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 חוזרים לפגיעה במשקיעים בדלק קידוחים הודעת עמדה לעניין נסיונות

שותפות  –בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות דלק קידוחים  ,אנו החתומים מטה

דירקטוריון , מתכבדים לפרוס בפני השותפותהלן: "השותפות"( ל) מוגבלת

ההשתתפות את עמדתנו ביחס להתנהלות  'מוסדיים ומחזיקי יח, השותפות

 :להלןכמפורט  שותפות דלק קידוחים

 בשנות התשעים הולכים יה"שאנו משקיעי דלק קידוחים עוד מהנפקת אבנר 

ארוכות בעקבות אין " שנות בצורת" בדרך לצד משקיעים נוספים בענף גם לאחר

עם זאת  ם.בשים אשר גרמו לנו להפסדים צורביקידוחים יכ ספור קידוחים שנתגלו

כשפיעמה בנו התקווה  ההיו ב" מהמרים" ואו" משוגעים" המשכנו בהרפתקה שרק

  ז.או הג/שיום אחד יימצא הנפט ו

ותשתף אותנו ברווחים  האמנו תמיד שאנו חלק משותפות שתהיה אמונה ואמינה

 .פ הסכם השותפות עליו אנו חתומים"לכשייוצרו כמתחייב ע

 מיזם נועה ומציאת הגז בנועה ומריל 1999 מאז כניסתו של מר תשובה בשנת
בעלת השליטה בשותפות דלק )קבוצת דלק  פועלת הנהלת ,ולאחר מכן בתמר

  )קיימת אז ש שהייתה"יחד עם הנהלת אבנר יה קידוחים בראשות יצחק תשובה
לפגוע  ההלכה למעש במטרה להפוך את יחידות ההשתתפות למניות ובכך

יחידות השתתפות בשותפות מוגבלת אשר מוקנית להם  ביודעין במעמדנו כמחזיקי
 . ברווחי השותפותם את חלק הקבל מידי שנה ובמהלככות בסיסית לז

בשנה ולפני  דולר מיליון 300 שותפות דלק קידוחים נהנית מרווחים של למעלה מ
ממאגר תמר בעקבותיו נהנתה  כשנה וחצי ביצעה עסקת ענק של מכירת חלק

 ףורווח זה טרם הועבר לציבור המשקיעים ואף לא נרמז מתי סוף ס .מרווח נאה
לבולעו במסגרת השינויים  /אולי יש כוונה להעלימו לק להםהוא יחו

 ?  השליטה המבניים אותם מציעה קבוצת דלק בעלת

ד במאגר לוויתן "הרצון לבצע שינוי מבני שיעביר את הזכויות של שותפות דלק
עלול לפגוע פגיעה אנושה במעמדם  ל"בחו מ שאמורה להיסחר"לחברה בע

משמעותי  חלק מידי שנה זכאים היום לקבלאשר של בעלי יחידות ההשתתפות 
 ת. מרווחי השותפו

 לונדון או בבורסהת בבורס, ל"המהלך המוצע מכוון להפצת המניות בבורסה בחו
ובסבירות גבוהה יגרום לדילול המניות שיימסרו לציבור המשקיעים אחרת 

המגיעים להם מן  הרווחיםושבידיהם  יחידות ההשתתפותבתמורה ל
 .יצטמקו בהתאם ר(תממכירת ) העבר



לבעלי יחידות " יציף ערך" השותפות טוענת שהמהלך שהיא מתכוונת לבצע
ע למזג שותפות לפני שנתיים כאשר הוצ טענה דומה נשמעה גם ת. ההשתתפו

המיוחלת  "הצפת הערך "לאחר ביצוע אותו מיזוג ,בדיעבדק. אבנר עם שותפות דל
דלק קידוחים לאחר המיזוג עם  :אוי מבני לא התקיימה אלא נהפוך הומאותו שינ

 .פחות משערה טרם המיזוג 30% בכ אבנר נסחרת

הפרסום על הכוונה להפוך את יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים למניות 
ומאז יחידות ההשתתפות לירידות חדות בשער  ולהנפיק בבורסה של לונדון גרמה

הצפת         בגלל חוסר אמון ציבור המשקיעים.  שער המניה לא מתאושש
 במידה ותהיה כזו, תהיה אך ורק לטובת בעל השליטה בדלק. ,המוצעת הערך

הצפת ערך אמיתית תתקיים אך ורק לכשתבוצע חלוקת רווחים כדוגמת 
 יהש.-ישראמקו

תפגע בכל מ "העברת הזכויות של דלק קידוחים במאגר לוויתן לחברה בע
השותפויות עבור  השותפות ופקודת מנגנוני ההגנה הקיימים מכוח הסכמי

 . בעלי היחידות

 , בה מר תשובה מ כשהיא בשליטת קבוצת דלק ששולט"אם תוקם החברה בע
היא עלולה לבצע רכישות משמעותיות ברמה סיכון גבוהה ובמינוף גבוה כפי 

להביא ך" להציף ער" בעשורים האחרונים ועלולה במקום שפעלה הקבוצה
ביחידות שמחזיקים כיום  להשמדת ערך משמעותית לבעלי המניות שלה

 .דלק קידוחיםהשתתפות 

מחזיקי היחידות בדלק קידוחים אינם חשופים כיום לניהול של קבוצת דלק 
היא השקעה אך ורק באותם הנכסים  ההשקעה בשותפות, במעלה הפירמידה

