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 מימון בע"מ )"החברה"( בקסקין נאוויטס
 
  

 2017 ,בדצמבר 10
 

 לכבוד
 ערך ניירות רשות
 22 נשרים כנפי רחוב

 ירושלים

 לכבוד
 "מבעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה

 2 בית אחוזת רחוב
 אביב -תל

 

  .ג.נ.,א
  וח מיידייוד: הנדון

 

אודות המתווה למימוש ההסכם (, 2017-01-114357 )מס' אסמכתא: 7.12.2017מיידי מיום הדיווח בהמשך ל

להעביר  "(LLOGD)להלן: " LLOG Deepwater Development Company I LLCלהעברת זכויות, לפיו הסכימה 

מן הזכויות בזכיונות  2.5%, שותפות מוגבלת, בעלת השליטה בחברה נאוויטס פטרוליוםולהמחות לחברה בת של 

Buckskin א' בתכנית הפיתוח של נכס הנפט 1, בכפוף, בין היתר, להשגת מימון לפיתוח שלבBuckskin  17.6%בגין 

הנ"ל לגבי בהמשך לאמור בדוח ו"(, הזכויות הנוספות)להלן: " LLOGDבידי  ותמן הזכויות בזיכיונות המוחזק

 מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן: , ללוות הנדרשהנוסף המימון 

ההנפקה )להלן: "אישר דירקטוריון החברה הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים  2017בדצמבר  7ביום  .1

 226,424,000-ו ש"ח ע.נ. כ"א 1 שם בנות-רשומות על (א')סדרה אגרות חוב ש"ח ע.נ.  21,576,000של  "(הפרטית

אגרות  1(."אגרות החוב הנוספות")להלן:  ש"ח ע.נ. כ"א 1 שם בנות-רשומות על (ב')סדרה אגרות חוב ש"ח ע.נ. 

ש"ח  345,976,000-ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( ו 126,024,000החוב הנוספות הינן מאותה סדרה בה הונפקו 

 29.6.2017של החברה מיום תשקיף להשלמה פי -על"( אגרות החוב הקיימות)להלן: "ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( 

תנאי אגרות  ."(התשקיף)להלן: " 13.7.2017הודעה משלימה לתשקיף מיום פי -ועל( 10.7.2017)כפי שתוקן ביום 

  .החוב הנוספות זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות, כפי שתוארו בתשקיף

 
כמו כן, דירקטוריון החברה קיבל החלטה כי לאחר השלמת ההנפקה הפרטית לא תבצע החברה גיוסי חוב  .2

 נוספים בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'(. 

 

ש"ח ע.נ.  87יחידות שכל אחת מהן כוללת  248,000בדרך של הקצאת הקצאת אגרות החוב הנוספות תעשה  .3

 968ש"ח ע.נ. אגרות חוב במחיר של  1,000ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( וביחד  913 -ו אגרות חוב )סדרה א'(

 בבורסה של אגרות החוב הנעילהמחיר אלפי ש"ח.  240,064של )ברוטו( ובסך הכל בתמורה כוללת ש"ח ליחידה 

 .אג', בהתאמה 98.30-' ואג 98.84היה  6.12.2017 ליום )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'(

 

תקנות וב 1968-, התשכ"חחוק ניירות ערךל ג15אגרות החוב הנוספות יחולו המגבלות הקבועות בסעיף על  .4

שהותקנו לפיו. מגבלות אלו כוללות איסור מוחלט על מכירת אגרות החוב הנוספות בבורסה למשך תקופה של 

( 6תקופה נוספת של שישה ) ( חודשים, ולאחריה קיימת מגבלה על הכמות שניתן למכור בבורסה למשך6שישה )

של מחזור ממוצע היומי הלא תעלה על בבורסה  הכמות שניתן להציע בכל יום מסחררבעונים עוקבים, כאשר 

 . שבועות שקדמו ליום ההצעה (8שמונה ) בתקופה בתהמסחר בבורסה של אגרות החוב 

                                                      
לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות  1בהגדרת "משקיע מסווג" בסעיף המנויים  הגופיםכי הינו נמנה על  אישרכל אחד מהניצעים   1

