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ג.א,. .
ה דון :דוח עסקה על פי תק ות יירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,תשס"א2001-
וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות
בהתאם לתק ות יירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,תשס"א –  ,2001לתק ות יירות
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל") 1970-תק ות דוחות מידיים"( ,פקודת השותפויות ] וסח
חדש[ ,התשל"ה") 1975-פקודת השותפויות"( וחוק החברות ,תש "ט") 1999-חוק החברות"( ,ית ת
בזאת הודעה בדבר כי וס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהו פקו על-ידי רציו
אמ ויות בע"מ )"ה אמן"( ,המק ות זכות השתתפות בזכויות ה אמן כשותף מוגבל בשותפות
)"היחידות" ו" -האסיפה" ,בהתאמה( ,כדלקמן:
 .1מקום האסיפה ומועדה
האסיפה תתקיים ביום ה'  31בדצמבר 2020 ,בשעה  ,14:00באמצעות שיחת ועידה טלפו ית שבה
כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמ ית*.
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.
*בהתאם להודעת סגל רשות יירות ערך מיום  ,16.3.2020ב ושא יהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי
התקשורת בתקופת המגבלות למ יעת התפשטות גיף הקורו ה.

 .2סדר יום האסיפה
 .2.1ושא מס'  – 1השקעה ברציו פטרוליום
מוצע לתקן את מדי יות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע עד 20
מיליון ש"ח וספים מתוך כספים פ ויים של השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום
א רגיה – שותפות מוגבלת )"רציו פטרוליום"( ,קרי עד לסך של  60מיליו י ש"ח )חלף  40מיליו י
ש"ח( ולתקן את הסכם השותפות המוגבלת מיום  ,20.1.1993כפי שתוקן מעת לעת )"הסכם
השותפות"( בהתאם ,ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהון יחידות ההשתתפות של רציו
פטרוליום לא יעלה על  ,20%וכן ,לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פ ויים של השותפות
ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום ,עד לסך מצטבר מירבי של  60מיליו י ש"ח ,כאשר
היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת של דירקטוריון השותף הכללי
)"ועדת הביקורת"( על פי שיקול דעתה ,והכל כמפורט להלן:
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באסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום 20.12.2016
הוחלט ,בין היתר ,לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פ ויים של השותפות ברכישת יירות
ערך של רציו פטרוליום עד לסך של  30מיליו י ש"ח ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות
בהו ה של רציו פטרוליום לא יעלה על ") 20%מגבלת שיעור ההחזקה"ו"-החלטת ,"2016
בהתאמה( )לפרטים וספים ראו דוח זימון אסיפה שפורסם ביום ) 13.12.2016אסמכתא2016- :
.((01-138910
בהתאם להחלטת  ,2016ביום  24.1.2017רכשה השותפות  22,936,448יחידות השתתפות
ש מכרו באגדים יחד עם  11,468,224כתבי אופציה )סדרה  (1ו 11,468,224-כתבי אופציה
)סדרה  (2של רציו פטרוליום ,בתמורה לסך של כ 23,636-אלפי ש"ח ,במחיר ששיקף ה חה של
 15%מהמחיר המי ימאלי בה פקה לציבור של רציו פטרוליום ,באופן ששיעור אחזקתה של
השותפות ברציו פטרוליום ,לרבות בדילול מלא קרי בה חת מימוש כל יירות הערך ההמירים
של רציו פטרוליום ,עמד על .20%
כמו כן ,בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  ,15.1.2019הוחלט ,בין היתר ,להסמיך את
ועדת הביקורת לקבוע את אופן הטיפול בהשקעה ברציו פטרוליום.
באסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום 20.5.2019
הוחלט ,בין היתר ,לתקן את מדי יות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי
להשקיע בשם ועבור השותפות כספים פ ויים של השותפות ברכישת יירות ערך של רציו
פטרוליום עד לסך של  40מיליון ש"ח )חלף  30מיליון ש"ח( ,וכן ,לאשר לשותף הכללי להשקיע
כספים פ ויים של השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום ,בדרך של מימוש כתבי
אופציה של רציו פטרוליום ,עד לסך מצטבר מירבי של  40מיליו י ש"ח .בהתאם להחלטת
האסיפה כאמור ,מימשה השותפות  11,468,224כתבי האופציה )סדרה  (1של רציו פטרוליום
שהוחזקו על ידה בתמורה לסך של כ 15.2-מיליו י ש"ח )למועד דוח זה עומד שיעור האחזקה
של השותפות ברציו פטרוליום על כ 19.96%-בעקבות מימושי כתבי אופציה )סדרה  (2של רציו
פטרוליום על ידי מחזיקים אחרים(.
ביום  22.11.2020התכ סה ועדת הביקורת לדון בהשקעה ברציו פטרוליום ,בין היתר בהתחשב
בכך שכתבי האופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום צפויים לפקוע ביום  ,14.1.2021והוחלט,
לאור השיקולים וה ימוקים המפורטים בסעיף  6.1להלן ,לפ ות לקבלת אישור האסיפה
הכללית של השותפות להגדיל את הסכום המירבי שתוכל השותפות להשקיע ברכישת יירות
ערך של רציו פטרוליום בסך וסף שלא יעלה על  20מיליון ש"ח )ובסה"כ  60מיליון ש"ח( ,וזאת,
בין היתר ,על מ ת לאפשר מימוש חלק או כל כתבי האופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום
המוחזקים על ידי השותפות ,אם וככל שועדת הביקורת תחליט על מימושם ,ככל שיבשילו
הת אים לכך או לצורך כל השקעה אחרת ו/או וספת ב יירות ערך של רציו פטרוליום ,בהתאם
לשיקול דעתה של ועדת הביקורת.
לפיכך ,מוצע לעדכן את מדי יות ההשקעה של השותפות המפורטת בסעיף  12להסכם
השותפות ,באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע בשם ועבור השותפות כספים פ ויים של
השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום ,עד לסך של  60מיליו י ש"ח )חלף  40מיליו י
ש"ח( מבלי לש ות את מגבלת שיעור ההחזקה ,ובכלל זה לתקן את סעיף  12בהסכם השותפות
בהתאם.
עוד יצוין ,כי בכפוף למימוש כתבי האופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום ,כפי שיוחלט על ידי
ועדת הביקורת ,על מ ת לעמוד במגבלת שיעור ההחזקה ,השותף הכללי יהיה מחויב למכור
יחידות השתתפות של רציו פטרוליום עד לשיעור החזקות של  ,20%היה ולאחר מימוש כתבי
האופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום )או בכל מועד אחר( ,שיעור החזקות השותפות ברציו
פטרוליום יעלה על .20%

