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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת 

 )"השותפות"(

 
 2018, ביוני 20

 לכבוד
 רשות ניירות ערך
 22רחוב כנפי נשרים 

 ם ירושלי

 לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 2רחוב אחוזת בית 
  אביב-תל

 

  א.ג.נ.,
 

  EnVen חברתל PL-16פרויקט מ 50%מכירת הנדון: 
 

( בדבר חתימת מזכר הבנות 2018-01-051937)אסמכתא מספר:  2018במאי  28בהמשך לדיווח השותפות מיום 

חברה פרטית המאוגדת בלואיזיאנה  ,"EnVen Energy Ventures, LLC (("EnVenלחברת -PL 16מפרויקט  50%למכירת 

  Navitas Petroleum US LLC, התקשרה השותפות באמצעות2018 ביוני 19השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום  ,ארה"ב

 מזכויותיה 50%למכירת מחייבים  בהסכמיםחברה בת בבעלות מלאה )בעקיפין( של השותפות, (, "נאוויטס" )להלן:

הזכויות , ""העסקה")להלן:  South Pelto, באזור 16בנכס הנפט הממוקם בבלוק מספר  (נאוויטס)המוחזקות על ידי 

, הכוללים בין היתר הסכם השתתפות והסכם תפעול אשר תנאיו 1(, בהתאמה"PL-16 פרויקט"-ו "הנמכרות

  מפורטים בנספח לדוח זה.

  :העסקהלהלן פירוט עיקרי 

  :התמורה .1

, המהווה את החזר הוצאות במזומן ארה"ב אלפי דולר 2,431תשלם לנאוויטס סך של  EnVen - מזומן .א

השותפות תעביר את הזכויות  ."(התמורה במזומן)להלן: " הנמכרותזכויות הבגין העבר היחסיות 

 קבלת התמורה במזומן.ימי עסקים ממועד  15הנמכרות בתוך 

 -השייך ל מהבעלות במתקן הפקה 50% אופציה לקבלעומדת ה לנאוויטס - זכויות בפלטפורמת הפקה .ב

EnVen "(הפלטפורמה)" ,להערכת  .ללא תמורהEnVen פרויקטוהשותפות, במקרה של תגלית ב PL-16, 

להפחית במידה ניכרת את עלויות ההפקה ו פרויקטתכנית הפיתוח של ה הפלטפורמה עשויה לשמש את

-PL פרויקטהתזרים המהוון של נתוני בדבר  השותפות בהשוואה להערכות. PL-16 פרויקטשל  השוטפות

בסך של  עלויות טיפוללחסוך עשוי , השימוש בפלטפורמה, 2017, כפי שפורסמו בדוח התקופתי לשנת 16

 .(10%בהיוון של ) שווי נוכחישל נאוויטס, במונחי בגין חלקה  ,מיליון דולר 10 -עד כ

במקרה בו יידרשו התאמות, שינויים או תוספות כלשהן לפלטפורמה, העלויות בגינם יושתו על נאוויטס 

 .בחלקים שווים EnVen-ו

תישא בעלויות השינוע של הפלטפורמה  EnVen, כאמורות לממש את האופציה ככל שתחליט השותפ

 .ממיקומה הנוכחי

 ימיה תפעולפרויקט מוסדר בהסכם הניהול הפעולות ב .PL-16 פרויקט תמפעילכתמונה  EnVen :המפעיל .2

  מתוארים בנספח לדוח זה.ועיקריו כחלק מהעסקה שנחתם 

                                                      
)אסמכתא  2018במרץ  27שפורסם ביום  2017לדוח התקופתי של השותפות לשנת  7.2ראו סעיף  PL-16לפרטים אודות נכס הנפט   1

 "(.2017הדוח התקופתי לשנת )להלן: " (2018-01-025089מספר: 
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 :PL-16קדיחת הבאר הראשונה בפרויקט  .3

EnVen  בפרויקט  האקספלורציה הראשוןמתחייבת להתחיל בקידוחPL-16  2018בדצמבר  31יום לעד. 

