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 מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפותשנתית ו כלליתכינוס אסיפה  הנדון: 
 
 

תקנות דוחות להלן: ") 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
"( ולפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, חוק החברות)להלן: " 1999-, לחוק החברות, תשנ"ט"(מידיים

 כללית"(, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה ויותפקודת השותפ)להלן: " 1975-התשל"ה
אנרגיה נאמנויות פטרוליום רציו ידי -מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהונפקו עלשנתית ו
" בהתאמה( והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף הנאמן"ו" האסיפה: "להלןבע"מ )

" יחידות ההשתתפותו/או " "היחידות" מוגבלת )להלן:שותפות  - פטרוליום אנרגיהרציו מוגבל ב
  :כדלקמן( , בהתאמה"השותפות" וכן

 
 מקום האסיפה ומועדה .1

 
. אביב-, תל85 ברח' יהודה הלוי, 14:00בשעה  ,2019בנובמבר  11 ,ב'תתקיים ביום  האסיפה

 .רביעיתהקומה ב האסיפה תתקיים
 

 סדר יום האסיפה  .2

 
ודוח  לרבות הדוחות הכספיים של השותפות) של השותפות דיון בדוח התקופתי .2.1

ביום , אשר פורסם 31.12.2018לשנה שנסתיימה ביום  הדירקטוריון של השותף הכללי(
  ."(הדוח התקופתי)להלן: " (017539-01-2019 אסמכתאמס' ) 9.2.20127

 
 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של השותפות - 1החלטה מס'  .2.2

 השותפות של יםמבקרה כרואי החשבוןקסלמן וקסלמן משרד מחדש של  םימינוי אישור
והסמכת דירקטוריון  ,לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות

 לפרטים.  םלקבוע את שכר  "(השותף הכללי, רציו פטרוליום בע"מ )להלן: "השותף הכללי
לחלק ג'  4סעיף ראו  2018של השותפות בשנת  יםהחשבון המבקר ירואטרחת  שכר בדבר

    .ח התקופתידוב לדוח הדירקטוריון הכלול
 

 "(1החלטה מס' )להלן: " נוסח ההחלטה המוצעת
של  יםהחשבון המבקר ילרואהחשבון קסלמן וקסלמן  "למנות מחדש את משרד רואי

האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את  השותפות לתקופה שסיומה בתום
 ".םהשותפות לקבוע את שכר דירקטוריון השותף הכללי של
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 מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות ומינוי אישור - 2החלטה מס'  .2.3
 

לתקופת כהונה  ,לשותפותכמפקח שמעון אבנעים רו"ח של ו מחדש מינוימוצע לאשר את 
 .11.11.2019יום בת שלוש שנים, החל מנוספת 

 
. בהתאם להוראות 5.1.2017רו"ח שמעון אבנעים מכהן כמפקח של השותפות החל מיום 

אסיפה הכללית השנתית פני הפקודת השותפויות, על השותפות להביא את מינויו מחדש ב
 השותפות.הערך של ההצעה הראשונה לציבור של ניירות השנייה ממועד 

 
 ולסעיף  השותפויות  לפקודת  כ65  סעיף  להוראות  הצהרתו של רו"ח שמעון אבנעים בהתאם

 זה. לדוח נספח א'כ החברות מצורפת לחוק ב224
 

 השותף הכללי, ביחס לרו"ח שמעון אבנעים: ידיעת פרטים, למיטב להלן
 

 שמעון אבנעים  שם
 012307823 מספר זיהוי 

 25.6.1967 תאריך לידה 
 , תל אביב 1רחוב נירים  מען להמצאת כתבי בי דין 

 ישראלית נתינות  
 . תואר ראשון במינהל עסקים וחשבונאות והתמחות משנית במימוןרואה חשבון.   השכלה 

 .בוגר בהצטיינות קורס מפקחים של מס הכנסה
 ( ופטרוטקס. 1992אנרגיה, רציו חיפושי נפט ) -מודיעיןמפקח בשותפויות המוגבלות  ניסיון בחמש השנים האחרונות 

 נאמן בהנפקות של אגרות חוב. 
 נאמן בהנפקות כתבי אופציה לעובדים. 

 בעלים של משרד לראיית חשבון וביקורת. 

 
  :נוסח ההחלטה המוצעת

נוספת לתקופת כהונה    ,כמפקח לשותפותשמעון אבנעים  רו"ח  של  ו מחדש  מינוילאשר את  "
 ".11.11.2019יום שנים החל מבת שלוש 

 
 עדכון שכר המפקח ותיקון הסכם הנאמנותאישור  - 3החלטה מס'  .2.4

 של השותפות להסכם הנאמנות 22.1 לתקן את סעיףלעיל,  2בכפוף לאישור החלטה מס' 
, כך שהמפקח יהיה זכאי לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי ("הסכם הנאמנותלהלן: ")

בתוקף , וזאת  (בתוספת מע"מ)דולר ארה"ב לחודש    1,500  -השווה להנאמנות, שכר בסכום  
 . 1.1.2019מיום 

 
 דברי הסבר

דולר  1,000 שכרו החודשי של המפקח לא עודכן מאז הוקמה השותפות ועומד על סך של
. לבקשת המפקח, לאור הגידול בהיקף הפעילות של (בתוספת מע"מ)ארה"ב לחודש 

 500 -אשר את העלאת שכר המפקח בסכום השווה ל, מוצע לבשנה האחרונה השותפות
יצוין כי . 1.1.2019בתוקף רטרואקטיבי מיום  (בתוספת מע"מ)דולר ארה"ב לחודש 

, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי דירקטוריון השותף הכללי אישר העלאה כאמור
 .7.10.2019בישיבתו מיום  יחידות ההשתתפות,

 
של מר מחדש שור מינויו יבכפוף לא: ""(3החלטה מס' )להלן: "נוסח ההחלטה המוצעת 

, של השותפות להסכם הנאמנות 22.1תקן את סעיף לשמעון אבנעים כמפקח השותפות, 
 -כך שהמפקח יהיה זכאי לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות, שכר בסכום השווה ל

 רטרואקטיבי יהיה בתוקף. התיקון האמור (בתוספת מע"מ)דולר ארה"ב לחודש  1,500
 ".1.1.2019מיום 

 
ביטול הערך הנקוב של יחידות ההשתתפות ותיקון הסכם אישור  - 4החלטה מס'  .2.5

 בהתאםוהסכם השותפות הנאמנות 
כך שיחידות  של השותפות מוצע לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות

 ש"ח ערך נקוב כל אחת תהפוכנה ליחידות השתתפות ללא ערך נקוב.   1ההשתתפות בנות 
)חלוקת עודפים בסיום  8)חלוקת רווחים(,  7)סוגי היחידות(,  4)הגדרות(,  2.1סעיפים 

)הגדרות( להסכם  2.1ף )העברת יחידות( להסכם הנאמנות, וכן סעי 16 -הנאמנות( ו
 .התאםיתוקנו ב השותפות