2

וסח ההחלטה המוצעת" :לתקן את מדי יות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף
הכללי להשקיע כספים פ ויים של השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום ,עד לסך
של  60מיליו י ש"ח )חלף  40מיליו י ש"ח( ,ובכלל זאת לתקן את הסכם השותפות באופן
שבסעיף  ,12בפסקה השלישית ,חלף  40מיליו י ש"ח יבוא " 60מיליו י ש"ח" ובלבד ששיעור
האחזקה של השותפות בהו ה של רציו פטרוליום לא יעלה על  ,20%וכן ,לאשר לשותף הכללי
להשקיע כספים פ ויים של השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום ,עד לסך מצטבר
מירבי של  60מיליו י ש"ח .היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי
שיקול דעתה".
 .2.2ושא מס'  - 2אפשרות למכירת כתבי אופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום
במסגרת ישיבת ועדת הביקורת מיום  22.11.2020ה זכרת לעיל ,הוחלט ב וסף ,לאור
השיקולים וה ימוקים המפורטים בסעיף  6.2להלן ,לפ ות לקבלת אישור האסיפה הכללית של
השותפות לכך שככל ועד בסמוך למועד המימוש האחרון של כתבי האופציה )סדרה  (2של רציו
פטרוליום ,ועדת הביקורת תחליט שלא לממש את כתבי האופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום
המוחזקים בידי השותפות )כולם או חלקם( ,תוסמך ועדת הביקורת לאשר לשותפות למכור
את כתבי האופציה שיוותרו בידי השותפות למי שהשותף הכללי והשותפות והגים בהם כחלק
מבעלי השליטה בשותף הכללי ,לקרוב של מי מהם או לתאגיד בשליטתם או שהם בעלי ע יין
בו וזאת לצורך מימושם ,ובלבד שהעסקה תהיה במחיר שלא יפחת ממחיר כתבי האופציה
האמורים בבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ באותה העת.
כאמור בסעיף  2.1לעיל ,בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  ,15.1.2019הוחלט ,בין היתר,
להסמיך את ועדת הביקורת לקבוע את אופן הטיפול בהשקעה ברציו פטרוליום.
וסח ההחלטה המוצעת" :במקרה בו ועדת הביקורת תחליט שלא לממש את כתבי אופציה
)סדרה  (2של רציו פטרוליום )כולם או חלקם( ,להסמיך את ועדת הביקורת לאשר מכירה של
כתבי האופציה שיוותרו בידי השותפות למי שהשותף הכללי והשותפות והגים בהם כחלק
מבעלי השליטה בשותף הכללי ,לקרוב של מי מהם או לתאגיד בשליטתם או שהם בעלי ע ין בו
וזאת לצורך מימושם ,ובלבד שהעסקה תהיה במחיר שלא יפחת ממחיר כתבי האופציה
האמורים בבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ באותה העת".
 .3שמות בעלי השליטה והדירקטורים שלהם ע יין אישי בהחלטות שעל סדר היום ומהות ע יי ם
האישי
 .3.1למי שהשותף הכללי והשותפות והגים בהם כבעלי השליטה בשותף הכללי עשוי להיות ע יין
אישי בהחלטות שעל סדר היום שכן הם גם בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות רציו
פטרוליום וכן חלקם אף זכאים לטובות ה אה ותשלומים משותפות רציו פטרוליום .כמו כן,
ה"ה ליגד רוטלוי ,יאיר רוטלוי ,יגאל ל דאו ויובל ל דאו מכה ים כדירקטורים הן בשותף הכללי
בשותפות והן בשותף הכללי ברציו פטרוליום.
 .3.2להלן פירוט שמות בעלי השליטה ובעלי הע יין ומהות ע יי ם האישי:
א.

לא דלן השקעות בע"מ )"לא דלן"( חברה בשליטת ה"ה יאיר רוטלוי ,ליגד רוטלוי ועזבון
המ וח ישעיהו ל דאו ,מי שהשותף הכללי והשותפות והגים בהם כחלק מבעלי השליטה
בשותף הכללי ,עשויה להיחשב כבעלת ע ין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום.
לא דלן מחזיקה כ 10.33%-מהון המ יות המו פק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה )כ-
 9.67%בדילול מלא(.

ב.

דלין בע"מ )"דלין"( חברה בשליטת ה"ה יאיר רוטלוי וליגד רוטלוי ,מי שהשותף הכללי
והשותפות והגים בהם כחלק מבעלי השליטה בשותף הכללי ,עשויה להיחשב כבעלת ע ין
אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום .דלין מחזיקה כ 0.75%-מהון המ יות המו פק
של השותפות ומזכויות ההצבעה בה )כ 0.7%-בדילול מלא(.
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ג.

