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              לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 

   יבשתיים בטקסס, ארה"ב נפט ירכישת נכס הנדון:

בדבר  2019באוקטובר  2יום מיידי שפרסמה השותפות בוח ובהמשך לדיהשותפות מתכבדת להודיע כי 

(, 2019-01-100387מספר:    אסמכתא)התקשרות במזכר הבנות לרכישת נכסי נפט יבשתיים בטקסס, ארה"ב  

בת , חברה Navitas Petroleum Onshore, LLC, באמצעות 2019 בדצמבר 20ביום  התקשרה השותפות

להלן: ) Denbury Onshore, LLCעם  במערך הסכמים"( טסנאווי)להלן: " )בעקיפין( בבעלותה המלאה

 נפט יבשתיים שדות 4-ב יה של המוכרתזכויותמ 50%במסגרתם תרכוש נאוויטס "( "דנברי אוהמוכרת" "

נכסי "להלן: ) , ארה"בהנמצאים במדינת טקסס,  Webster-, וThompson, Manvel, East Hastings: מפיקים

קידוחים אופקיים  10ביצוע  , אשר תכלול בשלב ראשוןל נכסי הנפטנוסף ש לפיתוח תכניתתחל בו ,("הנפט

  :להלן מפורטים תנאיה העיקריים של העסקה .(, לפי העניין"העסקה"-" ובארות הפיתוח"להלן: )

 ותיאור העסקה רקע .1

, פעילותה של השותפות מתמקדת בעיקר ברכישת נכסים שבהם על ידי השותפותבעבר  כפי שדווח   1.1

. נכסים אלופיתוח    בר נפט אך טרם פותח. יצירת הערך על ידי השותפות נעשית באמצעותנתגלה כ

לב הפיתוח והבאתו להפקה במסגרת התקציב פרויקט בקסקין בשאסטרטגיה זו הובילה לרכישת  

ולוח הזמנים המתוכנן. האסטרטגיה האמורה הובילה גם לרכישת פרויקט שננדואה במחיר 

ושקעה בגילוי והערכה של הפרויקט ומהערך הפוטנציאלי הטמון המהווה חלק קטן מהעלות שה

 בו, להערכת השותפות. 

עסקת נצ'ס, החליטה השותפות לבחון גם  בהמשך לאסטרטגיה זו, וכפי שדווח בעבר בקשר עם 1.2

המפיקות, הינם בעלי ורכישת נכסי נפט יבשתיים בארה"ב, אשר בנוסף לעתודות המפותחות 

רת, חו. השותפות מתמקדת בבחינת עסקאות בהן מתאפשעתודות ומשאבים שטרם פות

 להערכתה, יצירת ערך משמעותית באמצעות פיתוח עתודות אלה. 

יה הנ"ל, הפעילה השותפות מומחים ויועצים, אשר בחנו הזדמנויות רבות, במטרה לממש תוכניות 1.3

ערך רב,  ירתנכסי הנפט. להערכת השותפות ויועציה, בנכסי הנפט מצוי פוטנציאל יצאת ובכללן 

ביחס לעלות הרכישה, שאותו ניתן יהיה לממש בדרך של פיתוח עתודות הנפט שנתגלו בנכס וטרם 

כאמור צפוי להיעשות באמצעות ביצוע קידוחי פיתוח סטנדרטיים פותחו להפקה. פיתוח העתודות  

 מהסוג המבוצע כיוםאופקיים  פיתוח בדרך של ביצוע קידוחי כןהנפט ו ינוספים בשטח נכס

 . ה בשדות בעלי מאפיינים דומיםצלחבה

היבשתית של השותפות,  הפעילות העסקה, ככל שתושלם, תהווה שלב משמעותי בבניית זרוע 1.4

ך לרכישת נכס הנפט היבשתי נצ'ס במדינת טקסס, ארה"ב, על ידי השותפות בחודש בהמשוזאת 

 .2019אוגוסט 
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 הזכויות)להלן: " נכסי הנפטת במזכויותיה של המוכר 50%במסגרת העסקה, תרכוש נאוויטס  1.5

לאחר השלמת סי הנפט כבנזכויות ב נאוויטס והמוכרת לשיעורי ההחזקה של. "(הנרכשות

 לדיווח מיידי זה. 'א נספחהעסקה, ראו 

 ,מהמוכרת השותפות שקיבלה למידע בהתאם אשר, מפיקות בארות 121 -כ כוללים הנפט נכסי 1.6

 חביות נפט ליום 2,726 -כ בנכסי הנפט( יותכוהז)ביחס למלוא "כ בסה מפיקות זה דוח למועד

כמויות כמו כן מופקות    ט(בנכסי הנפזכויות  לאחר תמלוגים לבעלי    נטוליום    נפט  חביות  2,260  -כ)

 גז לא משמעותיות.

