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ג.א.נ,.
הנדון :כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות
בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-לפקודת השותפויות
[נוסח חדש] ,התשל"ה"( 1975-פקודת השותפויות") ולחוק החברות ,תשנ"ט"( 1999-חוק
החברות") ,ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות
ההשתתפות שהונפקו על-ידי רציו נאמנויות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות
זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות ("היחידות") בשותפות ,כדלקמן:
 .1מקום האסיפה ומועדה
האסיפה תתקיים ביום ד' 2 ,בספטמבר 2020 ,בשעה  ,14:00באמצעות שיחת ועידה טלפונית
שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית1 .
להלן פרטי ההתקשרות :טלפון ;03-9180699 :קוד גישה 08718 :ולאחר מכן .#
יצוין ,כי רק מי שהחזיק ביחידות ההשתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן)
רשאי להשתתף באסיפה.
 .2סדר יום האסיפה
 .2.1נושא מס' – 1דיון בדוח התקופתי לשנת ( 2019ללא החלטה)
דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום
 31.12.2019שפורסם ביום ( 24.3.2020אסמכתא"( )2020-01-025438 :הדוח התקופתי").
 .2.2נושא מס'  – 2מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים
אישור מינוים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים
של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת
דירקטוריון השותף הכללי ,רציו חיפושי נפט בע"מ ("השותף הכללי") ,לקבוע את שכרם.
לפרטים בדבר שכר טרחת רואי החשבון המבקרים של השותפות לשנת  ,2019ראו חלק ג'
 סעיף  3בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח התקופתי.נוסח ההחלטה המוצעת" :למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם".
1

בהתאם להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום  ,16.3.2020בנושא ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות
באמצעי התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.
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 .2.3נושא מס'  - 3אישור הגדלת הון
מוצע לאשר את הגדלת הון השותפות לרבות לצורך ביצוע חלוקה בדרך של זכויות של
כתבי אופציה חדשים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות ולהסמיך את דירקטוריון
השותף הכללי לבצע גיוסי הון נוספים ,ככל ויוחלט על גיוסי הון כאמור.
מובהר ,כי בכפוף לאישור ההחלטה האמורה על-ידי האסיפה וקבלת כל האישורים
הנדרשים ,ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ואישור
האורגנים המוסמכים של השותפות ,נכון למועד דוח זה בכוונת השותפות לפרסם דוח
הצעת מדף על בסיס תשקיף המדף של השותפות מיום  ,14.2.2020לחלוקה בדרך של
זכויות של כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות ,כאשר נכון למועד דוח זה
הכוונה כי כל מחזיק ב 11-יחידות השתתפות וכל מחזיק ב 88-כתבי אופציה (סדרה )18
במועד הקובע (כפי שייפורט בדוח הצעת המדף) יהיה זכאי לקבל ,ללא תמורה ,כתב
אופציה חדש (סדרה  )19הניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות.
ביצוע ההנפקה ,היקף ומבנה ההנפקה ותנאיה הסופיים טרם נקבעו וההנפקה ,אם וככל
שתבוצע ,תהיה בתנאים כפי שייקבעו על-ידי השותפות והשותף הכללי ואשר יפורטו
בדוח הצעת מדף שתפרסם ,ככל שתפרסם ,השותפות .מובהר בזאת כי אין בהודעה זו
משום התחייבות של השותפות לבצע את ההנפקה ,וביצוע ההנפקה ,ככל שתצא אל
הפועל ,מועדה ותנאיה הסופיים ,כפופים לשיקול דעת דירקטוריון השותף הכללי
ולקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי כל דין.
מובהר כי האמור מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח -
"( 1968חוק ניירות ערך") ,אשר אינו וודאי והמבוסס על המידע הקיים אצל השותף
הכללי בתאריך דוח זה .במועד דוח הצעה זה אין ודאות כי ביצוע חלוקת הזכויות
יתאפשר ו/או שהוא יתאפשר במועד סמוך לאחר אישור ההחלטה האמורה על ידי
האסיפה הכללית.
נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את הגדלת הון השותפות לרבות לצורך ביצוע חלוקה
בדרך של זכויות של כתבי אופציה חדשים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות
ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לבצע גיוסי הון נוספים ,בדרך של הנפקה
לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל
דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד הרלוונטי ,באמצעות פרסום
דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום .14.2.2020
הגדלת הון השותפות וביצוע גיוסי הון ,יעשו בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים ,בדרך
של הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות ,אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של
זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן
יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד הרלוונטי ,באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף
בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום  .14.2.2020מבנה ההנפקות וסכום התמורה
שתגויס על-פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור ,יקבעו על-ידי דירקטוריון
השותף הכללי.
ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף ,בין היתר ,להחלטה סופית של דירקטוריון השותף הכללי
ולפרסום דוח/ות הצעת מדף ,ולכל דין ,לרבות קבלת אישור רשות המיסים (ככל הנדרש)
ואישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור .הצעת ניירות הערך
תעשה ,ככל שתעשה ,בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,באמצעות פרסום
דוח/ות הצעת מדף על בסיס תשקיף המדף של השותפות מיום  ,14.2.2020בו יושלמו כל
פרטי הגיוס ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה".
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 .2.4נושא מס'  - 4תיקון סעיף  8.4למדיניות התגמול בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי
משרה
על רקע התמשכות משבר הקורונה ולאור תמורות חיצוניות שחלו במרוצת השנים בשוק
הביטוח ובפרט ההתייקרות הדרמטית של הפרמיות בשוק הביטוח של פוליסות לביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט להלן בסעיף  2.4זה ,מוצע לתקן את סעיף
 8.4למדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי ,כפי שאושרה באסיפת
בעלי היחידות ביום "( 20.2.2019מדיניות התגמול הנוכחית") ,2בנושא רכישת פוליסות
לביטוח דירקטורים ונושאי משרה ("הפוליסות") ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח א'
לדוח זימון האסיפה.
בהתאם לתיקון המוצע ,ועדת התגמול תוסמך לקבוע את סכומי הפרמיה וההשתתפות
העצמית בפוליסות שתרכוש השותפות ,בהתאם לתנאי השוק כפי שישררו במועד רכישת
הפוליסות ולאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה ,זאת בכפוף לגבולות אחריות הביטוח בפוליסות כפי שהוגדרו במדיניות התגמול
הנוכחית אשר יוותרו ללא שינוי.
נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר תיקון של סעיף  8.4למדיניות התגמול הנוכחית בנושא
רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון
האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה".
פרטים נוספים בדבר התיקון המוצע למדיניות התגמול:
 .2.4.1כפי שנמסר לשותפות על ידי יועץ הביטוח שלה ,שוק ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה השתנה בתקופה האחרונה באופן דרמטי ,על רקע ריבוי תביעות
בענף ולאור שינויים משמעותיים בענף ככלל ,ולעניין תאגידים הפועלים בסקטור
האנרגיה בפרט ,בין היתר כתוצאה מהמשבר הכלכלי הגלובלי והמקומי
מהתפרצות נגיף הקורונה .לנוכח השינויים המשמעותיים הללו בענף ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,השותפות צופה כי תתקשה לרכוש פוליסת
ביטוח חדשה הדומה בתנאיה לפוליסת הביטוח הקיימת במועד דוח זימון אסיפה
זה .זאת מאחר שבהתאם ליייעוץ שקיבלה השותפות מיועץ הביטוח שלה ,ככל
שהשותפות הייתה נדרשת לחדש את פוליסת הביטוח במועד דוח זימון אסיפה זה,
אזי גובה הפרמיה וסכום ההשתתפות העצמית שהיו נדרשים בפוליסה כאמור היו
גבוהים במידה ניכרת מגובה הפרמיה והיקף ההשתתפות העצמית הדרושים
במסגרת פוליסת הביטוח הקיימת ואף גבוהים במידה ניכרת מגבולות הפרמיה
וההשתתפות העצמית שנקבעו במדיניות התגמול הנוכחית.
 .2.4.2בהקשר זה יצוין כי לנוכח פניות רבות שהועברו לרשות ניירות ערך ביום  1ביולי
 ,2020עדכנה רשות ניירות ערך את עמדה משפטית מספר  101-21בנושא מדיניות
תגמול ( )Best Practiceמיום  ,5.10.2016כאשר על-פי העדכון האמור ,על מנת
לעשות שימוש בהקלה 1ב 1לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם ענין) ,תש"ס-
 ,2000די בכך שהפירוט שיינתן במדיניות התגמול ביחס להסדר הביטוחי
לדירקטורים ונושאי משרה יכלול התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי ,כל עוד
עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד
עריכת הפוליסה ,והעלות אינה מהותית לשותפות3 .
 .2.4.3בהתאם ,ביום  23.7.2020התקבלה החלטת ועדת התגמול להמליץ לדירקטוריון
השותף הכללי על תיקון כאמור של סעיף  8.4למדיניות התגמול הנוכחית בנושא
רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה .התיקון למדיניות התגמול
כאמור אושר על-ידי דירקטוריון השותף הכללי ביום .26.7.2020