מר ליגד רוטלוי ,יו"ר הדירקטוריון ומי שהשותף הכללי והשותפות והגים בו כאחד
מבעלי השליטה בשותף הכללי עשוי להיחשב כבעל ע ין אישי באישור ההחלטות שעל סדר
היום .מר ליגד רוטלוי מחזיק כ 0.98%-מהון המ יות המו פק של השותפות ומזכויות
ההצבעה בה )כ 0.92%-בדילול מלא(.

ד.

מר יאיר רוטלוי ,דירקטור ומי שהשותף הכללי והשותפות והגים בו כאחד מבעלי
השליטה בשותף הכללי עשוי להיחשב כבעל ע ין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום.
מר יאיר רוטלוי מחזיק כ 0.03%-מהון המ יות המו פק של השותפות ומזכויות ההצבעה
בה )כ 0.03%-בדילול מלא( וכן הי ו אביו של מר זוריק רוטלוי ,דירקטור בשותף הכללי
ברציו פטרוליום.

ה.

חירם ל דאו בע"מ )"חירם"( הי ה חברה פרטית ,בשליטת מי שהשותף הכללי והשותפות
והגים בהם כחלק מבעלי השליטה בשותף הכללי ,אשר מ יותיה מוחזקות ב אמ ות בידי
מ הלי עזבון המ וח ישעיהו ל דאו )יגאל ל דאו ,מ כ"ל ודירקטור בשותף הכללי ויובל
ל דאו ,דירקטור בשותף הכללי( .מר ל דאו ז"ל הוריש את מ יותיו בחירם לילדיו יגאל
ל דאו ,יובל ל דאו ושלומית ל דאו ,בחלקים שווים.
גב' שלומית ל דאו ,מר יגאל ל דאו ,מ כ"ל ודירקטור בשותף הכללי ,ומר יובל ל דאו,
דירקטור בשותף הכללי ,ומי שהשותף הכללי והשותפות והגים בהם כחלק מבעלי
השליטה בשותף הכללי עשויים להיחשב כבעלי ע ין אישי באישור ההחלטות שעל סדר
היום .מר יגאל ל דאו מחזיק כ 0.86%-מהון המ יות המו פק של השותפות ומזכויות
ההצבעה בה )כ 0.81%-בדילול מלא( ומר יובל ל דאו מחזיק כ 0.02%-מהון המ יות
המו פק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה )כ 0.01%-בדילול מלא(.

 .4אישורים ה דרשים לביצוע ההחלטות שעל סדר היום
הן הגדלת ההיקף הכספי של ההשקעה ברציו פטרוליום והן האפשרות למכירת כתבי אופציה )סדרה
 (2של רציו פטרוליום ,כמפורט בהחלטות שעל סדר היום אושרו על-ידי ועדת הביקורת ביום
 22.11.2020ועל ידי דירקטוריון השותף הכללי ביום  26.11.2020וכפופות לאישור האסיפה הכללית
של השותפות ברוב המפורט בסעיף  7להלן.
 .5עסקאות מסוגן של העסקאות המוצעות או עסקאות דומות בין השותפות לבין בעל השליטה או
שלבעל השליטה היה בהן ע יין אישי ,ש חתמו בתוך הש תיים שקדמו לתאריך אישור העסקה
על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף
לפרטים בדבר החלטות קודמות של האסיפה הכללית ב וגע להשקעה ב יירות ערך של רציו
פטרוליום ראו בסעיף  2.1לעיל .בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום  ,20.5.2019מימשה
השותפות את כתבי האופציה )סדרה  (1של רציו פטרוליום שהוחזקו על ידה בתמורה לסך של כ-
 15.2מיליו י ש"ח.
בש תיים האחרו ות לא מכרה השותפות יירות ערך למי שהשותף הכללי והשותפות והגים בהם
כבעלי השליטה בשותף הכללי.
.6

ימוקים לאישור ההחלטות שעל סדר היום ושמות הדירקטורים שהשתתפו בקבלתן
 .6.1ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את הגדלת ההיקף הכספי של ההשקעה ברציו פטרוליום
כמפורט בסעיף  2.1לעיל ,וזאת ,לאור ה ימוקים והשיקולים המפורטים להלן:
א.

השקעת כספים פ ויים של השותפות ב יירות ערך סחירים ,עד לשימוש בהם למטרות
שלשמן ועדו עשית באופן תדיר על ידי השותפות ותואמת את הוראות הסכם השותפות;
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ב.

הגדלת ההיקף הכספי של ההשקעה ברציו פטרוליום ועדה בעיקרה לאפשר מימוש כתבי
אופציה )סדרה  (2שהתקבלו ללא תמורה באגד יחד עם יחידות ההשתתפות של רציו
פטרוליום ש רכשו על ידי השותפות במסגרת ה פקתה לראשו ה של רציו פטרוליום ,ואשר
כון למועד זה ,התשואה בגין השקעת השותפות ברציו פטרוליום עומדת על כ .19%-כמו
כן מחיר מימוש כתבי האופציה )סדרה  (2צמוד לדולר ובהתאם פחת לאחרו ה ,כך ש כון
למועד זה עומד על כ 1.4-ש"ח;

ג.

סכום ההגדלה המוצע מהווה חלק לא מהותי )פחות מ (5%-מסך המזומן וה כסים
הסחירים העומדים לרשות השותפות כון ליום  ,30.9.2020כ 129,367-אלפי דולר )כ-
 445,152אלפי ש"ח(;

ד.

תחום פעילותה של רציו פטרוליום )חיפושי הידרוקרבו ים ו/או פיתוחם ו/או הפקתם
מחוץ למדי ת ישראל( דומה לתחום פעילותה של השותפות וההשקעה ברציו פטרוליום
מע יקה לשותפות את האפשרות להיחשף לפעילות בי לאומית של חיפושי פט וגז הטבעי
באג ים אטרקטיביים בעולם ,בי יהם אגן גיא ה-סורי אם ומהווה פוט ציאל למ וע
צמיחה וסף לשותפות וזאת ללא השקעת תשומות יהוליות ומקצועיות מצד השותפות;

ה.