, הזכויות הנמכרות תבוטל העסקהלתחילת הקידוח כאמור,  הבהתחייבות EnVenת דאי עמיבמקרה של 

בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים המנויים  .EnVen -תוחזרנה לבעלות נאוויטס והתמורה במזומן תוחזר ל

 , אך בכל מקרה לא יאוחר ממועד זה. 2019במאי  3ליום  יכול שיוארך עדבהסכם ההשתתפות, מועד זה 

 : תקציב לקידוח .4

 . (מהזכויות 100%עבור ) מיליון דולר 6.7 -כ של (AFE)תקציב קידוח  אושר במסגרת מסמכי העסקה

מפרץ מקסיקו, ב מצויים נכסיהשהינה חברת חיפושים והפקה של נפט וגז פרטית,  EnVenלמיטב ידיעת השותפות, 

. , ומפעילה את רובםבארות 187 -מתקני הפקה ו 28שדות נפט וגז, בהם  19 -ב EnVenשותפה באזור זה, ארה"ב. 

מספר  EnVen . מאז הקמתה, רכשהEIG -ו Bain Capitalהינם קרנות ההון הפרטיות  EnVen -בהמשקיעים העיקריים 

 של מרבית נכסיה.  כמפעילה  משמשת והיא Shell -ו Marathon ,ENIרכישות אסטרטגיות מחברות ענק, דוגמת 

  :שיעור ההחזקות בנכס בטרם השלמת העסקה הינו כדלקמן

100% Navitas Petroleum US LLC 

 

  :ככל שתושלם העסקה, שיעור ההחזקות בנכס יהיה כדלקמן

50% Navitas Petroleum US LLC 

50% EnVen Energy Ventures LLC 

 .על דוחותיה הכספייםבשלב זה, השותפות בוחנת את ההשלכות החשבונאיות של העסקה 

 לחסכון בעלויות מהשימוש בפלטפורמה,לרבות ביחס  ,לעילדהמידע המפורט  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

)ובכלל זה לוחות הזמנים והתקציבים שיידרשו  במקרה של תגלית ולאפשרויות הפיתוח ככל שיעשה בה שימוש

אין כל וודאות כי , אשר 1968-התשכ"ח, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,לפיתוח(

 ייקדח האקספלורציה אין כל ודאות כי קידוחובפרט  ,יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר

. (ככל שייקדח)או כי התקציב האמור יהיה התקציב הסופי של הקידוח , במועד האמור או במועד אחר כלשהו

התפתחויות בסביבה גורמים שונים, ובכלל זה, וזאת עקב עשוי להתממש באופן שונה מהותית האמור המידע 

ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן בנוסף  .הכלכלית ובגורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות

 כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט וגז טבעי. 

   

 

 

 בכבוד רב,  

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

     

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל     

 קורנהאוזר, סמנכ"ל כספיםעמית                        
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 תפעולההסכם  –נספח 

 
  PL-16בפרויקט התפעול  הסכם .1

 כללי .1.1

 ("הזיכיוןאו " "נכס הנפט)להלן בסעיף זה: " Block 16זיכיון  במסגרת וההפקה החיפושים פעילות

הסכם וב "(ההשתתפות הסכם)להלן: "המתואר לעיל  2018 ביוני 19 מיום השתתפות בהסכם מוסדרת

 בנספח)להלן  EnVen-ו(, אשר הצדדים לו הינם נאוויטס OOAאו  Offshore Operating Agreement) ימי תפעול

 "(. OOA" או "ההסכםזה: "

 .זיכיוןההיא לקבוע את הזכויות והחובות ההדדיים של הצדדים בקשר לפעולות בתחומי  OOA-מטרת ה

 וחובותיו זכויותיו, המפעיל זהות .1.2

EnVen Energy Ventures, LLC  (.המפעיל: "זה בנספחההסכם )להלן  תחתמשמשת כמפעיל" 

יבצע את  המפעילאחראי באופן בלעדי לניהול הפעולות בנכסי הנפט.  המפעיל, OOA-ה לתנאי בכפוף