2

3

לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של השותפות מיום  15.1.2019ומיום ( 20.2.2019מס' אסמכתאות:
 2019-01-005050ו ,2019-01-015211 -בהתאמה).
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%9
5%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Doc
uments/05102016_1.pdf
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חברי ועדת התגמול אשר השתתפו בישיבת ועדת התגמול מיום  ,23.7.2020הינם:
גב' לימור ויזל (יו"ר הועדה) ,גב' תמר צ'חנובר ומר יקותיאל גביש.
הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום  ,26.7.2020הינם :מר
ליגד רוטלוי (יו"ר הדירקטוריון) ,מר יגאל לנדאו ,מר יובל לנדאו ,מר יאיר רוטלוי,
גב' לימור ויזל ,גב' תמר צ'חנובר ומר יקותיאל גביש.
בישיבת הדירקטוריון לא היו מתנגדים מקרב חברי הדירקטוריון לאישור התיקון
המוצע במדיניות התגמול הנוכחית ,כמפורט בנושא מס'  4לעיל.
 .2.4.4להלן הנוסח הקיים בסעיף  8.4במדיניות התגמול הנוכחית:
"השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים ,בכפוף לכל דין ולאישור האורגנים
המוסמכים ,בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול ,לרכוש פוליסות לביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים
ונושאי משרה ו/או דירקטורים/נושאי משרה שלבעלי השליטה עניין אישי) ,כפי
שיכהנו מעת לעת ,הכוללת גם את נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים
בחברות הבת של השותפות ,לרבות כיסוי לשותף הכללי בגין אחריותו ,וכן
להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח הקיימת ו/או להתקשר בפוליסה חדשה
במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח ,עם אותו מבטח או מבטח אחר
בישראל או בחו"ל (להלן" :פוליסות הביטוח") ,ובלבד שההתקשרויות האמורות
תהיינה בתנאי שוק ולא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות
השותפות ,רכושה או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים
להלן:
להלן תנאי פוליסות הביטוח:
א .גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה
על  75מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה
משפטית סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות ,ולגבי תביעות המוגשות
מחוץ לישראל  -הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות,
בהתאם להוצאות משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי;
ב .ההשתתפות העצמית לתביעה לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תעלה על 100
אלפי דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה;
ג .פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך של  130אלפי דולר ארה"ב;
ד .פוליסת הביטוח תורחב לכיסוי תביעות שתוגשנה כנגד השותפות ו/או השותף
הכללי (להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם) שעניינן
הפרת חוקי ניירות ערך) (entity coverage for securities claimsבקשר עם
ניירות הערך הנסחרים בבורסה ,ו/או כנגד השותף הכללי בגין תפקידו כשותף
כללי ,וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים
ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על-פי הפוליסה קודמת לזכות
השותפות ו/או השותף הכללי;
ה .הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה אך ורק בתוקף
תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי ,מעת
לעת ,ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או
נושאי המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי ,לפי העניין".
 .2.4.5התיקון המוצע במדיניות התגמול הנוכחית:
על -פי התיקון המוצע ,כפי שאושר על -ידי וע דת התגמול והדירקטוריון ,נוסח
סעי ף  8.4למדיניות התגמול הנוכחית  ,כמפורט בסעיף  2.4.4לעיל ,יתוקן כך
שיימחקו סעיפים ב' ו -ג' בו ובמקו מם יבוא הנוסח הבא בדבר ההשתתפות
העצמית ופרמיית הביטוח השנתית:
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" ב .גבולות הפרמיה ו גבו לות ההשתתפות העצמית ייקבעו על ידי ועדת
התגמול בהתאם לת נאי השוק שישר רו במועד רכישת פוליסת הביטוח,
לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריו ת דירקטורים
ונושאי משרה ;"
 .2.4.6מצ"ב כנספח א' לדוח זה ,מדיניות התגמול המתוקנת כפי שאושרה על-ידי ועדת
התגמול והדירקטוריון ,כאשר התיקון המובא לאישור האסיפה ,בסעיף 8.4
למדיניות התגמול ,מסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית.
 .3הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות
 .3.1נושא מס'  2שעל סדר היום :הרוב הדרוש הינו רוב רגיל מכלל קולות מחזיקי יחידות
ההשתתפות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה.
 .3.2נושא מס'  3שעל סדר היום :הרוב הדרוש הינו רוב של לא פחות מ 75%-קולות של
היחידות שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה.
 .3.3נושא מס'  4שעל סדר היום :הרוב הדרוש הינו רוב קולות ,ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
( )1במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות
המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין
אישי באישור תיקון המדיניות; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות
האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; ( )2סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב
מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה ( )1לעיל ,לא יעלה על שיעור של שני
אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.
 .4מניין חוקי לקיום האסיפה
אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה
נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין
החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.
מניין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי יחידות השתתפות ,בין בעצמם
ובין על-ידי באי כוחם ,המחזיקים ביחד ב 50%-לפחות מיחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי
הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לכינוס האסיפה לא ימצא המניין החוקי ,תדחה
האסיפה לאותו יום בשעה  ,14:30באמצעות שיחת ועידה טלפונית שפרטי ההתקשרות שלה
מפורטים בסעיף  1לעיל .אם באסיפה נדחית כאמור לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית שעה מן
המועד שנקבע ,אזי יהוו מניין חוקי שני בעלי יחידות ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם.
אם לא יימצא מניין חוקי  -כאמור לעיל ,באסיפה נדחית  -תתבטל האסיפה.
לענין המניין החוקי ,ייחשבו כ"שני בעלי יחידות השתתפות" גם שני באי-כח של בעל יחידות
השתתפות רשום אחד ,שהוא חברת רישומים (דהיינו  -חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות
ערך עבור אחרים) ,המשתתפים באסיפה מכח יפויי-כח שנתנו להם בגין יחידות השתתפות
שונות ,המוחזקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות שני בני אדם.
 .5זכאות להשתתף בהצבעה
בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו"( 2005-תקנות הצבעה
בכתב") ,המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו
בתום יום העסקים של יום ג' 4 ,באוגוסט"( 2020 ,המועד הקובע").
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בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) ,התש"ס-
"( 2000תקנות הוכחת בעלות") ,מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות
אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם
מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים ,יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה
הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר
הבורסה בהתאם לטופס  1שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.
בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות ,מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5
לחוק ניירות ערך ,שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה
בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית")) – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל
בעל יחידות הנכלל בו.
מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע באחת מהדרכים
המפורטות בסעיפים  6או  7להלן ,בעצמם ו/או על-ידי שלוח.
 .6הצבעה באמצעות כתבי הצבעה
בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום,
באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה .הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של
כתב ההצבעה האמור.
כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה ,שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה
והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,הינם כדלקמן :אתר ההפצה של רשות
ניירות ערך www.magna.isa.gov.il :ואתר הבורסה.www.maya.tase.co.il :
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
תמורה ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה ,באתר ההפצה ,לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק
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 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 רשום בצירוף אישור בעלות ,כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט
להלן) לא יאוחר מארבע ( )4שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ,קרי יום  2בספטמבר
 ,2020בשעה .10:00
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 אותו 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 ( )6שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ,קרי יום  2בספטמבר
 ,2020בשעה .08:00
 .7הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
בנוסף על האמור ,רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור
ההחלטות שעל סדר היום ,באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה
האלקטרונית.
חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף
44יא(4א)( )3לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות
ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם ,חבר בורסה לא
יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה  12:00בצהריים
של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה
האלקטרונית ,לפי תקנה (13ד) לתקנות הצבעה בכתב.
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חבר בורסה יעביר ,סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה
האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית
("אישור מסירת הרשימה") ,לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע
במערכת 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 שש ( )6שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ,קרי יום  2בספטמבר ,2020
בשעה "( 08:00מועד נעילת המערכת") ,ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת
המערכת.
 .8מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה  -משרדי ד"ר זאב הולנדר ,משרד
עורכי דין ,שבשד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש החיצוני של
השותפות ,טלפון  03-5665005פקס  ,03-5665015במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני
 itay@holender.co.ilאו באמצעות דואר רשום.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה ( )10ימים לפני מועד האסיפה ,קרי עד
יום א' 23 ,באוגוסט .2020 ,דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו
להודעות עמדה עד חמישה ( )5ימים לפני מועד האסיפה ,קרי לא יאוחר מיום ו' 28 ,באוגוסט
.2020
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 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
ובמועד קודם למועד הקובע.
 .9הודעה על קיומו של עניין אישי
בעל יחידת השתתפות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה או ,אם
ההצבעה 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 יש לו עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום ,לפי העניין; לא הודיע
בעל יחידת ההשתתפות כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימנה.
 .10עיון בכתבי ההצבעה
בעל יחידות ,אחד או יותר ,המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ( )5%או יותר
מסך כל זכויות ההצבעה באספות בעלי היחידות שהונפקו על-ידי הנאמן ,היינו (נכון למועד
פרסום כתב הצבעה זה)  56,190,902יחידות 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 כתב הצבעה זה)  44,352,103יחידות השתתפות ,זכאי לעיין
במשרדה הרשום של השותפות ,בשעות העבודה המקובלות ,בכתבי ההצבעה שהגיעו
לשותפות.