השפיע על אין בשינוי בערך הנקוב כאמור כדי להשינוי האמור הוא שינוי טכני בלבד. 
של  יחידות ההשתתפותשנות את כמות שווין האמיתי של יחידות ההשתתפות ו/או ל

ו/או את שיעור   יחידות ההשתתפותהמוחזקות על ידי בעלי  כמות היחידות  ו/או    השותפות
אין בשינוי בערך הנקוב כדי ו, שתתפות של השותפותיחידות הה החזקותיהם של בעלי
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וכיוצ"ב. כן  הלעניין זכויות הצבעה, חלוק יחידות ההשתתפותלשנות את זכויות בעלי 
בדוחותיה  השותפותיובהר כי אין בשינוי בערך הנקוב כדי לשנות את סך ההון של 

 .הכספיים
 

לאשר את ביטול ערכן הנקוב של : ""(4החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )להלן: "
)סוגי  4)הגדרות(,  2.1ולאשר את תיקון סעיפים של השותפות יחידות ההשתתפות 

)העברת יחידות(   16.1  -)חלוקת עודפים בסיום הנאמנות( ו  8)חלוקת רווחים(,    7היחידות(,  
 בסימון כמפורט להלן ))הגדרות( להסכם השותפות  2.1להסכם הנאמנות, וכן סעיף 

 (:ייםשינו
 
להסכם   2.1סעיף  שב  "כתבי אופציה"  -או "יחידות" ו  "יחידות השתתפות"בהגדרות   -

 :הנאמנות
   
  "יחידות השתתפות"   
ללא ערך ש"ח ע"נ  1בנות  יחידות השתתפות רשומות על שם    -או "יחידות"   

, המקנות זכויות השתתפות בזכויות השותף כ"א נקוב
השותפות והמוחזקות המוגבל בשותפות כמפורט בהסכם 

תנאי , על פי עבור רוכשיהן בנאמנות על ידי השותף המוגבל
 הסכם זה.

 
השותף  ידי-כתבי אופציה רשומים על שם, אשר יונפקו על  -" כתבי אופציה"   

המוגבל והמקנים למחזיקים בהם זכות לרכוש יחידת 
ע.נ. כנגד כל ללא ש"ח  1בת השתתפות אחת רשומה על שם 

ו/או בדוח כתב אופציה במחיר ובתנאים שיפורטו בתשקיף 
כתבי אופציה כאמור, יכול שיהיו מכוחו יונפקו.  הצעת מדף  

 מסדרה אחת או מכמה סדרות.
 

 :להסכם הנאמנות 4סעיף ב -
 .כ"א ע.נ. ללאש"ח 1.-בנות כל היחידות הינן יחידות רשומות על שם, 

 
 :להסכם הנאמנות 7סעיף בתחילת הפסקה הרביעית ב -

מספר באופן יחסי ללכל היחידות זכות להשתתף באופן שווה בכל חלוקת רווחים 
שתהיינה קיימות ידו מהסך הכולל של יחידות ההשתתפות -היחידות המוחזקות על

 .לערכן הנקוב באופן יחסיבאותו מועד
 

 :להסכם הנאמנות 8סעיף ב -
בכל חלוקת עודפי רכוש הנאמנות, בעת יחידות זכות להשתתף, באופן שווה, הלכל 

ידו מהסך הכולל של -מספר היחידות המוחזקות עלבאופן יחסי ל סיום הנאמנות
 .לערכן הנקוב יחסי אופןב, יחידות ההשתתפות שתהיינה קיימות באותו מועד

 
 :להסכם הנאמנות 16.1סעיף בפסקה השנייה ב -

"( תמורת הסך של ____ ₪, ששולם המעביר"  -____ )להלן -אני/אנו החתום מטה, מ
"( מעביר בזה לנעבר ____ יחידות הנעבר" -____ )הנקרא להלן -לי על ידי ____ מ

____ עד ____ )ועד בכלל( של ____,  -ערך נקוב )הממוספרות מ ללאבנות ____
להיות בידי הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל 

 התנאים לפיהם החזקתי אני באותן יחידות בסמוך לפני חתימת כתב זה.
 

להסכם   2.1סעיף  שב  "כתבי אופציה"  -או "יחידות" ו  "יחידות השתתפות"בהגדרות   -
 : השותפות

 
ש"ח  1בנות השתתפות רשומות על שם  יחידות –" יחידות השתתפותאו "״ יחידות״

 המקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף המוגבל בשותפות ,כל אחת ע.נ.ללא 
 .כמפורט בהסכם זה והמוחזקות בנאמנות ע"י השותף המוגבל עבור רוכשיהן –
 
ידי השותף המוגבל -כתבי אופציה רשומים על שם, אשר יונפקו על –" כתבי אופציה"

 1בת והמקנים למחזיקים בהם זכות לרכוש יחידת השתתפות אחת רשומה על שם 
ו/או בדוח ע.נ. כנגד כל כתב אופציה במחיר ובתנאים שיפורטו בתשקיף ללא ש"ח 

חת או מכמה כתבי אופציה כאמור, יכול שיהיו מסדרה אמכוחו יונפקו. הצעת מדף 
 "סדרות.
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שותפות לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם הרשאה ל  -  5החלטה מס'   .2.6
השותפות בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, 

 בהתאםלהסכם השותפות  5תקן את סעיף ול
 

 רקע ודברי הסבר
את   "(הבורסה)"  אביב בע"מ-אישר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל  28.2.2019  ביום

תיקונו של פרק י"ז לחלק השני לתקנון הבורסה באופן המאפשר לאסיפה הכללית של 
מחזיקי יחידות ההשתתפות, בנסיבות המוגדרות בתיקון ובהתאם לתנאיו, להסמיך את 

ם השותפות ללא צורך באישור השותפות להשקיע בפרויקטים שלא הוגדרו במפורט בהסכ
האסיפה הכללית ובביצוע תיקון הסכם השותפות בגין כל פרויקט. הסמכה כאמור מוגבלת 

  .1"(התיקוןשנים )" לתקופה שלא תעלה של שלוש
לחוק ניירות  48דון בהרחבה ואושר בדרך הקבועה בסעיף  יהתיקון נכנס לתוקפו לאחר שנ

 "(.הרשות)" ורסה ורשות ניירות ערךעם קבלת אישור הב ,1968-ך, התשכ"חער
טרם התיקון, שותפויות מוגבלות נסחרות היו רשאיות לבצע אך ורק פרויקטים אשר 

או פרויקטים אשר  ,הוגדרו במפורט בהסכם השותפות לפני הרישום למסחר לראשונה
הוגדרו במפורט בהסכם השותפות לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון הסכם 

ההסדר )"  אושר על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות  ינםגהשותפות ב
 "(.הקודם

