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 ין מיזוג אבנר עם דלק קידוחיםיעמדה לענ הודעת

                                                                  
, כך במקור(  לתוך שותפות דלק"ד, זאת בהמשך 'תחוסל'לאשר מיזוג של אבנר )  וההסכם הנלווהבעקבות פרסום הזימון לאסיפה 

  :להלןכד , מועברת בזה עמדתנו (7.8.16ב )ת להחלטת הביניים של הוועדה המיוחד

שהמיזוג הוא  לאור זאתמכיוון שלדעתנו הנזק שעלול להיגרם לנו צפוי לעלות בהרבה על התועלת  אנו  מתנגדים למיזוג

  קודמות אודות שותפויות מוגבלות.שאין בה כמעט פסיקות  של שותפויות מוגבלותבטריטוריה י תקדים קיצונ

מאפשרת  , צפוי שרובם ככולם יתבצעו אך אי הודאות במצבם לאהיוםל אחד מהנכסים )מיליארדי דולרים( ומצבם בשל גודלו של כ

מה  תוצאותיו מהלך זה,על בשרם את  וילמדו אין זה הזמן והמקום שהמחזיקים ייקחו את הסיכוןאנו סבורים ש  להעריך את שווים

 עוד שהשותפויות תמשכנה להתנהל היטב גם בלעדיו. 

ביטולה של אבנר צפוי לפגוע במחזיקי יחידות המיעוט בכל המישורים, הכלכלי הניהולי והמשפטי כולל ביטול הסכמים ושינוי זכויות. 

כפי שעשתה בהרחבה רבה בהצגת התועלת הכללית  ,הנזק האפשרי לבעלי היחידות לפוטנציאל התייחסהלמצער, הוועדה לא 

  טוב עבורם.יזוג המשלמעט הבעת עמדה כללית  ,תלשותפויו

 הוא כמעט בכל נושא כדלהלן. שותף המוגבל ובמחזיקי יחידות המיעוטהבציבור פוטנציאל הפגיעה 

 

  פגיעה כלכלית

בשותפות מאידך, עלולים לגרום והערך העצום של כמעט כל נכס ההוגן היחסי של השותפויות, מחד  אי הודאות בהערכת השווי

 שצפויה להתברר תוך זמן קצר יחסי.היום לבין שווים בפועל כפי שהיא  כמעט כל הנכסים בהערכת הסטאטוס של לפער גדול מאד

( רק הצפויההכנסות  תזריםהערכת השווי למיזוג על פי 'גישת שוק' )'הכול כלול'( אינה בודקת שווי נכסי 'אמיתי' וגם 'גישת הכנסות' )

 לא ידועים.  כיוון שתנאי העסקותצמצם את הטעות ת

. אפשר היחידות צפויים לגלות, כמעט לאחר כל עסקה, שמה שקיבלו שונה מאד מהשווי שהיו אמורים לקבל מחזיקיכך 

 במיזוג אבנר ודלק"דלהשמיע לגבי כל מיזוג של חברות או שותפויות שרוצות להתמזג אך אין זה כך וההבדל ניתן להגיד שטענה כזו 

 בהערכתו.  שקיימת היוםאי הודאות הגדולה  שילוב בין השווי העצום של כל נכס לביןה  הוא כאמור

 

אבנר צפויה הייתה לקבל תנין. לפני מיזוג -דוגמא מובהקת לפגיעה כלכלית במחזיקי אבנר היא עסקת המכירה שסוכמה לכריש

ד מהם )כיוון שרוב התשלום הוא בתמלוגים בעתימיליארד דולר(  10-12)מכירת הגז מהמאגר   יותר מדלק"ד כמאתיים מיליון דולר

עשרות מיליוני 'אבנר'  יקבלו  מחזיקי )ועם הפרמיה שמקבלת אבנר(המיזוג  אחרימופחת התמלוג לכללי, שיותר מכפול בדלק"ד( ואילו 

 .שיקבלו מחזיקי דלק"ד פחות מאלו דולרים 

שלא ידוע מתי העסקה  תנין זו ע'סקה קימת שהמיזוג משנה לרעת אחד הצדדים את התנאים ויתרה מכך, כיון-נציין במיוחד שבכריש

 .תתבצע, לפני או אחרי המיזוג, גם לא ניתן להעריך את השפעתה

 

יכול שתפגע בהם בעת חלוקת הרווחים כפי שקרה  1:5.32" ביחס של צמצום כמות היחידות המוחזקות בידי בעלי יחידות "אבנר

 בעבר בחברות בהן בוצע "ספליט הפוך". 

חלוקת מניות הטבה למחזיקי דלק קידוחים וקביעת שער השופות מניות אבנר, היינו  מדוע לא יבוצע האיחוד עפ"י ערכן של

 זה יביא להרגעת הרוחות מחד וליצירת שער אטרקטיבי יותר עבור השותפות המאוחדת.המאוחדת על פי שער "אבנר". 

 

 



 

  סילוק המפקח הנבחר

המיזוג )'חיסול' אבנר( על יחידות המיעוט מהציבור. המפקח המכהן של אבנר נבחר, לראשונה בשותפות, בהמלצתם ועל ידי ב

   יגרום לסילוקו מהתפקיד.

