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 22 נשרים כנפי רחוב

 ירושלים

 לכבוד
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 אביב -תל

 

 
 .,.ג.נא

  וח מיידייוד: הנדון
 

-2017-01)מס' אסמכתא:  13.9.2017()ב( לתשקיף להשלמה של השותפות מיום 1)יד()7.6.11לאמור בסעיף בהמשך 

 LLOG Deepwater Development Company I התקשרה עםהשותפות לפיו , "(תשקיף השותפות)להלן: " (081112

LLC " :להלן(LLOGD בהסכם ,)" (, לפיו להעברת זכויות נוספות הסכםזכויות )להלן: "להעברת מותנה"

, בכפוף, בין Buckskinמן הזכויות בזכיונות  2.5%השותפות להעביר ולהמחות לחברה בת של  LLOGDהסכימה 

מן הזכויות בזיכיונות  17.6%בגין  Buckskinא' בתכנית הפיתוח של נכס הנפט 1היתר, להשגת מימון לפיתוח שלב 

"(, בהתאם למתווה הדומה למימון שהושג באמצעות הנפקת הזכויות הנוספות)להלן: " LLOGDבידי  ותהמוחזק

נאוויטס )להלן: " של נאוויטס בקסקין מימון בע"מ)סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( הקיימות  אגרות החוב

)מס'  12.11.2017מיום מיידי הדיווח ובהמשך ל 1, חברה ייעודית בבעלותה המלאה של השותפות,"(מימון

ליון ימ 697א' של הפרויקט, אשר הוקטן מסך של 1התקציב של שלב עדכון בדבר  (2017-01-105669 אסמכתא:

 השותפותמתכבדת "(, התקציב המאושרמן הזכויות( )להלן: " 100%מיליון דולר )עבור  541 -דולר לסך של כ

  כדלהלן:שעיקריו מימוש ההסכם להעברת זכויות נוספות, כי הצדדים הגיעו להסכמה בדבר המתווה ללעדכן 

בדרך של נוספות האפשרות להנפיק אגרות חוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'( נאוויטס מימון תבחן את  .1

למשקיעים  הצעה פרטיתדרך של בזאת , ת סדרה, בכפוף לתנאים הקבועים בשטרי הנאמנות לעניין זההרחב

 "(. אגרות החוב הנוספותמסווגים, או בכל דרך אחרת )להלן: "

את הזכויות הנוספות  LLOGD, תעביר להעברת זכויות נוספות כפוף להתקיימות התנאים המתלים להסכם .2

קמן: בשלב ראשון תועברנה לשתי הלוות, ללא תמורה, זכויות כדל ,( לשתי הלוות בשני שלבים17.6%)בשיעור 

 Buckstone -ול 1.4% -של כ תועברנה זכויות בשיעור Navitas Buckskin -, כך של5.4%כולל של בשיעור 

. יצוין כי בעקבות הקיטון בתקציב המאושר "(השלב הראשון)להלן: " 4% -של כתועברנה זכויות בשיעור 

לצורך תשלום חלקן והעודפים שנצברו בחשבונות הפרויקט בעקבות זאת, לא נדרש ללוות מימון חיצוני נוסף 

יתרת ללוות בשלב שני תועברנה . ראשוןהבגין הזכויות הנוספות שתועברנה להן בשלב בתכנית הפיתוח 

של  תועברנה זכויות נוספות בשיעור Navitas Buckskin -, כך של12.2%הזכויות הנוספות בשיעור כולל של 

סך המימון "(. השלב השני)להלן: " 11.1% -של כ תועברנה זכויות נוספות בשיעור Buckstone -ול 1.1% -כ

(, על פי התקציב 12.2%שני )בשיעור כולל של ההנוסף הנדרש בגין הזכויות הנוספות שתועברנה בשלב 

במימון הנוסף הנדרש  Navitas Buckskinמיליון דולר, כאשר חלקה של  69 -המאושר, מסתכם לסך של כ

 "(.המימון הנוסףמליון דולר )להלן: " 63 -הוא כ Buckstoneמליון דולר, וחלקה של  6 -הוא כ

