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בהתאם להוראות פקודת השותפויות (נוסח חדש) ,התשל"ה ,1975-סעיף  87לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו ,2005-לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי
היחידות בשותפות ,אשר ההודעה לגביה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית
ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) ,תש"ס ,2000-פורסמה על ידי השותפות ביום 21
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כתב הצבעה  -חלק ראשון
.1

סוג האסיפה :אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות (להלן" :האסיפה").

.2

מועד האסיפה :יום ב' 15 ,במאי  2017בשעה .18:00

.3

מקום כינוס האסיפה :סמינר אפעל ,רמת אפעל – אולם "בית ברנד".

.4

פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה
פירוט ההחלטות אשר על סדר היום
 4.1הצעת החלטה מס'  :1מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו – האפט  BDOלרואה
החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות
ולהסמיך את דירקטוריון חברת השותף הכללי לקבוע את שכרו.
 4.2הצעת החלטה מס'  :2מוצע לאשר את ביצוע השינויים בהסכם השותפות המוגבלת בהתאם
לנוסח המסומן המצורף כנספח א' לדו"ח זימון זה .כל השינויים בהסכם השותפות המוגבלת
כפופים לביצוע גיוס הון וייכנסו לתוקף אך ורק לאחר שגיוס ההון בסך  8מיליון דולר יבוצע
ויועבר לחשבון השותפות ,כאשר עד למועד זה ימשיכו לחול תנאי הסכם השותפות המוגבלת
הקיים.
פרטים נוספים בקשר עם הצעת החלטה :2
בהמשך לאמור בדו"ח המיידי של השותפות מיום  26/1/2016בדבר המגעים
4.2.1
למציאת פתרון למחלוקות וחוסר ההסכמות הקיימות בין השותף המוגבל ובין השותף
הכללי  ,המפקח (עו"ד דוד איידלברג) והדירקטורים מטעם חברת ראש העין חיפושי נפט