 בצורה טובה ומקצועית, כפי שמפעיל זהיר היה פועל בנסיבות זהות או דומות.ו תפקיד

 מהתנהגותלא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים להסכם בגין כל חבות או הפסד, אלא אם נבעו  המפעיל

 ( או רשלנות רבתי של המפעיל.Willful Misconduct) בזדון פסולה

 מספר את יקבע המפעיללביצוע הפעולות בנכסי הנפט.  י להעסיק קבלני משנה ו/או עובדיםהמפעיל רשא

 בקשר להם שתשולם התמורה ואת עבודתם שעות את ויקבע אותם חריב, הקבלנים ומספר העובדים

 .הנפט בנכסי לפעולות

, וכל צד בהתאם להוראות הכלולות בו OOA-ב המפורטים הביטוחים את ולקיים להשיג נדרש המפעיל

 .פי דין-אחראי להשיג ולתחזק את כל הבטוחות או ערבויות כספיות הנדרשות עללהסכם 

למתקנים ולחשבון  גישה ואחריותם חשבונם ועל סביר זמן בכל צד כל לנציגי להרשות, המפעיל חייב עוד

הקבועות  להוראות בהתאם המשותף, ולאפשר להם לנהל ביקורת על הפעילות, הפעולות והבארות

 בהסכם.

 דוחות לגבילקידוח על תיקוניה,  בקשה מכללהם, בין היתר, העתק  וימציאידווח לצדדים  המפעיל

 רגולטוריים לגופים שנשלחווסקרים שביצע, העתק דיווחים  לוגים של העתקההתקדמות של הקידוח, 

 .מהצדדים כל מידע זמין נוסף מיפי בקשה של -כן, המפעיל יספק על כמו. ועוד

 מחליף מפעיל בחירת; מתפקידו והעברתו המפעיל התפטרות .1.3

 עליון )כהגדרתו כוח של במצב , למעטרשאי להתפטר בכל עת בהודעה בכתב ליתר הצדדים המפעיל

, כן בהסכם(, או מצב חירום העלול להוות סכנת חיים, סכנה בטיחותית או סכנה לנכס או הסביבה. כמו

 הצדדים שיתר מבלי, מתפקידו התפטר כאילו במפעיליראו  בנכס הנפט זכויות מלהחזיק חדל המפעיל אם

 שהיא. פעולה בכל לנקוט יצטרכו

 שאינם הצדדים מזכויות יותר או 50%של הצדדים להסכם רשאים להעביר את המפעיל מתפקידו ברוב 

( המפעיל נעשה פושט רגל, חדל פירעון או אינו יכול 1)בכל אחד מהמקרים הבאים: , הנפט בנכס המפעיל

ל העביר ( אם המפעי3( מונה כונס נכסים למפעיל או לחלק משמעותי מנכסיו; )2לשלם את חובותיו; )

)בהעברה אחת או יותר( חלק מזכויותיו בנכס הנפט )למעט העברה לחברה קשורה(, כך שלאחר ההעברה 

( המפעיל ביצע הפרה מהותית של ההסכם 4מהזכויות בנכס הנפט; ) 25%-פחות מ המפעיל כאמור מחזיק

 ימים מקבלת הודעה על הפרה כאמור.  30ולא תיקן את ההפרה בתוך 
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 החלטהעד שתתקבל  אזי המפעיל לא יועבר מתפקידועל עצם ההפרה, יערער המפעיל , אם האמור אף על

 המפעיל כאמור. של  השיפוטית סופית בנוגע להפר

 יותר או אחדמפעיל, ייבחר מפעיל מחליף מקרב הצדדים ברוב של ה העברתו מתפקידהתפטרותו או  עם

קיימים רק שני צדדים שככל  .המפעיל שאינם הצדדים מזכויות יותר או 50%-ב המחזיקים מהצדדים

 אינו צד שאף במקרה. מחויב לכך הוא , אך איןלמפעיל זכאי להפוךעת  באותהלהסכם, מי שאינו המפעיל 

 לסיומו.  יבוא הסכםה, למפעיל להפוך מוכן

המפעיל מתפקידו כאמור לא תיכנסנה לתוקפן לפני היום הראשון בחודש  העברתהתפטרות המפעיל או 