ציינה הבורסה כי הוראות התיקון  , 2במסגרת הרקע לטיוטת התיקון שפרסמה הבורסה
עתידות לאפשר לשותפויות התמודדות על פרויקטים תוך ניצול דינמי של הזדמנויות 

על התנהלות תחרותית  הקודם הערים עסקיות, וכן הרחיבה בדבר הקשיים שההסדר
 ות.סבירה של שותפוי

יש לציין כי התיקון אינו משנה את הוראות הפקודה בדבר האישורים המיוחדים 
הנדרשים להשקעה בפרויקטים בהם לחברת השותף הכללי או לבעלי השליטה בה יש 

 .עניין אישי, אשר נותרים בעינם
השותפות סבורה כי שינוי זה חיוני ונחוץ להתנהלותה כפי שיובא להלן ביתר פירוט, גם 

התחרותית של השותפות. בפרט, על מנת לאפשר לשותפות להתמודד במכרזים, ו/או 
לחתום על עסקאות מול צדדים שאינם מוכנים לחשוף את תנאי העסקה טרם החתימה 

 .ו/או להתנות את העסקה באישור האסיפה הכללית
אישור ועדת הביקורת, אישור דירקטוריון קון, נדרש על מנת לאמץ את הוראות התי

השותף הכללי של השותפות ואישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות 
 לפרק י"ז בחלק השני של תקנון הבורסה. 2)ב(7ף בהחלטה ברוב מיוחד בהתאם לסעי

 .להלן 3לפירוט בדבר הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום ראו סעיף 
 

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי,  7.10.2019 -ו 6.10.2019 בימים
ת להסכם השותפו  5בהתאמה, לאמץ את הוראות התיקון, ולצורך כך, גם לתקן את סעיף  

, וזאת לדוח זימון זה, בכפוף לאישור מחזיקי יחידות ההשתתפות 'בנספח כמפורט ב
 :מהנימוקים העיקריים שלהלן

 עלולה להקשותהצורך באישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות לגבי כל פרויקט 
ו/או לבצע על רכישת נכסי נפט וגז במכרזים במידה ניכרת על יכולת השותפות להתמודד 
ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי עסקאות לרכישת זכויות בנכסי נפט/גז. 

התייחסו לנחיצות התיקון, בפרט נוכח מאפייני הסביבה העסקית בה פועלת השותפות, 
 :כמפורט להלן

 
ות, התנגדות לחשיפת פרטי העסקה טרם החתימה: במרבית העסקאות בתחום הפעיל -

מתנגד לחשיפת תנאי העסקה טרם החתימה על הסכם מחייב,  צד האחר לעסקהה
 תכנות לביטול העסקהיובפרט כאשר לאחר החשיפה של תנאים אלה קיימת ה

 )בהתאם לתוצאות האסיפה(;
 בהםשקיימים מקרים  להמתין עד לאישור העסקה על ידי האסיפה:    צד לעסקהסירוב   -

כה רב בין גיבוש תנאי העסקה לבין אישורה בפועל.   אינו מוכן להמתין זמן  צד לעסקה
 ;ימים ממועד פרסום זימון האסיפה 35אישור האסיפה מתקבל לכל המוקדם כעבור 

 עלול להקשות  קודםתנאי סף במכרזים: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההסדר ה -
נפט   להתמודד במכרזים עתידיים על נכסי  ידי השותפות-על  התאגידים המוחזקיםעל  

הגשת הצעה בלתי  ,לרוב ,וגז במדינות העולם, מאחר שתנאי המכרזים מחייבים
ואף ההודעה על ה, הדירה שפרטיה חסויים. דרישות הגילוי במסגרת זימון האסיפ

 
 .  E1216238.pdf-https://mayafiles.tase.co.il/reports/1216001/1217000 -לפרטים ראו  1
 . f1187000/E1186346.pd-https://mayafiles.tase.co.il/reports/1186001 – 2.10.2018ראו טיוטה להערת הציבור מיום  2

https://mayafiles.tase.co.il/reports/1216001-1217000/E1216238.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/reports/1186001-1187000/E1186346.pdf
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את  עלולות למנוע, (גם במנותק מדרישות הגילוי הספציפיות) עצם ההתמודדות
 .האפשרות להגיש הצעה, וכל שכן לזכות במכרזים מעין אלה

 
תאשר את  האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפותשעוד הוחלט, כי ככל 

מעבר לנדרש בתיקון, ובנוסף ליתר   - , השותפות תחיל על עצמהההחלטה האמורה
רויקט נוסף אשר נוהל לפיו השקעה בכל פ  -התנאים המופיעים בהוראות התיקון והפקודה  

ועדת הביקורת ודירקטוריון  יאישוראת אינו כלול במועד זה בהסכם השותפות תחייב 
 .יהשותף הכלל

יעוד הכספים של השותפות )כמפורט בסעיף  בנוסף, ככל שיאושר השינוי האמור ישתנה
לתשקיף( וייקבע כי יתרותיה הכספיות של השותפות )כולן או חלקן( כפי שתהיינה  6.2

לעת, תיועדנה גם להשקעה בחיפושי נפט וגז במסגרת הפרויקטים הנוספים )לרבות מעת 
תקבל  הםאו שלגבי בהםעקב שינויי הגבול  הםאשר יכללו ב הםבשטחים סמוכים ל

השותפות המוגבלת זכויות נפט, והכל כאשר שינוי הגבול או הזכויות האמורות ינתנו בשל 
קבעו, מעת לעת, על ידי ים ובסכומים כפי שי(, הכל במועדיסיבות גיאולוגיות מקומיות

 .השותף הכללי לפי שיקול דעתו הבלעדי
 

רשאית  יהלאשר כי השותפות תה: ""(5החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )להלן: "
לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור 

 5ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף  
לדוח הזימון. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש   'בנספח  להסכם השותפות כמפורט ב

לשנות את יעוד הכספים של השותפות )כמפורט  התאם,. בשנים ממועד אישור האסיפה
לתשקיף( ולקבוע כי יתרותיה הכספיות של השותפות )כולן או חלקן( כפי  6.2בסעיף 

שתהיינה מעת לעת, תיועדנה גם להשקעה בחיפושי נפט וגז במסגרת הפרויקטים הנוספים 
אמור עקב כ הםאשר יכללו ב הפרויקטים הנוספים יבשטחים סמוכים לשטח)לרבות 

 ".(תקבל השותפות המוגבלת זכויות נפט הםאו שלגבי הםשינויי הגבול ב
 

 ההחלטות לקבלת הנדרש הרוב .3
 

 שבעליהןההשתתפות    מכלל קולות מחזיקי יחידות  רגיל: רוב  שעל סדר היום  4  -ו  1'  מס  ותהחלט
  .השתתפו והצביעו באסיפה

 
במניין כלל  (1) ובלבד שהתקיימו כל אלה:רוב קולות,  :היום סדר שעל 3 -ו 2מס'  ותהחלט

הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת 
או תנאי הכהונה, לפי  השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי

או בעל השליטה בה, , למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי העניין
סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת  (2) וכן קולות הנמנעים;

או תנאי הכהונה, לפי  השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי
 , למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטההעניין

 .בה, עולה על שני אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות
 

ין קולות הרוב יבמנ  (1ובלבד שיתקיים אחד מאלה: ),  רוב קולות  שעל סדר היום:  5החלטה מס'  
שאינם בעלי עניין אישי יחידות השתתפות באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי 

יחידות ההשתתפות ן כלל הקולות של בעלי יהמשתתפים בהצבעה; במניהחלטה, באישור ה
יחידות סך קולות המתנגדים מקרב בעלי  (2האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; )

עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה י( לא 1האמורים בפסקה )ההשתתפות 
 .בשותפות

 
  האסיפה לקיום חוקי מניין .4

 
 יהיה נוכח כן אם אלא ההשתתפות יחידות מחזיקי של הכללית באסיפה דיון בשום לפתוח אין
 החוקי המנין נוכח אם אלא תתקבל לא החלטה וכל לכך ניגשה שהאסיפה בשעה חוקי ןימני

 ההחלטה. על שהצביעו בעת
 

יחידות המחזיקים ידי באי כח, שני בעלי  -, בעצמם או עליהיו נוכחיםבשעה שן חוקי יתהווה  ימני
מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי הנאמן   50%-ביחד יחידות השתתפות המהוות לא פחות מ

 עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.
 

תקיים האסיפה ן החוקי, תישעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המני חציאם כעבור 
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 באותו מקום.  15:00בשעה הנדחית באותו יום 
 

שעה מן המועד שנקבע, אזי הן חוקי תוך מחצית ימצא מניית כאמור לא ינדחיהאם באסיפה 
, והאסיפה תהיה רשאית ן חוקי שני בעלי יחידות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחייהוו מני

 -כאמור לעיל באסיפה נדחית    ן חוקייאם לא יימצא מנילעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה.  
 תתבטל האסיפה.

 
כח של בעל יחידות -החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות השתתפות" גם שני באי ןילענין המני

חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות  -השתתפות רשום אחד, שהוא חברת רישומים )דהיינו 
תנו להם בגין יחידות השתתפות יכח שנ-ערך עבור אחרים(, המשתתפים באסיפה מכח יפויי

 .שוםידי אותו בעל יחידות ר-עלשונות, 
 
 זכאות להשתתף בהצבעה  .5
 

 תקנות)להלן: " 2005-עמדה(, התשס"ו והודעות בכתב החברות )הצבעה לתקנות בהתאם
 השתתפות יחידות מחזיקי באסיפת להצבעה לעניין הזכאות הקובע "(, המועדהצבעה בכתב

)להלן:  , בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ10.10.2019, חמישי יום ואה
 "(.המועד הקובע"

 
-התש"ס הכללית(, באסיפה הצבעה לצורך במניה בעלות החברות )הוכחת לתקנות בהתאם

יחידת  רשומה שלזכותו השתתפות יחידת "(, מחזיקבעלות הוכחת תקנות)להלן: " 2000
 יחידות ההשתתפות הרשומות בין נכללת השתתפות יחידת ואותה בורסה חבר השתתפות אצל

 ולהצביע רשאי להשתתף לרישומים, יהיה חברה שם על ההשתתפות יחידות יקיבמרשם מחז
 הקובע במועד ביחידת ההשתתפות בעלותו בדבר אישור לשותפות ימציא אם באסיפה הנ"ל

 הוכחת בעלות. לתקנות שבתוספת 1לטופס  בהתאם חבר הבורסה מאת
 

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

דינו כדין אישור בעלות לגבי   –"מערכת ההצבעה האלקטרונית"(    להלן:)בתקנות הצבעה בכתב  
 כל בעל יחידות הנכלל בו.

 
ידי שלוח. -על ו/או בעצמם ולהצביע להשתתף במועד הקובע יכולים השתתפות יחידות מחזיקי

למשרדי ד"ר זאב הולנדר,  או להמציא השותפות להפקיד במשרדי יש הכוח לאסיפה ייפויי את
היועמ"ש החיצוני של   -  לידי עו"ד איתי ברפמן תל אביב,  ,49שד' רוטשילד  משרד עורכי דין, שב

 באמצעותאו itay@holender.co.il  אלקטרוני באמצעות דואר או במסירה ביד, השותפות
  שעות לפני האסיפה. 48כך שיגיעו לפחות  רשום דואר

 
לכך, או אם הממנה  בכתב סמכות להם שיש כוחו-באי ידי על או הממנה ידי על ייפוי כוח ייחתם

 בא כוחו המוסמך. בחתימת או התאגיד ע"י כדין חתום בכתב המנוי תאגיד, ייעשה הוא
 

או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה  
תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו 

 .אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובעאת תעודת יחידות ההשתתפות או 
 

חמישה  המהווה יעורבש השתתפות ביחידות המחזיק יותר או אחד השתתפות יחידת מחזיק
מתוך  כאמור בשיעור שמחזיק מי בשותפות, וכן ההצבעה כל זכויות מסך יותר או ( אחוזים5)

נא)א( 65בסעיף  השליטה בשותפות, כהגדרתו בעל בידי מוחזקות שאינן ההצבעה סך זכויות
כמפורט  ההצבעה בכתבי כינוס האסיפה הכללית, לעיין לפקודת השותפויות זכאי, לאחר

 בכתב. הצבעה לתקנות 10בתקנה 
 

יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות בעל 
בעל יחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים )להלן: "

ובלי לשלוח מיופה   הכללית  המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה  "(,לא רשום
 מפורט להלן., בהתאם לבמערכת ההצבעה האלקטרוניתכוח, רשאי להצביע בכתב או 

 
 הצבעה כתבי באמצעות הצבעה .6
 

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, 
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השני של כתב   חלקו  באמצעות  תיעשה  בכתב  הצבעה.  זה  לדוחכתב ההצבעה המצורף    באמצעות
 ההצבעה האמור.

 
כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא 

לחוק החברות, הינם כדלקמן:  88תב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף את נוסח כ
ואתר הבורסה לניירות ערך בתל  www.magna.isa.gov.il אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

 . o.ilwww.maya.tase.cאביב: 
 

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, 
 או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

 
חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא 

ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר 
יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, 
או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד 

  שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.
 

בעל יחידות שיחידותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר 
הבורסה שבאמצעות הוא מחזיק את יחידותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו 
תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך 

 מסוים. 
 

יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של בעל 
כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו 
בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי נציגה כמפורט 

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.4להלן( לא יאוחר מארבע )
 

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

דת הזהות שלו או צילום אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעו
דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי נציגה כמפורט 

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.6)שש להלן(  עד 
 
 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית     .7
 

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

 האלקטרונית.
 