, מיליון דולר ארה"ב 50סך של  ההשלמהבמועד  נאוויטס תשלם, הנרכשות זכויותלבתמורה  1.7

לאחר עמוד התמורה במזומן ת,  להערכת השותפות  "(.במזומן  התמורה)להלן: "  תאמותבכפוף לה

במועד תשלם נאוויטס    התמורה במזומןמתוך    ., כמפורט להלןמיליון דולר  40-45  -כעל    תאמותהה

בארות  לקידוח. בנוסף התחייבה נאוויטס ב"דולר ארה ליוןימ 2.5סך של מקדמה ב החתימה

 ת נשיאת נאוויטססך זה כולל גם אמיליון דולר ארה"ב.  30 -של כל כולהשקעה  בהיקף הפיתוח

, ב"דולר ארה ליוןימ 15 -כ של בסך מוערךה נשיאהברי בתוכנית פיתוח זו בהיקף נשל דבחלקה 

מבארות הפיתוח   הראשונה  הפקהחלק דנברי בזכאית להחזר הנשיאה מתוך    כאשר נאוויטס תהא

מוסכמים, הכוללים בטיחות ח תעמוד בקריטריונים במקרה בו תכנית הפיתו .כמפורט להלן

קידוחי  60עד של (, תקציב, והפקה בפועל, תהא נאוויטס זכאית להמשיך בביצוע HSEסביבה )ו

 פיתוח אופקיים נוספים.

, הסכם פיתוח משותף הסכם רכישהבין היתר,    ,כוללהמסדיר את תנאי העסקה  מערך ההסכמים   1.8

 ח שלתכנית הפיתוואת  הנפט הפעלת נכסיתנאי הרכישה,  אתהמסדירים והסכם תפעול משותף 

 נספח, ראו ההסכמיםפרטים אודות ל. "(ההסכמים)להלן: " הנפט חדשים בנכסיקידוחי פיתוח 

 מיידי זה. לדיווח 'א

בהתאם להוראות פרק ב' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך  ,הנפט יפרטים אודות נכסל

 מיידי זה. , ראו נספח א' לדיווח1969-"טמבנה וצורה(, התשכ –)פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

 אופן מימון הרכישה .2

 בשילוב חוב. ייםמקורות עצמלממן את הרכישה באמצעות  השותפות בכוונת

 חיובי מס והיטלים .3

 השותפות, לא צפויים חיובי מס או היטלים הנובעים מהעסקה.למיטב ידיעת 

 אישור העסקה .4

השותף הכללי של  ו ועדת הביקורת ודירקטוריוןאישר 2019 בדצמבר 17 -ו 2019 דצמברב 15 מיםבי

  .ההתקשרות בעסקהאת  בהתאמה, ,השותפות
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פרטים נוספים המופיעים בדוח זה, הכוללים בין ו, השלמת העסקה –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

סך ות בנכסי הנפט, יצירת ערך משמעותית בעקבות פיתוח העתודהערכות השותפות בעניין היתר את 

על  מבוססים וסכום הנשיאה, הפיתוחבגין בארות הצפויות הוצאות ה, התאמותהתמורה במזומן לאחר 

 ם לבדיקות הנאותות שבוצעו עד כה בקשר עם העסקהמידע הקיים בידי השותפות למועד דוח זה, בהתא

 חוק ניירות ערך,גדרתו במהווים מידע צופה פני עתיד כה ,ולמידע שנמסר לנאוויטס על ידי המוכרת

שעשוי להתממש באופן השונה מהותית מהאמור  או ,יתממש כלל ל ודאות כיאשר אין כ ,1968-התשכ"ח

בנוגע מידע נוסף קבלת התקיימות התנאים המתלים לעסקה, -לעיל, וזאת עקב גורמים שונים לרבות אי