ההחלטה על העברת המפעיל יום ממועד הודעת ההתפטרות או  90העוקב שיחול לאחר חלוף  הקלנדרי

  נדרש זמן נוסף לקבלת אישור למפעיל המחליף.מתפקידו, אלא אם 

 ההתחשבנות אופן .1.4

 יחזירוהמשתתפים )בהתאם להגדרתם בהסכם(  והצדדיםסכם, הפי ה-המפעיל ישלם את כל ההוצאות על

לו הוצאות אלה, בהתאם לשיעור החזקתם. המפעיל רשאי לדרוש מהצדדים המשתתפים להקדים ולשלם, 

 כל אחד את חלקו, בהוצאות המשוערות, בהתאם להוראות ההסכם.

 ותקציבים עבודה תכניות .1.5

 פעולות לביצוע( AFEואישור תקציבים והרשאות להוצאה ) הקובע פרוצדורה והליכים להגש OOA-ה

 ורכוש חיים הצלת לשםשהמפעיל סבור שהן הכרחיות  פעולות למעט, חל עליהם OOA-שה בשטחים

 השעלות פעולה יבצע. בין היתר, המפעיל לא רשאי לבצע על דעת עצמואותן המפעיל  חירום במקרי

וכן לא יבצע פעולות קידוח, מעקף, העמקה, השלמה, תחזוקה דולר ארה"ב  100,000המוערכת עולה על 

לאישור הצדדים. לעניין פעולה   AFEהמשוערת(, ללא שליחת ןדש בבאר )ללא קשר לעלותאו התקנה מח

המפעיל נדרש רק ליידע את דולר ארה"ב,  100,000-ומתחת ל ארה"ב דולר 40,000בודדת שעלותה מעל 

הצדדים ולפרט אודות ההוצאה. כמו כן, המפעיל יידע את הצדדים בהקדם האפשרי אם יתברר לו שעלות 

. AFE-מהעלות שאושרה במסגרת ה 25%-ולה שמתבצעת, לפני השלמתה, עתידה לחרוג ביותר משל פע

 .למטרת יידוע בלבדנעשית ו AFE-הודעה זו תיחשב כמשלימה ל

 בטוחות ושעבודים של זכויות השותפים .1.6

והמפעיל הקנה  ,כל התחייבויותיהם לפי הסכם התפעול הקנו הצדדים שאינם המפעיל למפעיל להבטחת

שיופקו משטח נכס  בנכס הנפט, נפט וגזשעבוד, בין היתר, על כלל זכויותיהם לצדדים שאינם המפעיל, 

 כל נכס אחר שניתן לשעבוד ונמצא בשטח הזיכיון. הנפט וכן 

 הראשונית הבאר קידוח .1.7

 בדצמבר 31עד ליום  הראשונהבביצוע קידוח הבאר  להתחיל המפעיל התחייב, השתתפותההסכם פי -על

לצורך בחינת והערכת  ידי הצדדים ויספיק-שיוסכם עלכי הקידוח ייעשה לעומק  . ההסכם קובע2018

 "(. עומק המטרה)" Rob Eשכבת להמקבילה השכבה 

צד להסכם רשאי להציע פעולות חיפוש ליתר הצדדים, ואלה יצביעו כל , הראשונהלאחר קידוח הבאר 

, ויפעלו בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם עם פעולות או יציעו הצעות חלופיות בקשר לפעולות אלה

 חיפוש. 

 ידי כל הצדדים-שלא על פעולות .1.8

יהיו הדורשת אישור,  נכס הנפטביצוע פעולה כלשהי בשטח בהיו שותפים אשר בחרו שלא להשתתף ככל ש

-Non -השותפים שאישרו את הפעולה רשאים לבצעה על חשבונם בלבד, כפעולה שאינה בהסכמה יתר 

Consent Operation " :תפריע באופן בלתי סביר פעולה שאינה בהסכמה לא "(. פעולה שאינה בהסכמה)להלן
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לביצוע פעולות  שוניםמצבים  מפרט אודות. ההסכם ידי כל הצדדים-שאושרו על לפעולות המשותפות

