הסכם שותפות מוגבלת
מיום  4לחודש דצמבר שנת 2018

זכויות השותפות המוגבלת )להלן" :הזכויות"( לא נרשמו למסחר לפי חוק
ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :החוק"( ,או לפי חוק ניירות ערך של
כל מדינה אחרת.
הזכויות נרכשות לצורך השקעה בלבד ואין למכור ,לשעבד או להעביר
אותן ,אלא בכפוף להסכם זה ,להודעת ההצטרפות )כהגדרתה להלן(
ולפקודה )כהגדרתה להלן( .לפיכך ,על השותפים המוגבלים )כהגדרתם
להלן( מוטל הסיכון של אחזקת הזכויות לתקופת זמן בלתי מוגבלת.
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תקנון שותפות מוגבלת
הסכם/תקנון
הסכם
מיום  4בחודש דצמבר 2018
בין
אקוויטי בי ניהול השקעות בע"מ ,ח.פ515911816 .
מרח' בלוך  ,4תל אביב
)להלן" :השותף הכללי"(

אחד;
מצד אחד
לבין

א' להסכם זה
הצדדים המפורטים בנספח א
כפי שיהיה מעת ועת
)להלן ביחד ובערבות הדדית" :השותפים המוגבלים"(

שני;
מצד שני

והואיל

והצדדים החליטו לייסד שותפות מוגבלת ,על פי דיני מדינת ישראל לצורך ביצוע הפעילות,
כהגדרתה להלן )להלן" :השותפות"(;

והואיל

והשותפים המוגבלים מעוניינים להעמיד לשותפות )כהגדרתה להלן( כספים לצורך השקעה
בפעילות ,בהתאם לתנאי הסכם זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים כי השותף הכללי ינהל באופן בלעדי את ענייני השותפות ,הכל כמפורט בהסכם
זה;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר את התנאים וההוראות המתייחסים לשותפות ,לכינונה ,לאופן ניהולה
ולעניינים אחרים המתייחסים אליה ,וכן את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים בינם לבין עצמם
וכלפי השותפות ובקשר אליה ,הכל בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה.

כדלהלן:
לפיכך ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן
לפיכך
.1

כללי
 .1.1המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים הובאו לשם הנוחות ולא ישמשו לשם פרשנות הסכם זה.
 .1.3השותפות תוקם ותפעל בכפוף להוראות הפקודה )כהגדרתה להלן( ,כשותפות מוגבלת רשומה.
לפיכך ,למעט מקום בו ייקבע אחרת במפורש או במשתמע ,תחולנה לגבי כל עניין הנוגע לפעילות
השותפות ,הוראות הפקודה כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.
 .1.4בהסכם זה ,האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשתמע ,וכן להיפך; האמור בלשון זכר – אף
לשון נקבה במשתמע ,וכן להיפך.

.2

הגדרות
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" .2.1דמי ניהול" – כהגדרתם בסעיף  9.1.4להלן.

" .2.2ההסכם" או "הסכם זה"  -הסכם זה על נספחיו ,וכפי שיתוקן מעת לעת על ידי השותף הכללי,
בהתאם לאמור בהסכם זה.
" .2.3מפעילת הפלטפורמה" – חברת אקוויטי בי טכנולוגיות בע"מ ,בעלת זכויות ההפעלה בישראל
של פלטפורמת ההשקעה.
" .2.4הודעת ההצטרפות" – ההסכם עליו יחתום כל אחד מבין השותפים המוגבלים לצורך הצטרפותו
לשותפות.
" .2.5הפעילות"  -הפעלה וניהול קרן השקעות אשר תפעל להשקעה בהסכמי מימון מימוש אופציות
עובדים ) Simple Option Funding Agreementאו  (SOFAדרך פלטפורמת ההשקעה.
" .2.6הפקודה"  -פקודת השותפויות ]נוסח חדש[ התשל"ה – .1975
" .2.7השותפות"  -כהגדרת המושג במבוא להסכם זה.
" .2.8יחידה" או "יחידה בקרן" – יחידות רעיוניות של זכויות שותפות מוגבלת ויוקצו למשקיעים
בשותפות מעת לעת על ידי השותף הכללי בהתאם להסכם זה.
" .2.9יחסי החלוקה בשותפות" – יחס חלקי השותפים בשותפות ,כפי שייקבע ויחושב מעת לעת על ידי
השותף הכללי ,בהתאם ליחס בין סכום ההשקעה בהון השותפות של כל אחד מהשותפים
המוגבלים לסך כל סכומי ההשקעה בהון השותפות של כל השותפים המוגבלים.
" .2.10מנהל הקרן" – אדם או תאגיד אשר ימונה על ידי השותף הכללי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,
לצורך ביצוע ניהול הפעילות.
" .2.11מס"  -לרבות ,מס הכנסה ,מס ערך מוסף ,מס בריאות ,ביטוח לאומי ,מס רכוש ,מס שבח
מקרקעין ,מס רכישה ,מס מכירה ,ניכויי מס ,וכל מס ,היטל ,אגרה או תשלום חובה אחר
שתשלומם נדרש על פי הדין הרלבנטי בישראל או בחו"ל ולרבות הפרשי הצמדה ,ריבית ,וקנסות
בשל מסים כאמור.
" .2.12משקיע" – אדם או תאגיד אשר חתם על כתב הצטרפות לשותפות כשותף מוגבל וקיבל מכתב
אישור מידי השותף הכללי על הצטרפותו כאמור ,לאחר העברת סכום ההשקעה לחשבון
השותפות ,והכל בהתאם להוראות הסכם זה.
" .2.13סכום ההשקעה"  -פירושו ,ביחס לכל אחד ואחד מהמשקיעים ,סכום השקעתו בפועל בשותפות
על פי הוראות הסכם זה.
" .2.14פלטפורמת ההשקעה" – המערכת ,בבעלותה של חברת  ,EquityBee Incהמנוהלת באמצעות
אתר האינטרנט בכתובת  ,/https://equitybee.comאו בכל אמצעי אחר ,אשר באמצעותה
ובהתאם ובכפוף לתנאיה ,תתבצע הפעילות.
" .2.15רווחי הפעילות"  -רווחים שייצברו כתוצאה ישירה מהפעילות )קרי קבלת כספים בהתאם
להסכמי ה SOFA-בהן השקיעה השותפות בניכוי סכומי ההשקעה ובניכוי החלק היחסי בהוצאות
הניהול והתפעול של השותפות( ,על פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל.
" .2.16רווחים שוטפים"  -רווחים שנצברו בשותפות על פי דוחותיה הכספיים ,וזאת מלבד רווחי
הפעילות ,והכל על פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל.
" .2.17שנת כספים"  -השנה הקלנדרית המתחילה ביום  1בינואר ומסתיימת ביום  31בדצמבר.
" .2.18שותף" – שותף בשותפות ,בין אם שותף כללי ובין אם שותף מוגבל.
" .2.19שותף כללי" – כהגדרת המושג בכותרת להסכם זה.
" .2.20שותף מוגבל"  -כהגדרת המושג בכותרת להסכם זה.
.3