                                                      
א' 1ושלב  Buckskinלפרטים בדבר נכס הנפט לתשקיף השותפות.  (א()1)יד()7.6.11 לפרטים בדבר מתווה המימון הקודם ראו בסעיף  1

 . לתשקיף השותפות 7.6.11 של תכנית הפיתוח של הפרויקט, ראו בסעיף
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תשמש לצורך העמדת הלוואות נוספות ללוות,  )ברוטו( הנוספותמלוא תמורת ההנפקה של אגרות החוב  .3

)להלן: בשלב השני א' של פרויקט הפיתוח בגין הזכויות הנוספות שתועברנה להן 1לצורך מימון עלויות שלב 

כפי , הקיימים"(. ההלוואות הנוספות תועמדנה ללוות בהתאם להסכמי ההלוואה ההלוואות הנוספות"

הסכמי על מנת שתנאיהם יחולו גם ביחס להלוואות הנוספות )להלן: "שיתוקנו סמוך לפני ההנפקה 

 "(. ההלוואה

אגרות לנאמן לטובת תשועבדנה  בשלב הראשון ובשלב השני(הזכויות הנוספות שתועברנה לשתי הלוות )מלוא  .4

אגרות החוב מחזיקי כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו נאוויטס מימוןלהבטחת התחייבויות  החוב

יצוין כי בפועל תועברנה כל הזכויות הנוספות הנ"ל . "(השעבודים הנוספים)להלן: " בהתאמה)סדרה ב'(, 

 ללוות ותשועבדנה לטובת הנאמן בעת ובעונה אחת. 

 לכל להעמידתחייבו יבחברות הלוות,  שליטהה בעלות, LLOG Exploration Company L.L.C -ו השותפות .5

בסכום השווה )ביחס לכל אחת מהלוות( להפרש בין חלקה של הלווה במימון הנוסף עצמי  מימוןהלוות מאחת 

על כפי הנדרש  ,בהסכמי ההלוואההגדרתו לעיל, לבין סכום ההלוואה החדשה נטו כ 1הנדרש, כמפורט בסעיף 

 . "(ההון העצמיהמימון הנוסף )להלן: "סכום מנת להשלים את 

העברת סכומים כלשהם מתוך כספי תמורת ההנפקה של אגרות החוב הנוספות הנפקת אגרות החוב הנוספות ו .6

ובהתקיימות התנאים שנקבעו  , בין היתר, בהפקדת סכומי ההון העצמי בחשבונות הפרויקט של הלוותתותנה

 ,הזכויות הנוספות על שם הלוותרישום נאמן בדבר לאישורים לענין זה בשטרי הנאמנות, ובכלל זאת מסירת 

 .לטובת הנאמן והפקדת סכומים נוספים בחשבון כרית הריבית, כפי שנדרש השעבודים הנוספיםרישום 

או יתר  הלמועד אגרות החוב הנוספות או ביחסה של ההצעה או ההנפק לביצוע אין התחייבותמובהר בזאת כי 

והשגת הסכמות  להעברת זכויות נוספות סכםהלהתקיימות תנאים שנקבעו ב, בין היתר, , והיא כפופהתנאיה

אישורים נוספים , קבלת ידי האורגנים של נאוויטס מימון-עלהנדרשים אישורים ה קבלתבין הלוות, נוספות 

 פי דין ותנאי השוק.-עלהנדרשים 

ואין לרכוש  השותפות ו/או נאוויטס מימוןהצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של אינו מהווה דיווח זה 

 ו.ניירות ערך על פי

בדבר אפשרות להנפקת אגרות החוב הנוספות על פי המתווה : המידע המפורט לעיל אזהרת מידע צופה פני עתיד
, אשר אין כל וודאות כי 1968-מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהמתואר לעיל 

להתממש באופן השונה שלא להתממש, או יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי 
 מתואר לעיל. כפי שמהותית מ

 
  :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,

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות 
 מוגבלת

 "למנכ, רייכמן חנן"י ע

 כספים"ל סמנכ, קורנהאוזרעמית 
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