כתוצאה ממכלול של גורמים ת ו/או  מסגרת בדיקת הנאותות או בדרך אחראשר יכול שיתגלה ב  הנפט  ינכסל

 הפקה של נפט וגז טבעי.פיתוח ופרויקטים של ה ובביצוע העסק מימושהקשורים ב

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 ,נפט וגז ניהול בע"מ פלר

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים
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 נספח א'

 הנפט ינכס פרטים בדבר

 כללי .1

על מידע שהתקבל ידיעת השותפות ומבוססים  הינם למיטב הנפטכל הפרטים בדוח זה ביחס לנכסי 

 מהמוכרת.  

 הנפט  יבנכס  של השותפות  החזקותיההנפט המפורטים להלן מתייחסים לשיעור   יהפרטים בדבר נכס

 Navitas)להלן: " שור()בשר חברה בת בבעלות מלאה , Navitas Petroleum Onshore LLCבאמצעות 

Onshore)" ,מת העסקה. ובהנחה של השל 

  :נכסי הנפטלהלן מפת 

 

 Thompson נכס הנפט .2

 פרטים כלליים .2.1

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 Thompson שם נכס הנפט:

 מייל דרומית ליוסטון טקסס  38 מיקום:

 קמ"ר( 34.2 -אקר )כ 8,454 שטח:

ת המותרות לפי סוג נכס הנפט ותיאור הפעולו

 סוג זה:

 ות כמפורט להלן: זכוי סוגי מספרנכס הנפט כולל 

לחיפוש והפקה של נפט וגז זכויות  יםהמקנ (Leases) רישיונות .1

זכויות מסוג זה פוקעות  .Frio -מפני הקרקע עד לשכבת ה

   כאשר אין הפקה מסחרית מהרישיון.

2. Fee Minerals - בעלות  קיימת בחלק קטן משטח נכס הנפט

 "(.ינרליםמבעלות  בזכות  )"  זכויות לחיפוש והפקה של נפט וגזב

זכות בעלות ת, ל רישיונובשונה מחכירת זכויות בדרך ש

ה ניתן להחכירו ,ו אין הפקהפוקעת במקרה באינה ינרלים במ

 .לצדדים שלישיים

מרבית הזכויות להפקת נפט מוחזקות על ידי גורמים  רוב,על פי 

 . גורמים אלה מחכירים רישיונות לזכויות אלהפרטיים, 

 בעלות בקרקע אינן כוללותבמסגרת העסקה ת הזכויות הנרכש

(Surface Rights) . 
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 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

צורך חיפושי נפט וגז מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם בעלי ל

 זכויות הנפט באזור המיועד לחיפושים בתמורה לתשלום דמי חכירה

לעתים,  פוש.תמלוגים מנפט שמופק משטח החישנתיים ולתשלום 

ל מוחזקות בהכרח ע ןנפט אינלהפקת הזכויות הקרקע והזכויות ב

ואולם העקרון המנחה הוא כי הזכות  / גופים ידי אותם אנשים

 .להפקה גוברת על הזכות לשימוש בפני הקרקע

 .30-שנות ה תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

  - תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת 

 נכס הנפט:

- 

הינם כל הרישיונות בשטח נכס הנפט מאז שהחלה ההפקה,  הנפט: תאריך נוכחי לפקיעת נכס

ד וד בתוקף כל עו(, ויוסיפו לעמHBP)  Held By Productionבסטטוס  

 .מזערית מתקיימת הפקה

אינם מותנים זכות בעלות במינרלים שטחי נכס הנפט בהם קיימת 

 בקיומה של הפקה, ויוותרו בתוקפם. 

ארכת אפשרות נוספת להציון האם קיימת 

 ת נכס הנפט:  תקופ

- 

  .הרישיונותלה של כמפעי משמשת Denbury Onshore, LLC (:Operatorציון שם המפעיל )

 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 

וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת 

השותפות, שמות בעלי השליטה בשותפים 

 האמורים:

Denbury Onshore1 – 50% 

Navitas Onshore – 50% 

 

ע"י כל אחת  47.5%למעט רישיון אחד אשר יוחזק בשיעור של 

 5% -, כאשר כNavitas Onshore -ו Denbury Onshoreמהחברות 

החזקות   אשר לכל אחד מהםמספר שותפים מקומיים    יוחזקו על ידי

  זניחות בנכס הנפט )בקרקע ו/או במינרלים(.