בע"מ המחזיקה ב 77.3%-ממניות השותף הכללי (שמואל בקר יו"ר הדירקטוריון ואמיר בן
דוד וכן נגה ועודד בן דוד המכהנים כדירקטורים חליפים) הציגו ביום  7.3.2016לדירקטוריון
את מתווה ההסדרה שסוכם בין נציגי הדירקטורים האמורים לבין המפקח ונציגים נוספים
מהשותף המוגבל שהשתתפו במו"מ .המתווה אושר בחודש מרץ  2016בדירקטוריון
ובאסיפה הכללית של השותף הכללי .מובהר כי מר טוביה לוסקין הודיע ביום  10.4.2017כי
כל שינוי של הסכם השותפות המוגבלת הפוגע בזכויותיו בהתאם להסכמים בין בעלי
המניות בשותף הכללי ובהתאם לתקנון השותף הכללי (בין בעלי המניות בשותף הכללי
מתקיימים הליכים משפטיים בין היתר בנושאים אלו ראו פירוט בבאור  15בדו"ח הכספי
השנתי של השותפות מיום  )31.3.2017בטל ואין לו כל תוקף וכי הוא שומר על כל זכויותיו
בנושאים אלו.
נקודת המוצא במתווה הינה שאם חברי השותף המוגבל לא נהנים מחלוקות ,גם
4.2.2
הכללי לא יזכה לחלוקה .דהיינו ,מעבר לשיעור תמלוג על בסיסי כמפורט מטה ,לא יהיה
זכאי השותף הכללי לתוספת תמלוג על ,וזאת אלא אם תבוצע חלוקה במקביל של לפחות
סכום זהה למחזיקי יחידות ההשתתפות .כמו כן הנחת הבסיס במתווה הינה שלצורך קידום
פעילות השותפות יש צורך ,בכל מקרה ,במינוי צוות מקצועי ו/או מפעיל חיצוני וכן גיוס
הון .מטרת הצדדים הינה ליישר את ההדורים בין השותף המוגבל לשותף הכללי ולפעול
בכוחות משותפים לצורך קידום הפעילות לרווחת כל הנוגעים בדבר .פרטי המתווה שהוצג
כפופים לאישורם כמקשה אחת באסיפה הכללית של בעלי היחידות והינם כדלקמן-:
א .תמלוגי העל הבסיסי לשותף הכללי -עד להחזרה של  50%מהחזר ההשקעה של השותף
המוגבל (דהיינו סכום של  42.25מיליון דולר מתוך החזר ההשקעה בסך  84.5מיליון דולר
או סכום גבוה יותר ככל שיגויס הון נוסף בהנפקת זכויות) תמלוגי השותף הכללי יעמדו
על אפס .לאחר החזרה של  50%מהחזר ההשקעה תמלוג העל הבסיסי של השותף הכללי
יעמוד על ( 5%ויקבל זאת מתחילת השנה שבגינה הוחזר השקל הראשון שלאחר החזר
מחצית ההשקעה ,דהיינו ,השקל הראשון מעבר להחזר של  42.25מיליון  $לרבות מחצית
סכומי השקעה נוספים בעתיד) כאשר  2%ישולמו באופן שוטף החל מאותה שנה ,ו3%-
ישולמו לאחר החזר ההשקעה לשותף המוגבל במלואה (תשלום זה ישולם ברבעון
הראשון לאחר תום שנת הזכאות) .מובהר כי לאחר החזר מלוא ההשקעה לשותף
המוגבל ,השותף הכללי יהיה זכאי (בכל מקרה) לתשלום תמלוג על בשיעור של 5%
הבסיסיים ("התמלוג הבסיסי") .כל תשלום מעבר לשיעור התמלוג הבסיסי ישולם ובלבד
וחולק לשותף המוגבל בגין אותה תקופה לפחות סכום זהה מהרווחים (למען הסר ספק,
במקרה ולא חולק לשותף המוגבל סכום כאמור מעבר לתמלוג הבסיסי ,זכאות השותף
הכללי מעבר לתמלוג הבסיסי לא תיצבר משנה לשנה) .בשיתוף פעולה עם יועץ מס או
רואה חשבון ,ימצא מנגנון (ככל והדבר אפשרי על פי כללי החשבונאות שיחולו על
השותפות) לרישום יתרת התמלוג באופן בו תיקבע זכאות הכללי מחד ולא ירשם חוב
בדוחות הכספיים של השותפות מאידך.