הקמת השותפות
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 .3.1השותפות נוסדה ונרשמה ביום  4לנובמבר על פי פרק ו' לפקודה ,והיא נושאת את השם" :קרן
קרן
מוגבלת"
סטארט אפ אינדקס שותפות מוגבלת
ובאנגלית  ""Startup Index Fund Limited partnershipמספר השותפות .540284858

 .3.2הוראות הסכם זה מהוות את תקנות השותפות כמשמעותן בסעיף  61לפקודה.
.4

מועד תחילת השותפות
 .4.1השותפות החלה את פעילותה ביום רישומה ברשם השותפויות ,והיא תתקיים לתקופה לא
מסוימת )דהיינו ,ללא הגבלת זמן( לפי שיקול דעתם של השותף הכללי ומנהל הקרן ובהתאם
לביצוע ההשקעות ע"י הקרן.
 .4.2עד מועד חתימת הסכם זה לא ביצעה השותפות בפועל כל פעולה משפטית למעט פתיחתה.
 .4.3מובהר ומוסכם על כלל השותפים ,כי תנאי לתחילת פעילותה המסחרית של השותפות בפועל
ולתחילת הפעילות ,יהיה עמידה ברף הגיוס הכולל של סכומי ההשקעה בהיקף ובמועד כפי
שייקבעו על ידי השותף הכללי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי .במועד בו הושג רף הגיוס )להלן:
הגיוס"( תחל השותפות בפעילות .לחילופין ,ככל ולא הושג רף הגיוס עד למועד
מועד השלמת הגיוס
"מועד
שנקבע על ידי השותף הכללי )ככל ולא הוארך המועד( ,יהיה רשאי השותף הכללי להודיע על סיום
פעילות השותפות ופירוקה ועל השבת סכומי ההשקעה לשותפים.
 .4.4עם הצטרפותם של השותפים המועמדים כשותפים מוגבלים בשותפות ,יפרוש מהשותפות
השותף המוגבל הקיים )אשר נרשם לצורך הקמת השותפות( ,והשותפים המועמדים יתקבלו
לשותפות כשותפים מוגבלים ,במקומו
 .4.5השותפים מצהירים ומאשרים בזאת כי ידוע להם שלשותפים או למי מהם עלול להיגרם נזק
שאינו בר תיקון אם מי מהשותפים יביא לפירוק השותפות ,בכל דרך שלא בהתאם להסכם זה.
בהתאם ,שותף מוגבל לא יפרוש מהשותפות ,לא יידרש לפרוש מהשותפות ולא ינקוט כל צעד
אשר יגרום לפירוקה ,חיסולה או סיומה של השותפות ,והשותפים מוותרים בזה על זכותם לפעול
מיוזמתם לפירוק ,חיסול או סיום השותפות ,לרבות על ידי פנייה לבית המשפט ,שלא בהתאם
להוראות הסכם זה לעניין פירוק השותפות.
 .4.6במקרה בו אחד מהשותפים יפרוש מן השותפות תוך הפרתו של הסכם זה ,אזי ,בנוסף לכל
הצעדים אשר יעמדו לרשות השותפות והשותפים האחרים ,יחוב אותו שותף כלפי השותפות
וכלפי כל אחד מהשותפים בה ,בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מפרישתו מהשותפות כאמור ומבלי
לגרוע מהאמור ,נזק זה יהיה ניתן לקיזוז כנגד חלקו היחסי של אותו שותף בהון השותפות.

.5

מטרות השותפות

מטרות השותפות יהיו כדלקמן:
 .5.1ניהול והפעלת קרן השקעות להעמדת מימון לצדדים שלישיים למטרת מימוש אופציות או רכישת
מניות באמצעות פלטפורמת ההשקעה.
 .5.2כל מטרה אחרת כפי שתוסכם על ידי השותף הכללי ולפחות שני שלישים מבין השותפים
המוגבלים ,כפי שיהיו במועד ההחלטה.
.6

ניהול השותפות
 .6.1השליטה המלאה על ניהולה של השותפות המוגבלת ועסקיה תהיה בידי השותף הכללי .השותף
הכללי ינהל את כל עסקי וענייני השותפות המוגבלת לפי שיקול דעתו וכמיטב יכולתו ויעשה את
מירב המאמצים על מנת לבצע את מטרות השותפות המוגבלת כאמור בהסכם זה .לשותף הכללי
יהיו זכויות וכוחות מלאים לעשות או לגרום שיעשו את כל הפעולות שיראו לו נחוצים ו/או מועילים
לביצוע מטרות השותפות המוגבלת ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם:
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.6.1.1

לחתום בשם השותפות על הסכמים ומסמכים )לרבות כל המצגים ,ההתחייבויות,
השיפויים והערבויות הכלולים בהם( ועל כל שינוי ותיקון בהם ,הכל כפי שהשותף הכללי
ימצא לנכון ,לרבות לחתום בשם השותפים בשותפות על מסמכי התאגדות ודיווחים
לרשם השותפויות .זכויות החתימה בשם השותפות בכל עניין ודבר תוקנינה לשותף
הכללי ,אשר יהיה מוסמך למנות מדי פעם בפעם אי או אנשים שחתימתו או חתימתם,
לפי העניין ,בצירוף חותמת השותפות או שמה המודפס ,יחייבו את השותפות וזאת אם
בדרך כלל ואם לעניין מסוים או לעניינים מסוימים ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של
השותף הכללי.

.6.1.2

לקבל שותפים חדשים ולהסכים או לסרב לעבירות זכויות בשותפות ,בכפוף להוראות
הסכם זה.

.6.1.3

לבצע ,או לוודא שיבוצעו כל שירותי הניהול והאדמיניסטרציה הנחוצים לפעילות
השותפות.

.6.1.4

לתת כל הודעה מכל סוג שהוא )לרבות הודעות נדרשות בהתאם להוראות הפקודה(
בשם השותפות.

.6.1.5

לנהל רישום מלא ומדויק על ענייני השותפות ועסקיה.

.6.1.6

לשלם מתוך נכסי השותפות את כל הוצאות השותפות.

.6.1.7

לפתוח ,לקיים ,לנהל ולסגור חשבונות בנק עבור השותפות ,למשוך המחאות ולתת
הוראות לשם תשלום כספים.

.6.1.8

ליצור שעבודים ו/או משכונות על נכסי השותפות ,כולם או חלקם.

.6.1.9

לבצע חלוקות לשותפים בהתאם להוראות הסכם זה והודעת ההצטרפות לשותפות.

