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              לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 Yucatanרכישת זכויות בנכס הנפט  הנדון:

מהזכויות  23.1%רכישת בהסכם להשותפות התקשרה  2018במאי  24 ביום השותפות מתכבדת להודיע כי

 להלן. ש"(, בהתאם לפרטים העסקה"" או ההסכם"שבמפרץ מקסיקו, ארה"ב ) North Yucatanבנכס הנפט 

 רקע .1

של  Shenandoah1בסמוך לפרוייקט  זכיון אחד הממוקם, כולל North Yucatanהנפט  נכס

התגלתה תגלית  2012-2014 בשנים .("הזכיון" )להלן: מטר 1,780-השותפות, בעומק מים של כ

  (."נכס הנפט"או  Yucatan"" מטר )להלן: 9,500 -בעומק כולל של כ הזכיוןנפט בשטח 

 

עם פרוייקט יתכן שניתן יהיה לפתח את נכס הנפט בדרך של פיתוח משותף להערכת השותפות בנכס, 

Shenandoahפיתוח ות משותפות והפחתת העלות היחסית לכל פרוייקטי של תשתיג, תוך ניצול סינר .

לשני הפרוייקטים בהשוואה לחלופות  משמעותינוסף לייצר ערך משותף כאמור, אם יתאפשר, עשוי 

לאור ההערכה האמורה, ועל מנת להקל על האפשרות לבחינת פיתוח  .פיתוח אחרות, ככל שישנן

בנכס הנפט, בשיעור זהה לשיעור החזקתה  לשותפות לרכוש חלק LLOGמשותף כאמור, הציעה 

 .Shenandoahבפרוייקט 

 משאבים .2

ידי  שנבחן עללמיטב הערכת השותפות, המבוססת על מידע רב, לרבות מידע שנצבר בקידוחים, 

מכיל משאבים  נכס הנפט, LLOG-מיועציה המקצועיים של השותפות ועל הערכות שנתקבלו 

 ברות הפקה.  2(EOMMBחביות ) מיליון 20עד  10-של כמותנים בהיקף 

 

לא הערכת סדרי הגודל של המשאבים המותנים שניתנים להפקה מנכס הנפט הינה ראשונית, ו

 האחת לתוספת( א)18 לסעיף . בהתאםPRMS-עתודות בלתי תלוי ולפי כללי הנערכה על ידי מעריך 

 בתוך תפרסם השותפות, 1970-ל"התש(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות עשרה

 22 לסעיף בהתאם בנכס והמשאבים העתודות אודות פרטים הרכישה ממועד ימים( 60) שישים

(, וצורה מבנה – תשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות לתקנות השלישית לתוספת

 .1969-ט"התשכ

 

                                                      
 השותפות האותו רכש הפקה, רותב( EOMMB) מיליון חביות 155-( בהיקף של כ2Cהמכיל משאבים מותנים ) נכס נפט  1

, כפי שתואר בהרחבה בדוח זימון אסיפה שפרסמה הליך פשיטתבמסגרת מכרז  Cobalt International Energyמחברת 

ראו גם דוח  Shenandoah(. לפרטים נוספים אודות 2018-01-018642)אסמכתא מספר:  2018במרץ  8השותפות ביום 

 (.2018-01-035781)אסמכתא מספר:  2018במאי  6שפרסמה השותפות ביום  משאבים מותנים

 = חבית נפט אחת. 6MCF(. יחס יחידת גז לחבית נפט לפי Barrels of Oil Equivalent) BOEלפי חישוב   2
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הערכות השותפות דלעיל בעניין היקף המשאבים המותנים  – בגין מידע צופה פני עתיד אזהרה

במקרה של פיתוח  Shenandoahוהגדלת הפוטנציאל הכלכלי של נכס הנפט  Yucatanבנכס הנפט 

. 1968-עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהינן מידע צופה פני  Yucatanמשותף יחד עם 

הערכות אלה מתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת השותפות במועד דוח זה, אשר טרם 

ידי מעריך עתודות בלתי תלוי. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, -נבדק על

עילה במאגר, והינן בגדר הערכות גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפ

והשערות של השותפות בלבד ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. ככל שנכס הנפט יפותח, כמויות 

הנפט ו/או גז הטבעי שיופקו בפועל עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, 

או מתנאי היצע וביקוש בשוק /כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו

הגז הטבעי ו/או הנפט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגר. 

ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של 

ות כי הערכותיה גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט וגז טבעי. כמו כן, לשותפות אין ודא

יתאמו את הערכת מעריך העתודות שיבחן את הנכס, ולפיכך תוצאות הערכת מעריך העתודות 

  הבלתי תלוי עלולות להיות שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה.

 בנכס הנפטהשותפות  .3

3.1  LLOG- LLOG Exploration Company L.L.C "(LLOG)", ת פרוייקט מפעילShenandoah ,

  ;מהזכויות בזכיון 46.9% -המחזיקה ב

3.2  Venari - Venari Offshore L.L.C :להלן( "Venari)" ,וליו של קרן טפחברת פורWarburg 

Pincus  ושותפה בפרוייקטShenandoahמהזכויות בזיכיון 30% -, המחזיקה ב.  

 העסקהתנאי  .4

 ,דולר ארה"באלפי  160 -כ סך של , תשלם השותפותמהזכויות בנכס הנפט 23.1%קבלת בתמורה ל

במכרז פדרלי הזכייה  עלויות רכישת הזכיון במסגרתמתוך שותפות של ה חלקה היחסיאת המהווה 

  .בגין נכס הנפטשהסתיים החודש 

 אישור העסקה .5

  החתימה על ההסכם.את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות אישר   2018מאי, ב 24ביום  5.1

אביב בע"מ, יש לתקן -להוראות פרק י"ז לחלק השני לתקנון הבורסה לניירות ערך בתלבהתאם  5.2

. )"מטרות השותפות"( להסכם השותפות 5.1יתווסף לסעיף  שנכס הנפטכך  את הסכם השותפות

מחזיקי יחידות ההשתתפות של אסיפת בכפוף לאישור  תושלםלאור זאת, רכישת הנכס 

  ( מקרב קולות המשתתפים בהצבעה.75%חמישה אחוז )השותפות ברוב של לפחות שבעים ו

השותפות תזמן אסיפה מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות במסגרתה יובא לאישור תיקון  5.3

 הסכם השותפות בהתאם לאמור לעיל.

פרק ב' לתוספת השלישית לתקנות ניירות פרטים אודות נכס הנפט בהתאם להוראות יובאו להלן 

 .1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –יוטת תשקיף ערך )פרטי התשקיף וט
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 בכבוד רב,

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים
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 Yucatanפרטים בדבר נכס הנפט 

 

 הצגת נכס הנפט .1

לחיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז במימי אחד  ן פדראליזכיוכמפורט בטבלה שלהלן, נכס הנפט כולל 

"(. הפרטים בדבר נכס הנפט ןהזכיו" או "Yucatan ןזכיומפרץ מקסיקו בארה"ב )לעיל ולהלן: "

 - המפורטים להלן מתייחסים לשיעור זכויותיה של השותפות )באמצעות חברה בת בבעלות מלאה

Navitas ShenHai LLCמתוך  23.1%את הרכישה יהיו בשיעור של  (, אשר בכפוף לאישור האסיפה(

100%.) 

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 Yucatan שם נכס הנפט:

מייל דרומית מלואיזיאנה,  175-נכס ימי במפרץ מקסיקו, כ מיקום:

ארה"ב, במים העמוקים של מפרץ מקסיקו, בעומק מים של 

 מטר.  1,780-כ

 אקרים  5,760-שטחו הכולל של נכס הנפט הינו כ שטח:

מס' ו של זכיון שטחקמ"ר(, והוא כולל את מלוא  23.3-)כ

36315 . 