ב .התמלוג שנצבר לזכות השותף הכללי עד כה -השותף הכללי יהיה זכאי לקבל את הסכום
שיצטבר כתמלוג לזכותו עד למועד אישור ההסכם (העומד נכון לדוחות הכספיים ליום
 31.12.2016על סך של כ 17.8-מיליון דולר .יצויין כי השותף הכלל הסכים לקיים דיון על
גובה התמלוג שחושב בהתחשב בעלויות האיחסון ,השינוע האידוי וכדומה ובכוונתו
לקיים על כך דיון בדירקטוריון .ככל ותתקבל החלטה על הפחתת סכום התמלוג הדבר
יפורסם בדו"ח מיידי) .תשלום זה יבוצע רק לאחר החזר מלוא ההשקעה לשותף המוגבל
ובלבד ויחולק במקביל לשותף המוגבל (מעבר להחזר ההשקעה) ,סכום שהוא לפחות כפול
(כ 35.6-מיליון דולר) .חלוקה זו תבוצע תוך התחשבות בצרכי השותפות ולאחר שנצברה
"כרית פיננסית" ראויה התומכת בהמשך הפיתוח .כמו כן נקבע כי יש למצוא בהסכמה
מנגנון אחר (ניראה שיש צורך לערב את רשות המסים) לרישום הסכום שנצבר (בדרך של
שטר הון או בדרך אחרת כדין) ,כך שהזכאות לא תירשם בדוחות הכספיים של השותפות
כחוב .המפקח הודיע ,כי לאור עמדת פשמ"ג (לפרטים ראו דו"ח מיידי מיום ,)2.3.2017
לא יאפשר לרשום כמצג שווא רישום פיקטיבי בספרים ,כל זמן שהשותף הכללי אינו
זכאי בפועל לכסף .לפיכך החל מ 1.1.17 -לא יאפשר יותר רישום תמלוג על בספרים.
עמדת השותף הכללי הינה כי כל עוד לא יבוצע גיוס ההון הוא ממשיך להיות זכאי לתמלוג
העל הקבוע בהסכם השותפות המוגבלת הקיים וכי עניין הרישום בספרים של תמלוג העל
יעשה בהתאם להוראות כל דין ותיקני החשבונאות הרלוונטיים ובהתאם לעמדת רוה"ח
המבקר.
ג .תוספת תמלוג שנתית לאחר תשלום מלא של החזר ההשקעה -לאחר החזר מלוא
ההשקעה לשותף המוגבל ,ובכל שנת מס שהכנסות השותפות יהיו עד  100מיליון ,$
השותף הכללי יקבל תוספת תמלוג של עוד ( 4%אשר תחולקנה באופן שווה לפי מדרגות
הכנסה של  25מיליון  $כל פעם) תמלוג מפי הבאר (גז ונפט וכל הכנסה הנובעת מההפקה)
כהגדרתו בהסכם השותפות המוגבלת .לפי המפתח הזה ,תוספת הכנסות נוספות בשנה
של  100מיליון  $נוספים יזכה בעוד ( 4%או כל חלק יחסי) תוספת תמלוג (ובמדרגה
האחרונה בתוספת של  3%כאמור להלן) עד לתקרה מקסימלית של תמלוג בסיסי ()5%
ותוספת תמלוג ( )11%ובסה"כ { 16%כך מהכנסה שנתית כוללת מפי הבאר של 100
מיליון  $השותף הכללי יהיה זכאי ל 9%-תמלוג בסיסי [( )5%ותוספת תמלוג (( )4%או
תוספת חלק יחסי לפי ההכנסה בפועל עד  100מיליון דולר}; בהכנסה שנתית כוללת מפי
הבאר של  200מיליון  $יהיה זכאי השותף הכללי ל[ 13% -תמלוג בסיסי ( )5%ותוספת
תמלוג ( ;)8%ובהכנסה שנתית כוללת מפי הבאר של  300מיליון  $יהיה זכאי השותף
הכללי ל[ 16% -תמלוג בסיסי ( )5%ותוספת תמלוג (.])11%
תוספת התמלוג תשולם ובלבד שיחולק במקביל לפחות סכום זהה למוגבל.
ד .מינוי מפעיל חיצוני ,דמי מפעיל ודמי ניהול בסיסיים -יבחר מפעיל חיצוני (שכר המפעיל
שיבחר יקבע במשא ומתן בו ישתתפו השותף הכללי ,הדחצים והמפקח) ועם כניסתו