7

 .11שינויים בסדר היום
יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום
של האסיפה בהתאם לסעיף 65ל(ב) לפקודת השותפויות .במקרה כאמור ,יהיה ניתן לעיין
בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:
 www.magna.isa.gov.ilואתר הבורסה .www.maya.tase.co.il :המועד האחרון להמצאת
בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה ( )7ימים
לאחר מועד זימון האסיפה.
 .12עיון
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות ,ברחוב יהודה הלוי ,85
תל אביב ,בתיאום טלפוני מראש בטלפון  03-5661338וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
בכבוד רב,
רציו חיפושי נפט בע"מ
השותף הכללי
על-ידי ליגד רוטלוי ,יו"ר
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נספח א'
מדיניות תגמול של השותפות והשותף הכללי

1

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

רציו חיפושי נפט בע"מ
(להלן" :השותף הכללי")

מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי
(להלן" :מדיניות התגמול" או "המדיניות")

2

.1

כללי
 . 1.1מדיניות התגמול המפורטת להלן נועדה לקבוע ולהתוות עקרונות וקווים מנחים
לעניין קביעת תגמול לנושאי המשרה ב שותפות ובשותף הכללי  ,באופן ראוי וסביר,
בגין העסקתם של נושאי המשרה ב שותפות ובשותף הכללי  ,בהתאם לדרישות
הקבועות ב פקודת השותפויות [נוסח חדש] ,תשל"ה.1975 -
מובהר כי הגם שמדיניות התגמול מתייחסת גם לתגמול נושאי משרה בשותף הכללי,
אין במדיניות התגמול המפורטת להלן כדי לשנות ו/או לתקן את הסכם השותפות ו/או
את הסכומים שהשותפות נדרשת לשלם לשותף הכללי על-פי הסכם השותפות בגין
שירותיו .שינוי הסכם השותפות ו/או סכומים המשולמים לשותף הכללי דורש אישור
האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות.
 . 1.2כל ההוראות המפורטות במדיניות זו  ,אשר מתייחסות לתנאי הכהונה וההעסקה
של נושאי משרה המועסקים על ידי השותפות ,תח ולנה ,בשינויים המחויבים ,גם
ביחס לנושאי משרה המועסקים על ידי השותף הכללי.
 .1.3הגדרות
במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעויות שלצדן:
א" .הבורסה" – הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
ב" .הדירקטוריון" – דירקטוריון השותף הכללי;
ג" .ועדת התגמול" – ועדת התגמול ,אשר מונתה על-ידי הדירקטוריון בהתאם
להוראות הדין;
ד" .הפקודה" – פקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה;1975-
ה .״חבילת התגמול״ – סך עלות התגמול במונחי עלות למעביד ,כולל עלות השכר,
מענקים ושווי אופציות לשנת הבשלה [בפריסה ליניארית];
ו" .חוק החברות" – חוק החברות ,התשנ"ט;1999-
ז" .נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות;
ח" .נושאי משרה בכירים"  -משנה למנכ"ל וסמנכ"לים;
ט" .נושאי משרה נוספים" – נושאי משרה ,שאינם דירקטורים ,אינם מנכ"ל ואינם
נושאי משרה בכירים.

.2

כללי
 .2.1מדיניות התגמול נועדה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה
בשותפות ובשותף הכללי ,במטרה ליצור איזון ראוי בין האינטרס של התאגיד לתגמל
נושאי משרה העומדים ביעדים שנקבעו ,לאפשר לתאגיד לגייס ולשמר נושאי משרה
איכותיים לטווח ארוך ,ולתת להם תמריץ על הצלחתם בהשגת יעדי התאגיד לבין
האינטרס של התאגיד לאמץ נורמות שכר המבטיחות שמבנה התגמול מתיישב עם
האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של השותפות והשותף הכללי לאורך זמן ,ואינו
חורג ממדיניות התגמול שהדירקטוריון סבור כי היא תואמת את מטרות התאגיד
ומאפשרת להשיגן;
 .2.2בהתאם לסעיף 65ו לפקודה וסעיף 118א לחוק החברות ,מינה הדירקטוריון את ועדת
התגמול ,אשר מונה שלושה חברים.
 .2.3בהתאם לסעיף 65ו לפקודה וסעיף 118ב( )1לחוק החברות ,ביום  8.1.2019המליצה ועדת
התגמול לדירקטוריון על ה מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה
בשותפות ובשותף הכללי.
 .2.4בהתאם לסעיף 65מה לפקודת השותפויות ,ביום  15.1.2019קבע הדירקטוריון את
המדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לאחר
ששקל את המלצות ועדת התגמול כאמור .מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול לנושאי
המשרה בשותפות ובשותף הכללי על-פי סימן ט' בפרק ו' 1לפקודה ,כפי שנקבעה על ידי
הדירקטוריון (להלן" :מדיניות התגמול");
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.3

השיקולים המנחים בקביעת מדיניות התגמול והוראות כלליות
 .3.1מדיניות התגמול נקבעה ,בין השאר ,לפי שיקולים אלו:
א .קידום מטרות השותפות ,תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח;
ב .יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי ,בהתחשב
בגורמי הסיכון הייחודיים של הענף בו פועלת השותפות;
ג .גודלה של השותפות ואופי פעילותה;
ד .לעניין רכיבים משתנים  -תרומתו של נושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי
להשגת יעדי השותפות והכול בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא
המשרה.
 .3.2יודגש ,כי מדיניות זו אינה מקנה לנושאי המשרה הקיימים ו/או שיהיו קיימים בעתיד
בשותפות ובשותף הכללי כל זכות לקבל תגמול כלשהו המפורט במדיניות התגמול ,אך
ורק כתוצאה מאימוץ מדיניות התגמול.
התגמול לו יהיה זכאי נושא משרה ,קיים או עתידי ,יהיה על פי התנאים הספציפיים
שיקבעו עבורו ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים לכך ,בכפוף להוראות הדין.
 .3.3יודגש כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים ,ולפיכך במקרה
שנושא משרה יקבל תגמול נמוך מהתגמול על-פי מדיניות זו ,לא ייחשב הדבר כסטייה
או כחריגה ממדיניות התגמול ותנאי כהונתו והעסקתו כאמור לא יחייבו את קבלת
האישורים הנדרשים במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה ממדיניות תגמול.
 .3.4אין במדיניות התגמול כדי לשנות מהוראות הסכמים שאושרו טרם אישורה של מדיניות
התגמול.
 .3.5התקשרות השותפות או השותף הכללי עם נושא משרה לעניין תנאי כהונתו והעסקתו,
יכולה להיעשות עם חברה בשליטתו המלאה של נושא המשרה ,ובלבד שנושא המשרה
יבצע את עבודתו באופן אישי.
במקרה בו נושא המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי נותן שירותים לשותף הכללי ו/או
לשותפות (למשל באמצעות חברת ניהול או תמורת הוצאות חשבוניות) ,ואינו עובד
השותף הכללי ו/או השותפות ,בכל מקום שמדיניות תגמול זו מתייחסת לשכר בסיס,
יומרו הרכיבים הקבועים לדמי ניהול חודשיים והוראות מדיניות התגמול יחולו ביחס
לדמי הניהול בשינויים המחויבים ,ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות השותף הכללי ו/או
השותפות בשל התקשרות עם נותן שירותים בהשוואה להתקשרות עמו אילו היה במעמד
של עובד .התשלום לנותן שירותים יבוצע בחשבונית ויכיל בתוכו את שכר הבסיס ואת
כלל התנאים הנלווים וההטבות (למעט החזר הוצאות) .תשלומים כאמור יהיו בתוספת
מע"מ.
 .3.6מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים
כאחד.
 .3.7יצוין ,כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי ,במועד
אישור מדיניות התגמול ,אינם חורגים ממדיניות תגמול זו.