  

 השותפות בנכס הנפטחלקה של פרטים כלליים אודות 

ציון  -בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 

 תאריך הרכישה:

. המועד 4.3.2020הינו המיועד להשלמת העסקה  התאריך

 .2019 ינואר 1הינו  לעסקההקובע 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות 

 בנכס הנפט:

החזקה באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה של השותפות 

 . Navitas Petroleum Onshore, LLC)בשרשור(, 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות 

 נכס הנפט:מ

39.86% 

ך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות ס

של השותפות בהשקעה המצטברת בנכס 

הנפט במהלך חמש השנים שקדמו ליום 

)בין אם הוכרה כהוצאה או  30.09.2019

 דוחות הכספיים(:כנכס ב

-  

 

 
    של ניו יורקבבורסה לניירות ערך  הנסחרת, המאוגדת בדלאוור ו.Denbury Resources Incשל  בבעלותה המלאה בת חברה 1  

     (NYSE.)  
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 פעילות עבר מהותית .2.2

. נכס 1931שדה בשנת , אשר החלה בהפקת הנפט מהCullen & West נכס הנפט נתגלה על ידי חברת

 .2012בשנת  Jetta Operations Company, Incמחברת  המוכרתהנפט נרכש על ידי 

תיות שמטרתן שיפור וכן בוצעו עבודות שדרוג לתש  ממועד הרכישה נקדחו בנכס הנפט מספר בארות

 ומזעור ההשבתות.   יםהטיפול במ

 מפיקות ,המוכרתיבלה השותפות מבהתאם למידע שק, אשר מפיקות בארות 48 -נכס הנפט כולל כ

כמויות גז לא וכן  )ביחס למלוא הזכויות בנכס הנפט( ביום חביות נפט 1,189 -כלמועד דוח זה 

 משמעותיות.

  עמידה בתכנית עבודה .2.3

, אין תכנית עבודה המחייבת את השותפות. הרשיונות יישארו בתוקף, כל הרישיונותעל פי תנאי 

 נות.עוד ישנה הפקה מסחרית מהרשיו

 עבודה מתוכננת בנכס הנפט תכנית .2.4

בפועל   להלן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות, בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם

  :ת בתקציב זהשל מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפו

 

 ים מבוססים עלהזמנים המשוער יודגש כי העלויות ולוחות -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

עוד יצוין כי תכנית העבודה,  בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות.וראשוניים אומדנים כלליים 

שיתקבלו. מובהר חדשים  ממצאים    העלויות ולוחות הזמנים המשוערים עשויים להשתנות בעקבות

מהווים לות השונות  לביצוע הפעו  להלן והצפי בדבר פעולות, עלויות ולוחות זמניםלעיל וכי הנתונים  

השותף הכללי בתאריך הדוח,   המידע הקיים בידי  מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על

עולות נכון לתאריך הדוח הפבדבר ביצוע  כוונות שלו    של השותף הכללי אוראשוניות  וכולל הערכות  

ממצאים   הסתמך עלאשר יכולות להשתנות בו אשר השותף הכללי טרם ביצע לגביהן בדיקה מלאה

אישורים  מגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלתבשל חדשים שיתקבלו וכן 

ת שיבוצעו הפעולו לפיכך,והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנים וכדומה. 

 .המשוערים בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים המוערכים או

  

משוער תקציב כולל  תיאור תמציתי של תכנית העבודה המתוכננת תקופה
לפעולה ברמת נכס 

 (דולר פיבאלהנפט )

השתתפותם  היקף
בפועל של מחזיקי 

ההוניות  רישיונותה
של השותפות 
בתקציב )באלפי 

 דולר(

השנתית עלות ההפעלה  , תפעול ותחזוקה שוטפים. מנכס הנפטהמשך הפקה  ואילך 2020

 -דה היא כשל הש

והיא ממומנת   8,400

הגז וממכירות של הנפט  

 המופקים 

עלות ההפעלה השנתית 

 4,200  -של השדה היא כ

והיא ממומנת ממכירות 

הגז ושל הנפט 

 המופקים 

ביצוע קידוחי פיתוח בהתאם למתואר בהסכם 

 הפיתוח המשותף להלן.