לתפקידהשותף הכללי יוותר על ה 7.5%-דמי מפעיל לו היה זכאי על פי הסכם השותפות
המוגבלת .כל יתר תנאיו של השותף הכללי יוותרו בהתאם להסדר זה .ככל ובעקבות
כניסת מפעיל חיצוני כאמור ,יפנה השותף המוגבל אל השותף הכללי בבקשה לדון בתנאי
השותף הכללי ,הרי שהשותף המוגבל מאשר מראש כי הוא לא יבקש לדון בהפחתה
בתנאי השותף הכללי כאמור בהסדר זה ,וכי רק בהסכמת השותף הכללי ניתן יהיה לקיים
משא ומתן לגבי שיעורי הזכאות הגבוהים והאחרונים להם זכאי השותף הכללי בהתאם
להוראות הסדר זה .ובהתחשב במכלול הנסיבות שיהיו קיימות באותו מועד (ובכלל זה
היקף תמלוג העל ששולם עד אותו מועד לשותף הכללי; תנאי כניסת המפעיל החיצוני;
וכו') .הסכום של  22אלף  $לחודש ("דמי ניהול בסיסיים") ימשיך להיות משולם לשותף
הכללי ,תשלום זה יפסק כאשר התמלוג שישולם בפועל לשותף הכללי יהיה לפחות פי 3
מדמי הניהול הבסיסיים .בכפוף לאמור בסעיף זה השותף המוגבל מתחייב לכך שלא יפנה
בכל בקשה ולא ינקוט בכל הליך לצורך הפחתת זכויות הכללי על פי הסדר זה (או על פי
כל הסכם אחר) ,וזאת לתקופה של לפחות  10שנים ממועד החתימה.
ה .הוצאות השותפות -כל הוצאות ההפעלה של השותפות כולל שכר המנכ"ל ישולמו על ידי
השותפות.
ו .הנפקת זכויות -כחלק מההסכם וכתנאי לכניסת הוראותיו ותנאיו בעלי היחידות ישקיעו
במסגרת הנפקת זכויות סך של  8מיליון דולר.
ז .מינוי דירקטורים חדשים לדירקטוריון – הצדדים יפעלו למנות דירקטורים חדשים
לדירקטוריון .יקבע ששינוי של הסכם השותפות (ובכלל זה שינוי בשיעורי תמלוג העל),
לא יעשה אלא אם כן האסיפה הכללית של חברת השותף הכללי תאשר את השינוי.
הדירקטורים יפעלו לצורך קידום ותמיכה במינוי מפעיל חיצוני ,גיוס הון ,ביצוע מבחני
הפקה בקידוח מגד  6ופיתוח של קידוחים נוספים בשדה.
ח .ויתור הדדי על תביעות -הצדדים מאשרי ם כי עם חתימת הסדר זה אין להם כל טענה,
דרישה או תביעה האחד כנגד משנהו ,וכי הם מוותרים על כל טענותיהם האחד כנגד
משנהו ,ככל שיש להם.
 4.2.3על מנת לאפשר את ביצוע גיוס ההון כמפורט בסעיף ( 3.2.2ו) לעיל ולאור שער היחידה
בבורסה יהיה צורך לבצע מיזוג יחידות ולאשר את הגדלת ההון בסך  8מיליון דולר באמצעות
ביצוע הנפקה או הנפקות.
 4.2.4כל השינויים האמורים בהסכם השותפות המוגבלת יאושרו כמקשה אחת וכפופים
לביצוע גיוס הון .מובהר ומודגש כי השינויים בהסכם השותפות המוגבלת ייכנסו לתוקף אך ורק
לאחר שגיוס ההון בסך  8מיליון דולר יבוצע ויועבר לחשבון השותפות (המפקח הודיע כי לעמדתו
כספי ההנפקה יועברו לחברת הנאמנות וזו תעביר כספים בהתאם לתזרים מזומנים צפוי
ומתבקש .עמדת השותף הכללי הינה כי בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת והסכם
הנאמנות על הנאמן להעביר את הכספים שיתקבלו בחשבון הנאמנות לחשבון השותפות (מלבד
סכום שיוגדר בתשקיף כהוצאות נאמנות) וכי המפקח אינו אמור להשתתף בניהול השותפות

והדבר עלול לפגוע במעמדו של השותף המוגבל כמשמעות מונח זה בפקודת השותפויות) ,כאשר
עד למועד זה ימשיכו לחול תנאי הסכם השותפות המוגבלת הנוכחי.
 .5ענין אישי של בעל השליטה בשותפות ודירקטורים בשותף הכללי
חברת השותף הכללי ובעלי השליטה בה (בסעיף זה" :בעלי השליטה") ,וכן הדירקטורים בחברת
שותף הכללי ,ה"ה אמיר בן-דוד ,שמואל בקר והדירקטורים החליפים נגה בן דוד ועודד בן דוד (בסעיף
זה" :הדירקטורים") ,עשויים להיחשב כבעלי ענין אישי בהחלטה מס'  2הנ"ל שעל סדר היום ,שעניינה
מתווה ההסדרה ותיקון הסכם השותפות המוגבלת.
.6