 .צדדים שאינם משתתפים בפעולהישפיעו על הפעולות אלו כיצד שאינן בהסכמה, וקובע 

 הצבעה זכויות .1.9

 שיעור או) בזיכיוןהצבעה בהתאם לשיעור החזקתו  זכויות יהיועניין המובא להצבעה, לכל צד להסכם  בכל

  .(העניין לפי, פעולה באותה שלו ההשתתפות

יותר המחזיקים לפחות שני צדדים או ידי -אם נקבע אחרת בהסכם, עניין המובא להצבעה יתקבל על למעט

ככל ויש רק שני צדדים להסכם, ההחלטה תתקבל בהצבעה של צד אחד שמחזיק  מזכויות ההצבעה. 50%

 51%הצבעה של צד אחד המחזיק חייב תאישור תכנית פיתוח החלטה על . מזכויות ההצבעה או יותר 50%

 או יותר מזכויות ההצבעה.

 כלשהי שהצביע נגד או בחר שלא להשתתף בפעילותלצד  תינתןבהם כמו כן, ההסכם מסדיר את המקרים 

 .להשתתף בפעולהלבחור  ,לפרק זמן מוגבל נוספת,הזדמנות 

 החלות על השותפים ותנאים להטלתן  סנקציות .1.10

רשאי  המפעיל יהיה"(, מפר צד)להלן: "פי ההסכם -על שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות צד

 המפר הצדימים הוא יימצא בהפרה. כל עוד ההפרה נמשכת,  30תוך  ישלם לאלפיה אם  הודעה לולמסור 

. כמו כן, בנכס הנפט לפעולות הנוגעים ואינפורמציה נתונים, רישומים, מפותלזיכיון,  לגישה זכאי יהא לא

כל עוד ההפרה נמשכת, הצד המפר לא יהא רשאי להצביע או לקבל החלטות בעניינים שנקבעו בהסכם. 

המפר את הסכום שבמחלוקת והצדדים יפעלו ליישוב ישלם הצד במקרה של מחלוקת לגבי אותו תשלום, 

 .התשלוםימים מיום קבלת  60בתוך המחלוקת 

הודעה ימים לאחר קבלת  60פי ההסכם תוך -אם צד לא שילם במועד את התשלומים הנדרשים על

בזמנים ובאופן שנקבעו ואותה הפרה לא נרפאה  'הודעת הפרה'לאחר מכן פרסם  המפעילואם מהמפעיל, 

פי בקשת המפעיל, ידרשו לשלם את הסכום שלא שולם באופן יחסי -בהסכם, יתר הצדדים להסכם, על

והמפעיל ימחה להם בתמורה את החלק היחסי בשעבוד חלקו של השותף  יות ההשתתפות שלהםלזכו

וסעדים על פי ההסכם ועל פי דין, צד מפר ייחשב כצד שבחר בנוסף לזכויות  .המפר בזכויות בנכס הנפט

  לא להשתתף בכל הפעולות שבוצעו בנכס הנפט בעת היותו בהפרה ויחולו עליו ההסדרים בהתאם. 

 זכויות העברת - שותפים אחזקת דילול אופן .1.11

 זכויותיהםזכות השותפים להעביר או להמחות את ל בנוגע ותנאים הוראות נקבעובהסכם התפעול 

שהינו כשיר להחזיק בזיכיון לפי דרישות ג'  לצד בזיכיוןזכויותיו מ חלק או כל את. צד יוכל להעביר בזיכיון

BOEM  ,לקבלת הסכמה בכתב של וזאת בכפוף והינו בעל יכולת פיננסית לשאת בהתחייבויות לפי ההסכם

למעט , זאת באותם תנאים לרכוש את הזכויות לצדדים האחריםקדימה זכות הצדדים האחרים והענקת 

, ובכלל זאת קדימה כאמוראו הענקה של זכות  הסכמהמקרים מסוימים שפורטו שבהם לא נדרשת 

 או חלק מהן, או העברה לחברה קשורה. זכויותיושעבד את ל מעוניין שצד במקרה
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