ההשקעה היא ב כס סחיר .ככל שהשותפות תידרש לכספי ההשקעה לצורך פעילותה
ב כסי ה פט שלה ,או שתחליט שהיא אי ה מעו יי ת עוד להיחשף לפעילות זו של חיפושי
פט וגז בחו"ל ,היא תוכל למכור את יירות הערך של רציו פטרוליום ,פעולה שהיא
פשוטה יחסית ,וזאת בשו ה ממכירה של זכויות ב כסי פט בחו"ל לגביהם חלות
התחייבויות לתוכ ית עבודה ,לרגולטורים המקומיים ,לשותפים ב כסים וכיו"ב.

 .6.2ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את האפשרות למכירת כתבי אופציה )סדרה  (2של רציו
פטרוליום כמפורט בסעיף  2.2לעיל ,וזאת ,לאור ה ימוקים והשיקולים המפורטים להלן:
א.

הסמכת ועדת הביקורת לאשר מכירה של כתבי אופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום
שיוותרו בידי השותפות לרבות למי שהשותף הכללי והשותפות והגים בהם כבעלי
השליטה בשותף הכללי ,לקרוב של מי מהם או לתאגיד בשליטתם או שהם בעלי ע יין בו,
וזאת ככל ה יתן לצורך מימושם ,ובלבד שהעסקה תהיה במחיר שלא יפחת ממחיר כתבי
האופציה בבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ באותה העת ,כמפורט בסעיף  2.2לעיל,
תאפשר לשותפות גמישות ואפשרות ל יצול מיטבי של ההשקעה ברציו פטרוליום.

ב.

מימוש כתבי האופציה )סדרה  ,(2הגם שלא בידי השותפות ,יביא לחיזוק ההון של רציו
פטרוליום ,אשר למועד זה השותפות מחזיקה בכ 19.96%-מהו ה המו פק ,ובכך ישמר
ואף יחזק את ערך ההחזקה הקיימת של השותפות ברציו פטרוליום.