.4

תוקפה של מדיניות התגמול
מדיניות תגמול זו תהיה בתוקף למשך שלוש שנים החל ממועד אישורה על-ידי האסיפה הכללית
של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ,אלא אם כן היא תעודכן או תוחלף במדיניות תגמול
אחרת שאושרה כדין בטרם חלפו שלוש שנים כאמור .הארכת תוקף מדיניות התגמול לתקופה
נוספת תהא כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון יבחן ,מעת לעת ,את מדיניות התגמול ואת הצורך
בהתאמתה להוראות סעיף 65מו לפקודה ,אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת
קביעתה או מטעמים אחרים .הדירקטוריון יהיה רשאי ,על-פי המלצות ועדת התגמול ,לעדכן
מעת לעת את מדיניות התגמול ככל שהדבר יידרש ובכפוף להוראות הדין.

.5

רכיבי חבילת התגמול
התגמול של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי יכול שיורכב משכר בסיס ותנאים נלווים
לו כרכיבים קבועים ,וכן מענקים ,כמפורט להלן ,כולם או חלקם ,כרכיבים משתנים:
א .שכר הבסיס – ראו סעיף  7להלן.
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ב .תנאים נלווים לשכר הבסיס ומענק חתימה  /שימור – ראו סעיף  8להלן.
ג .תנאי סיום כהונה  -ראו סעיף  9להלן.
ד .מענק שנתי במזומן – ראו סעיף  10להלן.
ה .מענק מיוחד (חד-פעמי) – ראו סעיף  11להלן.
ו .תגמול הוני – ראו סעיף  12להלן.
.6

שיקולים מנחים בקביעת חבילת התגמול
בקביעת תנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה ,וכן בכל שינוי ,עדכון או הארכת תוקפם,
ישקלו האורגנים המוסמכים לכך על פי דין ויתייחסו ,בין היתר ,לאמות המידה והשיקולים
המפורטים להלן:
א .השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;
ב .תפקידו של נושא המשרה ,תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו;
ג .מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה במסגרת תפקידו;
ד .בחינת התאמת מבנה התגמול של נושא משרה להיבטי ניהול הסיכונים הכרוכים במשרה
בה הוא מכהן;
ה .התרומה של נושא המשרה לביצועי התאגיד;
ו .בחינת היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בהתאם לתקרות שנקבעו
במסגרת מדיניות זו;
ז .הצורך לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו ,הידע או המומחיות שלו;
ח .היחס שבין תנאי כהונה וההעסקה של נושאי המשרה לבין השכר של יתר עובדי השותפות
או השותף הכללי ,לפי העניין ,המועסקים אצלם (ככל שמועסקים כאלו) ו/או עובדי
הקבלן הנותנים לשותפות או לשותף הכללי ,לפי העניין ,שירותים (ככל שקיימים כאלו),
תוך התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה ,בכירותו ,מידת האחריות המוטלת עליו,
ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים על יחסי
העבודה.
"שכר" לצורך סעיף זה  -כהגדרתו בחוק החברות" :כל תשלום בעד ההעסקה ,לרבות
הפרשות מעסיק ,תשלום בעד פרישה וכל הטבה או תשלום אחר".
ט .תנאי התגמול של נושאי משרה נוספים בשותפות ובשותף הכללי ,כמו כן יובאו בחשבון
גם תנאי התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים בשוק ובענף בו
פועלת השותפות.
י.

היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה לעלות השכר של שאר
העובדים ועובדי הקבלן המועסקים אצל השותפות והשותף הכללי ,ובפרט היחס לשכר
הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור ,והשפעת הפערים על יחסי העבודה
בשותפות .לעניין זה" ,עלות שכר" משמעותה  -כל תשלום בעד ההעסקה ,לרבות הפרשות
מעסיק ,תשלום בעד פרישה ,רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר.
ועדת התגמול והדירקטוריון ביצעו בחינה של היחסים האמורים ,נכון למועד אישור
מדיניות זו ,וקבעו כי הינם ראויים וסבירים בהתחשב במאפייני השותפות ,תחום העיסוק
שלה ,היקף ואופי פעילותה ותמהיל כוח האדם המועסק בה ,ולא צפויה להיות להם
השפעה לרעה על יחסי העבודה בשותפות .למועד אישור המדיניות ,היחסים האמורים
הינם כדלקמן:
נושא משרה

לעומת השכר הממוצע
(בקירוב)

לעומת השכר החציוני
(בקירוב)

יו"ר דירקטוריון

3.43

3.06

מנכ"ל

3.35

2.98

נושאי משרה בכירים

2.96

2.63

נושאי משרה נוספים

2.14

1.95
5

.7

שכר הבסיס
 .7.1שכר הבסיס הינו התגמול הבסיסי והקבוע של נושא המשרה עבור עבודתו ,והוא ייקבע
ויאושר על-פי אמות המידה והשיקולים המפורטים בסעיף  6לעיל ,בהתאם למדיניות זו.
 .7.2העלות החודשית של שכר הבסיס של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי ,לרבות
העלות של התנאים הנלווים לשכר הבסיס הנזכרים בסעיף  8.1להלן (למעט תנאים
נלווים לגביהם צוין במפורש אחרת) (להלן" :העלות החודשית המירבית") ,לא תעלה על
הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן:
זהות נושא המשרה

.7.3
.7.4

.7.5
.7.6
.7.7

.8

עלות חודשית מירבית

יו"ר דירקטוריון

₪ 90,000

מנכ"ל
נושאי משרה בכירים
נושאי משרה נוספים

₪ 112,200
₪ 81,000
₪ 54,000

שכרם של דירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בשותפות או בשותף הכללי יהיה
בהתאם למפורט בסעיף  15להלן.
העלויות החודשיות המירביות המפורטות לעיל הינן במונחי עלות מעביד .העלויות
החודשיות המירביות הנ"ל מתייחסות למשרה בהיקף מלא ( .)100%ככל שנושא משרה
יועסק במשרה שאינה בהיקף מלא ,תופחתנה העלויות האמורות לגביו באופן יחסי
להיקף המשרה.
העלויות החודשיות המירביות הנ"ל צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע במועד
אישור מדיניות התגמול .כמו כן ,שכר הבסיס של נושא משרה יכול ויהיה צמוד לשיעור
עליית מדד המחירים לצרכן.
למנכ"ל תהיה הסמכות לאשר שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של כל נושא
משרה הכפוף למנכ"ל ,בגבולות הקבועים במדיניות זו ובכפוף לכל הוראות מדיניות
התגמול.
למעט ביחס ליו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל ,ועדת התגמול תהיה מוסמכת לאשר עדכונים
ושינויים לא מהותיים בעלויות החודשיות המירבית של נושאי המשרה ,ובכלל זאת תהא
מוסמכת לעדכן את העלויות החודשיות המירביות שחלות ביחס לנושאי משרה
האמורים בשיעור שלא יעלה על  5%בכל שנה ,בהתאם לאמות המידה והשיקולים
המפורטים בסעיף  6לעיל .מובהר כי עדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדיניות תגמול
זו.