המקום והשעות שניתן לעיין במסמכים
בעל יחידות בשותפות יהא רשאי ,על-פי בקשתו ,לעיין בדוח הזימון ובכל הצעת החלטה שעל סדר
היום ,במשרדי חברת השותף הכללי ,ברחוב השקד  ,9פארק תעשיות חבל מודיעין ,בתיאום מראש עם
מר איתמר חייקין ,רו"ח ,בטלפון ,03-6284914 :בימים ראשון עד חמישי ,בין השעות 16:00 -9:00
(למעט בערבי חג או ימי חג) וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך
(להלן" :הרשות") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :הבורסה").

.7

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה
 7.1בהחלט מס'  1בעניין אישור מחדש של מינוי רואה החשבון המבקר של השותפות – הרוב הדרוש
הינו רוב רגיל מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה.
 7.2בהחלטה מס'  2בעניין אישור מתווה ההסדרה – הרוב הדרוש הינו רוב של לא פחות מ75% -
מהקולות של בעלי יחידות ההשתתפות המשתתפים באסיפה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
( .)1במניין קולות הרוב באסיפת בעלי היחידות ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות שאינם
בעלי עניין אישי באישור ההחלטה ,המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי
היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
( .)2סך קולות המתנגדים בהצעה מקרב בעלי היחידות האמורים בפסקת משנה ( .)1לעיל לא
יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של בעלי היחידות.

.8

תוקף כתב ההצבעה ,המועדים להמצאתו ואישור בעלות
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל אחת מההחלטות שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני
של כתב הצבעה זה.
לכתב הצבעה זה יהא תוקף כדלקמן :לגבי מחזיק לא רשום (כהגדרתו בדוח הזימון)  -רק אם צורף לו
טופס אישור בעלות (כהגדרתו בדוח הזימון) ,או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית; ולגבי מחזיק רשום (כהגדרתו בדוח הזימון)  -רק אם צורף לו צילום תעודת
זהות ,דרכון או תעודת התאגדות.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי מחזיק רשום הנו עד  6שעות לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי מחזיק לא רשום הנו עד  4שעות לפני מועד האסיפה.
מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בדוח הזימון.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל  6שעות לפני מועד האסיפה .יש להמציא את כתב ההצבעה
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד כאמור.
מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר ,אם ביקש
זאת ,ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים .מחזיק לא רשום רשאי להורות
שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
.9

הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון ופירוט פרטים הנדרשים בדבר קיומה או
היעדרה של זיקה כנדרש בדין .מובהר בזאת ,כי בעל יחידות שלא יסמן זיקה כאמור או לא יפרט את
מהות הזיקה ,לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.
בנוסף ,בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום  30בנובמבר  ,2011בדבר אופן ההצבעה של
בעלי עניין ,נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ,מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה
מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

 .10אופן מסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה
את כתב ההצבעה ,הודעות העמדה ויתר המסמכים שעל בעל יחידות להמציא לשותפות בהתאם
להוראות דלעיל ,ניתן להמציא לשותפות ,עד למועדים שפורטו לעיל ,באחת הדרכים הבאות:
 )1במסירה ביד במשרדי השותפות ברח' שקד  ,9פארק תעשיות חבל מודיעין;
 )2במשלוח דואר רשום למשרדי השותפות לת.ד  1903שוהם;
 )3במשלוח דוא"ל לכתובת .GIVOT-M15@givot.co.il
 .11המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה לחברה ותגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות ,בהתאם לתקנות הצבעה בכתב ,על-ידי בעל יחידות,
הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה ,קרי :יום ו'  .5.5.2017השותפות תפרסם את נוסח
הודעה העמדה כאמור ,לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל היחידות המציאו .הודעת עמדה שתכלול את
תגובת דירקטוריון חברת השותף הכללי אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה ,קרי :יום
ד'.10.5.2017 ,
 .12כתובות אתר הבורסה ואתר הרשות
כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תומצאנה) מצויים באתר האינטרנט של הבורסה
 ,www.maya.tase.co.ilובאתר הרשות "( www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה").
 .13עיון בכתבי הצבעה
מחזיק לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני ,בלא תמורה ,קישורית לנוסח כתב
ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה ,אלא אם כן הודיע מחזיק כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא
מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום;
הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