בקבלת ההחלטות כאמור על-ידי ועדת הביקורת ,השתתפו כל חברי הועדה :גב' לימור ויזל
)דירקטורית חיצו ית( ,גב' תמר צ'ח ובר )דירקטורית חיצו ית( ומר קותי גביש .בקבלת ההחלטות
על ידי הדירקטוריון השתתפו :גב' לימור ויזל )דירקטורית חיצו ית( ,גב' תמר צ'ח ובר )דירקטורית
חיצו ית( וה"ה יקותיאל גביש ,ליגד רוטלוי ,יאיר רוטלוי ,יגאל ל דאו ,ויובל ל דאו.
 .7הרוב ה דרש לקבלת ההחלטות
 .7.1הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה המוצעת בסעיף  2.1שעל סדר היום ,הוא רוב של לא פחות
מ 75% -מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה (1) :במ יין קולות
הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות השתתפות שאי ם חברת
השותף הכללי ,בעל השליטה בה וכן מי שאי ם בעלי ע יין אישי באישור ההחלטה ,המשתתפים
בהצבעה; במ יין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות
ה מ עים; ) (2סך קולות המת גדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה )(1
לא עלה על שיעור של ש י אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.
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 .7.2הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה המוצעת בסעיף  2.2שעל סדר היום ,הוא רוב מכלל הקולות
המשתתפים בהצבעה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה (1) :במ יין קולות הרוב באסיפה הכללית
ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות השתתפות שאי ם חברת השותף הכללי ,בעל השליטה
בה וכן מי שאי ם בעלי ע יין אישי באישור ההחלטה ,המשתתפים בהצבעה; במ יין הקולות של
מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות ה מ עים; ) (2סך קולות
המת גדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה ) (1לא עלה על שיעור של ש י
אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.
 .8מ יין חוקי לקיום האסיפה
אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה וכח מ יין
חוקי בשעה שהאסיפה יגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם וכח המ יין החוקי בעת שהצביעו
על ההחלטה.
מ יין חוקי יתהווה אם יהיו וכחים באסיפה לפחות ש י בעלי יחידות השתתפות ,בין בעצמם ובין
על ידי באי כוחם ,המחזיקים ביחד ב 50%-לפחות מיחידות ההשתתפות שהו פקו על ידי ה אמן עד
ליום העסקים שקדם לאסיפה.
אם כעבור מחצית השעה מן המועד ש קבע לכי וס האסיפה לא ימצא המ יין החוקי ,תידחה
האסיפה לאותו יום בשעה  ,14:30באמצעות שיחת ועידה טלפו ית שפרטי ההתקשרות שלה
מפורטים בסעיף  1לעיל .אם באסיפה דחית כאמור לא ימצא מ ין חוקי תוך מחצית שעה מן המועד
ש קבע ,אזי יהוו מ יין חוקי ש י בעלי יחידות ,ה וכחים בעצמם או על ידי בא כוחם .אם לא יימצא
מ יין חוקי  -כאמור לעיל ,באסיפה דחית  -תתבטל האסיפה.
לע ין המ יין החוקי ,ייחשבו כ"ש י בעלי יחידות השתתפות" גם ש י באי-כח של בעל יחידות
השתתפות רשום אחד ,שהוא חברת רישומים )דהיי ו  -חברה שעיסוקה היחיד החזקת יירות ערך
עבור אחרים( ,המשתתפים באסיפה מכח יפויי-כח ש ת ו להם בגין יחידות השתתפות שו ות,
המוחזקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות ש י ב י אדם.
 .9זכאות להשתתף בהצבעה
בהתאם לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו") 2005-תק ות הצבעה בכתב"(,
המועד הקובע לע יין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הי ו בתום יום העסקים
של יום  2בדצמבר") 2020 ,המועד הקובע"(.
בהתאם לתק ות החברות )הוכחת בעלות במ יה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,התש"ס2000-
)"תק ות הוכחת בעלות"( ,מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר
בורסה ואותה יחידת השתתפות כללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות
ההשתתפות על שם חברה לרישומים ,יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה ה "ל אם ימציא
לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס
 1שבתוספת לתק ות הוכחת בעלות.
בהתאם להוראות תק ה 4א לתק ות הוכחת בעלות ,מסר אלקטרו י מאושר לפי סעיף 44יא 5לחוק
יירות ערך ,שע יי ו תו י המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרו ית )כהגדרתה בתק ות הצבעה
בכתב )"מערכת ההצבעה האלקטרו ית"( – די ו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות ה כלל בו.
מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח,
באחת מהדרכים המפורטות בסעיפים  10או  11להלן.
 .10הצבעה באמצעות כתבי הצבעה
בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות שעל סדר היום ,באמצעות
כתב ההצבעה המצורף לדוח זה .הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו הש י של כתב ההצבעה
האמור.
כתובות האתרים של רשות יירות ערך והבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ ,שבהם למצוא את
וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,הי ם כדלקמן :אתר
ההפצה של רשות יירות ערך www.magna.isa.gov.il :ואתר הבורסה ל יירות ערך בתל אביב:
www.maya.tase.co.il.
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בעל יחידות רשאי לפ ות ישירות לשותפות ,ולקבל ממ ה ,בלא תמורה ,את וסח כתב ההצבעה ,או
בהסכמתו ,קישורית ל וסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.
חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע ,בדואר אלקטרו י ,ללא תמורה,
קישורית ל וסח כתב ההצבעה ,באתר ההפצה ,לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות
באמצעותו ,אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אי ו הוא מעו יין בכך ,או שהודיע כי
הוא מעו יין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד ,ובלבד שההודעה ית ה לגבי
חשבון יירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.
בעל יחידות לא רשום המעו יין להצביע באמצעות כתב הצבעה ,יציין על גבי החלק הש י 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 ציגה כמפורט להלן( לא יאוחר
מארבע ) (4שעות לפ י מועד כי וס האסיפה הכללית ,קרי יום  31בדצמבר  ,2020בשעה .10:00
בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעו יין להצביע באמצעות כתב הצבעה,
יציין על גבי החלק הש י 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 דרכו ו או
צילום תעודת ההתאגדות שלו ,כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי ציגה כמפורט להלן( עד שש
) (6שעות לפ י מועד כי וס האסיפה הכללית ,קרי יום  31בדצמבר  ,2020בשעה .08:00
 .11הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית
ב וסף על האמור ,רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות
שעל סדר היום ,באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרו ית.
חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרו ית רשימה ובה הפרטים ה דרשים לפי סעיף
44יא)4א() (3לחוק יירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים יירות 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 אי ו מעו יין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרו ית,
לפי תק ה )13ד( לתק ות הצבעה בכתב.
חבר בורסה יעביר ,סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרו ית על
קבלה תקי ה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרו ית )"אישור מסירת
הרשימה"( ,לכל אחד מבעלי היחידות המ ויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה
האלקטרו ית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרו יים או באמצעות מערכות
התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה ,את הפרטים ה דרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה
האלקטרו ית.
בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרו ית רשאי לציין את אופן
הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית .ההצבעה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרו ית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש ) (6שעות לפ י
מועד כי וס האסיפה הכללית ,קרי יום  31בדצמבר  ,2020בשעה ") 08:00מועד עילת המערכת"(,
ותהיה ית ת לשי וי או לביטול עד למועד עילת המערכת.
 .12מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי ציגה  -משרדי ד"ר זאב הול דר ,משרד עורכי
דין ,שבשד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש החיצו י של השותפות ,טלפון
 03-5665005פקס  ,03-5665015במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרו י  itay@holender.co.ilאו
באמצעות דואר רשום.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה ) (10ימים לפ י מועד האסיפה ,קרי עד יום
 21בדצמבר .2020 ,דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד
חמישה ) (5ימים לפ י מועד האסיפה ,קרי לא יאוחר מיום  26בדצמבר.2020 ,
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חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרו י ,בלא תמורה ,קישורית ל וסח 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 מעו יין בכך ,ובלבד שההודעה ית ה לגבי חשבון יירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד
הקובע.
 .13הודעה על קיומו של ע יין אישי
בעל יחידת השתתפות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפ י 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 האלקטרו ית ,במקום המיועד לכך בחלק הש י של כתב ההצבעה ,אם
יש לו ע יין אישי באישור תכ ית התגמול המוצעת אם לאו; לא הודיע בעל יחידת ההשתתפות
כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימ ה.
 .14עיון בכתבי ההצבעה
בעל יחידות ,אחד או יותר ,המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) (5%או יותר מסך כל
זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהו פקו על ידי ה אמן ,היי ו ) כון למועד פרסום דוח זימון
זה(  56,192,152יחידות השתתפות ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה
שאי ן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי ,היי ו ) כון למועד פרסום
דוח זימון זה(  44,153,353יחידות השתתפות ,זכאי לעיין במשרדה הרשום של השותפות ,בשעות
העבודה המקובלות ,בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.
 .15שי ויים בסדר היום
יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול ושא בסדר היום של
האסיפה בהתאם לסעיף 65ל)ב( לפקודת השותפויות .במקרה כאמור ,יהיה יתן לעיין בסדר היום
העדכ י בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות יירות ערך www.magna.isa.gov.il :אתר
הבורסה ל יירות ערך בתל אביב www.maya.tase.co.il. :המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל
יחידות לכלול ושא בסדר היום של האסיפה כאמור הי ו עד שבעה ) (7ימים לאחר מועד זימון
האסיפה.
 .16סמכות רשות יירות ערך
בהתאם לתק ות יירות ערך )עסקה בין חברה לבעל שליטה בה( ,תשס"א ,2001-בתוך עשרים ואחד
) (21ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות יירות ערך להורות לשותפות לתת ,בתוך מועד שתקבע,
הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים ב וגע להחלטות המוצעות שעל סדר יום האסיפה ,וכן להורות
לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.
ית ה הוראה לתיקון הדוח כאמור ,רשאית רשות יירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה
הכללית למועד שיחול לא לפ י עבור שלושה ) (3ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ) (35ימים
ממועד פרסום התיקון לדוח.
דרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל ,היא תודיע אודות התיקון.
ית ה הוראה בדבר דחיית מועד כי וס האסיפה הכללית ,תודיע השותפות בדוח מיידי על ההוראה.
 .17ציג השותפות לע ין הטיפול בדוח זה
עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הול דר ,עורכי דין ו וטריון ,משדרות רוטשילד  ,49תל אביב.
טלפון ,03-5665005 :פקס.03-5665015 :
 .18עיון
יתן לעיין ב וסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות ,ברח' יהודה הלוי  ,85תל אביב,
בתיאום מראש בטלפון  03-5661338וזאת עד למועד כי וס האסיפה.
בכבוד רב,
רציו חיפושי פט בע"מ
השותף הכללי
על ידי ליגד רוטלוי ,יו"ר
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2רציו חיפושי פט ) – (1992שותפות מוגבלת
)"השותפות" או "השותפות המוגבלת"(
כתב הצבעה – חלק ראשון
בהתאם לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו 2005-ובשי ויים המחויבים
)"התק ות"(
 .1שם השותפות :רציו חיפושי פט ) – (1992שותפות מוגבלת.
 .2סוג האסיפה :אסיפה מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות שהו פקו על ידי רציו אמ ויות בע"מ
)"ה אמן"( והמק ות זכות השתתפות בזכויות ה אמן כשותף מוגבל בשותפות.
 .3מועד האסיפה :יום ה' 31 ,בדצמבר 2020 ,בשעה .14:00
 .4מקום כי וס האסיפה :שיחת ועידה טלפו ית שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זו את זה בו זמ ית*.
להלן פרטי ההתקשרות :טלפון ;03-9180699 :קוד גישה 08718 :ולאחר מכן .#
*בהתאם להודעת סגל רשות יירות ערך מיום  ,16.3.2020ב ושא יהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי
התקשורת בתקופת המגבלות למ יעת התפשטות גיף הקורו ה.