תנאים נלווים לשכר הבסיס
 .8.1במסגרת קביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה ,ניתן יהיה לאשר תנאים
נלווים לשכר הבסיס ,ובכלל זאת הפרשות לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים וביטוח
אובדן כושר עבודה ,הפרשות לקרן השתלמות ,ביטוח בריאות ,ימי חופשה ,ימי מחלה
ודמי הבראה על פי דין (או בתנאים עדיפים לאלו הקבועים על פי דין) ,רכב (לרבות
הוצאות רכב) ,טלפון סלולארי ,נסיעות ,שי לחג ,הלוואות נושאות ריבית בהתאם לסעיף
(3ט) לפקודת מס-הכנסה ,וגילום של המס בגין ההטבות האמורות.
מובהר כי מרכיב ההטבה הנובע לנושאי המשרה מהתנאים הנלווים המפורטים לעיל ,וכן
מתנאים נלווים אחרים לשכר הבסיס אשר גלום בהם ערך כלכלי עבור נושא המשרה,
ככל שיהיו כאלה ,נכללים בעלויות החודשיות המרביות המוגדרות בסעיף  7לעיל
וכפופים לתקרות האמורות.
 .8.2מובהר כי נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי יהיו זכאים להשתתף בפעילויות נופש
ורווחה המקובלות בשותפות ,מנוי לעיתונים וספרות מקצועית בהתאם לעיסוקם,
תשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות ,כיסוי השתלמויות מקצועיות ותנאים דומים
נוספים ,כמקובל לגבי התפקיד אותו ממלא נושא המשרה.
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 .8.3נושא משרה יהיה זכאי להחזר של הוצאות שיוציא בפועל במסגרת מילוי תפקידו,
בהתאם למקובל לגבי התפקיד אותו הוא ממלא ובהתאם לנוהלי השותפות .ניתן יהיה
לשלם מראש את הוצאות נושא המשרה.
 .8.4פטור ,שיפוי וביטוח לנושאי משרה
בכפוף לכל דין ולאישור האורגנים המוסמכים ,נושאי המשרה יהיו זכאים לקבל כתבי
פטור ושיפוי ,בנוסח שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים .נכון למועד אישור מדיניות
התגמול ,נוסח כתבי הפטור והשיפוי הינו כפי שאושר באסיפה הכללית של בעלי יחידות
ההשתתפות של השותפות ביום  .23.8.2015מקום בו תבקש השותפות לערוך שינוי
בכתבי הפטור והשיפוי ,בין אם בשל הוראות רגולטוריות או חוקיות ,ובין אם מסיבה
אחרת ,תביא השותפות את כתבי הפטור והשיפוי המתוקנים לאישור בפני האורגנים
המוסמכים בהתאם להוראות הדין.
בנוסף ,השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים ,בכפוף לכל דין ולאישור האורגנים
המוסמכים ,בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול ,לרכוש פוליסות לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה (לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה
ו/או דירקטורים/נושאי משרה שלבעלי השליטה עניין אישי) ,כפי שיכהנו מעת לעת,
הכוללת גם את נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים בחברות הבת של השותפות,
לרבות כיסוי לשותף הכללי בגין אחריותו ,וכן להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח
הקיימת ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח ,עם
אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל (להלן" :פוליסות הביטוח") ,ובלבד
שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי שוק ולא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי
על רווחיות השותפות ,רכושה או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים
המפורטים להלן:
להלן תנאי פוליסות הביטוח:
א .גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על 75
מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטית
סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות ,ולגבי תביעות המוגשות מחוץ לישראל -
הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות ,בהתאם להוצאות משפט
הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי;
ב .גבולות הפרמיה וגבולות ההשתתפות העצמית ייקבעו על ידי ועדת התגמול בהתאם
לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסת הביטוח ,לאחר התייעצות עם יועץ
מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה;
ב .ההשתתפות העצמית לתביעה לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תעלה על  100אלפי
דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה;
ג .פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך של  130אלפי דולר ארה"ב;
ד.ג .פוליסת הביטוח תורחב לכיסוי תביעות שתוגשנה כנגד השותפות ו/או השותף הכללי
(להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם) שעניינן הפרת חוקי
ניירות ערך ) (entity coverage for securities claimsבקשר עם ניירות הערך
הנסחרים בבורסה ,ו/או כנגד השותף הכללי בגין תפקידו כשותף כללי ,וייקבעו סדרי
תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה
לקבלת שיפוי מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכות השותפות ו/או השותף הכללי;
הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה אך ורק בתוקף
ה .ד .
תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי ,מעת לעת,
ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי
המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי ,לפי העניין.
 .8.5מענק חתימה/שימור
לוועדת התגמול והדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור חד-פעמי לכל
נושא משרה ,למעט דירקטור או המנכ"ל ,בהיקף שלא יעלה על סכום השווה לשלוש
משכורות ברוטו של אותו נושא משרה .מובהר כי מענק החתימה איננו נכלל במסגרת
התקרות הקבועות בסעיף  7.2לעיל.
.9

תנאי סיום הכהונה
תנאי סיום הכהונה של נושאי המשרה יקבעו בהתאם להוראות שלהלן:
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 .9.1תקופת הודעה מוקדמת
נושא משרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת מירבית של עד שלושה חודשים ,כפי
שייקבע מראש בהתקשרות עמו ,אך במקרה שנקבעה בהסכם ההעסקה של נושא משרה
תקופת הודעה מוקדמת קצרה משלושה חודשים ,יהיה הגורם המוסמך לכך על פי דין
רשאי להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת עד לתקופה מירבית של שלושה חודשים,
זאת בתנאי שנושא המשרה כיהן בתפקידו במשך תקופה העולה על שלוש שנים.
השותפות תהיה רשאית לדרוש מנושא המשרה להמשיך בתפקידו במהלך תקופת
ההודעה המוקדמת או לסיימו קודם לתום תקופת ההודעה המוקדמת .יובהר כי נושא
המשרה יהיה זכאי למלוא התשלום המגיע לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת (שכר
בסיס ותנאים נלווים).
 .9.2מענק פרישה והסתגלות
למנכ"ל תהיה הסמכות לאשר מענק פרישה והסתגלות במועד סיום הכהונה ,לכל נושא
משרה הכפוף לו ,שהינו בעל ותק העולה על שלוש שנים ,בסכום של עד שש משכורות.
מענק פרישה והסתגלות יאושר לנושא משרה ,ככל שיוחלט על הענקתו ,בתנאי שעזיבתו
של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין .גובה מענק
הפרישה וההסתגלות יקבע בכפוף לתקרה הנ"ל ,בהתחשב באמות המידה והשיקולים
שלהלן )1( :ביצועי השותפות בתקופת סיום הכהונה; ( )2תרומת נושא המשרה להשגת
יעדי השותפות ולהשאת רווחיה; ( )3נסיבות הפרישה של נושא המשרה; ( )4משך תקופת
ההעסקה; ו )5(-תנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה הפורש בתקופה זו.
 .9.3פיצויי פיטורין
תעשה הפרשה של פיצויי הפיטורין של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי (לפי
העניין) לקרן הפנסיה /ביטוח המנהלים /קופת גמל בהתאם לבחירתם לעניין ההפרשות
לביטוח פנסיוני על-פי חוק.
 .10מענק שנתי במזומן ("בונוס שנתי")
 .10.1כללי
א .מדיניות התגמול מבוססת ,בין היתר ,על ההנחה לפיה על התגמול הכולל של נושאי
המשרה ,להיות מושפע ,מתוצאותיה העסקיות של השותפות ,המבטאות את
העמידה ביעדים האסטרטגיים השונים של השותפות ומתרומתו האישית של כל
נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי להשגת יעדים אלו.
ב .בונוס שנתי יוענק לנושאי המשרה על בסיס יעדי ביצוע ,מבחנים כמותיים ושיקול
דעת.
ג .יעדי ביצוע ומבחנים כמותיים (להלן ביחד" :קריטריונים מדידים") יוגדרו מראש
מדי שנה ,בהתאם לתכנית מענקים שנתית אשר תובא לאישור ועדת התגמול
והדירקטוריון ,לא יאוחר ממועד אישור הדוח התקופתי לשנה החולפת .על אף
האמור ,למנכ"ל תהיה הסמכות לקבוע קריטריונים מדידים מראש לכל נושא משרה
הכפוף לו.
ד .שיקול הדעת בהענקת הבונוס השנתי יופעל בהתאם לאמות המידה והשיקולים
המפורטים בסעיף  6לעיל .לצורך זה מובהר כי ניתן יהיה להעניק בונוס שנתי או כל
חלק ממנו ,לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל שלא על בסיס קריטריונים מדידים.
ה .להלן פירוט של תקרות הבונוס השנתי שיכול ויוענקו לנושאי המשרה בשותפות
ובשותף הכללי ,במונחים של משכורות חודשיות ברוטו:
דרגת נושא המשרה

תקרת הבונוס השנתי

יו"ר הדירקטוריון

 6משכורות

מנכ"ל

 8משכורות

נושאי משרה בכירים

 6משכורות

נושאי משרה נוספים

 5משכורות
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ו.

