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 1מפרויקט רותם  80%חתימה על מזכר הבנות למכירת  – מיידי ח"דוהנדון: 

מתכבדת  החברה (,2019-01-049962)מס' אסמכתא:  12.6.19בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 

 ,"(ר ההבנותמזכמחייב )" לאבמזכר הבנות "( הקונה)" השקעותקרן עם  התקשרה 17.6.19ביום להודיע, כי 

תחנת הכוח "רותם ב המחזיקהשל החברה, ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ,  הבתת חברמניות מ 80%ת מכירל

 28.3.2019אשר פורסם ביום  31.12.2018לדוח התקופתי של החברה ליום  4.3-ו 4.2.1בסעיפים  כמתואר ,"1

 .מפורט להלן, כ("הפרוייקט, ""חברת הבת"להלן, בהתאמה: ) (2019-01-028996 )מס' אסמכתא:

 :בין הצדדים שנחתם להלן עיקרי מזכר ההבנות

ממניות  80% החברה תמכור"(, המפורטהסכם העל הסכם השקעה מפורט )" ת הצדדיםבכפוף לחתימ .1

 53.75מיליון ש"ח, המשקף שווי לחברת הבת של  43של  "(, במחיר ותמכרהנהמניות )"קונה ל ת הבתחבר

וביחד  "התמורה)" הפיננסי.( base caseמיליון ש"ח בכפוף לעמידת המתקן בביצועים ובמודל הבסיס )

  .("העסקה"

במועד החתימה על ההסכם בשני תשלומים, כדלקמן: הנמכרות תשולם לחברה עבור המניות  התמורה .2

מהתמורה, לפי  5%במזומן או ערבות בנקאית אוטונומית בגובה  המפורט הקונה יעמיד לחברה מקדמה

יום מהמועד בו תמציא החברה לקונה  30, תשולם בתוך 95%התמורה, בגובה יתרת החלטת החברה.

 לרשת החשמל וקבלת חשבונית ראשונה מחברת החשמל. 1רותם אישור על חיבור תחנת הכוח 

 התנאים)" תנאים מתליםכי השלמת ההעסקה תהה כפופה להתקיימות בנוסף, הסכימו הצדדים  .3

-אישור העסקה על( 2) ;(במזכר ההבנותהשלמת בדיקת הנאותות )כהגדרתה ( 1, כדלקמן: )"(המתלים

להשלמת העסקה מעת ( קבלת כל האישורים הנדרשים 3; )הצדדיםידי האורגנים הרלוונטיים אצל 

( קבלת מכתב 4)-ו ;והממונה על התחרות בכלל זה רשות החשמלו צדדים שלישיים, ככל ואלו נדרשים

מועדים להשלמת התנאים   .(EPC) 1ויתור תביעות מהחברה המבצעת הנוכחית של פרויקט רותם 

 ידי הצדדים במסגרת ההסכם המפורט.-המתלים כאמור, יסוכמו על

לפיו לקונה זכות קדימה על מנגנון להבטחת תשואה לקונה,  כי ההסכם המפורט יכלול הוסכםעוד  .4

ככל ולא יגויס חוב בנקאי  נוסחה לחישוב התאמת מחיר הרכישהכן יכלול ו 1פרויקט רותם מתזרים ה

  .לפרויקט

, ולקידום ת הבתידי הקונה לפרוייקט ולחבר-עריכת בדיקת נאותות עלהצדדים ישתפו פעולה לצורך  .5

יום  75של במשך תקופה  להביא למימושו,במטרה  ,המו"מ ביניהם לקראת חתימה על ההסכם המפורט

 החברהמהלך תקופת מזכר ההבנות, תהיה . ב"(מזכר ההבנותתקופת )" חתימת מזכר ההבנותמועד מ
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פועלת בימים אלה, ועשויה לפעול, במהלך תקופת  החברהכי  קונהלאמור לעיל, ידוע מבלי לגרוע מה .6

-2019-01, מס' אסמכתא: 27.5.2019מיידי מיום ה)כמפורט בדיווח  מזכר ההבנות לגיוס אג"ח להמרה

שבמסגרתו צפוי להיות  ,(2019-01-050907, מס' אסמכתא: 16.6.19, וכן בדיווח המיידי מיום 051556

וכשי האג"ח להמרה. במידה וייחתם בין הצדדים ההסכם לטובת ר חברת הבתמוטל שעבוד על מניות 

, תחת מנגנון חברת הבתלפרעון האג"ח להמרה ולהסרת השעבוד על מניות  החברההמפורט, תפעל 

 נאמנות כפי שיוסכם בין הצדדים בהסכם המפורט.

וכן  ,מפורטישתכלל לכדי חתימה על הסכם מזכר ההבנות אם היובהר כי נכון למועד דוח זה אין כל ודאות 

 .העסקהכי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת 

הסכם ב התקשרותה, תנאי המפורטסכם הה ו שלחתימתלרבות המפורט בדו"ח זה, המידע יובהר, כי 

, 1968 - התשכ"ח ,מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ר, הינו בגדוכיוצ"במפורט ה

הערכה בלבד המתבססת על המידע הקיים בידי החברה נכון למועד  ומהווהאשר אין וודאות כי יתממש 

דו"ח זה ועל הערכות ההנהלה. מידע זה נסמך על הערכות ונתונים נוכחיים המצויים בידי הנהלת החברה, 

, או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת שאינם בשליטת החברה ומותנה בהתקיימות תנאים שונים

החברה וצדדים שלישיים, ככל שיידרשו, השלמת משא ומתן לגבי תנאי ההסכם  ובכלל זה אישורי מוסדות

כגון פרמטרים כלכליים הכרוכים בתחשיב העסקה וכן בהשפעתם של גורמי הסיכון החלים על  פורט,המ

פעילות החברה. המידע כאמור, עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהמפורט לעיל, בכפוף 

שתושגנה, אפשרויות התאמה שיידונו, תחשיבי העסקה הסופיים, משתני רגולציה, להסכמות הסופיות 

 משתנים מאקרו כלכליים שונים וכיוצ"ב. 

 

 בכבוד רב,       

 ברנמילר אנרג'י בע"מ       

 נגב, יועצת משפטית  -נחתם ע"י: עו"ד יסמין וגמן       
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