בעל יחידות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ( )5%או
יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי היחידות ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות
ההצבעה אשר ,למיטב ידיעת והבנת השותפות אינן עשויים להיחשב ,כמוחזקים בידי בעל שליטה
בשותפות (קרי 497,423,018 ,יחידות או יותר) ,זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר כינוס
האסיפה הכללית ,לעיין במשרדה הרשום של השותפות ,בשעות העבודה המקובלות ,בכתבי ההצבעה
וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לשותפות.
 .14שינויים בסדר היום של האסיפה
לאחר פרסום כתב ההצבעה ,ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום ,לרבות בעקבות הוספת נושאים לסדר
היום ,כמו כן עשויות להתפרסם הודעות עמדה ,ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה
שהתפרסמו בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה.
במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום ,השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה
מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.
 .15מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן
המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן עם סדר יום מעודכן ,ככל שתתבקש הוספת
נושא לסדר היום כאמור ,הינו עד  14ימים לאחר מועד זימון האסיפה ,היינו :יום ב'( 24.4.2017 ,כולל).
אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור ,ככל שיפורסם ,כדי לשנות את המועד הקובע.

כתב הצבעה  -חלק שני
תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו( 2005-להלן" :התקנות")

שם השותפות :גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת ()1993
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה) :רחוב שקד  ,9פארק תעשיות חבל מודיעין.
מס' השותפות550013189 :
מועד האסיפה :יום שני 15 ,במאי  ,2017בשעה 18:00
סוג האסיפה :אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות
המועד הקובע :יום א'  16באפריל  2017בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
פרטי בעל המניות
שם בעל היחידות _________________________ :מס' זהות_________________________ :
כמות ניירות ערך מכוחן מתבצעת ההצבעה____________________ :
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
בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום  30בנובמבר  2011בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין,
נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ,נא סמן את החלופה הרלבנטית לגביך:


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



"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה  1לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) ,תשס"ט ,2009-וכן מנהל קרן להשקעות משותפות
בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד.1994-



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



אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין ההחלטות שעל סדר היום
מס' ההחלטה שעל סדר היום
אופן ההצבעה

(מובהר כי הכותרות בסוגריים נעשו למען
הנוחות בלבד הנוסח המחייב מפורט
בדו"ח הזימון).

הערה :אי סימון ייחשב כהימנעות
מהצבעה באותה החלטה.

בעד

נגד

נמנע

סמן "כן" באם הינך:
(א) חברת השותף הכללי ,או
(ב) בעל השליטה בחברת
השותף הכללי ,או
(ג) בעל עניין אישי באישור
ההחלטה ,כמשמעותו בפקודה
הערה :בעל יחידות שלא ימלא
טור זה ,או שיסמן "כן" ולא יפרט
זאת ,הצבעתו לא תבוא במניין.

כן

לא

החלטה מס' ( 1מינוי רוה"ח המבקר)
החלטה מס' ( 2תיקון הסכם השותפות
בהתאם למתווה ההסדרה עם השותף
המוגבל)

נא פרט כאן לגבי הזיקה או הענין האישי שיש לך באישור ההחלטה ,אם סומנה התשובה "כן" –
____________________________________________________________________
תאריך_________________ :

חתימה_________________ :