התקרות השנתיות המפורטות לעיל תחולנה ביחס לבונוס השנתי וביחס לכל רכיב
תגמול משתנה אחר שיוענק לנושאי המשרה לפי מדיניות זו (כגון העמדת הלוואות
לנושאי משרה) ,וזאת באופן מצטבר ביחס לכל הרכיבים המשתנים שיוענקו לנושא
משרה במהלך שנה קלנדרית .מובהר כי התקרות האמורות לא תחולנה ביחס למענק
המיוחד כאמור בסעיף  11להלן ,התגמול ההוני כאמור בסעיף  12להלן ,מענק
הפרישה והסתגלות כאמור בסעיף  9.2לעיל ומענק השימור כאמור בסעיף  8.5לעיל,
לגביהם תחולנה התקרות הספציפיות הקבועות בסעיפים הנ"ל.

ז.

סך המענקים המשתנים שאינם מבוססים על קריטריונים מדידים ,שניתן להעניק
ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל ,יהיה מוגבל לחלק לא מהותי מסך הרכיבים
המשתנים ,או לשלוש משכורות חודשיות בשנה ,בהתחשב בתרומתם לשותפות.
מובהר כי קביעת הקריטריונים המדידים ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל והאישור של
הבונוס השנתי שיוענק להם ,יהיו בסמכות הגורמים המוסמכים לכך בדין ,לפי
העניין (לרבות אישור אסיפה כללית) .ככל שיוענק מענק במזומן למנכ"ל ,תפרט
השותפות במסגרת הדוח הכספי העוקב למועד חלוקת המענק את היעדים שנקבעו,
תוך פירוט העמידה בכל אחד מן היעדים.

הקריטריונים המדידים
 .10.2הקריטריונים המדידים ,היעדים והמבחנים הכמותיים שיובאו בחשבון בקביעת הבונוס
השנתי המדיד שיוענק לנושאי משרה ,ככל שייקבעו ,יוגדרו בתחילת כל שנה ,ויכול
שיתבססו על אלו :מדדים פיננסים לביצועי התאגיד כדוגמת רווח מתואם לפני מס ,רווח
נקי /רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של השותף הכללי או בעלי יחידות ההשתתפות של
השותפות ,לפי העניין ,תשואת מניה  /יחידת השתתפות ,לפי העניין ,שיפור בהון העצמי,
תזרים שוטף ,עמידה בתוכנית העבודה בנכסי הנפט של השותפות ,גיוסי הון ו/או חוב,
חתימה על הסכמי  Farm out / Farm inבנכסי נפט של השותפות ,חתימה על הסכמי
מכירה משמעותיים מחייבים ויעדי פיתוח עסקי.
 .10.3לדירקטוריון יהיה שיקול דעת ,בהתבסס על נסיבות שיקבעו על ידי הדירקטוריון
בהתבסס על תוצאות השותפות בראיה ארוכת טווח ,להחליט להפחית ו/או לבטל ו/או
לקזז ו/או להחזיר את סכומי המענק השנתי שנקבעו בשנה כלשהי.
 .11מענק מיוחד (חד-פעמי)
השותפות תהיה רשאית ,אם תמצא כי הדבר מקדם את מטרותיה ,להעניק לנושאי משרה בונוס
מיוחד (בנוסף לבונוס השנתי) ,בגין אירועים מיוחדים שהוגדרו בתכנית התגמול.
החלטה בדבר מענק חד-פעמי כאמור לנושאי משרה שאינם דירקטורים תהיה בסמכות ועדת
התגמול והדירקטוריון ,וזאת בגין האירועים המיוחדים הבאים )1( :קבלת החלטת השקעה
( )Sanctionמהותית בנכס נפט; ( )2תחילת הפקה מסחרית מנכס נפט; ( )3השקעת מאמץ חריג
ויוצא דופן בקידום ויישום פרויקט הנמצא בתוכנית העבודה; ( )4השלמת אירוע או מהלך בעלי
תרומה יוצאת דופן להצלחת השותף הכללי והשותפות ולקידום מטרותיהם; ( )5תגלית
מסחרית בנכס נפט של השותפות.
מענק מיוחד כאמור ,ככל שיוחלט על הענקתו ,לא יעלה על שש משכורות חודשיות ברוטו ,והוא
ייקבע על בסיס אמות המידה והשיקולים המפורטים בסעיף  6לעיל .מובהר כי המענק המיוחד
האמור ,ככל שיוענק ,הינו מענק נפרד שאינו קשור למענק השנתי.
 .12תגמול הוני
 .12.1מטרת הענקת תגמול הוני לנושאי משרה הינה ליצור אינטרסים משותפים לשותפות
ולנושאי המשרה המחזיקים בניירות ערך של השותפות .התגמול ההוני מהווה תמריץ
חיובי וראוי לטווח ארוך עבור נושאי המשרה המסייע לשמר ולתמרץ את נושאי המשרה
לתקופה ארוכה.
 .12.2מתוך ראיית היתרונות הגלומים במתן תגמול הוני ,ניתן יהיה להעניק לנושאי המשרה,
כולל הדירקטורים ,בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין ,תגמול הוני ,כגון
אופציות ליחידות השתתפות של השותפות ו/או לניירות ערך של תאגיד בת ו/או יחידות
יה"ש או מניה תלויות ביצועים ) )PSUו/או כל סוג אחר של תשלום מבוסס ביצועי יחידות
ההשתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת (לרבות תגמול הוני שמסולק
במזומן ,הלוואות נון-ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת יחידות השתתפות
של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת או כל הסדר אחר אשר יטופל בספרי
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השותפות כתשלום מבוסס יחידות השתתפות ו/או מניות ,לפי העניין) ,בהתאם לתוכניות
תגמול הוני שיאומצו מעת לעת (להלן" :תוכנית תגמול הוני") .תוכנית תגמול הוני עשויה
לכלול הסדרים נוספים וביניהם :תנאים לעניין זכאות לחלוקת רווחים ולזכויות הצבעה
בגין יחידות השתתפות או ניירות ערך אחרים הכלולים בתגמול ההוני; התאמת התגמול
ההוני בגין חלוקת רווחים ,חלוקת ניירות ערך בדרך של הטבה ,פיצול ואיחוד הון ,הצעות
בדרך של זכויות ומיזוגים ורכישות; זכות סירוב ראשון בהעברת ניירות ערך ,תנאים
במקרה של עזיבת השותפות או השותף הכללי (עקב פיטורין ,התפטרות ,עילה ומקרי
מוות או נכות) ,והיא תהיה כפופה לתנאים המפורטים להלן:
א .הענקת תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים ,תעשה בהתאם לתוכנית שתעמוד
בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי .בעת הענקת תגמול הוני המסולק במכשירים
הוניים יילקח בחשבון גם שיעור הדילול הנובע מהקצאתם ,כך שסך כל המכשירים
ההוניים אשר יונפקו לנושאי משרה לא יעלה על  5%מהונה המונפק של השותפות
(בהנחת מימוש מלא של המכשירים ההוניים הקיימים והמוצעים באותו המועד).
ב .תקופת ההבשלה של תגמול הוני (בין אם מסולק במכשירים הוניים ובין אם מסולק
במזומן) (ככל שיוענק) לא תפחת משלוש שנים ,ולא תתחיל לפני חלוף לפחות שנה
לאחר מועד ההענקה ,אלא אם הוענק לנושא המשרה בעבר תגמול הוני בשותף
הכללי או בשותפות.
ג.

מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד ההבשלה של
כל מנה (למעט במקרים מיוחדים שיקבעו כגון סיום העסקה) ולא יאוחר משמונה
שנים ממועד ההקצאה.

