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 ג.א.נ.,

 קט עין צוריםפרוילרכישת זכויות במימוש אופציה : הנדון

 26%קיבוץ עין צורים מחזיק , לפיו 20201דוח התקופתי של החברה לשנת ל 16.1בסעיף  [1בהערה ]משך לאמור הב

"(, ועומדת הכללי השותף"( ומהשותף הכללי שלה )"הפרויקט שותפותמהשותפות המחזיקה בפרויקט עין צורים )"

כי  לעדכןהחברה תכבדת מ ,ובשותף הכללי הפרויקט מהזכויות הכלכליות בשותפות 50%האופציה לרכוש עד לו 

שותפות בבעלות , "(אנד פרטנרס משקים)" , נחתם בין משקים אנד פרטנרס, שותפות מוגבלת2021, במרץ 18ביום 

למימוש ביחס , הסכם ("הקיבוץאו " "עין צורים קיבוץ)" קבוצת עין צורים אגש"ח בע"מו מלאה של החברה

 ."(ההסכם)" של הקיבוץכאמור האופציה 

 בשותפות מזכויות 50%ויעמדו על יגדלו כלכליות של הקיבוץ בפרויקט זכויותיו הבהתאם להוראות ההסכם, 

שישולם  למשקים אנד פרטנרס ש"ח 3,270,000של כולל בסך תמורה  , וזאת כנגד תשלוםהכללי ובשותף הפרויקט

 2021, בדצמבר 31יושלם עד ליום לא התשלום במידה ו, כאשר , בין היתר מתוך רווחי הפרויקטבמספר פעימות

  .רעונה המלאיעד לפ 3.75%היתרה תצבור ריבית שנתית של 

 אחד שכל כך, הכללי ובשותף הפרויקט בשותפות הקיבוץ של הכלכליות זכויותיועודכנו י ההסכםחתימת  לאחר

כמו כן,  .הפרויקט בשותפות 49.995% -ו הכללי בשותף מהזכויות 50% יחזיקו והקיבוץ פרטנרס אנד ממשקים

, באופן בו למשקים אנד פרטנרס רוב בדירקטוריון השותף הכללי ניהול וקבלת ההחלטותה מנגנוניעודכנו י

  .הצדדיםלהסכמת שני  אישורן כפוףשורה של החלטות אשר  נקבעווהשותפות, אך 

  ההלוואה מיתרת 50% לקבלת זכויותיה אתלקיבוץ פרטנרס בנוסף, במסגרת ההסכם המחתה משקים אנד 

לפרטים ראו ש"ח.  מיליון 9.3-כעל  31.12.2020ליום נכון  תיתרת ההלוואה עומד) הפרויקט לשותפות שהעמידה

מהגירעון הנצבר של שותפות הפרויקט )יתרת הגירעון  50%-בנוסף, הקיבוץ יחויב ב .(דוח התקופתיל 28.4.2סעיף 

 הפרויקט משותפות לקבל זכאי יהיה שהקיבוץ כספיםנקבע כי ש"ח(. אלף  600-כעל  31.12.2020ליום עומדת נכון 

משקים אנד נקבע כי כמו כן,  .ההסכם פי על התמורה תשלום לצורך ובראשונה בראש ישמשו, ההלוואה עם בקשר

מתן למכל סכום שיתקבל אצלה מאת שותפות הפרויקט בהתאם להוראות הסכם  50%לקיבוץ  תעבירפרטנרס 

 . 2018במאי,  22לשירותי ניהול בינה לבין שותפות הפרויקט מיום 

 להבטחת הפרויקט של המממן הגורם לטובת שועבדוי הפרויקט בשותפות הקיבוץ של זכויותיולאמור,  בהמשך

 .הפרויקט לשותפות המממן הגורם ייד על שהועמד המימון פירעון

 בכבוד רב,                                                                                                                                          

 בע"מ אנרגיות מתחדשות  -משק אנרגיה                                                                                                      
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