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 3..9.1.2.תוצאות הנפקה מיום הנדון9 
 

בדבר ( 4112-11-154687)מס' אסמכתא  48.8.4112יום מהשותפות שפרסמה  בהמשך לדוחות
דוח ( בדבר 4112-11-155475)מס' אסמכתא  41.8.4112יום ומ תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים

במשולב  פורסםאשר  12.1.4112על פי תשקיף מדף של השותפות מיום  השותפותהצעת מדף של 
על פי  41.8.4112מיום  1"(החברהרציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ )להלן9 "הודעה משלימה של  עם

תוצאות  על ערך )הודעה ניירות לתקנות בהתאםו ,14.8.4112תשקיף להשלמה של החברה מיום 
 "הדוח)" ההנפקה תוצאות על בזאת להודיע השותפות, מתכבדת 1858-בתשקיף(, תש"ל ההצעה

 , כדלקמן9", בהתאמה(ההנפקהו"
 

ע.נ. כל אחת של ₪  1בנות אגרות חוב )סדרה א(  411,111,111במסגרת ההנפקה הוצאו לציבור 
הניתנים למימוש ליחידות  של השותפות, (12כתבי אופציה )סדרה  511,111,111החברה ביחד עם 

 של השותפות. ש"ח ע.נ. כ"א 1בנות  השתתפות
 

בדרך של הצעה אחידה "(, אגדיםאגדים )להלן9 " 411,111 -ניירות הערך האמורים הוצעו לציבור ב
 9ומחירו המזערי, כשהרכב כל אגד מכרז על מחיר האגד -
 

 ₪ 1,171   ע.נ. אגרות חוב )סדרה א(₪  1,111
    ------  ( ללא תמורה12כתבי אופציה )סדרה  4,111

       ===== 
 ₪  1,171    אגדלרי המזעסה"כ המחיר 

 
 ונסגרה בו ביום. 41.8.4112רשימת החתימות של המכרז נפתחה ביום 

 
 אגדים, כמפורט בדוח. 448,146ממשקיעים מסווגים התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 

 
 , התקבלו התוצאות כדלקמן41.8.41129שהתקיים ביום  בהתאם לתנאי המכרז

 
לרכישת הזמנות  84אגדים )כולל  416,271בקשות לרכישת  4,145במכרז התקבלו בסך הכל 

 ,שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בדוח( אגדים 448,146
  ש"ח.ליון ימ 447.6 -בערך כספי כולל של כ

 
 "(.המחיר לאגד שנקבע)" ש"ח 1,111המחיר לאגד שנקבע במכרז הינו 

 
שנקבע,  אגדים בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר לאגד 482,426לרכישת במכרז התקבלו הזמנות 

מחיר האגדים בהן ננקב מחיר נמוך מ 161,684 -לאגד שנקבע ומחיר האגדים בהן ננקב  24,447
 שנקבע. אגדל

                                                           
1
 חברה בת בבעלות מלאה של השותפות.  



 
  .6.2784פי  ההינבמחיר האגד היתר  תימתחבהתאם, 

 
 הקצאת האגדים על פי תוצאות המכרז:

 
 147,718הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת  45אגדים )כולל  482,426הזמנות לרכישת  1,446

 ( בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר לאגד שנקבע, נענו במלואן.אגדים

 
 ,, נענושנקבע אגדלמחיר האגדים, בהן ננקב  21,814הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת  14

מהזמנתו  14.74% -כבאופן שכל אחד קבל במסגרת המכרז, נוכח העדיפות הקיימת להן בהקצאה 
בנוגע ליתרת ההזמנות בוצעה הקצאה . אגדים 4,544, ובסך הכל הוקצו )מעוגל כלפי האגד הקרוב(

 נוספת, כמפורט להלן.
 

בהקצאה  נענו לא, שנקבע אגדלמחיר האגדים, בהן ננקב  1,244הזמנות מהציבור לרכישת  48
 במסגרת המכרז. ההזמנות נענו במסגרת הקצאה נוספת, כמפורט להלן.

 

 אגדלמחיר האגדים, בהן ננקב מחיר נמוך מ 48,244הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת  42
 לא נענו., שנקבע

 

לא , שנקבע אגדלמחיר האגדים, בהן ננקב מחיר נמוך מ 111,461הזמנות מהציבור לרכישת  442
 נענו.

 

 1.2.4ולסעיף  4116-לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( תשס"ז 8בהתאם לסעיף 
 אגדללכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר  הוקצו )הקצאה נוספת לכלל המזמינים(לדוח 
ההקצאה מכלל האגדים שהוצעו לציבור )" 14.44%-אגדים נוספים המהווים כ 45,574, שנקבע

 כמפורט להלן9  ,"(הנוספת

 

ואשר , שנקבע אגדלמחיר השל משקיעים מסווגים בהן ננקב אגדים הוקצו על פי הזמנות  44,441
  סגרת ההצעה במכרז.נענו במלא 

 

נענו ואשר לא , שנקבע אגדלמחיר ההזמנות מהציבור בהן ננקב  48אגדים הוקצו על פי  1,244
  סגרת ההצעה במכרז.במ

 
 .אגדים 336,633 (ההקצאה הנוספתבסה"כ הוקצו )כולל 

 
 .ש"ח 233,.69,.38 -סך התמורה המיידית )ברוטו(, במסגרת ההצעה לציבור, מסתכמת ב

 
 

  להצעה. מודה לציבור על היענותו השותפות
 
 

 
 

 בכבוד רב,
 
 

 שותפות מוגבלת -( 1884רציו חיפושי נפט )
  יו"ר, ליגד רוטלוי ידי-לע
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