ד .הדירקטוריון וועדת תגמול רשאים להחליט ,ביחס לתגמול הוני שהוענק לנושאי
משרה שאינם דירקטורים על פי מדיניות תגמול שאושרה כדין ,על פי שיקול דעתם,
כי עקב נסיבות של שינוי שליטה ,הפסקת מסחר או נסיבות אחרות שיפורטו
בהחלטה ,קיימת הצדקה להאצה חלקית של תקופת ההבשלה של תגמול הוני
כאמור אשר טרם הבשיל.
ה .במידה שיוענק לנושא המשרה תגמול הוני המסולק במזומן ,שווי ההטבה
המירבי שינבע לנושא המשרה במועד מימוש התגמול ההוני האמור לא יעלה
על כפליים משווי התגמול האמור במועד הענקתו.
ו.

בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של השותפות ,מחיר
המימוש יקבע לפי המחיר הממוצע של שער יחידת השותפות בבורסה במהלך 30
ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה.

ז.

מחיר המימוש ו/או כמות יחידות ההשתתפות שתנבענה מהמימוש יותאמו לחלוקת
דיבידנד  /זכויות  /שינויים במבנה השותפות כמקובל.

ח .זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי
תכניות התגמול ההוני שאומצו או יאומצו על ידי השותפות ו/או השותף הכללי.
ט .השווי ההוגן המרבי במועד ההענקה של תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים או
במזומן ,אשר יוענק לנושא משרה יחיד ,על פי אחת משיטות הערכת השווי
המקובלות ,וכן שווי ההטבה המרבי של תגמול הוני המסולק במזומן במועד
המימוש ,בחלוקה למספר שנות הבשלה ,לא יעלה על התקרות המפורטות להלן
(יובהר כי סכומים אלו אינם בהכרח עקביים עם סכומי רישום ההוצאה בדוחות
הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל):
דרגת נושא המשרה

תקרת שווי התגמול
ההוני לשנה במועד
ההענקה

יו"ר דירקטוריון

 10משכורות

מנכ"ל

 12משכורות

נושאי משרה בכירים
נושאי משרה נוספים

 9משכורות
 6משכורות
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י.

שווי התגמול ההוני שאינו מבוסס על קריטריונים מדידים ,שניתן להעניק ליו"ר
הדירקטוריון ולמנכ"ל ,יהיה מוגבל לחלק לא מהותי מסך הרכיבים המשתנים ,או
לשלוש משכורות חודשיות בשנה ,בהתחשב בתרומתם לשותפות .מובהר כי קביעת
הקריטריונים המדידים ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל והאישור של התגמול ההוני
שיוענק להם ,יהיו בסמכות הגורמים המוסמכים לכך בדין ,לפי העניין.

יא .ככל שלא ניתן יהיה לקבל את אישור רשות המסים להענקת תגמול הוני לנושאי
המשרה במסלול הוני עם נאמן ,לפי הוראות סעיף  102לפקודת מס-הכנסה ,לאור
היות התאגיד המעניק שותפות ולא חברה ,והענקת התגמול ההוני לנושא המשרה
תיחשב להכנסה פירותית בידיו ,אזי התקרות המפורטות בטבלה דלעיל יוגדלו ,כפי
הנדרש על מנת לגלם את חבות המס שתחול על נושא המשרה במקרה כאמור.
 .13השבת תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה
 .13.1נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יידרש להשיב לשותפות ו/או לשותף הכללי ,לפי
העניין ,לרבות בדרך של קיזוז ,תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו,
במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו בדיעבד כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות
הכספיים של השותפות או של השותף הכללי במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד
תשלום התשלומים העודפים.
 .13.2מובהר בזאת ,כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה
של מדיניות חשבונאית לא יהוו לכשעצמם עילה להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור
לעיל.
 .13.3ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך
התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי.
 .14היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים
בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול ,להלן היחס האפשרי בין מרכיבי חבילת התגמול
הכולל לשנה נתונה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי ,ביחס למרכיב שכר הבסיס:
 .14.1יו״ר הדירקטוריון – היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי יו"ר
הדירקטוריון לא יעלה על ( 1.2בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על
.)1.65
 .14.2מנכ"ל – היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי מנכ"ל לא יעלה
על ( 1.5בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על .)1.95
 .14.3נושאי משרה בכירים – היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי
נושאי משרה בכירים לא יעלה על ( 1.15בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי
יעמוד על .)1.60
 .14.4נושאי משרה נוספים – היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי
נושאי משרה נוספים לא יעלה על ( 0.85בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי
יעמוד על .)1.25
יובהר כי חריגה של עד  5%מעל או מתחת לשיעורים הנקובים בטווחים הנ"ל (לכל בעל תפקיד)
לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.
 .15גמול דירקטורים
 .15.1שכרם של חברי הדירקטוריון בשותף הכללי ,למעט יו"ר הדירקטוריון ,לא יעלה על
הסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול לדירקטור חיצוני) ,תש״ס.2000-
הגמול שישולם יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג השותפות מעת לעת.
 .15.2שכרו של יו"ר הדירקטוריון יהיה בהתאם למפורט בסעיף  7לתכנית זו .מאחר ולמועד
אישור מדיניות תגמול זו מנכ"ל השותף הכללי מכהן גם כדירקטור בשותף הכללי ,מובהר
כי הן היו"ר והן המנכ"ל לא יהיו זכאים לתשלום נוסף ו/או נפרד בגין כהונתם
כדירקטורים.
 .16תשלומים לבעלי שליטה בשותף הכללי
מובהר ,כי מדיניות תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים על ידי השותף הכללי למי
מבעלי השליטה בשותף הכללי עבור שירותי ייעוץ המוענקים על ידם לשותף הכללי שלא
במסגרת תפקידם כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי.
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רציו חיפושי נפט ( – )1992שותפות מוגבלת
("השותפות" או "השותפות המוגבלת")
כתב הצבעה – חלק ראשון
בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו 2005-ובשינויים המחויבים
("התקנות")
 .1שם השותפות :רציו חיפושי נפט ( – )1992שותפות מוגבלת.
 .2סוג האסיפה :אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי רציו נאמנויות
בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
 .3מועד האסיפה :יום ד' 2 ,בספטמבר 2020 ,בשעה .14:00
 .4מקום כינוס האסיפה :שיחת ועידה טלפונית שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זו את זה בו זמנית.1
להלן פרטי ההתקשרות :טלפון ;03-9180699 :קוד גישה 08718 :ולאחר מכן .#
 .5פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
 .5.1מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים
אישור מינוים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של
השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון
השותף הכללי לקבוע את שכרם.
נוסח ההחלטה המוצעת:
"למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של
השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ,ולהסמיך
את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם".
 .5.2אישור הגדלת הון
מוצע לאשר את הגדלת הון השותפות לרבות לצורך ביצוע חלוקה בדרך של זכויות של כתבי
אופציה חדשים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי
לבצע גיוסי הון נוספים ,ככל ויוחלט על גיוסי הון כאמור.
לפרטים בדבר כוונת השותפות לפרסם דוח הצעת מדף על בסיס תשקיף המדף של השותפות
מיום  ,14.2.2020לחלוקה בדרך של זכויות של כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות
השתתפות ,ראו סעיף  2.3לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את הגדלת הון השותפות לרבות לצורך ביצוע חלוקה בדרך של זכויות של כתבי אופציה
חדשים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לבצע
גיוסי הון נוספים ,בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או
הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד
הרלוונטי ,באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום
.14.2.2020
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בהתאם להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום  ,16.3.2020בנושא ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי
התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.
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הגדלת הון השותפות וביצוע גיוסי הון ,יעשו בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים ,בדרך של
הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות ,אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות
ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס
הון על-פי הדין במועד הרלוונטי ,באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף
של השותפות מיום  .14.2.2020מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על-פי תשקיף המדף
וכל דוח הצעת מדף כאמור ,יקבעו על-ידי דירקטוריון השותף הכללי.
ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף ,בין היתר ,להחלטה סופית של דירקטוריון השותף הכללי ולפרסום
דוח/ות הצעת מדף ,ולכל דין ,לרבות קבלת אישור רשות המיסים (ככל הנדרש) ואישור
הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור .הצעת ניירות הערך תעשה ,ככל
שתעשה ,בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,באמצעות פרסום דוח/ות הצעת
מדף על בסיס תשקיף המדף של השותפות מיום  ,14.2.2020בו יושלמו כל פרטי הגיוס ,בהתאם
להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה".
 .5.3תיקון סעיף  8.4למדיניות התגמול בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי משרה
על רקע התמשכות משבר הקורונה ולאור תמורות חיצוניות שחלו במרוצת השנים בשוק
הביטוח ובפרט ההתייקרות הדרמטית של הפרמיות בשוק הביטוח של פוליסות לביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה ,מוצע לתקן את
סעיף  8.4למדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי ,כפי שאושרה באסיפת
בעלי היחידות ביום "( 20.2.2019מדיניות התגמול הנוכחית") ,2בנושא רכישת פוליסות
לביטוח דירקטורים ונושאי משרה ("הפוליסות") ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח
זימון האסיפה.
בהתאם לתיקון המוצע ,ועדת התגמול תוסמך לקבוע את סכומי הפרמיה וההשתתפות
העצמית בפוליסות שתרכוש השותפות ,בהתאם לתנאי השוק כפי שישררו במועד רכישת
הפוליסות ולאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה ,זאת בכפוף לגבולות אחריות הביטוח בפוליסות כפי שהוגדרו במדיניות התגמול
הנוכחית אשר יוותרו ללא שינוי.
נוסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר תיקון של סעיף  8.4למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת פוליסות לביטוח
דירקטורים ונושאי משרה ,כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף
כנספח א' לדוח זימון האסיפה".
לפרטים נוספים בדבר התיקון המוצע למדיניות התגמול ,ראו סעיפים  2.4.1עד  2.4.6לדוח
זימון האסיפה.
 .6המקום והמועד שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במסמכים
ניתן לעיין בנוסח הדוח המיידי ,הודעות עמדה וכתב ההצבעה באתר האינטרנט של הבורסה
 www.maya.tase.co.ilובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך .www.magna.isa.gov.il
כמו כן ,ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות ,ברח' יהודה הלוי ,85
תל אביב ,בתיאום מראש בטלפון  03-5661338וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
 .7הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות
 .7.1הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה המוצעת בנושא המפורט בסעיף  5.1לעיל הינו רוב רגיל
מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה.
 .7.2הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה המוצעת בנושא המפורט בסעיף  5.2לעיל הינו רוב של לא
פחות מ 75%-קולות של היחידות שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה.
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לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של השותפות מיום  15.1.2019ומיום ( 20.2.2019מס' אסמכתאות2019-01- :
 005050ו ,2019-01-015211 -בהתאמה).
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 .7.3הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה המוצעת בנושא המפורט בסעיף  5.3לעיל הינו רוב קולות,
ובלבד שהתקיים אחד מאלה )1( :במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי
יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או
בעלי עניין אישי באישור תיקון המדיניות; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות
האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; ( )2סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי
יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה ( )1לעיל ,לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל
זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.
 .8פרטים נוספים
.8.1
.8.2