ההצעה נעשית בישראל כי כן ובתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ומתקיימים בו התנאים המנויים  2007-ערך לציבור(, התשס"ז
 ת התשקיף. כ, כמפורט בכריריקאיםכהגדרתו בדיני ניירות ערך האמ U.S Personאינו ו הינו תושב ישראלבלבד ובתנאי שהניצע 
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הונפקו ללא ניכיון.  18.7.2017אגרות החוב הקיימות של החברה שהחלו לראשונה להיסחר בבורסה ביום  .5

, אג' 102.103-דוח זה הינו כ למועד( נכון או סדרה ב' סדרה א'אגרת חוב )ש"ח ע.נ.  1המחיר המתואם של כל 

 החברה קיבלהיונפקו בניכיון. אגרות החוב הנוספות , ולפיכך לעיל 2מהתמורה הנקובה בסעיף גבוה  ואשר הינ

אגרות ללהסדר ב"מסלול ירוק" לפיו יקבעו לאגרות החוב )סדרה א'( ומרשות המיסים אישור  5.12.2017 ביום

החוב )סדרה ב'( שיעור ניכיון משוקלל אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון לאגרות החוב כפי שהיה 

הקיימות עם שיעור הניכיון כפי שיקבע בהנפקה של אגרות החוב הנוספות. שיעור הניכיון  בהנפקת אגרות החוב

שיעור , ו5.353% וצר בגין אגרות החוב )סדרה א'( הנוספות שתונפקנה במסגרת ההקצאה הפרטית הינושנ

שיעור הניכיון שנוצר בגין אגרות החוב  .0.706% הינו של אגרות החוב )סדרה א'(הניכיון המשוקלל האחיד 

של שיעור הניכיון המשוקלל האחיד , ו5.353% )סדרה ב'( הנוספות שתונפקנה במסגרת ההקצאה הפרטית הינו

  .1.969% הינו אגרות החוב )סדרה ב'(

 
( ואגרות 'אגרות החוב )סדרה אלבאופק יציב  -ilA דירוגStandard & Poor's Maalot  קבעה 27.8.2017ביום  .6

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה  .מיליון ש"ח 472-בהיקף כולל של כ החוב )סדרה ב'( של החברה

לקבלת אישורה לדירוג חברת הדירוג החברה פועלת מול (. 2017-01-086517)מס' אסמכתא:  27.8.2017מיום 

ilA- חברת הדירוגלקבלת אישור  , בין היתר,כפופההנוספות . הקצאת אגרות החוב לאגרות החוב הנוספות 

 כאמור. 

 

, לתנאים הקבועים בשטרי הנאמנות לעניין זה כפופהבדרך של הרחבת סדרה הקצאת אגרות החוב הנוספות  .7

 אביב בע"מ לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות.-לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתלוכן כפופה 

מובהר כי  )כולל(, תבוטל הקצאת אגרות החוב הנוספות.  25.12.2017 עד ליוםיושלמו התנאים כאמור לא אם 

תירשמנה למסחר לאחר המועד הקובע לתשלום הריבית הראשון למחזיקי אגרות החוב הנוספות ה שבמקר

ריבית התשלום זכאים לבהנפקה הפרטית , יהיו המשקיעים 19.12.2017החל ביום  אגרות החוב )סדרה א'(

, בין מותניתהעברת סכומים כלשהם מתוך כספי תמורת ההנפקה של אגרות החוב הנוספות כמו כן,  האמורה.

ובהתקיימות התנאים שנקבעו לענין זה  היתר, בהפקדת סכומי ההון העצמי בחשבונות הפרויקט של הלוות

בשטרי הנאמנות, ובכלל זאת מסירת אישורים לנאמן בדבר רישום הזכויות הנוספות על שם הלוות, רישום 

 ריבית, כפי שנדרש.השעבודים הנוספים לטובת הנאמן והפקדת סכומים נוספים בחשבון כרית ה

 

  :Buckskin הנפט בנכס השותפים

5.0% Navitas Buckskin  
13.7% Buckstone  
22.5% Repsol E&P USA Inc.  
8.75% Ridgewood Buckskin, LLC 
8.75% ILX Prospect Buckskin, LLC 
18.7% Beacon Offshore Energy Buckskin LLC  
22.6% LLOG Deepwater Development Company I LLC  

 

 בכבוד רב,

 מימון בע"מ בקסקין נאוויטס

 "למנכ, רייכמן חנן"י ע

 כספים"ל סמנכ, קורנהאוזרעמית 
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