 .6.1.10לקבוע את שווי השותפות.
 .6.1.11להעסיק עובדים )או להפסיק העסקת עובדים( עבור ועל חשבון השותפות וכן להשתמש
בשרותיהם של עורכי-דין ,רואי-חשבון ,ספקים ,נותני שירותים ,יועצים ועוד.
 .6.1.12לנהל כל תביעה והליך משפטי בשם השותפות המוגבלת בין כתובעת ובין כנתבעת
וליישב תביעות והליכים משפטיים כאמור לפי שיקול דעתו.
 .6.1.13למלא בשם השותפות כל חובה אחרת החלה על השותפות.
 .6.1.14לגרום לשותפות למלא דוחות מס ולשלם מסים בשם השותפות או השותפים בגין
הכנסות השותפות על פי דין ,בכפוף לדחיית מילוי דוחות או דחיית תשלום מסים
שהשותף הכללי סבור שאין צורך לשלם ,עד לסיום ההליכים המשפטיים בגינם.
 .6.1.15להעביר זכות בשותפות בשם שותפים מוגבלים מסרבים כאמור להלן.
 .6.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יהיו לשותף הכללי כל הסמכויות שיש לשותף כללי על פי
הפקודה.
 .6.3השותף הכללי יהא רשאי לאצול מסמכויותיו ,ובכלל זה זכויות חתימה ,לאחרים בשם השותפות,
בהחלטה שתתקבל על ידו מעת לעת.
 .6.4השותפות תנהל פנקסי חשבונות נאותים ומסודרים בהתאם להוראות הדין .דוחותיה הכספיים
של השותפות יהיו ערוכים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל ,יבוקרו על ידי רואי
חשבון שזהותם תקבע על ידי השותף הכללי מעת לעת ,והיא תפיק דו"חות כספיים בדרך ובעיתוי
שיאפשרו לשותפיה לכלול את הדו"חות הכספיים של השותפות בדוחותיהם הכספיים.
 .6.5השותפות תנהל חשבונות בנק עצמאיים משלה אשר לצורך ביצוע הפעילות )להלן" :חשבון
חשבון
השותפות"(.
השותפות
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 .6.6אלא אם יקבע אחרת על ידי השותף הכללי ,משרדי השותפות יהיו ברחוב בלוך  ,4אביב.
 .6.7לעניין סעיף )63א() (2לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ייחשב השותף הכללי האחראי לענייני מס
עבור השותפות ויהיה אחראי לייצג ולקבוע לשותפות את כל ענייני המיסים שלה ,לרבות קבלת
אישורים מקדמיים ,חתימה על הסכמי שומה ,והגעה להסכמות ופשרות עם רשויות המס שיחייבו
את השותפים בשותפות.
 .6.8תקבולי השותפות יופקדו אך ורק בחשבון שיפתח לצורך כך על ידי השותפות .זכות החתימה
בחשבון תהא אך ורק של השותף הכללי.
 .6.9למען הסר ספק ,השותף הכללי יהא זכאי לקזז את כל הוצאות השותפות ,לרבות דמי הניהול
המגיעים לשותף הכללי ,מהכנסותיה.
 .6.10השותף הכללי יעביר דיווחים שנתיים לשותפים המוגבלים ,אשר יכללו ,בין השאר ,את מצבת
ההשקעות של השותפות ,וכן פירוט ההכנסות וההוצאות שלה.
 .6.11מוסכם במפורש ,כי השותף הכללי יהא רשאי שלא להשתמש בחלק מהון השותפות לביצוע
השקעות ,וזאת על מנת להשאיר עתודות כספים לצורך הוצאות שוטפות ובלתי צפויות.
 .6.12השותף הכללי יפעל בתום לב ובחובת נאמנות כלפי השותפות וכלפי כל אחד מיחידי השותף
המוגבל .בכלל חובת נאמנות זו יפעל השותף הכללי בכספי השותפות ובנכסי השותפות ,אך ורק
מתוך מטרה של טובת השותפות והכל בכפוף להסכם זה.
.7

העמדת השקעה על ידי משקיע והצטרפות כשותף מוגבל לשותפות
 .7.1משקיע שברצונו להצטרף לשותפות כשותף מוגבל יחתום על מסמכי ההצטרפות כפי שיהיה
נוסחים באותה העת ,אשר ישלחו לו על ידי השותף הכללי )להלן" :מסמכי ההצטרפות"(.
 .7.2השותף הכללי ימסור למשקיע הודעה בכתב בה יאשר את הצטרפות המשקיע כשותף מוגבל,
בכפוף לביצוע השקעה בפועל בהון השותפות ,מועד האישור כאמור יהווה מועד הצטרפות
המשקיע כשותף מוגבל בשותפות )להלן" :מועד ההצטרפות"(.
 .7.3משקיע יצורף בפועל כשותף מוגבל בשותפות ,ויצרף לנספח א' להסכם זה אך ורק עם ביצוע
השקעת הון בשותפות .למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מקום בהסכם זה ,משקיע שלא ביצע
בפועל השקעה בהון השותפות ,לא יוקצו לו יחידות בשותפות ולא ייחשב כשותף מוגבל )לרבות
כל שותף אחר( בשותפות אפילו אם חתם על כל ההסכמים המשפטיים לביצוע ההשקעה.
 .7.4השותף המוגבל לא יהיה רשאי לפדות השקעתו ו/או פירותיה בטרם יורה על כך השותף הכללי
ולא יהיה רשאי לחזור בו מהשקעתו כאמור.
 .7.5סכום ההשקעה המינימלי של כל משקיע יהיה כמפורט בעמוד קמפיין הגיוס שיועלה על ידי
השותפות לאתר  ,Funditוהכל אלא אם יקבע אחרת על ידי השותף הכללי ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט.

.8

הון השותפות והשקעה בו
 .8.1הון השותפות יהא מורכב מסך כל סכומי ההשקעה אשר יושקעו בשותפות על ידי השותפים
המוגבלים.
 .8.2חלקו של השותף הכללי בהון השותפות יהיה  .0.01%חלקו של השותף הכללי בהון השותפות לא
יקנה לשותף הכללי זכויות כלשהן ברווחי השותפות )מעבר לזכויות ולתשלומים המגיעים לו
כמפורט בהסכם זה( ולא יחייב אותו בהשקעת סכומים כלשהם בהון השותפות.
 .8.3השותפות תנהל חשבון הון נפרד ביחס לכל שותף מוגבל ,אשר אליו יתווספו כל סכומי ההשקעה
שהושקעו על ידו בפועל להון השותפות ,יגרעו סכומים שחולקו ויתווספו ו/או ייגרעו רווחי
השותפות והפסדיה לפי העניין ,לרבות רווחים שוטפים.
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 .8.4חשבון ההון ייערך אחת לשנה קלנדרית ,על פי הנתונים המצטברים בהתאם לפרטי הזיכוי והחיוב
המצטברים כאמור לעיל ,ביחס לכל שותף מוגבל.
 .8.5השותפות תנהל רישומים מלאים ומדויקים על חשבונות הון ,כאמור לעיל ,ותמסור לכל שותף
מוגבל את המידע בנוגע לחשבון ההון שלו ,לרבות מידע אשר יידרש במסגרת הדיווח לשלטונות
מס ,ובכלל זה דוחות כספיים של השותפות הערוכים לפי כללי החשבונאות המקובלים בישראל
ודוח על חלקו של כל שותף מוגבל בהכנסה או בהפסד המותאם לצרכי מס ,בו מופיע חלקו של
אותו שותף מוגבל בנתונים הדרושים לצורך הכללת חלקו בתוצאות השותפות במסגרת דוחות
ההתאמה למס של אותו שותף.
 .8.6כנגד הפיכתו של המשקיע לשותף מוגבל והקצאת יחידות השתתפות בהתאם וביחס לסך
ההשקעה ,בהתאם להוראות הסכם זה ,רשאי יהיה השותף הכללי ו/או מנהל הקרן ו/או מי
מטעמם לעשות כל פעולה בסכום ההשקעה של המשקיע למטרת הפעילות.
 .8.7מנהל הקרן יפעל בשם השותפות ובהתאם להוראות הסכם זה ,לשם ביצוע השקעות בהון הקרן
בין בחלקה ובין במלואה על בסיס "."one-time
.9