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 

 לפי סוג זה:

 ;תגלית לפני פיתוח

חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז בשטח  –פעולות מותרות 

 .Leaseקרקע מוגדר הנקרא 

 .(21.3.2018)תאריך מכרז  OCS-G 36315-  1.7.2018 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 .OCS-G 36315-  30.6.2028 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 

 תקופת נכס הנפט:

- 

 .כמפורט לעיל תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 

 תקופת נכס הנפט:  

יאריך  זיכיוןלך השנה האחרונה לתקופת הקידוח במהביצוע 

. ממועד סיום הקידוח את תקופת נכס הנפט בשנה נוספת

במקרה של תחילת הפקה מנכס הנפט, תקופת נכס הנפט 

 סיום ההפקה.מועד תוארך עד ל

 "(LLOG)להלן: " LLOG Exploration Offshore, L.L.C (:Operatorציון שם המפעיל )

ירים בנכס הנפט ציון שמות השותפים היש

וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת 

השותפות, שמות בעלי השליטה בשותפים 

 האמורים:

 

• Venari Offshore L.L.C - 30% (3( 

• LLOG Exploration Offshore, L.L.C – 46.9% 

• Navitas ShenHai LLC – 23.1%  

 

                                                      
  ת.אמריקאי אקוויטי פרייבט קרן, Warburg Pincusשל מוחזקת  חברה  3
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 פות בנכס הנפטפרטים כלליים אודות חלקה של השות

ציון תאריך  -בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 

 הרכישה:
- 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות 

 בנכס הנפט:

בנכס  23.1%-בכפוף לאישור האסיפה הכללית החזקה ב

( של 100%הנפט באמצעות חברה בת בבעלות מלאה )

 .Navitas ShenHai LLCהשותפות, 

זיקי הזכויות ציון החלק בפועל המשויך למח

 ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט:

17.43% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

השותפות בהשקעה המצטברת בנכס הנפט 

 31.12.2017במהלך חמש השנים שקדמו ליום 

)בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות 

 הכספיים(:

- 

 

 לפיתוח נכס הנפט עיקרייםאתגרים  .2

 תוח פרויקט זה, ישנם שני אתגרים עיקריים: בהקשר פי .2.1

 של נכס הנפט, יצריך הקמת פלטפורמה ייעודית חדשה, היות פיתוח עצמאי  .2.1.1

 את הפרוייקט. למועד זה, אין פלטפורמת טיפול קיימת דרכה ניתן יהיה לפתחש

לכאורה, לא נראה כי כמות המשאבים מאפשרת פיתוח עצמאי שיהיה כדאי 

  כלכלית.

פיתוח הנכס הינו הלחצים באחד האתגרים העיקריים  - 20k psiית טכנולוגי  .2.1.2

הגבוהים שבמאגר. טכנולוגיה כזו נדרשת במספר רב של פרויקטים, של חברות 

הנפט הגדולות בעולם, הפועלות במפרץ מקסיקו וברחבי העולם ועל כן נמצאת 

ושלם בשלבים מתקדמים ביותר של פיתוח. צפוי כי פיתוח הטכנולוגיה הנדרשת י

 בשנים הקרובות. 

, המפעיל של נכס הנפט, במקרה של LLOGלהערכת השותפות, בהסתמך על הערכת  .2.2

, שני האתגרים שפורטו לעיל ייפתרו. פיתוח פרוייקט Shenandoahפיתוח פרוייקט 

Shenandoah  20יחייב השלמת פיתוח טכנולוגייתk psi .וכן הקמת פלטפורמת טיפול ,

לטיפול במשאבים שיופקו מנכס ורמה כזו תוכל להתאים השותפות מעריכה כי פלטפ

 . הנפט ובכך לאפשר את פיתוחו

 

 Shenandoahפיתוח לעניין  דלעילהשותפות  הערכות – בגין מידע צופה פני עתיד אזהרה

, המפעיל LLOG ידי-על לשותפות שנמסרות על הערכות ומבוסס sip 20kטכנולוגיית  ופיתוח

ולוחות הזמנים  הטכנולוגיה , בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, תכנית פיתוחשל נכס הנפט