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 
ות ( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים נייר3)א()4יא44

"(; ואולם, חבר רשימת הזכאים להצביע במערכתערך באמצעותו במועד הקובע )להלן: "
 12:00בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 

בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת 
 )ד( לתקנות הצבעה בכתב.13י תקנה ההצבעה האלקטרונית, לפ

 
חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית 

אישור על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית )להלן: "
כת "(, לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערמסירת הרשימה

ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או 
באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם 

 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
 

 בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את
אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה 
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד 

"(, ותהיה ניתנת מועד נעילת המערכת( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )להלן: "6שש )
 עילת המערכת.לשינוי או לביטול עד למועד נ

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 והודעות עמדה  מען למסירת כתבי ההצבעה .8
 

משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד  -לשותפות לידי נציגה  והודעות עמדה יומצאוכתבי ההצבעה 
היועמ"ש החיצוני של  -לידי עו"ד איתי ברפמן  תל אביב, ,49שד' רוטשילד עורכי דין, שב

דואר אלקטרוני באמצעות  או ביד מסירה, ב03-5665015פקס  03-5665005, טלפון השותפות
itay@holender.co.il דואר רשום באמצעות או . 

 
( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה )

דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה . 1.11.2019, ו'יום 
 .6.11.2019, ד'( ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 5עד חמישה )

 
העמדה, באתר חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות 

ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים 
שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע 
בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים 

 עד קודם למועד הקובע.ובמו
 
 עיון בכתבי ההצבעה .9

 
( אחוזים או יותר מסך 5בשיעור המהווה חמישה ) יחידותהמחזיק  ,אחד או יותרבעל יחידות, 

היינו )נכון למועד פרסום באספות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, כל זכויות ההצבעה 
יעור כאמור מתוך סך כל זכויות , וכן מי שמחזיק בשיחידות השתתפות 8,601,753זה(  דוח

היינו )נכון בשותף הכללי, השליטה  יבעלהשותף הכללי ובידי ההצבעה שאינן מוחזקות בידי 
הרשום של  ה, זכאי לעיין במשרדיחידות השתתפות 7,741,012זה( כתב הצבעה למועד פרסום 

 .לשותפותהמקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו  העבודה , בשעותהשותפות
 

 שינויים בסדר היום  .10
 

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

היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 
www.magna.isa.gov.il אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: וwww.maya.tase.co.il. 

המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור 
 ימון האסיפה. ( ימים לאחר מועד ז7עד שבעה ) הוא

 
 

 נציג השותפות לענין הטיפול בדוח זה .11
 

 85שותפות מוגבלת מרח' יהודה הלוי  - , רציו פטרוליום אנרגיהו/או ערן קריו "ד מיכל פריהעו
עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב ו/או  03-5661280; פקס: 03-5661338תל אביב, טלפון: 

-03, פקס: 03-5665005, תל אביב. טלפון: 49הולנדר, עורכי דין ונוטריון, משדרות רוטשילד 
5665015. 

 
, 85תפות, ברחוב יהודה הלוי השו במשרדי המוצעות ההחלטות של המלא בנוסח לעיין ניתן

 האסיפה. כינוס למועד עד וזאת 03-5661284טלפון ב מראש טלפוני , בתיאוםתל אביב
 
 

 בכבוד רב,      
 
 

     בע"מ פטרוליוםרציו          
 שותף הכלליה              
  ע"י ליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון          

mailto:itay@holender.co.il
http://www.magna.isa.gov.ilו/
http://www.maya.tase.co.il/
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 נספח א' - הצהרתו של רו"ח שמעון אבנעים



1 
 

 לכבוד
 "(השותפות)" שותפות מוגבלת -טרוליום אנרגיה פרציו 

 
 

 בשותפות כמפקחמועמד לכהן הצהרת הנדון: 
 
 

  ב 224 ולסעיף"( פקודת השותפויות)" 1975-ב לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה65ף בהתאם לסעי
המועמד  , 012307823, ת.ז. שמעון אבנעיםאני הח"מ, "(, החברות חוק)" 1999-לחוק החברות, התשנ"ט

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:, בשותפות מפקחלכהן כ
 
 . בשותפות כמפקח לכהן  הסכמתי נותן  הריני . 1
 
 בחברה כמפקח למינויי  החברות חוקפקודת השותפויות ובב הנדרשים התנאים  כל  בי מתקיימים . 2

 : וכי
 

 . מפקחכ להתמנות הכשיר  ישראל תושב  יחיד הנני א. 
 

 . בשותף הכללי בשותפות השליטה  בעל של  קרוב אינני ב. 
 

 לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שהנני למי, למעבידי, לשותפי, לקרובי, לי אין ג.  
 זיקה , המינוי למועד שקדמו בשנתיים  או המינוי  במועד, בו השליטה  בעל שהנני

 של לקרוב  או  בשותף הכללי בשותפות השליטה  לבעל , לשותפות, לשותף הכללי בשותפות
 קשרים לרבות אחר לתאגיד או , המינוי במועד בשותף הכללי בשותפות שליטה  בעל

 ; זניחים קשרים למעט, כלל דרך אינם אשר כאמור
 

   - לעיל זה סעיף לענין  
 

  , שליטה  או כלל  דרך  מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום -"  זיקה" 
 חיצוני  כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של  כהונה למעט , משרה כנושא כהונה וכן

 החברות בתקנות כמפורט ולמעט לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה
 ; 2006-(, תשס"זזיקה מהווים  שאינם עניינים )

 
 למועד שקדמו בשנתיים  או המינוי  במועד, בו  השליטה שבעל  תאגיד  -" אחר תאגיד" 

 . בו השליטה  בעל או השותף הכללי בשותפות הוא, המינוי
 

 הורה  או אחות, אח, צאצא וכן , צאצא, הורה הורי, הורה, אחות או אח , זוג בן -" קרוב" 
 ; מאלה אחד כל של זוגו בן או  הזוג בן  של

 
 תפקידי עם  עניינים  ניגוד ליצור עלולים  או יוצרים  אינם האחרים  י יעיסוק או תפקידי ד. 

 . כמפקח ן לכה ביכולתי לפגוע  כדי בהם ואין מפקחכ
 

 . בהכמפקח  מכהן בשותף הכללי בשותפות דירקטור אשר בחברה  כדירקטור מכהן אינני ה. 
 

 או בישראל בורסה דירקטוריון חבר ואינני שלה עובד או ערך ניירות הרשות חבר אינני ו. 
 . שלה עובד

 
 1. שותפותה של  ערך  בניירות מחזיק אינני ז. 

 
  תפקיד  ביצוע  לשם , הראוי הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים הכישורים  את לי  יש ח. 