הוצאות ,דמי ניהול ודמי הצלחה
הוצאות
 .9.1מוסכם כי הוצאות הניהול והתפעול בהן תישא השותפות לרבות הוצאות בהן ישא השותף הכללי
ו/או מי מטעמו בעבור השותפות ופעילותה ,יושבו לשותף הכללי מתוך חשבון השותפות והכל
בהתאם לאמור בסעיף זה:
 .9.1.1הוצאות משפטיות ושכר טרחת יועצים לרבות אך לא רק עורכי דין ורואי חשבון ,הוצאות
בגין מיסוי ,אגרות וכל ההוצאות הנלוות בקשר להקמת השותפות )להלן" :הוצאות
ההקמה"( .הוצאות ההקמה תופחתנה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
 .9.1.2כל מס אגרה ו/או תשלום חובה אשר יחול על השותפות לרבות הוצאות הנובעות
משינויים בפרטי השותפות ו/או השותפים.
 .9.1.3כל עלות ו/או הוצאה ו/או התחייבויות לצד שלישי שאינו קשור לשותף הכללי והקשורה
במישרין בפעילות השותפות ,פירוקה ו/או ביצוע השקעות השותפות לרבות השקעות
אשר לא הושלמו מכל סיבה שהיא.
 .9.1.4דמי ניהול לשותף הכללי בשיעור שנתי של  2%משווי הון השותפות ,למשך תקופה קצובה
בת  60חודשים ,שתחילתה במועד השלמת הגיוס )להלן" :דמי הניהול"( .תשלום דמי
הניהול לשותף הכללי ,יהיה למפרע ,במועד השלמת הגיוס ,כנגד חשבונית מס כדין .ככל
שיחול על תשלום זה מע"מ יראו את השיעור הנקוב לעיל ככולל מע"מ .דהיינו לא יתווסף
מע"מ על תשלום זה.
 .9.1.5דמי ההצלחה לשותף הכללי בשיעור של  20%מסך רווחי הפעילות )להלן" :דמי
ההצלחה"( .תשלום דמי ההצלחה לשותף הכללי מרווחי הפעילות ,יבוצע מרווח נטו לפי
מס .ככל שיחול על תשלום זה מע"מ יראו את השיעור הנקוב לעיל ככולל מע"מ .דהיינו לא
יתווסף מע"מ על תשלום זה.
 .9.1.6עמלה בשיעור של  1.5%מסכום הגיוס ,אשר תשולם במעמד השלמת הגיוס לרכז ההצעה
)חברת פאנד-איט ) (2016בע"מ( ,עבור פעילותה בקשר עם הגיוס )להלן" :עמלת הגיוס"(
ולמפעילת הפלטפורמה .תשלום עמלת הגיוס כנגד חשבונית מס כדין .ככל שיחול על
תשלום זה מע"מ יראו את השיעור הנקוב לעיל ככולל מע"מ .דהיינו לא יתווסף מע"מ על
תשלום זה.
 .9.1.7לאחר ניכוי ההוצאות ,דמי הניהול ודמי ההצלחה כאמור בסעיף זה ,יפעל השותף הכללי
לחלוקת הרווחים לשותפים המוגבלים והכל בהתאם להוראות הסכם זה.

.10

מדיניות השקעות
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 .10.1לשותפות גישה להשקעה דרך מימוש אופציות עובדים לשעבר בחברות הזנק ,באמצעות
הפלטפורמה.
 .10.2מאחר ומדובר בנכס הוני בחברות פרטיות ,תזת ההשקעה מתבססת על פוטנציאל השאת רווחים
בטווח זמן יחסית קצר ,משמע בחברות עם למעלה מ  4 -שנות פעילות ואשר נתמכו בידי קרנות
הון סיכון מובילות בארץ בעולם לאורך זמן.
 .10.3בנוסף ,יובא בחשבון גודל שוק היעד והיסטוריית הרכישות בתחום כאינדיקטור להסתברות אירוע
נזילות בסדר גודל דומה.
 .10.4תחרותיות שוק היעד ומיצוב החברה ייחשבו כסמן לסיכון העסקה.
 .10.5ככלל ,השותפות תשאף להתמקד בביצוע השקעות באופציות בחברות העוסקות בתחומים
מבוססי טכנולוגיה עמוקה )בחברות צעירות( ובתחומים רחבים יותר )בחברות בוגרות(.
.11

רווחים; דיווחים
חלוקת רווחים
 .11.1השותפות תחלק רווחים לשותפים המוגבלים כפי חלקם בשותפות מידי שנה.
 .11.2מובהר כי חלוקת הרווחים כמפורט תבוצע לאחר עריכת דוחותיה הכספיים של השותפות לאותה
השנה ,אך בכפוף לכך שלשותף הכללי תעמוד הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,
לקבוע כי חלק מן הרווחים לא יחולקו ,וזאת ,בין היתר ,בשל שיקולים הכרוכים בתזרים המזומנים
של השותפות ,בהתחייבויותיה הצפויות ,בבחירה להשאיר עתודות כספיות שתאפשרנה תשלום
הוצאות צפויות או בלתי צפויות ,או בכל עניין אחר שיצדיק ,לדעת השותף הכללי ,בחירה שלא
לחלק את כל הרווחים כאמור.
 .11.3מועד חלוקת הרווחים יהיה בתום כל שנה קלנדרית ויחולק לכל השותפים המוגבלים במקביל ,כל
אחד לפי חלקו היחסי .הוראות ההעברה יימסרו לבנק בפועל עד ולא יאוחר מתום  14ימי עבודה
מתום עריכת הדו"חות החשבונאיים של כל שנה כאמור .על אף האמור בסעיף זה ,השותף הכללי
יעשה מאמץ סביר לחלק תקבולים בתום כל רבעון קלנדרי מלא ,למעט הרבעון המלא הראשון בו
התקבלו תקבולים ,אשר תקבוליו ,בחלקם או מלואם ,לא יחולקו עד לתום תקופת השותפות.
 .11.4עם פירוק השותפות ,לאחר תשלום כל חובותיה וכל הוצאות הפירוק ,יחולקו כל נכסיה הנותרים
לשותפים המוגבלים על פי יחס החלוקה.
 .11.5השותף הכללי יעביר לשותפים המוגבלים דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים לא יאוחר מ 90-ימים
מסוף השנה אשר בגינה ניתן הדו"ח.
 .11.6מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,השותף הכללי יעביר לשותפים המוגבלים כל מידע נוסף שיידרש
להם לצרכי מס על פי דרישת כל דין ורשות.

