  זיקוק  בתי  בחברת  "  2007  – למדינה  השליטהה (להלן:  היתר  יתר   .("

דינגס בע"מ (חברה  לשהחברה ופטרוליום קפיטל הו  , ובאופן בלתי מותנה, השליטה קובע מפורשות

") רשאיות לממש את זכות הסירוב לרכישת מניות  פטרוליוםרה) (להלן: "החבבבעלות מלאה של  

, היתר  . בנוסף, קרי מהיוםיתר השליטהממועד חתימתו של ה   בז"ן מידי החברה לישראל בע"מ

    .לטובת גורם מממן  השליטה כולל היתר לשעבוד החזקות החברה ופטרוליום במניות בז"ן

, אלכס פסל ועדי  יעקב גוטנשטייןה"ה: דוד פדרמן,  עוד יצוין, כי בעלי השליטה היחידים בחברה (

לפעול בשיתוף פעולה מלא עם  עצמם  כי הם    פדרמן) הודיעו לראש הממשלה הגורמים  מחויבים 

מספר   הממשלה  החלטת  יישום  לצורך  אסטרטגיה    ,)6.3.2022(מיום    1231הרלוונטיים  בנושא 

עם  הקמת צוות לניהול משא ומתן  החלטה בדבר  , הכוללת, בין היתר,  לפיתוח ולקידום מפרץ חיפה 

בע"מ בז"ן,   לישראל  כימיקלים  בע"מו  חברת  אנרגיה  תשתיות  פעילות    , חברת  הפסקת  למתווה 

, תוך שמירה על הביטחון האנרגטי ואספקת דלקים  הפטרוכימית והכימית במפרץ חיפההתעשייה  

  . סדירה למשק
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 ,רב בכבוד 

  מ "בע בישראל פטרוכימיים מפעלים

  ל" מנכ ,רפי ערד ידי על אושר

  


		2022-09-06T09:05:16+0000
	Not specified




