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 א.ג.נ.,

  Buckskin העברת זכויות בזיכיונותלמותנה הסכם הנדון: 
 

נאוויטס פטרוליום, שותפות התקשרה  12.9.2017ביום דת לדווח כי למיטב ידיעתה, בהחברה מתכ

 LLOGבהסכם עם ,באמצעות חברה בת שלה ,"(השותפות" מוגבלת, בעלת השליטה בחברה )להלן:

Deepwater Development Company I LLC  , 17.6%הצדדים להשגת מימון עבור יפעלו לפיו 

 17.6%בגין זכויות בשיעור (, בארות שתי הכולל) Buckskinהנפט  נכס של' א1 שלב פיתוח מעלויות

של הרחבה של אגרות  בדרך ,LLOG Deepwaterעל ידי  זההמוחזקות במועד  Buckskinבזיכיונות 

, בכפוף "(החוב אגרותהחברה )להלן יחד: "ידי -חוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'( שהונפקו על

ובכלל זאת שעבוד , אמנות של אגרות החוב בקשר עם הרחבת סדרהלתנאים הקבועים בשטרי הנ

תנאים בנוגע ליחס שבין היקף הגיוס וכן , הזכויות לגביהן נדרש המימון הנוסף לטובת הנאמן

בית, אי פגיעה בדירוג, העדר עילה לפירעון מיידי, ית, גובה הרולשיעור הגידול בזכויות המשועבד

 . הכל כמפורט בשטר הנאמנותותנאים נוספים והעדר פגיעה בכושר פירעון 

 

 6בפרק שתואר  Buckskinא' של פרויקט 1למתווה למימון שלב  דומה באופן המימון ייעשה

( 2017-01-059080( )מס' אסמכתא: 10.7.2017)כפי שתוקן ביום  29.6.2017תשקיף החברה מיום ב

 מאלו שהיו קיימים במימון הנוכחייותר טובים זהים או "(, ובתנאים אשר יהיו הנוכחי המימון)"

 LLOGבדרך של הרחבת סדרה כאמור, בכוונת הנוסף המימון ביצוע לצורך. "(הנוסף המימון)"

Deepwater ל האמורות זכויותיה את להמחות-Buckstone . 

 

 לא מקרה ובכל האפשרי בהקדםהנוסף  המימון להשלמת במשותף יפעלו הצדדיםלהסכם,  בהתאם

 של הבת חברתבכפוף להשגת המימון הנוסף, תהיה . "(הקלוזינג מועד)" 10.1.2018 מיום יאוחר

 2.5%, זכויות נוספות בשיעור תמורה ללא, בהעברה LLOG Deepwater-מלקבל  זכאיתהשותפות 

 בלעדית ותכבול ןאינ Bucsktone-ו LLOG Deepwater ההסכם בתקופת .Buckskin מזיכיונות

 אחרים מימון מקורות לחפש ותחופשי הינתהי ןוה, מימון השגת לצורך השותפות של הבת חברתל

מסוימים  פיננסיים מגופים מימון לקבלת לפנות נהבפיתוח הנכס, אך לא תוכל ןמימון חלק לצורך

 את להעביר יהחופש תהיה LLOG Deepwater ההסכם בתקופתכן,  כמו. בהסכם נקבעו אשר

 לפני מועד הקלוזינג.  בזכיונות, כולן או חלקן, זכויותיה

 

 :השותפים בנכס הנפט
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5.0% Navitas Buckskin 

13.7% Buckstone 

22.5% Repsol E&P USA Inc.  

22.5% Samson Offshore BSM, LLC 

18.7% Beacon Offshore Energy Buckskin LLC  

17.6% LLOG Deepwater Development Company I LLC  

 

 

המידע המפורט לעיל, ביחס לאפשרות של השלמת המימון  – מידע צופה פני עתידאזהרה בגין 

והעברת הזכויות הנוספות )אם וככל שיושלמו(, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק 

, אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

אחר והדבר תלוי בהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים אופן אחר, בין היתר מ

. עוד יצוין, כי השלמת ההסכם כפופה לקבלת אישור האורגנים החברהשאינם בשליטת 

 פי כל דין.-המוסמכים והאישורים הנדרשים על

 

 
 
 
 

 בכבוד רב,                       

 בע"מ מימון בקסקין נאוויטס        

 מנכ"ל, רייכמן ע"י חנן    

סמנכ"ל כספים, עמית קורנהאוזר                                                                                                     
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