.12

השותפים המוגבלים
 .12.1השותפים המוגבלים לא ישתתפו בשום צורה שהיא בשליטה ,בניהול ו/או בתפעול של ענייני
השותפות ,עסקיה ופעילותה בכל אופן ,במישרין או בעקיפין ,ולא יעשו ו/או ייטלו כל התחייבות
בשם השותפות ו/או יבצעו כל פעולה שיש בה לחייב את השותפות בכל צורה שהיא.
 .12.2כל שותף מוגבל ,מצהיר בעצם הצטרפותו כשותף מוגבל ובחתימתו על מסמכי ההצטרפות ,כי
ידוע לו שבהתאם להוראות הפקודה ,כפי שהינה בתוקף במועד חתימת הסכם זה:
 .12.2.1שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות יהא אחראי לכל חיוביה ,כאילו היה שותף
כללי.
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 .12.2.2שותף מוגבל לא יהיה אחראי לחובותיה והתחייבויותיה של השותפות למעלה מן הסכום
שהשקיע בשותפות ,והכל בכפוף ליתר הוראות הסכם זה והפקודה.
 .12.3במקרה בו תישא השותפות בהוצאה כלשהי בשל דרישת רשות שלטונית בקשר עם חלקו של
שותף מוגבל מסוים בשותפות או שתאלץ לשאת בתשלום המשויך או החל על שותף מוגבל
מסוים ,ישיב השותף המוגבל לשותפות ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את הסכום להשבה .לחלופין
רשאי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,להפחית מחשבון השותף המוגבל את
הסכם להשבה ו/או לקזז את הסכום להשבה מסך הפדיון אשר מגיע ו/או יגיע לשותף המוגבל.
 .12.4הוראות סעיף  12.3לעיל ,ימשיכו לחול על השותף המוגבל גם לאחר מועד פירוק השותפות ,והכל
בכפוף לכל דין.
.13

הצהרות השותפים המוגבלים
מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה ,מצהיר כל שותף מוגבל ,לחוד ,בעצם ביצוע
השקעתו ו/או בחתימתו על מסמכי ההצטרפות ,כדלהלן:
 .13.1השקעתו של השותף המוגבל אינה מבוססת על הצהרה ,מצג ו/או התחייבות לשיפוי של
השותפות או השותף הכללי ו/או מנהל הקרן שאינם מופרטים בהסכם זה ,ולפיכך לא תהא לו כל
טענה כלפי השותפות ו/או השותף הכללי ,מנהל הקרן ,נושא משרה ,באי כוחם ו/או כל הבאים
מטעמם ,בגין כל הצהרה ,מצג או התחייבות לשיפוי שלא נטלו על עצמם במפורט בהסכם זה.
 .13.2הוא קרא את התוכנית העסקית ,אך מודע לכך שהתוכנית העסקית וכן כל מסמך אחר אשר הוצגו
במסגרת קמפיין הגיוס אינם בבחינת מצג ו/או התחייבות כלשהי של השותפות או השותף הכללי
ו/או מנהל הקרן ,אלא אך בבחינת הערכה ,צופה פני עתיד ,אשר יתכן ולא תתממש .מובהר כי
השותף הכללי לא יהיה רשאי להסתמך על מידע זה שהוצג בפניו כהתחייבות ו/או מצג ו/או
הצהרה כלשהי מצד השותפות או השותף הכללי ו/או מנהל הקרן ולא תהא לו כל טענה כלפי
השותפות ו/או השותף הכללי ,מנהל הקרן ,נושא משרה ,באי כוחם ו/או כל הבאים מטעמם ,בגין
המידע האמור.
 .13.3הוא מודע לסיכונים הטמונים בפעילות השותפות ולאפשרות של אבדן כספי השקעתו במלואם או
בחלקם ,וכי ביכולתו לעמוד בסיכון הכספי הכרוך וכן שקל היטב את גורמי הסיכון הכרוכים
בהשקעתו לרבות על ידי קבלת ייעוץ מתאים .מבלי לגרוע מכלכליות האמור לעיל ,כל שותף
מוגבל מכיר ומודע גם לסיכונים הבאים המתייחסים לפעילות השותפות והשקעותיה:
 .13.3.1במקרים מסוימים בהם מקבלי המימון אינם עומדים בהתחייבויותיהם על פי תנאי המימון,
באופן אשר יתכן ויצריך נקיטת הליכים משפטיים כאלה ואחרים בניסיון לגבות כספים
ממקבלי המימון .יובהר כי אין ודאות ביחד למשך זמן ההליכים ו/או הצלחתם.
 .13.3.2השקעות השותפות כרוכות בסיכון הנובע מירידות שווי המניות ו/או היעדר ארוע מימוש
)אקזיט( ,נתון העשוי להשפיע על החזר ו/או תשואת המימון.
 .13.3.3שינויי חקיקה ו/או הגבלות רגולטוריות המשפיעים על פעילות השותפות.
 .13.3.4מידע מוגבל בנוגע לחברות הפרטיות אשר הקרן תממן את האופציות בהן.
 .13.4הוא קרא הסכם זה ,הבין אותו ומסכים להוראותיו ,וכי יש לו את הידע ,היכולת והנתונים
הפיננסים ,העסקיים והכלכליים על מנת להעריך ,על בסיס עצמאי ,את הסיכויים והסיכונים
הכרוכים בהשקעה בהון השותפות .הוא מודע לכך כי החשיפה הכרוכה בפעילות השותפות
עשויה לעלות עד כדי אובדן מוחלט של סכום ההשקעה של השותף המוגבל.
 .13.5הוא בחן את תחום הפעילות ,כמו גם את פלטפורמת הפעילות ואת הסיכונים הכרוכים בהשקעה
בשותפות והוא ער לכך כי לא הובטחה לו כל תשואה ספציפית בגין השקעתו בשותפות.
 .13.6הוא לא קיבל כל ייעוץ מס ו/או ייעוץ משפטי ו/או מצגים בענייני מס מהשותפות ו/או השותף
הכללי ו/או מי מטעמם וכי בדק את הוראות הדין המתייחסת למיסוי שותפות ,שותפים והשקעות