עשויות שלא  האמורותההערכות . וכן על ניסיון העבר ליישומה, קבלת אישורים רגולטוריים

להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה ויחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון 

במידה שישתנו ההערכות שנתקבלו, ישתנו תנאי השוק ו/או הגורמים כפי שפורטו לעיל, וכן 
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ו/או מגורמים בלתי צפויים  בנכס הנפטממכלול של שינויים מתנאים תפעוליים וטכניים 

 מנכס הנפט. ושיווק של נפט וגז טבעי הפקהוכן בפיתוח , הטכנולוגיה כאמור בפיתוחהקשורים 

 מפת נכס הנפט .3

 

  

 פעילות עבר מהותית .4

ה הכוללת, למיטב ידיעת השותפות, תיאור פעולות עבר מהותיות בשטחי נכס הנפט, שבוצעו להלן טבל

  לפני שהשותפות החזיקה בנכס הנפט:

זהות בעל הזכות 

במועד ביצוע 

 הפעולה

תקופה שבה הפעולה 

 בוצעה

תיאור  תיאור תמציתי של הפעולה

תמציתי של 

תוצאות 

 הפעולה

Shell 2015-2007  לית הערכה ואימותקידוחי תג 2נקדחו. 

 

- 

 

   42.4%Shell- ,Anadarko-25% ,Nexen-15%,INPEX-12.3%: 2007-2015שותפי הפרויקט בשנים 

במסגרת מכרז של המדינה בתמורה  בזכיוןהאמורים זכו שותפי הפרויקט  2007. בשנת Cobalt-5.3% -ו

הערכה ואימות, עד לעומק  ליתקידוחי תג 2נקדחו  2012-2014דולר. בשנים מיליון  35-לתשלום של כ

 מטר.  10,300 -ככולל של 

  עמידה בתכנית עבודה .5

 .על פי תנאי הזיכונות, אין תכנית עבודה המחייבת את השותפות

 שיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות הקשורות בנכס הנפט .6

 הסברים  100%-שיעור מגולם ל אחוז שיעור ההשתתפות

השיעור המשויך 

קי בפועל למחזי

הזכויות ההוניות של 

 השותפות בנכס הנפט

 .לעיל 1 ראו תיאור שרשרת החזקות בסעיף 100% 23.1%
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 הסברים  100%-שיעור מגולם ל אחוז שיעור ההשתתפות

השיעור המשויך 

בפועל למחזיקי 

הזכויות ההוניות של 

בהכנסות  השותפות

 מנכס הנפט

 .להלן 7 ראו תחשיב בסעיף 75.45% 17.43%

השיעור המשויך 

בפועל למחזיקי 

הזכויות ההוניות של 

בהוצאות השותפות 

הכרוכות בפעילות  

חיפושים, פיתוח או 

 הפקה בנכס הנפט

 .הלןל 8 ראו תחשיב בסעיף 100% 23.1%

 

ביאור לחישוב השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס  .7

 מנכס הנפטהנפט, תחת הנחה של הפקה מסחרית 

הסבר תמציתי כיצד מחושבים  אחוז פריט

 התמלוגים או התשלומים

  100% הכנסות שנתיות חזויות של נכס נפט 

 :פירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא( ברמת נכס הנפט

התמלוג שיש לשלם בגין  הינושיעור זה  (18.75%) תמלוג על לממשל הפדראלי בארה"ב

 .הזכיון

  - תמלוג על לצדדים שלישיים

  81.25% הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט

חלק המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בהכנסות הנובעות בנכס 

 הנפט המנוטרלות )בשרשור(

23.1%  

סה"כ, חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

ל השותפות, בשיעור ההכנסות בפועל, ש

ברמת נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים 

 ברמת השותפות(

18.77%  

פירוט תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא( בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות 

 )האחוזים להלן יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט(:

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 השותפות בתשלום לשותף הכללי

מחלקה של  6%על בשיעור של -תמלוג (1.34%)

  השותפות בהכנסות

   