 .5פירוט ה ושאים שעל סדר היום שלגביהם יתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
 .5.1השקעה ברציו פטרוליום
מוצע לתקן את מדי יות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע עד 20
מיליון ש"ח וספים מתוך כספים פ ויים של השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום
א רגיה – שותפות מוגבלת )"רציו פטרוליום"( ,קרי עד לסך של  60מיליו י ש"ח )חלף 40
מיליו י ש"ח( ולתקן את הסכם השותפות המוגבלת מיום  ,20.1.1993כפי שתוקן מעת לעת
)"הסכם השותפות"( בהתאם ,ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהון יחידות ההשתתפות
של רציו פטרוליום לא יעלה על ") 20%מגבלת שיעור ההחזקה"( ,וכן ,לאשר לשותף הכללי
להשקיע כספים פ ויים של השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום ,עד לסך מצטבר
מירבי של  60מיליו י ש"ח ,כאשר היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת
של דירקטוריון השותף הכללי )"ועדת הביקורת"( על פי שיקול דעתה.
ביום  22.11.2020התכ סה ועדת הביקורת לדון בהשקעה ברציו פטרוליום ,בין היתר בהתחשב
בכך שכתבי האופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום צפויים לפקוע ביום  ,14.1.2021והוחלט,
לאור השיקולים וה ימוקים המפורטים בסעיף  6.1לדוח זימון האסיפה ,לפ ות לקבלת אישור
האסיפה הכללית של השותפות להגדיל את הסכום המירבי שתוכל השותפות להשקיע ברכישת
יירות ערך של רציו פטרוליום בסך וסף שלא יעלה על  20מיליון ש"ח )ובסה"כ  60מיליון
ש"ח( ,וזאת ,בין היתר ,על מ ת לאפשר מימוש חלק או כל כתבי האופציה )סדרה  (2של רציו
פטרוליום המוחזקים על ידי השותפות ,אם וככל שועדת הביקורת תחליט על מימושם ,ככל
שיבשילו הת אים לכך או לצורך כל השקעה אחרת ו/או וספת ב יירות ערך של רציו
פטרוליום ,בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הביקורת.
לפיכך ,מוצע לעדכן את מדי יות ההשקעה של השותפות המפורטת בסעיף  12להסכם
השותפות ,באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע בשם ועבור השותפות כספים פ ויים של
השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום ,עד לסך של  60מיליו י ש"ח )חלף  40מיליו י
ש"ח( מבלי לש ות את מגבלת שיעור ההחזקה ,כפי ש קבעה באסיפת בעלי יחידות ההשתתפות
של השותפות שהתקיימה ביום  ,20.12.2016ובכלל זה לתקן את סעיף  12בהסכם השותפות
בהתאם.
לפרטים וספים ראו סעיף  2.1לדוח זימון האסיפה.
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וסח ההחלטה המוצעת:
"לתקן את מדי יות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים
פ ויים של השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום ,עד לסך של  60מיליו י ש"ח )חלף
 40מיליו י ש"ח( ,ובכלל זאת לתקן את הסכם השותפות באופן שבסעיף  ,12בפסקה השלישית,
חלף  40מיליו י ש"ח יבוא " 60מיליו י ש"ח" ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהו ה של
רציו פטרוליום לא יעלה על  ,20%וכן ,לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פ ויים של
השותפות ברכישת יירות ערך של רציו פטרוליום ,עד לסך מצטבר מירבי של  60מיליו י ש"ח.
היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה.".
 .5.2אפשרות למכירת כתבי אופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום
במסגרת ישיבת ועדת הביקורת מיום  22.11.2020ה זכרת בסעיף  5.1לעיל ,הוחלט ב וסף,
לאור השיקולים וה ימוקים המפורטים בסעיף  6.2לדוח זימון האסיפה ,לפ ות לקבלת אישור
האסיפה הכללית של השותפות לכך שככל ועד בסמוך למועד המימוש האחרון של כתבי
האופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום ,ועדת הביקורת תחליט שלא לממש את כתבי האופציה
)סדרה  (2של רציו פטרוליום המוחזקים בידי השותפות )כולם או חלקם( ,תוסמך ועדת
הביקורת לאשר לשותפות למכור את כתבי האופציה שיוותרו בידי השותפות למי שהשותף
הכללי והשותפות והגים בהם כחלק מבעלי השליטה בשותף הכללי ,לקרוב של מי מהם או
לתאגיד בשליטתם או שהם בעלי ע יין בו וזאת לצורך מימושם ,ובלבד שהעסקה תהיה במחיר
שלא יפחת ממחיר כתבי האופציה האמורים בבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ באותה
העת.
לפרטים וספים ראו סעיף  2.2לדוח זימון האסיפה.
וסח ההחלטה המוצעת:
" במקרה בו ועדת הביקורת תחליט שלא לממש את כתבי אופציה )סדרה  (2של רציו פטרוליום
)כולם או חלקם( ,להסמיך את ועדת הביקורת לאשר מכירה של כתבי האופציה שיוותרו בידי
השותפות למי שהשותף הכללי והשותפות והגים בהם כחלק מבעלי השליטה בשותף הכללי,
לקרוב של מי מהם או לתאגיד בשליטתם או שהם בעלי ע ין בו וזאת לצורך מימושם ,ובלבד
שהעסקה תהיה במחיר שלא יפחת ממחיר כתבי האופציה האמורים בבורסה ל יירות ערך
בתל אביב בע"מ באותה העת".
 .6המקום והמועד ש יתן לעיין ב וסח המלא של ההחלטות המוצעות במסמכים
יתן לעיין ב וסח הדוח המיידי ,הודעות עמדה וכתב ההצבעה באתר האי טר ט של הבורסה
 www.maya.tase.co.ilובאתר ההפצה של רשות יירות ערך .www.magna.isa.gov.il
כמו כן ,יתן לעיין ב וסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות ,ברח' יהודה הלוי ,85
תל אביב ,בתיאום מראש בטלפון  03-5661338וזאת עד למועד כי וס האסיפה.
 .7הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות
 .7.1הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה המוצעת ב ושא המפורט בסעיף  5.1לעיל הי ו רוב של לא
פחות מ 75% -מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה (1) :במ יין
קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות השתתפות שאי ם
חברת השותף הכללי ,בעל השליטה בה וכן מי שאי ם בעלי ע יין אישי באישור ההחלטה,
המשתתפים בהצבעה; במ יין הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו
בחשבון קולות ה מ עים; ) (2סך קולות המת גדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות
האמורים בפסקה ) (1לא עלה על שיעור של ש י אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי
יחידות ההשתתפות.
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 .7.2הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה המוצעת ב ושא המפורט בסעיף  5.2לעיל הי ו רוב מכלל
הקולות המשתתפים בהצבעה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה (1) :במ יין קולות הרוב באסיפה
הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות השתתפות שאי ם חברת השותף הכללי ,בעל
השליטה בה וכן מי שאי ם בעלי ע יין אישי באישור ההחלטה ,המשתתפים בהצבעה; במ יין
הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות ה מ עים; ) (2סך
קולות המת גדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה ) (1לא עלה על שיעור
של ש י אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.
 .8פרטים וספים
.8.1
.8.2