- 10 -

מהסוג שמתכוונת השותפות לבצע וכי אין באמור בהסכם זה ו/או במסמכים הנלווים לו ,כדי
להוות תחליף לייעוץ מס ו/או ייעוץ משפטי.
 .13.7ידוע לו השותף הכללי שכר שירותים משפטיים ממשרד לאמעי סידר רהט צידון פינק עורכי דין
המשפטיים"( ,בקשר עם הקמת השותפות ומתכוון לשכר שירותים
היועצים המשפטיים
ונוטריונים )להלן" :היועצים
משפטיים בקשר עם ניהול והפעלתה של השותפות.
 .13.8ידוע לו כי היועצים המשפטיים אינם מייצגים ולא ייצגו את השותפים המוגבלים בקשר עם הקמת
השותפות ,הצעת השקעה בשותפות ,ניהול והפעלתה של השותפות ו/או בכל הנוגע לחילוקי
דעות העשויים להתעורר בין השותפים המוגבלים בינם לבין עצמם לבין השותף הכללי.
 .13.9ידועות לו המגבלות המפורטות בהסכם זה בקשר עם משיכת השקעתו ו/או העברת חלקו
בשותפות ועל חלוקת רווחי השותפות וכי מגבלות אלו עלולות להביא לכך שיידרש לשלם מס בגין
חלקו בהכנסות השותפות ומתוך מקורותיו העצמאיים ולא יהיה זכאי למימון על ידי השותפות.
 .13.10במקרה והוא תאגיד אזי מדובר בתאגיד המאוגד כדין במדינת ישראל והתקשרו האישורים
הנדרשים בהתאם למסמכי התאגדות התאגיד להתקשרותו בהסכם זה וכי אין מניעה חוקית,
חוקית או אחרת לעשות כן.
 .13.11ידוע לו כי השותף הכללי ו/או מי מטעמו ימסרו לרשויות המס בתום כל שנת מס וכל מועד אחר
כפי שידרשו על ידי רשויות המס ,פרטים בדבר זהות השותפים המוגבלים כולם או חלקם ,שיעור
החזקתם וחלקים ברווחי השותפות.
.14

העברת זכויות
 .14.1כל העברת זכויות בשותפות תהא כפופה להוראות סעיף  14זה .כל עסקה על פיה תועברנה
זכויות בשותפות שלא בהתאם להוראות סעיף  14זה תהא בטלה ומבוטלת.

המעביר"( ,למכור את חלקו בשותפות לשותף מוגבל חדש
 .14.2ירצה שותף מוגבל כלשהו )להלן" :המעביר
הנעבר"( ,יהיה המעביר רשאי לעשות כן לגבי מלוא חלקו בשותפות )אך לא חלק ממנו(
)ולהלן" :הנעבר
ואך ורק בתנאים הבאים במצטבר:
 .14.2.1המעביר הציע בראש ובראשונה את חלקו בשותפות ליתר השותפים המוגבלים ,באותם
התנאים שהוצעו לנעבר .וחלפו  30יום מאז נתקבלה הצעתו כאמור אצל השותפים
המוגבלים בהם לא נמצא מי מבין השותפים המוגבלים שחתם על קיבול ההצעה .לעניין
סעיף זה ,משלוח בדואר רשום יחשב כמילוי חובת ההצעה משחלפו  4ימים מעת שיגורו.
 .14.2.2הנעבר יקבל על עצמו בכתב ומראש את כל התחייבויותיו של המעביר ביחס לשותפות
ולשותף הכללי על דרך חתימה על הסכם הצטרפות בנוסח שייקבע ע"י השותף הכללי.
 .14.3תנאי לתקפות מכירה של זכויות המעביר לנעבר כאמור לעיל ,הוא כי המעביר ישלם סך בשיעור
של  0.5%בצירוף מע"מ כחוק מסכום התמורה שהתקבלה בידו מן הנעבר ,או ,לחילופין ,משווי
הזכות שניתנה לנעבר כאמור )אם ניתנה ללא תמורה או בתמורה שאינה מלאה( לב"כ השותף
הכללי ,בגין הטיפול בפעולה האמורה ורישומה בספרי השותפות.
 .14.4שותף מוגבל לא יעביר כל זכויות בשותפות אלא כפי שהותר מפורשות לעיל .למונח "העברה"
תינתן בהקשרו של איסור זה המשמעות הבאה :כל העברה ,השאלה ,החכרה ,השכרה ,שעבוד,
משכון וכל פעולה אחרת שיש בה משום העברת זכויות ,מלאה או חלקית ,ו/או העברת זכות
כלשהי הקשורה לשותפות ו/או מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הזכות לקבל טובת הנאה
כלשהי ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בכתב ובין בעל-פה.
בעל עניין
הכללי/בעל
 .14.5העברת זכויות השותף הכללי
 .14.5.1השותף הכללי יהיה רשאי למכור ,להמחות ,להעביר ,לשעבד ,למשכן או לבצע כל פעולה
אחרת בזכויותיו בשותפות ,או בחלק מהן )למעט ביחס לנעבר מורשה( ,או לפרוש
מתפקידו כשותף כללי בשותפות.
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במקרה בו יבקש השותף הכללי ו/או בעל עניין )כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
.14.5.2
הזכויות"( ,אזי
עסקת מכירת הזכויות
התשכ"ח (1968 -למכור את זכויותיו בשותפות )להלן" :עסקת
תוקנה לכל אחד מבין השותפים המוגבלים זכות הצטרפות לעסקת מכירת הזכויות,
בתמורה ובתנאים שווים לתנאים שבהם נמכרות אותן סוג של זכויות על ידי השותף
הכללי ו/או בעל העניין ,בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
המוכר"(
 .14.5.2.1בכל מקרה בו השותף הכללי ו/או בעל עניין )להלן בסעיף זה" :המוכר
הגיע להסכמה עם צד שלישי כלשהו על עסקת מכירת זכויות ,יתן המוכר
ההודעה"( לכלל השותפים המוגבלים
בהודעה בכתב )להלן בסעיף זה" :ההודעה
הניצעים"(.
)להלן בסעיף זה" :הניצעים
 .14.5.2.2בהודעה ינקוב המוכר בזהות המציע )לרבות זהות בעלי המניות היחידים
במציע ,אם תאגיד ,עד שרשור סופי( וכן בתנאי עסקת מכירת הזכויות.

 .14.5.2.3כל אחד מבין הניצעים יהיה רשאי להודיע בכתב למוכר ,תוך  20ימים ממועד
ההודעה"( אם ברצונו להצטרף
תקופת ההודעה
קבלת ההודעה )להלן בסעיף זה" :תקופת
ההצטרפות"( על פי תנאי
הודעת ההצטרפות
לעסקת מכירת הזכויות )להלן בסעיף זה" :הודעת
ההודעה .הודעת ההצטרפות תהיה בלתי חוזרת ,בלתי מסויגת ובלתי
מותנית.
 .14.5.2.4ככל ונתקבלו ,במהלך תקופת ההודעה ,הודעות הצטרפות מצד מספר מבין
הניצעים ,ימכרו הזכויות הנמכרות ,לפי חלקו היחסי של כל אחר מבין
הניצעים שנתנו הודעת הצטרפות והמוכר ,בזכויות הנמכרות.
 .14.5.2.5אם עד תום תקופת ההודעה לא מסר מי מבין הניצעים למוכר הודעת
הצטרפות כאמור לעיל ,או אם מסר הודעת הצטרפות מסויגת או מותנית,
יהיה המוכר רשאי למכור את הזכויות המוצעות למציע בתנאים המפורטים
בהודעה.
 .14.5.2.6לא יראו מכירה לבן משפחה או לתאגיד בשליטת המוכר ,כעסקה לעניין
סעיף זה; בוצעה מכירה לבן משפחה כאמור ,תוקנה למשקיעים זכות
ההצטרפות כמפורטת לעיל ,לגבי בן המשפחה שרכש את הזכויות.
.15

