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הנדון: דוח מיידי - חתימה על מזכר הבנות עם נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת בעניין 

שיתוף פעולה לגבי זכויות הנפט בחזקת ראש העין

בהמשך לאמור בסעיף 14.3 לדוח השנתי של החברה לשנת 2017 מיום 21 במרס 2018 (מס' 

אסמכתא 027730-01-2018), וכן דיווחים מיידים של החברה מיום 28 למרס 2018 (מס' 

אסמכתא 2018-01-032236) ומיום 16 למאי 2018 (מס' אסמכתא 039393-01-2018), וכן סעיפים 

6.3-6.1 לדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2018 מיום 30 במאי 2018 (מס' אסמכתא 01-2018-

044733), בדבר השקעת החברה חברת גבעות עולם נפט בע"מ (להלן: "השותף הכללי הקיים") 

שהינה השותף הכללי של שותפות גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993), ובהמשך 

לדיווח המידי של החברה מיום 6 ביוני 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-048402), בדבר החלטת 

חברת Oil & Gas Reservoir Development Leaders, LLC שלא להמשיך את ההתקשרות עם 

החברה על פי תנאי מזכר ההבנות שנחתם עמה, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 18 ביוני, 2018 

חתמה החברה על מזכר הבנות עם נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת (להלן: "נאוויטס") 

בעניין שיתוף פעולה לגבי זכויות הנפט בחזקת ראש העין, ומערכת היחסים ביניהם ובינם לבין 

השותף הכללי הקיים וגבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993) (להלן: "השותפות"), 

שתנאיו העיקרים הינם כדלקמן:

החברה, בסיועה של נאוויטס, תפעל מול הממונה על הנפט ("הממונה") לקבלת אישורו  .1
לדחיית מועד האסיפה הכללית של בעלי היחידות של השותפות ("בעלי היחידות 

הקיימים") (שנקבעה ליום 20 ביוני, 2018) למועד שאינו מוקדם מיום 31 ליולי 2018 

ולדחיית החלטתו של הממונה לביטול החזקה עד לאחר מועד מאוחר זה, וזאת, בין היתר, 

על מנת (א) לאפשר לנאוויטס לבצע בדיקת נאותות, וכן (ב) לאפשר לכל הצדדים הרלוונטיים 

לגבש בהסכמה את מערכת ההסכמים החדשה כמו גם את ההצעות שתוגשנה (ככל שתוגשנה) על 

דעת נאוויטס לאסיפת בעלי היחידות הקיימים במועד האמור בפסקה זו.

הצדדים יפעלו להגיע לסיכומים עד ליום 26 ביולי 2018 (או כל מועד נדחה אחר עליו  .2

יסכימו הצדדים), ולחתום על מערכת הסכמים אשר מבוססת על העקרונות הבאים 

("המערכת ההסכמית"):

http://www.tase.co.il/
http://www.isa.co.il/


רכישה בחלקים שווים של זכויות בחזקת הנפט. .2.1

השקעה בפיתוח ותפעול חזקת הנפט בהתאם לחלק היחסי בזכויות. .2.2

ניהול משותף על בסיס שוויוני של הפעולות בחזקת הנפט (לרבות מפל  .2.3
תשלומים).

במסגרת המערכת ההסכמית יוסדרו בין היתר הוראות בדבר (א) דמי הייזום שתשלם  .3
נאוויטס לחברה, וכן (ב) השתתפותה של נאוויטס בעלויות שהשקיעה ו/או שתשקיע החברה 

בשותף הכללי הקיים.

ככל שהמערכת ההסכמית לא תיכנס לתוקף מטעם כלשהו, אזי מזכר הבנות המתואר בדיווח  .4

זה יהא מבוטל למעט התחייבות נאוויטס כי במשך 30 חודשים ממועד החתימה על מזכר 

ההבנות לא תפעל במישרין או בעקיפין לקבלת זכויות ישירות או עקיפות בחזקת הנפט וכן 

התחייבות שני הצדדים כי אם יפורסם מכרז חדש בכל הקשור לשדה הנפט בראש העין, לא 

יגישו למכרז הצעות נפרדות.

אין וודאות שהצדדים אכן יגיעו להסכמות ותגובש המערכת ההסכמית כאמור לעיל. השלמת  .5
המערכת ההסכמית נשוא מזכר ההבנות כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים בחברה 

והאישורים הנדרשים על-פי כל דין, ככל שאלה נדרשים. 

בכבוד רב,
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