.8.3
.8.4

.8.5

.8.6
.8.7
.8.8

.8.9

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות החלק השני של כתב הצבעה זה.
בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור
מהות הזיקה הרלוונטית ,בהתייחס לנושא המפורט בסעיף  5.3לעיל .מובהר בזאת ,כי בעל
יחידות השתתפות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה ,לא תבוא הצבעתו
במניין הקולות.
בנוסף ,בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום  30.11.2011בדבר אופן ההצבעה של
בעלי עניין ,נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ,מוקצה בחלק השני לכתב ההצבעה
מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
לכתב הצבעה זה יהא תוקף לגבי בעל יחידות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות מהחברה
לרישומים או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב'
לפרק ז' 2לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") ,ולגבי בעל יחידות הרשום
בספרי הנאמן רק אם צורף לו צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות .בעל יחידות לא
רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית ,אישור בעלות זה דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות לא רשום הנכלל
בו.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד
שש ( )6שעות לפני מועד כינוס האסיפה ,קרי 2 :בספטמבר ,2020 ,עד השעה  ,08:00ולבעלי
יחידות לא רשום הינו עד ארבע ( )4שעות לפני כינוס האסיפה ,קרי 2 :בספטמבר ,2020 ,עד
השעה .10:00
מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש ( )6שעות לפני מועד כינוס האסיפה ,קרי2 :
בספטמבר ,2020 ,עד השעה  .08:00יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית עד למועד כאמור.
בעל יחידות השתתפות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
בהתאם לאמור.
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה  -משרדי ד"ר זאב הולנדר ,משרד
עורכי דין ,שבשד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש החיצוני של
השותפות ,טלפון  03-5665005פקס  ,03-5665015במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני
 itay@holender.co.ilאו באמצעות דואר רשום .המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה
לשותפות הינו עד  10ימים לפני מועד כינוס האסיפה ,קרי :יום א' 23 ,באוגוסט.2020 ,
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מ 5-ימים לפני
מועד כינוס האסיפה ,קרי :יום ו' 28 ,באוגוסט .2020

 .8.10כתב ההצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה ,www.maya.tase.co.il
ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך .www.magna.isa.gov.il

 .8.11בעל יחידות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר ,אם
ביקש זאת ,ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים .בעל יחידות לא רשום
רשאי להורות שאישור ה בעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית.
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 .8.12בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה
והודעות עמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה ,מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק
ביחידותיו ,אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או
שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום .הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם
לעניין קבלת הודעות עמדה.
 .8.13בעל יחידות אחד או יותר המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל
זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהונפקו על-ידי הנאמן ,וכן מי שמחזיק בשיעור
כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי שליטה
בשותף הכללי ,יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר כינוס אסיפת בעלי
היחידות ,לעיין במשרדה הרשום של השותפות ,בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש,
בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.
כמות היחידות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן הנה 56,190,902
יחידות .כמות היחידות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן שאינן
מוחזקות בידי השותף הכללי ובעלי שליטה בשותף הכללי הנה  44,352,103יחידות.
 .8.14לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ,ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות
הוספת נושא) וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה .ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או
יפורסמו הודעות עמדה ,ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך.
ככל שיהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום ,השותפות תמציא נוסח כתב
הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.
בעל יחידות השתתפות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב
הצבעה זה.
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כתב הצבעה – חלק שני
בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו –  2005ובשינויים המחויבים
שם השותפות המוגבלת :רציו חיפושי נפט ( – )1992שותפות מוגבלת
מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה):
משרדי ד"ר זאב הולנדר ,משרד עורכי דין ,שד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש
החיצוני של השותפות ,טלפון  03-5665005פקס  ,03-5665015במסירה ביד או באמצעות דואר
אלקטרוני  itay@holender.co.ilאו באמצעות דואר רשום.
מס' השותפות550012777 :
מועד האסיפה :יום ד' 2 ,בספטמבר 2020 ,בשעה 14:00
סוג האסיפה :אסיפה שנתית מיוחדת של בעלי היחידות
המועד הקובע :יום ג' 4 ,באוגוסט  ,2020בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
פרטי בעל היחידות
 .1שם בעל היחידות__________________________ :
 .2מס' זהות_______________________________ :
 .3אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית:
מס' דרכון______________________________ :
המדינה שבה הוצא_________________________ :
בתוקף עד_______________________________ :
 .4אם בעל היחידות הוא תאגיד:
מס' תאגיד______________________________ :
מדינת ההתאגדות_________________________ :
סיווג משתתף באסיפה
נא ציין האם הנך:


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



"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה  1לתקנות 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 (37ד) לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-



אינני אחד מהנ"ל.
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אופן ההצבעה בעניין ההחלטות שעל סדר היום

אופן

הנושא שעל סדר היום
בעד

ההצבעה3

נגד

נמנע

לענין תיקון מדיניות
התגמול האם אתה בעל
שליטה ,בעל ענין אישי
בהחלטה ,נושא משרה
בכירה או משקיע
מוסדי?4
לא
כן*

מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים
(כמפורט בסעיף  5.1לעיל)
אישור הגדלת הון
(כמפורט בסעיף  5.2לעיל)
תיקון סעיף  8.4למדיניות התגמול בנוגע
לביטוח דירקטורים ונושאי משרה
(כמפורט בסעיף  5.3לעיל)
*פירוט בדבר זיקה (ככל שרלוונטי):

הערות בהתאם לתקנות
 .1לבעלי יחידות המחזיקים באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 65א לפקודת השותפויות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף
אישור בעלות ,למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.
 .2לבעלי יחידות רשומים במרשם בעלי היחידות – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת
התאגדות.

תאריך_________________ :

3
4

חתימה________________ :

אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ,הצבעתו לא תבוא במניין.