שיפוי
 .15.1הגבלת אחריות ושיפוי
השותף הכללי ,מנהליו ,עובדיו ,נושאי משרה בו ובעלי המניות בו ,וכן מנהל הקרן ,לא יהיו
אחראים כלפי השותפות או כלפי השותפים המוגבלים או מי מהם לכל נזק או הוצאה שנגרמה
לשותפות או לשותפות המוגבלים או למי מהם ,בגין כל מעשה או מחדל שנעשו בשם או עבור
השותפות ,אלא אם כן המעשים כאמור נעשו בזדון.
 .15.2שיפוי וביטוח של השותף הכללי ונושאי המשרה בו
 .15.2.1השותפות תשפה את השותף הכללי וכל אחד מעובדיו ,מנהליו ונושאי המשרה בו בשל
כל הוצאה או נזק שהם או שלוחיהם יישאו בהם או שידרשו לשאת בהם במישרין או
בעקיפין ,בשל כל מעשה או מחדל שעשו פעילותם בשם או עבור השותפות ,אלא אם כן
המעשים כאמור נעשו בזדון.
 .15.2.2השותף הכללי רשאי לרכוש ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בשם השותפות ועל חשבונה,
פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה בשותף הכללי .פוליסות הביטוח האמורות ,יקבעו
במפורש כי הכיסוי לפיהן יבוא לפני כל תשלום על פי או מכח התחייבות לשיפוי שניתנה
או תינתן על ידי השותפות או מי מטעמה.
 .15.2.3במקרה שהשותפות נדרשת בהתאם להוראות סעיף  15זה ,לשיפוי ,ואין בידה הון
מספיק לשם קיום חובתה זו ,כי אז השותף הכללי יהיה רשאי לדרוש מכל השותפים,
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פרו ראטה לשיעור זכויותיהם בשותפות ,לבצע השקעה בהון השותפות בסכום אשר
יאפשר את עמידתה של השותפות בהתחייבויותיה לפי סעיף  15זה.

 .15.2.4על אף האמור לעיל ,השותפות לא תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של השותף הכללי
וכל אחד מעובדיו ,מנהליו ונושאי המשרה בו ,או תשפה מי מהם או תפטור מי מהם
מאחריותו כלפי השותפות ,בשל כל אחד מאלה:
 .15.2.4.1הפרת חובת אמונים ,למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים
כלפי השותפות כאשר נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר
להניח שהפעולה לא תפגע בטובת השותפות;
 .15.2.4.2הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות למעט אם נעשתה
ברשלנות בלבד;
 .15.2.4.3פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
 .15.2.4.4קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטלו עליו.
 .15.3הוצאות שיפוי
הוצאות צפויות של כל אדם הזכאי לשיפוי מכח סעיף  15זה בהגנה או פשרה של תביעה כלשהי,
העשויה להיות כפופה לזכות שיפוי בהתאם לאמור בסעיף זה ,תועברנה על ידי השותפות גם
טרם יישוב סופי שלה ,עם קבלת התחייבות מצד השותף הכללי ועל ידי או בשמו של אדם הזכאי
לשיפוי כאמור ,לשלם בחזרה סכום שכזה במידה שיוחלט בסופו של דבר ,שאותו אדם אינו זכאי
לשיפוי מהשותפות באותו מצב.
.16

תיקון הסכם השותפות
 .16.1לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון בהסכם השותפות או בתנאי מתנאיו אלא אם כן יעשה בהתאם
לאמור בסעיף זה.
 .16.2ניתן יהיה לשנות ו/או לתקן את הסכם שותפות זה ,כולו או חלקו ,ע"י הסכמה בכתב של השותף
הכללי ,למעט תיקון ו/או שינוי של הסכם שותפות זה הפוגע בזכויות שותף מוגבל ,אשר יצריך אף
את קבלת הסכמתו של השותף המוגבל האמור.

.17

פירוק
פירוק השותפות יתבצע בקרות אחד מאלה:
 .17.1אם הורה בית משפט מוסמך כל פירוקה.
 .17.2אם הוחלט על פירוק בהחלטה של השותף הכללי.
 .17.3עם חלוקת הרווחים ו/או סיום הפעילות )באם בהתאם להוראות ההסכם ובין עם סיום נקיטת
הליכים משפטיים ,ככל שיידרשו ,לצורך אכיפת ומימוש ההתחייבויות והבטוחות על פי הסכם
השותפות ו/או השותף הכללי מול הלווה( יודיע השותף הכללי על פירוק השותפות.
 .17.4על ניהול הפירוק יחולו הכללים הבאים:
 .17.4.1בפירוק מרצון ישמש השותף הכללי ישמש כמפרק השותפות המוגבלת ויוענקו לו כל
הסמכויות הדרושות לו להשלים את פירוקה ,לרבות להאציל סמכות כאמור לצד שלישי
)להלן" :המפרק"(.
 .17.4.2למפרק יהיו לצורך ניהול הפירוק כאמו את כל הסמכויות הנדרשות שיש לשותף הכללי
לרבות הרשאה להמשיך בניהול העסקי של השותפות על לסיום הפירוק.
 .17.4.3ייערך חשבון כללי ומלא של כל הנכסים ,הזכויות ,החובות וההתחייבויות של השותפות
המוגבלת.
 .17.4.4נכסי השותפות המוגבלת ימומשו ,בסדר הנשייה הבא:
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 .17.4.4.1סילוק ההוצאות הכרוכית בפירוק השותפות.
 .17.4.4.2סילוק חיוביה של השותפות למי שאינם שותפים בה.
 .17.4.4.3סילוק חיוביה של השותפות לרבות הוצאות,דמי ניהול ,ודמי הצלחה לשותף
הכללי.
 .17.4.4.4יתרת כספיה ונכסיה של השותפות שיוותרו ,ככל שיוותרו ואם יהי ניתן
לפצלם בענין ,תחולק בין השותפים המוגבלים לפי חלקיהם בשותפות
המוגבלת.
.18

התניה על הוראות הדין
למען הסר ספק ,מוסכם ומוצהר מפורשות כי הוראות סעיפים  41 ,36ו 44-לפקודת השותפויות ]נוסח
חדש[ התשל"ה  1975 -לא יחולו על השותפות ועל הסכם זה.