 . ולגודלה השותפות של  המיוחדים  לצרכיה , השאר בין, לב בשים , שותפותב מפקח  של
 

 418 ,415, 392, 297עד  290 סעיפים לפי  מהעבירות  באיזה חלוט  דין  בפסק  הורשעתי  לא ט. 
 54-ו (א)53ד, 52ג, 52יפים , ולפי סע1977-, לחוק העונשין, התשל"ז428עד  422-, ו 420עד 

  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט בבית  הורשעתי לא. 1968-התשכ"ח  ,לחוק ניירות ערך
 הורשעתי  לא. פנים  מידע ניצול של בעבירות או בתאגיד מנהלים עבירות, מרמה, שוחד

 אינני נסיבותיה או חומרתה, מהותה מפאת כי קבע משפט בית אשר אחרת בעבירה
 . רגל כפושט הוכרזתי ולא דין פסול , קטין אינני. ציבורית שותפותב מפקחכ לשמש ראוי

 
  בחוק  אלו מונחים כהגדרת, המנהלית האכיפה ועדת ידי על אכיפה  אמצעי  עלי  הוטל  לא י. 

 . ציבורית בחברה כדירקטור לכהן עלי  האוסר, החברות

 
 יש לפרט. –אם מחזיק   1
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 להסכם השותפות המוגבלת 5נוסח מוצע לתיקון סעיף  -' בנספח 
 

, בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים, מטרת השותפות המוגבלת הינה לעסוק 5.1
ו/או הפקתם, מחוץ למדינת ישראל, בשטח נכסי הנפט  ו/או פיתוחם  הידרוקרבוניםחיפושי  ב

-ובנכסי נפט וגז טבעי נוספים אשר ההשקעה בהם תאושר על להלן .55בסעיף המפורטים 
, והכל בהתאם "(הנוספים הנכסיםידי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי )"

ו/או ידרוקרבונים  בחיפושי הוכן לשמש כמפעיל    להוראות פקודת השותפויות ולפי הנסיבות,
 :.או הפקתםו/ פיתוחם

השקעה בנכסים הנוספים, אשר אינה מצריכה אישורם של מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא  5.2
 כפופה לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי, הינה בהתאם להחלטת מחזיקי

 .3"(ההאסיפהחלטת  )"  2019  בנובמבר  11  מיוםכללית  יחידות ההשתתפות במסגרת אסיפה  
, והיא ניתנת ("מועד הפקיעה)"  2022  בנובמבר  10החלטת האסיפה תעמוד בתוקפה עד ליום   5.3

להארכה למשך תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת, ע"י אישור מחודש של אסיפת 
לפרק י"ז בחלק השני של תקנון  2)ב(7 מחזיקי יחידות ההשתתפות ברוב הדרוש על פי סעיף

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
ככל שמחזיקי יחידות ההשתתפות לא יאשרו מחדש את מתווה אישור ההשקעה בנכסים  5.4

לעיל, אזי השקעה בכל נכס נפט, נוסף על הנכסים שיהיו בידי  5.1נוספים כאמור בסעיף 
ה הכללית של מחזיקי יחידות השותפות במועד הפקיעה, תחייב קבלת אישור האסיפ

 .ההשתתפות

בגיאנה, זכות  Bבלוק  ,במלטה 5 אזור, נכסי הנפט של השותפות הם: 7.10.2019נכון ליום  5.5
וכן בשטחים סמוכים בפיליפינים    4בסורינאם, אזור    47( באירלנד, בלוק  16/28אירלנד )מס'  

לשטחי נכסי הנפט הנ"ל אשר יכללו בנכסי הנפט כאמור עקב שינויי הגבול  בהם או שלגביהם 
 תקבל השותפות המוגבלת זכויות נפט, והכל כאשר שינוי הגבול או הזכויות האמורות ינתנו

 .בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות

לשותפות המוגבלת יהיו כל הסמכויות והכוחות הדרושים ו/או מועילים לצורך קידום  5.65.2
 מטרת השותפות המוגבלת או הקשורים בה.

להסיר ספק השותפות תהא רשאית לבקש ולקבל, או להתקשר בהסכמים בדבר רכישתן על  5.75.3
הוקנו כדין או הועברו על שם בטרם , אף זכויות בנכסי נפטידה או העברה אליה של 

בקשר עם נכסי ובלבד שהשותפות לא תבצע פעולות ולא תוציא כסף לפעולות, השותפות, 
נכסי נפט, למעט הוצאות הכנה   םשא בהוצאות ישירות אחרות בגין אותיכאמור, ולא תנפט  

יות, והשתתפות במכרזים בקשר עם נכסי נפט, בדיקות נאותות, בדיקות כלכליות, פיננס
 .מקצועיות/טכניות, רגולטוריות וכד' בקשר עם נכסי הנפט

 

 
במסגרת אסיפה זו אימצו מחזיקי יחידות ההשתתפות את האפשרות המופיעה בתיקון תקנון הבורסה בדבר הוספת  3

rts/1216001https://mayafiles.tase.co.il/repo- :פרויקטים  בשותפות מוגבלת. לפרטי התיקון ראו
1217000/E1216813.pdf . 

https://mayafiles.tase.co.il/reports/1216001-1217000/E1216813.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/reports/1216001-1217000/E1216813.pdf
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רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 
 ("השותפות" או "השותפות המוגבלת")

כתב הצבעה - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובשינויים המחוייבים

שם השותפות  .1
רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת.

סוג האסיפה .2
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי רציו 
פטרוליום נאמנויות אנרגיה בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף 

מוגבל בשותפות.

מועד האסיפה .3
יום ב', 11.11.2019, בשעה 14:00. 

מקום כינוס האסיפה .4
ברחוב יהודה הלוי 85, תל אביב. האסיפה תתקיים בקומה הרביעית.

פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה .5
נושא/החלטה מס' 1 - מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של השותפות 5.1

אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של השותפות 
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, והסמכת דירקטוריון השותף 
הכללי, רציו פטרוליום בע"מ (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרם. לפרטים בדבר שכר 
טרחת רואי החשבון המבקרים של השותפות בשנת 2018 ראו סעיף 4 לחלק ג' לדוח 

הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי.

נוסח ההחלטה המוצעת 
"למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואי החשבון המבקרים של 
השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את 

דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם".

נושא/החלטה מס' 2 - אישור מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות 5.2
מוצע לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה 

נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 11.11.2019.
רו"ח שמעון אבנעים מכהן כמפקח של השותפות החל מיום 5.1.2017. בהתאם להוראות 
פקודת השותפויות, על השותפות להביא את מינויו מחדש בפני האסיפה הכללית השנתית 

השנייה ממועד ההצעה הראשונה לציבור של ניירות הערך של השותפות.
הצהרתו של רו"ח שמעון אבנעים בהתאם להוראות סעיף 65כ לפקודת השותפויות ולסעיף 

224ב לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת
"לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת 

בת שלוש שנים החל מיום 11.11.2019".

