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  נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
 "(השותפות)"

 
 2019 ,באוקטובר 22

 
 לכבוד
 ערך ניירות רשות
 22 נשרים כנפי רחוב

 ירושלים

 לכבוד
 "מבעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה

 2 בית אחוזת רחוב
 אביב -תל

 

  ג.נ.,.א
 

 ועדכון פעילות המפעילה  מימוש אופציית - שננדואה פרויקט: הנדון
 

 2019במרץ  29כפי שפורסם ביום  ,2018לדוח התקופתי של השותפות לשנת  7.2.12בהמשך לאמור בסעיף 

בפרק עדכון תיאור עסקי השותפות   3ולסעיף  ,  "(הדוח התקופתי)להלן: "  (2019-01-027558)אסמכתא מספר:  

 מתכבדתהשותפות  ,(2019-01-091003א מספר: )אסמכת 2019ביוני  30בדוח הרבעוני של השותפות ליום 

 לעדכן כדלקמן:

, המפעילה בנכס הנפט שננדואה )להלן: LLOG Exploration Offshore, LLC הודיעה 2019באוקטובר  21ביום 

זכויות   לרכישת  ,2018  לה בחודש פברוארשהוענקה    האופציה  מימושעל    ,(", בהתאמההפרויקטו"  "המפעילה"

האופציה האמורה הוענקה , בעבר כפי שדווח ."(ושהמימ תהודע)להלן: " בפרויקט 30.95%בשיעור של 

לדוח התקופתי(, שנחתם טרם הגשת ההצעה  )א(7.2.12למפעילה במסגרת ההסכם המשולש )כהגדרתו בסעיף 

, בד בבד עם ההסכם המשולשבהתאם לתנאי . תוקף רישיונות הפרויקטלרכישת הפרויקט והבקשה להארכת 

המהווה את החזר  ,מיליון דולר ארה"ב 4.6 -סך של כבלשותפות תשלום  הודעת המימוש, העבירה המפעילה

 .העלויות היחסיות בפרויקט בגין חלקה

הזמינה פיו  -, אשר עלTechnipFMCחברת  התקשרה בהסכם עם  פרסמה המפעילה כי    בתחילת החודשכי    יצוין,

יחידות הפקה, שליטה ובקרה תת ימיות המותקנות מעל בארות ) Subsea Production Treesיחידות  המפעילה

הפרויקט, ואשר הזמנתו עתה אשר ישמש בפיתוח ( long lead item)זמן אספקה ארוך עם , שהינן ציוד ההפקה(

 מהווהציוד ה תהזמנציינה כי המפעילה  .נדרשת על מנת לעמוד בלוחות הזמנים הצפויים לפיתוח הפרויקט

  הפרויקט.לקראת פיתוח  אבן דרך משמעותית

על פיהם יוזמנו לפרויקט נוספים בכוונת המפעילה ושותפי הפרויקט להתקשר בחודשים הקרובים בהסכמים 

במהלך המחצית הראשונה של שנת בכוונת המפעילה להביא  כמו כן    ו/או שירותים עם זמן אספקה ארוך.  ציוד

 .הפרויקט( לפיתוח FIDהשותפים החלטת השקעה סופית ) לאישור 2020

 (IDF) הערכותיה של המפעילה בנוגע למועד קבלת החלטת השקעה סופית – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

לאספקת ציוד ו/או שירותים לפרויקט  להתקשר בהסכמים נוספיםכוונת השותפים והמפעילה בנוגע לו

. ההערכות האמורות מבוססות 1968-התשכ"חך, מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ער הינןשננדואה 

המתבססות, בין היתר, על מידע הנדסי, כלכלי ואחר, ואשר תלויות במגוון גורמים ה, על הערכות המפעיל

אישור תכנית הפיתוח והסכמות   ,(FEED)  הפיתוחהשלמת התכנון ההנדסי של מתווה    את  ,ים, בין היתרהכולל

יחולו אם  ההערכות הנ"ל עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית  .  השותפים בפרויקט  עם כל

טכניים ו/או התפעוליים והתנאים הישתנו ההערכות שנתקבלו,  אם, וכן גורמיםשינויים ו/או עיכובים במגוון 

  .נפט לפיתוח פרויקטיבשל גורמים בלתי צפויים הקשורים בפעולות ים ו/או התנאים הפיננסיים והמימוני
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 :)לאחר מימוש האופציה( שננדואה בפרויקט השותפים
 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, 
 שותפות מוגבלת

 "למנכ, רייכמן חנן"י ע

 כספים"ל סמנכ, קורנהאוזרעמית 

 
   . LLC HoldingsNavitas Petroleum( של 100%חברה פרטית המאוגדת בארה"ב ואשר בבעלותה המלאה ) 1
  ( של המפעילה. 100%חברה פרטית המאוגדת בארה"ב ואשר בבעלותה המלאה )  2

23.10% ShenHai LLC1 

30.95% LLOG Deepwater Development Company III, LLC2 

30.00% Venari Offshore LLC 

15.95% Beacon Offshore Energy Development LLC 
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