.8.3
.8.4

.8.5

.8.6
.8.7
.8.8

.8.9

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות החלק הש י של כתב הצבעה זה.
בחלק הש י של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור
מהות הזיקה הרלוו טית ,בהתייחס ל ושאים המפורטים בסעיף  5.1ו 5.2 -לעיל .מובהר בזאת,
כי בעל יחידות השתתפות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה ,לא תבוא
הצבעתו במ יין הקולות.
ב וסף ,בהתאם לה חיית גילוי של רשות יירות ערך מיום  30.11.2011בדבר אופן ההצבעה של
בעלי ע יין ,ושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ,מוקצה בחלק הש י 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 האלקטרו ית הפועלת לפי סימן ב'
לפרק ז' 2לחוק יירות ערך )"מערכת ההצבעה האלקטרו ית"( ,ולגבי בעל יחידות הרשום
בספרי ה אמן 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
האלקטרו ית ,אישור בעלות זה די ו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות לא רשום ה כלל
בו.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הי ו עד
שש ) (6שעות לפ י מועד כי וס האסיפה ,קרי 31 :בדצמבר ,2020 ,עד השעה  ,08:00ולבעלי
יחידות לא רשום הי ו עד ארבע ) (4שעות לפ י כי וס האסיפה ,קרי 31 :בדצמבר ,2020 ,עד
השעה .10:00
מערכת ההצבעה האלקטרו ית תי על שש ) (6שעות לפ י מועד כי וס האסיפה ,קרי31 :
בדצמבר ,2020 ,עד השעה  .08:00יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרו ית עד למועד כאמור.
בעל יחידות השתתפות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית
בהתאם לאמור.
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי ציגה  -משרדי ד"ר זאב הול דר ,משרד
עורכי דין ,שבשד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש החיצו י של
השותפות ,טלפון  03-5665005פקס  ,03-5665015במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרו י
 itay@holender.co.ilאו באמצעות דואר רשום .המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה
לשותפות הי ו עד  10ימים לפ י מועד כי וס האסיפה ,קרי 21 :בדצמבר.2020 ,
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הי ו לא יאוחר מ 5-ימים לפ י
מועד כי וס האסיפה ,קרי 26 :בדצמבר.2020 ,