נושא/החלטה מס' 3 - אישור עדכון שכר המפקח ותיקון הסכם הנאמנות 5.3
בכפוף לאישור החלטה מס' 2 לעיל, לתקן את סעיף 22.1 להסכם הנאמנות של השותפות 
(להלן: "הסכם הנאמנות"), כך שהמפקח יהיה זכאי לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי 
הנאמנות, שכר בסכום השווה ל- 1,500 דולר ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ), וזאת בתוקף 

מיום 1.1.2019.

שכרו החודשי של המפקח לא עודכן מאז הוקמה השותפות ועומד על סך של 1,000 דולר 
ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ). לבקשת המפקח, לאור הגידול בהיקף הפעילות של 
השותפות בשנה האחרונה, מוצע לאשר את העלאת שכר המפקח בסכום השווה ל- 500 דולר 
ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ) בתוקף רטרואקטיבי מיום 1.1.2019. יצוין כי דירקטוריון 
השותף הכללי אישר העלאה כאמור, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות 
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ההשתתפות, בישיבתו מיום 7.10.2019.

נוסח ההחלטה המוצעת
"בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר שמעון אבנעים כמפקח השותפות, לתקן את סעיף 22.1 
להסכם הנאמנות של השותפות, כך שהמפקח יהיה זכאי לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי 
הנאמנות, שכר בסכום השווה ל- 1,500 דולר ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ). התיקון 

האמור יהיה בתוקף רטרואקטיבי מיום 1.1.2019".

נושא/החלטה מס' 4 - אישור ביטול הערך הנקוב של יחידות ההשתתפות ותיקון הסכם  5.4
הנאמנות והסכם השותפות בהתאם

מוצע לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות של השותפות כך שיחידות 
ההשתתפות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת תהפוכנה ליחידות השתתפות ללא ערך נקוב. 
סעיפים 2.1 (הגדרות), 4 (סוגי היחידות), 7 (חלוקת רווחים), 8 (חלוקת עודפים בסיום 
הנאמנות) ו- 16 (העברת יחידות) להסכם הנאמנות, וכן סעיף 2.1 (הגדרות) להסכם השותפות 

יתוקנו בהתאם.
השינוי האמור הוא שינוי טכני בלבד. אין בשינוי בערך הנקוב כאמור כדי להשפיע על שווין 
האמיתי של יחידות ההשתתפות ו/או לשנות את כמות יחידות ההשתתפות של השותפות 
ו/או כמות היחידות המוחזקות על ידי בעלי יחידות ההשתתפות ו/או את שיעור החזקותיהם 
של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, ואין בשינוי בערך הנקוב כדי לשנות את זכויות 
בעלי יחידות ההשתתפות לעניין זכויות הצבעה, חלוקה וכיוצ"ב. כן יובהר כי אין בשינוי 

בערך הנקוב כדי לשנות את סך ההון של השותפות בדוחותיה הכספיים.

נוסח ההחלטה המוצעת
"לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות של השותפות ולאשר את תיקון 
סעיפים 2.1 (הגדרות), 4 (סוגי היחידות), 7 (חלוקת רווחים), 8 (חלוקת עודפים בסיום 
הנאמנות) ו- 16.1 (העברת יחידות) להסכם הנאמנות, וכן סעיף 2.1 (הגדרות) להסכם 

השותפות כמפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה מיום 7.10.2019".

נושא/החלטה מס' 5 - הרשאה לשותפות לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט  5.5
בהסכם השותפות בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל 

פרויקט, ולתקן את סעיף 5 להסכם השותפות בהתאם
ביום 28.2.2019 אישר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") את 
תיקונו של פרק י"ז לחלק השני לתקנון הבורסה באופן המאפשר לאסיפה הכללית של 
מחזיקי יחידות ההשתתפות, בנסיבות המוגדרות בתיקון ובהתאם לתנאיו, להסמיך את 
השותפות להשקיע בפרויקטים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות ללא צורך באישור 
האסיפה הכללית ובביצוע תיקון הסכם השותפות בגין כל פרויקט. הסמכה כאמור מוגבלת 

לתקופה שלא תעלה של שלוש שנים ("התיקון").
הבורסה ציינה כי הוראות התיקון עתידות לאפשר לשותפויות התמודדות על פרויקטים תוך 
ניצול דינמי של הזדמנויות עסקיות, וכן הרחיבה בדבר הקשיים שההסדר הקודם הערים על 

התנהלות תחרותית סבירה של שותפויות.
יש לציין כי התיקון אינו משנה את הוראות הפקודה בדבר האישורים המיוחדים הנדרשים 
להשקעה בפרויקטים בהם לחברת השותף הכללי או לבעלי השליטה בה יש עניין אישי, אשר 

נותרים בעינם.
גם השותפות סבורה כי שינוי זה חיוני ונחוץ להתנהלותה התחרותית של השותפות. בפרט, 
על מנת לאפשר לשותפות להתמודד במכרזים, ו/או לחתום על עסקאות מול צדדים שאינם 
מוכנים לחשוף את תנאי העסקה טרם החתימה ו/או להתנות את העסקה באישור האסיפה 
הכללית. בימים 6.10.2019 ו- 7.10.2019 החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי, 
בהתאמה, לאמץ את הוראות התיקון, ולצורך כך, גם לתקן את סעיף 5 להסכם השותפות 
כמפורט בנספח ב' לדוח זימון האסיפה, בכפוף לאישור מחזיקי יחידות ההשתתפות, וזאת 

מהנימוקים העיקריים שלהלן:
התנגדות לחשיפת פרטי העסקה טרם החתימה: במרבית העסקאות בתחום הפעילות,  -
הצד האחר לעסקה מתנגד לחשיפת תנאי העסקה טרם החתימה על הסכם מחייב, 
ובפרט כאשר לאחר החשיפה של תנאים אלה קיימת היתכנות לביטול העסקה (בהתאם 

לתוצאות האסיפה);
סירוב צד לעסקה להמתין עד לאישור העסקה על ידי האסיפה: קיימים מקרים שבהם  -
צד לעסקה אינו מוכן להמתין זמן כה רב בין גיבוש תנאי העסקה לבין אישורה בפועל. 

אישור האסיפה מתקבל לכל המוקדם כעבור 35 ימים ממועד פרסום זימון האסיפה;
תנאי סף במכרזים: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההסדר הקודם עלול להקשות  -
על התאגידים המוחזקים על-ידי השותפות להתמודד במכרזים עתידיים על נכסי נפט 
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וגז במדינות העולם, מאחר שתנאי המכרזים מחייבים, לרוב, הגשת הצעה בלתי הדירה 
שפרטיה חסויים. דרישות הגילוי במסגרת זימון האסיפה, ואף ההודעה על עצם 
ההתמודדות (גם במנותק מדרישות הגילוי הספציפיות), עלולות למנוע את האפשרות 

להגיש הצעה, וכל שכן לזכות במכרזים מעין אלה.