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 

ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס 

 הנפט

17.43%  
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יקי הזכויות ההוניות של השותפות ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות המשויך בפועל של מחז .8

 בהוצאות החיפוש, הפיתוח וההפקה בנכס הנפט

 פריט

 

 אחוז

 

הסבר תמציתי 

 כיצד מחושבים

התמלוגים או 

 התשלומים 

  23.1% הוצאות תיאורטיות של נכס נפט )בלא התמלוגים האמורים(

  :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

  23.1% אות בפועל ברמת נכס הנפטסה"כ שיעור ההוצ

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהוצאות נכס הנפט 

 )בשרשור(

23.1%  

סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות, 

 בהוצאות, ברמת נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים ברמת השותפות(

23.1%  

ההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות פירוט תשלומים )הנגזרים מ

)האחוזים להלן יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 השותפות בנכס הנפט(:

 

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות, 

 בהוצאות הכרוכות בפעילות פיתוח או הפקה בנכס הנפט

23.1%  

 

 למו במהלך פעילות החיפוש, הפיתוח וההפקה בנכס הנפט תגמולים ותשלומים ששו .9

סך הכל שיעורם  פריט

של מחזיקי 

הזכויות ההוניות 

של השותפות 

בהשקעות 

בתקופה זו בנכס 

הנפט )באלפי 

 דולר(

מתוכו, שיעורם של מחזיקי הזכויות 

 ההוניות של השותפות בתשלומים לממשל

תקציב שהושקע בפועל בחמשת החודשים 

)לרבות  2018של שנת הראשונים 

 התשלומים האמורים(

- - 

 

  הנפט בנכסעתודות ומשאבים מותנים  .10

יועציה שנבחן על ידי מידע שנצבר בקידוחים,  ,מידע רבלמיטב הערכת השותפות, המבוססת על 

הנפט מכיל משאבים מותנים בהיקף  נכס, LLOG-המקצועיים של השותפות ועל הערכות שנתקבלו מ

 . ברות הפקה 4(MMOBEמיליון חביות ) 20עד  10 -של כ

 

                                                      
 = חבית נפט אחת. 6MCF(. יחס יחידת גז לחבית נפט לפי Barrels of Oil Equivalent) BOEלפי חישוב   4
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לא , והיא ראשונית סדרי הגודל של המשאבים המותנים שניתנים להפקה מהמאגר יצוין כי הערכת

)א( לתוספת האחת 18בהתאם לסעיף . PRMS -יך עתודות בלתי תלוי ולפי כללי הנערכה על ידי מער

, השותפות תפרסם בתוך 1970-עשרה לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

( ימים ממועד הרכישה פרטים אודות העתודות והמשאבים בנכס הנפט בהתאם לסעיף 60שישים )

מבנה וצורה(,  –ירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף לתוספת השלישית לתקנות ני 22

 . 1969-התשכ"ט

 

ת השותפות דלעיל בעניין היקף המשאבים המותנים בנכס והערכ – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

. הערכות אלה 1968-, התשכ"חהנפט הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ידי -ידוע להנהלת השותפות במועד דוח זה, אשר טרם נבדק עלת, בין היתר, על מידע הומתבסס

ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי מעריך עתודות בלתי תלוי. 

ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה במאגר, והינן בגדר הערכות והשערות של השותפות 

אות. ככל שנכס הנפט יפותח, כמויות הנפט ו/או גז הטבעי בלבד ואשר לגביהן לא קיימת כל ווד

שיופקו בפועל עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים 

תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הנפט 

ביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מה

עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט 

והפקה של נפט וגז טבעי. כמו כן, לשותפות אין ודאות כי הערכותיה יתאמו את הערכת מעריך 

ריך העתודות הבלתי תלוי עלולות להיות שונות העתודות שיבחן את הנכס, ולפיכך תוצאות הערכת מע

  .מהותית מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה

  הסכמים מהותיים בין השותפים בנכס הנפט .11

  החדשים. הזכיוןטרם נחתמו הסכמים בין שותפי 
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