 .8.10כתב ההצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האי טר ט של הבורסה ,www.maya.tase.co.il
ובאתר ההפצה של רשות יירות ערך .www.magna.isa.gov.il

 .8.11בעל יחידות זכאי לקבל את אישור הבעלות בס יף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר ,אם
ביקש זאת ,ובקשה לע יין זה תי תן מראש לחשבון יירות ערך מסוים .בעל יחידות לא רשום
רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרו ית.
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 .8.12בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרו י בלא תמורה קישורית ל וסח כתב ההצבעה
והודעות עמדה )אם תהיי ה( באתר ההפצה ,מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק
ביחידותיו ,אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעו יין לקבל קישורית כאמור או
שהוא מעו יין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום .הודעה לע יין כתב הצבעה תחול גם
לע יין קבלת הודעות עמדה.
 .8.13בעל יחידות אחד או יותר המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל
זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהו פקו על-ידי ה אמן ,וכן מי שמחזיק בשיעור
כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאי ן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי שליטה
בשותף הכללי ,יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר כי וס 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 שהו פקו על-ידי ה אמן ה ה 56,192,152
יחידות .כמות היחידות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה שהו פקו על-ידי ה אמן שאי ן
מוחזקות בידי השותף הכללי ובעלי שליטה בשותף הכללי ה ה  44,153,353יחידות.
 .8.14לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ,ייתכן שיהיו שי ויים בהחלטות שעל סדר היום )לרבות
הוספת ושא( וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה .ככל שיבוצעו שי ויים כאמור ו/או
יפורסמו הודעות עמדה ,יתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות באתר ההפצה של רשות
יירות ערך.
ככל שיהיו שי ויים בסדר היום לרבות הוספת ושא לסדר היום ,השותפות תמציא וסח כתב
הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.
בעל יחידות השתתפות יציין את אופן הצבעתו לגבי ה ושא שעל סדר היום בחלקו הש י של כתב
הצבעה זה.

4

כתב הצבעה – חלק ש י
בהתאם לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו –  2005ובשי ויים המחויבים
שם השותפות המוגבלת :רציו חיפושי פט ) – (1992שותפות מוגבלת
מען השותפות )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(:
משרדי ד"ר זאב הול דר ,משרד עורכי דין ,שד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש
החיצו י של השותפות ,טלפון  03-5665005פקס  ,03-5665015במסירה ביד או באמצעות דואר
אלקטרו י  itay@holender.co.ilאו באמצעות דואר רשום.
מס' השותפות550012777 :
מועד האסיפה :יום ה' 31 ,בדצמבר 2020 ,בשעה 14:00
סוג האסיפה :אסיפה מיוחדת של בעלי היחידות
המועד הקובע :יום ד' 2 ,בדצמבר  ,2020בתום יום המסחר בבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ
פרטי בעל היחידות
 .1שם בעל היחידות__________________________ :
 .2מס' זהות_______________________________ :
 .3אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית:
מס' דרכון______________________________ :
המדי ה שבה הוצא_________________________ :
בתוקף עד_______________________________ :
 .4אם בעל היחידות הוא תאגיד:
מס' תאגיד______________________________ :
מדי ת ההתאגדות_________________________ :
סיווג משתתף באסיפה
א ציין האם ה ך:


"בעל ע יין" כהגדרתו בסעיף  1לחוק יירות ערך ,תשכ"ח.1968-



"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתק ה  1לתק ות הפיקוח על שירותים פי סיים )קופות גמל(
)השתתפות חברה מ הלת באסיפה כללית( ,התשס"ט ,2009-וכן מ הל קרן להשקעות משותפות
ב אמ ות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות ב אמ ות ,התש "ד.1994-



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



אי י אחד מה "ל.
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אופן ההצבעה בע יין ההחלטות שעל סדר היום

אופן

ה ושא שעל סדר היום

בעד

ההצבעה1

גד

מע

לע ין אישור עסקה לפי
סעיפים  255ו 272-עד
 275לחוק החברות,
שהרוב ה דרש לאישורה
אי ו רוב רגיל  -האם
אתה בעל שליטה ,בעל
ע ין אישי בהחלטה,
ושא משרה בכירה או
משקיע מוסדי?2
לא
כן*

השקעה ברציו פטרוליום
)כמפורט בסעיף  5.1לעיל(
אפשרות למכירת כתבי אופציה )סדרה  (2של
רציו פטרוליום
)כמפורט בסעיף  5.2לעיל(
*פירוט בדבר זיקה )ככל שרלוו טי(:

הערות בהתאם לתק ות
 .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 האלקטרו ית.
 .2לבעלי יחידות רשומים במרשם בעלי היחידות – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת
התאגדות.

תאריך_________________ :

1
2

חתימה________________ :

אי סימון ייחשב כהימ עות מהצבעה באותו ושא.
בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ,הצבעתו לא תבוא במ יין.
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