נוסח ההחלטה המוצעת
"לאשר כי השותפות תהיה רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם 
השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל 
פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף 5 להסכם השותפות כמפורט בנספח ב' לדוח הזימון. 
החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה. בהתאם, לשנות את 
יעוד הכספים של השותפות (כמפורט בסעיף 6.2 לתשקיף) ולקבוע כי יתרותיה הכספיות של 
השותפות (כולן או חלקן) כפי שתהיינה מעת לעת, תיועדנה גם להשקעה בחיפושי נפט וגז 
במסגרת הפרויקטים הנוספים (לרבות בשטחים סמוכים לשטחי הפרויקטים הנוספים אשר 
יכללו בהם כאמור עקב שינויי הגבול בהם או שלגביהם תקבל השותפות המוגבלת זכויות 

נפט)".

המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות .6
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל 
אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך 
(www.magna.isa.gov.il), או במשרדי השותף הכללי, ברחוב יהודה הלוי 85, תל אביב, בשעות 
העבודה המקובלות ובתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-5661284 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום .7

החלטות מס' 1 ו- 4 שעל סדר היום: רוב רגיל מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שבעליהן 
השתתפו והצביעו באסיפה. 

החלטות מס' 2 ו- 3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל 
הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת 
השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי או תנאי הכהונה, לפי 
העניין, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, 
וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת 
השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי או תנאי הכהונה, לפי 
העניין, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, 

עולה על שני אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

החלטה מס' 5 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב 
באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם בעלי עניין אישי 
באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות 
האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות 
ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה 

בשותפות.

פרטים נוספים .8
לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן 
יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה 
לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות 
אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה 

בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, 
רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד שש 
(6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 11.11.2019 עד השעה 08:00, ולבעלי יחידות לא רשום 

הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 11.11.2019 עד השעה 10:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .9
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בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על 
ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת 
ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד 
אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת 
המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת. מערכת ההצבעה 

האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. קרי, 11.11.2019 בשעה 08:00.

מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה  .10
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרד ד"ר זאב הולנדר, משרד 
עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של 
השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני 

itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום. 

המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות  .11
העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 
יום ו', 1.11.2019. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה 

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום ד', 6.11.2019.

כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה .12
www.magna.isa.gov.il :באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

www.tase.co.il :באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

קבלת אישור בעלות .13
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 
את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה 

תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת 
ההצבעה האלקטרונית.

קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה .14
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 
והודעות עמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות 
ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל 

את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.

עיון בכתבי ההצבעה .15
בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל 
זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, היינו (נכון למועד פרסום דוח 
זה) 8,601,753 יחידות השתתפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה 
שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי, היינו (נכון למועד פרסום 
דוח זה) 7,741,012 יחידות השתתפות, זכאי לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות 

העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.

אופן ההצבעה .16
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב 

ההצבעה.

ציון זיקה  .17
בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות 
הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות שלא יסמן 
זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לעניין אותה 
החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי 
משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג 

המשתתף בהצבעה.
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שינויים בסדר היום והודעות עמדה .18
יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטה שעל סדר היום, לרבות 
הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור 
ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות 
ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: 

 .www.maya.tase.co.il

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפורסם באתר 
ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים 
בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית 

והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

ביטול כתב הצבעה .19
בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של 
השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה 

לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
 

בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב 
הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.
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כתב הצבעה – חלק שני

שם השותפות: רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): כתבי ההצבעה יישלחו למשרדי ד"ר זאב הולנדר, 
משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, 
 itay@holender.co.il טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני

או באמצעות דואר רשום. 

מספר השותפות: 550268411

מועד ומקום האסיפה: 11.11.2019, בשעה 14:00, ברח' יהודה הלוי 85, תל אביב, קומה 4.

סוג האסיפה: אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: יום חמישי, 10.10.2019, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

פרטי בעל היחידות

__________________________________ שם בעל היחידות:

__________________________________ מס' זהות:

__________________________________ מספר יחידות 
השתתפות:

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית – 

__________________________________ מס' דרכון:

__________________________________ המדינה שבה הוצא:

__________________________________ בתוקף עד:

אם בעל היחידות הוא תאגיד – 

__________________________________ מס' תאגיד:

__________________________________ מדינת ההתאגדות:

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הנך:

"בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. 

"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)   
(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות 

בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

"נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.  

mailto:itay@holender.co.il
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אופן ההצבעה

לענין החלטות מס' 2, 3 ו- 5 - האם אתה 
בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, 
נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי2? 

אופן ההצבעה1

לא כן* נמנע נגד בעד

מספר הנושא על סדר היום 

החלטה מס' 1 - למנות מחדש את משרד רואי החשבון 
קסלמן וקסלמן לרואי החשבון המבקרים של השותפות 
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 
השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של 

השותפות לקבוע את שכרם.
החלטה מס' 2 - לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון 
אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש 

שנים החל מיום 11.11.2019.
החלטה מס' 3 - בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר שמעון 
אבנעים כמפקח השותפות, לתקן את סעיף 22.1 להסכם 
הנאמנות של השותפות, כך שהמפקח יהיה זכאי לקבל 
מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות, שכר בסכום השווה ל- 
1,500 דולר ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ). התיקון 

האמור יהיה בתוקף רטרואקטיבי מיום 1.1.2019.
החלטה מס' 4 - לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות 
ההשתתפות של השותפות ולאשר את תיקון סעיפים 2.1 
(הגדרות), 4 (סוגי היחידות), 7 (חלוקת רווחים), 8 (חלוקת 
עודפים בסיום הנאמנות) ו- 16.1 (העברת יחידות) להסכם 
הנאמנות מיום , וכן סעיף 2.1 (הגדרות) להסכם השותפות. 

החלטה מס' 5 - לאשר כי השותפות תהיה רשאית לבצע 
פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, 
וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף 
הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף 5 
להסכם השותפות כמפורט בנספח ב' לדוח הזימון מיום 
7.10.2019. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים 
ממועד אישור האסיפה. בהתאם, לשנות את יעוד הכספים 
של השותפות (כמפורט בסעיף 6.2 לתשקיף) ולקבוע כי 
יתרותיה הכספיות של השותפות (כולן או חלקן) כפי 
שתהיינה מעת לעת, תיועדנה גם להשקעה בחיפושי נפט וגז 
במסגרת הפרויקטים הנוספים (לרבות בשטחים סמוכים 
לשטחי הפרויקטים הנוספים אשר יכללו בהם כאמור עקב 
שינויי הגבול בהם או שלגביהם תקבל השותפות המוגבלת 

זכויות נפט).

* פרט. בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

לבעלי יחידות המחזיקים ביחידות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות של השותפות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת 
הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט בדבר זיקה (היותך בעל שליטה, בעל ענין, בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה?): 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

______________ ____________
תאריך         חתימה

אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  1

בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.   2


