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 ג.א.נ.,

מימוש אופציה להגדלת שיעורי החזקה בחברת פרויקט ייעודית שצפויה להגיש הצעה להשתתפות : הנדון

 וואט באיזור דימונה-מגה 300במכרז להקמת מתקן סולארי בהספק של עד 

בדבר , 2לנספח לדוח החצי שנתי של החברה 11בסעיף ולאמור  1החברהלתשקיף  6.34.4.1בהמשך לאמור בסעיף 

בהסכם "( משקים אנד פרטנרס, שותפות מוגבלת )"משקים אנד פרטנרס שותפות הבת של החברה, התקשרות

מייסדים עם תאגיד בשליטת משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, משקי עמק יזרעאל אגש"ח 

ת כח בע"מ, לפיו בע"מ, מבעלי השליטה בחברה ועם גורמים נוספים המחזיקים )במישרין ובעקיפין( בדליה אנרגיו

הצדדים ישתפו פעולה לצורך הגשת הצעה להשתתפות במכרז למימון, תכנון, הקמה, הפעלה, תחזוקה והעברה של 

וכן בדבר האופציה  "(מכרז חשכ"ל)" וואט באזור דימונה-מגה 300מתקן סולארי לייצור אנרגיה בהספק של עד 

הייעודית שיקימו הצדדים בחברת הפרויקט  בעקיפין(למשקים אנד פרטנרס להגדיל את שיעור החזקתה )שניתנה 

 מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן: ,)בכפוף לאישור ועדת המכרזים( 50%-לצורך הגשת ההצעה למכרז חשכ"ל עד ל

, הודיעה משקים אנד פרטנרס על רצונה לממש את האופציה שניתנה לה להגדיל את 2021בפברואר,  15ביום 

בעלת המניות היחידה בחברת "(, משקים אנרגיה דימונהימונה, שותפות מוגבלת )"במשקים אנרגיה דהחזקותיה 

ככל שמימוש האופציה כאמור יאושר על ידי ועדת הפרויקט הייעודית שתוקם לצורך הגשת ההצעה במכרז חשכ"ל. 

יתרת , כאשר )כשותף מוגבל( מהזכויות במשקים אנרגיה דימונה 50%-משקים אנד פרטנרס ב תחזיק, המכרזים

( ואתגר כשותף מוגבל מהזכויות 49%על ידי דליה חברות אנרגיה בע"מ ) במשקים אנרגיה דימונה תוחזקהזכויות 

 (.  כשותף הכללי של משקים אנרגיה דימונה מהזכויות 1%פיננסים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )

 ש הצעה להשתתפות במכרז חשכ"ללהגי םאת שלב המיון המוקדם למכרז חשכ"ל ובכוונת הצדדים עברויצוין, כי 

התאם לאמור בסעיף ב .(2021, ביוני 21 עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז )אשר נכון למועד דוח זה, הינו ביום

, נדרשת משקים אנד פרטנרס להעמיד למכרז חשכ"ל מוקדםמיון ה, לאחר מעבר שלב הלתשקיף החברה 6.34.4.1

  במכרז.  הלהעמיד לשם הבטחת הצעת הפרויקט הייעודיתתידרש חברת את חלקה בערבות ש

יובהר, כי האמור לעיל בדבר כוונת משקים אנרגיה דימונה להגיש הצעה להשתתפות במכרז חשכ"ל מהווה מידע 

, אשר עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה 1968-צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 רמים שונים, שחלקם אינם בשליטת החברה, כגון שינויי רגולציה ואישורי צדדים שלישיים.מהצפוי, כתוצאה מגו

 

                                                           

 "(.תשקיף החברה( )"051361-01-2020; מס' אסמכתא: 2020ביוני,  8)פורסם ביום  2020ביוני,  9תשקיף מיום  1
( 093549-01-2020) 2020באוגוסט,  25, שפרסמה החברה ביום 2020וני, בי 30דו"ח חצי שנתי לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  2

 "(.הדוח החצי שנתי)"
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 ידי:-נחתם במועד הדיווח על
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