האפשרות שהמפקח הנבחר של אבנר יסולק מתפקידו ואפילו הסיכון שיוחלף בהצבעה, כשהוא דרוש יותר מתמיד כדי להגן על 

 הזכויות והנכסים של בעלי היחידות, היא לבדה מצדיקה שהם יתנגדו למיזוג היום.

  תשלום המס ע"י השותפויות

תשלום המס ע"י השותפויות הוא בעיה קריטית למחזיקי היחידות. שיטת "המס הממוצע" שהכללי רוצה לקבוע צפויה לדחוק אותם 

 הנושא מטופל כעת ע"י המפקח  שנבחר בהמלצה וע"י מחזיקי יחידות מהציבור. .מהשותפויות

 יאבד את תפקידו מחמת המיזוג. הנבחריטופל אם המפקח   הנושא נגרר ע"י הכללי ויש חשש ברור שהוא לא

  מעמדם של מחזיקי היחידות באסיפה

בשותפות הממוזגת מה שיפגע במעמדם באסיפה בשני היבטים אבנר של בעלי יחידות  המיזוג יגרום לקיטון בגובה האחזקה

 . תוצאות ההצבעהולהשפיע על  החלטות להצבעה להביאחשובים, 

המתוקן של דלק"ד לשותפות ממוזגת אמנם תוקנו שתי הוראות, הבאת החלטות להצבעה וכינוס אסיפה מיוחדת, בהסכם הנאמנות 

רק שהבעיה לא טופלה ברוב הוראות האחרות, כגון הצגת מועמד לתפקיד מפקח, בחירת המפקח,  ,)הונמך לחצי האחוז הדרוש(

 שליטה ועוד. , הצעה פרטית עסקה חריגה עם בעלאישור מדיניות התגמול לבעלי משרה, אישור תנאי השכר למנכ"ל

 

 יתרונות המיזוג

)מנכ"ל  קיימים ממילאכפי שהם מוצגים בזימון אינם מתמודדים עם פוטנציאל הנזק הגדול לבעלי היחידות. רוב היתרונות כבר  

וניים( וניתן להרחיבם. כל האחרים ונושאי משרה משותפים, התנהלות משותפת, פעילות משותפת, חיסכון בעלויות, ייעול תהליכים ארג

)יתרונות לגודל, הגדלת סחירות, כניסת משקיעים מהארץ ומחו"ל, יציבות, פישוט תהליכים(והם התבצעו היטב  ולא רלבנטייםכמעט 

   בים טתיס ובתמר(. SPCגם ללא מיזוג )מימון באמצעות חברות ייעודיות 

 

  היבטים משפטיים

הבדלים גדולים בין שתי  םג שותפויות נסמכת על חוק החברות רק שצריך לזכור שלא רק שקיימיפקודת השותפויות שמאפשרת למז

הישויות אלא גם שלשותפויות כמעט ואין תקדימים ופסיקות. לכן דעתנו שההפניה לחוק היא בגדר קו מנחה ברור אבל אין הכוונה 

א ניתן לאמץ במדויק את הוראות החוק כלשונן כך שצריך שצריך להעתיק לשותפות 'אחת לאחת' כול הוראה ושיש נושאים שבהם ל

לנהוג בזהירות וכאשר יש ספק, בעיקר לגבי הוראות שעלולות לפגוע בשותף המוגבל ובמחזיקי היחידות, המפקח חייב לפנות לבית 

 וזגת(. המשפט למתן הוראות ולא להסתפק בפרשנות של הכללי )דוגמא ברורה היא כיצד מתמנה מפקח חדש בשותפות ממ

 סיכום

המיזוג הוא כאמור תקדים קיצוני שאין ממנו דרך חזרה שגורם לפגיעה היקפית במחזיקי היחידות בכך שמבטל את ההסכמים הקיימים  

הכלכליות המשפטיות בזכויות ובמעמד  ושעל פיהם הם הסתכנו מאד כשרכשו יחידות בשותפות והתנהלו עד עכשיו, זאת כשהשלכותי

 לצפותן. אינן ידועות וקשה

, רמת אי הודאות תיקטן זה לא הזמן והמקום לבצע מיזוג אלא לאחר שעסקי השותפויות יתייצבועל כן נחזור על שאמרנו, 

 חזרה.       בהרבה ולמחזיקי היחידות תינתן האפשרות להבין את השלכות מיזוג עבורם לפני שיקבלו החלטה שאין ממנה דרך

גיוס כספים בעניינים כגון רים וחמש שנה בכל נושא ועניין והמיזוג לא צפוי לשנות את המצב השותפויות מתנהלות בהצלחה מזה כעש

בסיכון גבוה מאד לחיפושים, חיפושים ותגליות, חתימת על חוזים לאספקת גז בארץ ובחו"ל, גיוסים ממוסדות פיננסיים מובילים בעולם 

מהיר ומוצלח של מאגרים, התנהלות משותפת של השותפויות ברוב  לפיתוח המאגרים, התנהלות מול הממשלה והרגולטורים, פיתוח

  .הנושאים וכד'

( לאספקת גז עם חברת החשמל הירדנית רק מחזקת את הטיעון שהשותפויות פועלות היטב גם ללא 26.9.16חתימת החוזה לאחרונה )

 מיזוג.

 

 בברכה

 

 אביטל זהר 
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