ידי  כאשר החלטות התפעול מתבצעות על שבעלי היחידות השקיעו בהם ומימנו
לה לרכוש השותפות אינה יכו, מעורבות של קבוצת דלק י ללא'חברת נובל אנרג

אינה יכולה לקבל החלטות מימון ללא אישור מצד ם ואו להשקיע בנכסים נוספי
 .בעלי היחידות

לאחר עשרות שנים של השקעה בתנאי אי וודאות וסיכון עצום מחזיקי יחידות 
תרגילים פירות השקעתם ולא להיות חשופים ל ההשתתפות מעוניינים לקצור את

השנים בקבוצת  שינויים מבניים ושאר מהלכים שכבר בוצעו במהלך, פיננסיים
די להזכיר את הניסיונות הרבים  ם,ם של המשקיעידלק ושנועדו להדיר את רגליה

בהחלטת . קבוצת דלק שקדמו לביצוע הצעת רכש בדלק אנרגיה והתרגילים של
י משקיעים בדלק אנרגיה "שהוגשה ע ש המחוזי בעניין התביעה הייצוגית"ביהמ

 הוגן עמדת בית המשפט הייתה כי הנהלת קבוצת דלק פעלה באופן לא
במטרה להוציא את דלק אנרגיה ממדדי המניות המובילים ובכך פגעה 

 .ונקנסה על כך באינטרסים של המחזיקים מהציבור

ההתנהלות הזו פוגעת לא רק במחזיקים מהציבור אלא גם באחזקות של הגופים 

המוסדיים שמחזיקים נתח משמעותי ביחידות ההשתתפות בדלק קידוחים דרכם 

 .לפנסיה ולל חסכונותהם משקיעים את חסכונות הציבור כ

 



בעניין המס שפוגע במשקיעים של שותפות דלק קידוחים כזכור  ,בנושא נוסף
טה לטובת המשקיעים עליה והתקבלה החל ש המחוזי"הוגשה תביעה לביהמ

כאשר כוונת הנהלת דלק קידוחים  ש העליון"דלק לביהמבוצת מערערת ק
לגרום לבעלי יחידות ההשתתפות להיות מחוייבי מס וזאת בראשות תשובה 

דבר אשר יגרום למחזיקי יחידות ההשתתפות למכור  עוד בטרם חולקו רווחים
 את אחזקותיהם ביחידות.

תו לשתף תפתגופים המוסדיים שלא לכם ה פנייתנו זו מכוונת בעיקר

יפגעו בקרנות הפנסיה וקופות הגמל אם שפעולה במהלכים חד צדדים 

של דלק  חלילה תצלח דרכו של תשובה דינה של דלק קידוחים יהיה כדינה

 ם של הנהלת דלק בלבד. גיה והצפת הערך היחידה תהיה לכיסאנר

בעל השליטה נהנה מתמלוגים עבור חלקו בהכנסות השותפות כפי עוד נוסיף כי 

שנקבע בהסכם השותפות באין מפריע אבל מונע מבעלי היחידות לקבל את 

חלקם ברווחי השותפות שמגיעים להם מכוח הסכם השותפות. )הסבר: הסכם 

השותפות חילק את הזכויות בין השותף הכללי לבין בעלי היחידות את הזכויות 

ת בשותפות: השותף הכללי מקבל תמלוג שהוא אחוז מתוך הכנסות הכלכליו

השותפות ובעלי היחידות זכאים לקבל את חלקם ברווחי השותפות. הניסיון 

המתשמך של דלק למנוע חלוקה ולערער על זכותם של בעלי היחידות לקבל את 

חלקם ברווחי השותפות זועק על רקע זה שהוא מקבל באין מפריע את חלקו 

ות השותפות כתמלוגים. אגב, גם בעניין הזה הנהלת השותפות החליטה בהכנס

הנה עוד  -שמגיע תמלוג על "מוגדל" לפני שנה. החלטה שהמפקח מערער עליה 

דוגמה של בעל שליטה שמקבל החלטות על הגדלות הנתח המגיע לו מתוך 

 ) הכנסות השותפות וממשיך לפגוע בחלקם של בעלי היחידות

ל חברה ונושאי תפקידים בכירים בחברה ציבורית הוא "מנכתפקיד ולסיכום: 

יעדי החברה ולשאוף למקסם את הרווחים לבעלי  את לקדםו להשיא רווח לחברה

לא הצפת ערך יכולה להיות אך ורק לאחר חלוקת רווחים מוסדרת  .המניות

 .לבעלי יחידות ההשתתפותרק לבעל השליטה אלה גם 

כינוס האסיפה של  בטרםעוד  לאלתר לפרסם נייר עמדה זה אתמבקשים בז

 .שותפות דלק קידוחים

 אנו החתומים בזאת :

 ,ורד עטיה ,משה ויידברג ,סודרי גבי וגאולה ,סודרי משה ,דוד יפרח

 .יצחק לסמן ,מיכאל ווקס ,יהודה גבאי ,קזנסקי סימה

david12121959@gmail.com 

eladles23@gmail.com 

 .ירושלים 22 כנפי נשרים' רשות לניירות ערך רח –העתק 

seclaw@isa.gov.il 

 02-6597565: פקס
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