
 

  

 
  לימיטד נוסטרומו אנרגיה

  להלן: ("החברה")
  

  
 9.11.2021תאריך: 

  
  לכבוד      לכבוד 

  הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   רשות ניירות ערך
    

  
  

 פרטית הקצאהבדרך של  מיליוני ש"ח 28 - כהתקשרות בהסכמים לגיוס הון בסך כולל של הנדון: 

נפרדים ובלתי מותנים אחד בשני, הסכמי השקעה ני , התקשרה בש8.11.2021החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

הסכם אחד  "), כאשרההשקעה עסקאותפרטית ("בדרך של הקצאה מיליוני ש"ח  28 - כ לגיוס הון בסך כולל של

 22,110,000 ") אשר התחייבה להשקיע בחברה סך שלמגדל(" מגדל סל מניות ישראל (מקבוצת מגדל)נחתם עם 

ה העוסקת חבר, Freepoint Commodities LLCסכם נוסף נחתם עם חברת "), והההסכם עם מגדל(" ש"ח

שבארה"ב  דלאוורהרשומה במדינת ברכישה, מכירה, אחסון והובלה של אנרגיה וסחורות אחרות וביזמות, 

 ש"ח 6,298,000, אשר התחייבה להשקיע בחברה סך נוסף של )"המשקיעים", וביחד עם מגדל: "פריפוינט"(

בנוסף, במסגרת הסכמי ההשקעה,  )."הסכמי ההשקעה, וביחד עם ההסכם עם מגדל: ""פוינטההסכם עם פרי("

יצוין כי שני המשקיעים הינם  הוענקו למגדל ופריפוינט כתבי אופציה לרכישת מניות החברה, כמפורט להלן.

   .1968- חחוק ניירות ערך, תשכ"על אחד מהמשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה להנמנים משקיעים כשירים 

   להלן יובאו עיקרי ההסכמים:

מגדל ופריפוינט להשקיע בחברה בכפוף להתקיימות התנאי המתלה (כהגדרתו להלן), התחייבו : ההשקעה . 1

 כנגד הקצאת מניות רגילות של החברה, על פי החלוקה שלהלןמיליוני ש"ח  28 - כ כולל שלסך 

מניות רגילות של  660,000כנגד הקצאת  ש"ח 22,110,000מגדל תשקיע בחברה סך של : ")ההשקעה("

מניות רגילות  188,000כנגד הקצאת  ש"ח 6,298,000פריפוינט תשקיע בחברה סך של  ;החברה ללא ערך נקוב

, כהגדרתן (ובטרם ימומשו כתבי האופציה הקצאת המניות כאמורעם השלמת  .של החברה ללא ערך נקוב

בדילול  12.12% - כו(מהונה המונפק של החברה  12.96% - של כ) צפויים הניצעים להחזיק מניות בשיעור להלן

 מלא). 

: המחיר למניה שנקבע בגין ביצוע ההשקעה, הן ביחס למגדל והן ביחס לפריפוינט, עומד על המחיר למניה . 2

ה הממוצע של על שער הנעיל 3.6% - , המשקף הנחה של כ")מחיר המניה בעסקה(" ש"ח למניה 33.50סך של 

ימי המסחר שקדמו למועד חתימת  30 - ") בהבורסהברה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("מחיר מניית הח

 ").שער הנעילה הממוצעהסכמי ההשקעה ("

כתבי , ללא תמורה, , תעניק החברה למגדל ופריפוינטכמפורט לעילבנוסף להקצאת המניות  :אופציות . 3

כאשר למגדל "), האופציותאופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה ("

למימוש למניות  האופציות תהיינה ניתנותאופציות.  94,000אופציות ולפריפוינט תוענקנה  330,000 תוענקנה

אופציה, ש"ח לכל  46.90, במחיר מימוש של חודשים ממועד הקצאתן 30 רגילות של החברה לתקופה של

על שער הנעילה  35% - על מחיר המניה בעסקה וכן פרמיה בשיעור של כ 40% - המשקף פרמיה בשיעור של כ

 הממוצע.
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פעילותה השוטפת ופיתוח תכניותיה סכום ההשקעה לצורך החברה מייעדת את : השימוש בסכום ההשקעה . 4

טים וייצור, איכות, רגולציה, שיווק ומכירות ובכלל זה הרחבת צוותי המו"פ, הנדסה, ניהול פרויק העסקיות

  ) וכיו"ב.בעיקר בארה"ב(

 , כמקובל בהסכמים מהסוג הזה. הצדדיםמצגים של הסכמי ההשקעה כוללים : מצגים . 5

קבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך של ב , בין היתר,: השלמת העסקה מותניתאישורים נדרשים . 6

  . ")התנאי המתלה(" החברה למסחר

בדבר ר התנאים הנדרשים בקשר עם הקצאת המניות וכתבי האופציה, יובאו במסגרת דיווח מיידי ית . 7

, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה הקצאה פרטית מהותית ושאינה מהותית

 .2000- רשומה), תש"ס

, יו"ר דירקטוריון החברה שטיינברגגב׳ אופיר בן נון  ההודיע ,הסכמי ההשקעה חתימתבד בבד, עם יצוין כי  . 8

, וזאת אשר יחליף אותהלחברה חדש  דירקטוריון על כוונתה להתחיל באיתור יו״ר ומבעלי השליטה בה,

 מעמדה בשוק אגירת האנרגיה העולמי.אל עבר ביסוס את החברה להצעיד  במטרה

  

שטיינברג כיו"ר דירקטוריון - נווכן סיומה הצפוי של גב' אופיר בן  עסקאות ההשקעההאמור בקשר עם השלמת 

הוא "מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו , ומטרתה של החברה להתבסס בשוק אגירת האנרגיה העולמי החברה

הערכות החברה , על על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה בוסס, אשר מ1968- בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 ,התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברהבדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

 . ת ההשקעהאוהשלמת עסקאין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח את ו

  

 
  

  בברכה,
  

  לימיטד נוסטרומו אנרגיה
  , מנכ"ליורם אשריבאמצעות: 
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