.19

סודיות
כל אחד מהשותפים המוגבלים מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כלפי השותפות וכלפי השותף
הכללי כדלהלן:
 .19.1במסגרת התקשרותם בהסכם זה תינתן לשותפים המוגבלים גישה למידע בעל אופי סודי ולסודות
מקצועיים ומסחריים בעלי ערך רב הכוללים ,בין היתר ,מידע בדבר נכסים והצעות השקעה אשר
ייתכן שיוצגו לשותפים המוגבלים על ידי השותף הכללי ,וכן כל מידע בכל עניין מענייני השותפות
ובכלל זה תנאי ההתקשרות בהסכם זה )כל אלה יקראו להלן ביחד" :המידע"(.
 .19.2כל שותף מוגבל מתחייב לשמור בסודיות מלאה ,לא לגלות ו/או לא למסור לכל גורם ו/או אישיות
משפטית שהם ,את המידע או כל חלק ממנו ו/או לא לאפשר גישה למידע או חלק ממנו כאמור.
 .19.3כל שותף מוגבל מתחייב לנקוט את כל האמצעים והצעדים לשמור על סודיות המידע ,לפחות
באותה דרגה ורמת זהירות כפי שהוא מיישם ביחס לשמירה על מידע מסוג זה השייך לו ובכל
מקרה לנקוט לפחות רמת זהירות סבירה בעניין זה.
 .19.4במידה שידרש שותף מוגבל לגלות את המידע או חלק הימנו על פי כל דין ,יודיע לשותפות על כך
מיד ויגלה רק את אותו חלק מהמידע שאותו יחויב לגלות מכח הדין .לענין זה ,מתחייב כל שותף
מוגבל שבמקרה בו ידרש למסור מידע כאמור במסגרת הליך משפטי בעניין אזרחי ,כי אזי ימסור
את המידע רק על פי צו בית המשפט המוסמך ,לאחר שתינתן לשותפות ולשותף הכללי שהות
להגיש בקשה לאי גילוי המידע ,וככל שבקשה כאמור תסורב.
 .19.5למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם כי הוראות סעיף זה תמשכנה לחול גם לאחר תום תקופת הסכם
זה מכל סיבה שהיא.
 .19.6על אף האמור לעיל ,ולהסרת ספק מוסכם כי התחייבויות השותפים המוגבלים לשמירת סודיות
המידע לא תחולנה ,ביחס לשותף מוגבל ספציפי ,על מידע ששותף מוגבל זה יוכיח כי היה
בידיעתו לפני חתימת הסכם זה.

.20

מיסים והוצאות
 .20.1מיסים
 .20.1.1השותפות ,באמצעות השותף הכללי ,תהיה רשאית לנכות במקור ו/או לשלם מקדמה
על חשבון ו/או לשלם כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר כמתחייב על פי כל דין ,בגין
הכנסה ,תמורה או רווח של השותפות או של שותף או בשל חלוקה אל השותפות או אל
השותפים בשותפות.
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 .20.1.2במקרה והשותפות שילמה מס ,היטל או כל תשלום חובה אחר בשם מי מהשותפות ,בין
בדרך ניכוי במקור ובין בדרך אחרת ,ייחשבו סכומים אלו לכל דבר ועניין כסכומים
שנתקבלו בידי השותפים אליהם מתייחס המס ,ההיטל או תשלום החובה האחר.
 .20.1.3השותף הכללי יהא רשאי לדרוש מכל שותף החזר מיידי של סכום המס כאמור בסעיף
 20.1.2לעיל בתוספת ריבית בשיעור פריים  .6% +החזר המס שישולם מן השותף אל
השותפות על פי סעיף זה לא יגדיל את חשבון ההון של השותף המשלם .כל שותף
מתחייב בזאת להחזיר לשותפות על פי דרישה של השותף הכללי ,את כל סכומי המס
שהשותפות שילמה בשמו והשותף הכללי יהא רשאי לא לחלק סכומים אשר אמורים
להיות מחולקים לשותף ,ולהשתמש בהם לצורך כיסוי החבויות כאמור לעיל וסכומים
אלה יחשבו כאילו חולקו לשותף.
 .20.1.4כל אחד מהשותפים בשותפות יישא במיסים ובהוצאות המוטלים עליו על פי הדין בקשר
לשותפות זו.
.21

שונות
 .21.1השותפים המוגבלים מאשרים כי ניתנה להם ההזדמנות )ואף הומלץ להם( לבחון את ההסכם על
נספחיו על ידי עורכי דין מטעמם
 .21.2השותפים המוגבלים מאשרים כי ניתנה להם ההזדמנות )ואף הומלץ להם( לבחון את כדאיות
העסקה וההשקעה באמצעות מומחה מטעמם
 .21.3השותפים המוגבלים מאשרים כי ניתנה להם ההזדמנות )ואף הומלץ להם( לבחון את השלכות
המיסוי באמצעות רו"ח מטעמם.
 .21.4מובהר כי כל מצג שהוצג בענייני ההסכם ,כדאיות העסקה ,הנכס ,והשלכות המיסוי הינו הערכה
כללית בלבד ,מוטלת חובה על כל יחיד מהשותפים המוגבלים לבחון בעצמו את מכלול נתוני
ההצעה לרבות השלכות המיסוי בהתאם לנתוניו האישיים.
 .21.5למען הסר ספק מובהר ,כי הוראות סעיפים  41-44 ,38-39 ,(6)34לפקודה לא תחולנה על
השותפות ועל הסכם זה.
 .21.6מוסכם בזאת ,כי על אף האמור בסעיף  39לפקודה ובכפוף לכל הסכמה אחרת של השותפים ,כפי
שתהיה מעת לעת ,השותף הכללי ,יהא רשאי לעסוק ,בין בעצמו ובין באמצעות חברות בנות ו/או
חברות קשורות ,בעסקים הדומים ו/או המתחרים בעסקי השותפות.
 .21.7מוסכם בזאת במפורש כי על אף הסמכויות הנרחבות הניתנות לשותף הכללי ע"פ הסכם זה וע"פ
הפקודה ,יפעל השותף הכללי בתום לב ובחובת נאמנות מוגברת כלפי השותף המוגבל ובכלל זה
ניהול השותפות מתוך מטרת טובת השותפות וכן במקרה בו יתעורר צורך נקודתי של שותף
מוגבל למימוש חלקו בשותפות יפעל השותף הכללי על מנת למצוא פתרון הולם וזאת במאמץ
סביר ובשיתוף פעולה עם השותף המוגבל.
 .21.8המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד
ואין להשתמש בהם לצרכי פרשנות.
 .21.9כל התראה או הודעה של צד אחד למשנהו בקשר להסכם זה תהיה בכתב ותשלח בדואר רשום
או תימסר ביד לפי מענו של הצד האחר המפורטת במבוא להסכם זה )או מען אחר עליו תבוא
הודעה בכתב( ,ותחשב כאילו נתקבלה תוך שלושה ימי עסקים מתאריך מסירתה בבית הדואר
)אם נשלחה בדואר רשום כאמור( או עם מסירתה בפועל לצד האחר )אם נמסרה ביד כאמור(.
 .21.10הסכם זה מגבש וממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל
מצג ,הסכם ,הסכמה ,התחייבות וכיו"ב שנעשו לפני חתימתו ואינם באים לביטוי מפורש בהסכם
זה.
 .21.11הדין החל על הסכם זה יהיה דיני מדינת ישראל.
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 .21.12הסכם זה ייכנס לתוקף עם חתימתו על ידי כל הצדדים.

החתום:
ולראיה באו הצדדים על החתום

חתימת השותף הכללי:

אקוויטי בי ניהול השקעות בע"מ
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נספח א'
השותפים המוגבלים