 3,500עד  2,500 -כ

 ח לקידו

 3,500עד  2,500 -כ

 לקידוח 
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  שיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות הקשורות בנכס הנפט .2.5

 הסברים  100%-שיעור מגולם ל אחוז שיעור ההשתתפות

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 

ות בנכס הזכויות ההוניות של השותפ

 הנפט

 .לעיל 2.1 בסעיף ההחזקותראו תיאור  100% 50%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 

של השותפות  הזכויות ההוניות

 בהכנסות מנכס הנפט

 .להלן 2.6 ראו תחשיב בסעיף 79.72% 39.86%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות 

בהוצאות הכרוכות בפעילות  

יתוח או הפקה בנכס ים, פחיפוש

 הנפט

 .להלן 2.7 ראו תחשיב בסעיף 100% 50%

 

כנסות מנכס חזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהביאור לחישוב השיעור המשויך בפועל למ .2.6

 הנפט, תחת הנחה של הפקה מסחרית מנכס הנפט

הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז פריט

 התשלומים

 100% ס נפט חזויות של נכ הכנסות שנתיות
 

 

 :( ברמת נכס הנפטתגליתפירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר 

 של בעלי הזכויות השוניםהתמלוגים שיעור  (15.20%) לי הזכויות בקרקעעב

  84.80% הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט

ההוניות של חלק המשויך למחזיקי הזכויות  

ות הנובעות בנכס הנפט השותפות בהכנס

 וטרלות )בשרשור(המנ

50%  

סה"כ, חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

ר ההכנסות בפועל, של השותפות, בשיעו

ברמת נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים 

 מת השותפות(בר

42.40%  

פות )האחוזים להלן ( בקשר עם נכס הנפט ברמת השותתגליתפירוט תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מההכנסות לאחר  

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

ניות של קי הזכויות ההושיעורם של מחזי

 השותפות בתשלום לשותף הכללי

(2.54%) 
 

 לשותף הכלליתמלוג על 

   

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 

 ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

39.86% 
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ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות המשויך בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות  .2.7

 וההפקה בנכס הנפט 2הפיתוחבהוצאות 

 פריט

 

 אחוז

 

הסבר תמציתי כיצד 

 מחושבים

התמלוגים או 

 התשלומים 

 50% הוצאות תיאורטיות של נכס נפט )בלא התמלוגים האמורים(
 

 

  :הוצאות( ברמת נכס הנפטם )הנגזרים מהפירוט התשלומי

  100% סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס הנפט

של השותפות בהוצאות נכס הנפט  הזכויות ההוניות שיעורם של מחזיקי

 )בשרשור(

50% 
 

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

 רים ברמת השותפות(ברמת נכס הנפט )ולפני תשלומים אח

50% 
 

 

פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות 

ההוניות של השותפות לן יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות )האחוזים לה

 בנכס הנפט(:

 

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות, בהוצאות 

 ח או הפקה בנכס הנפטהכרוכות בפעילות פיתו

50% 
 

 

 

 תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש, הפיתוח וההפקה בנכס הנפט  .2.8

סך הכל שיעורם של מחזיקי  יטפר

הזכויות ההוניות של השותפות 

בהשקעות בתקופה זו בנכס 

 הנפט )באלפי דולר(

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות 

 ממשלבתשלומים ל

החודשים  בתשעתתקציב שהושקע בפועל 

)לרבות התשלומים  2019הראשונים של שנת 

 האמורים(

- - 

 

  

 
 הסכם הפיתוח המשותף עיקרי בחלקה של דנברי בתוכנית הפיתוח ראו תיאור  נאוויטס נשיאתלפרטים אודות   2

 להלן.   
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 : Webster טהנפ נכס .3

 פרטים כלליים .3.1

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 Webster שם נכס הנפט:

 מייל דרומית ליוסטון טקסס 20 מיקום:

 קמ"ר( 17.96 -אקר )כ  4,439 שטח:

ותיאור הפעולות המותרות לפי  סוג נכס הנפט

 סוג זה:

 נכס הנפט כולל מספר סוגי זכויות כמפורט להלן: 

לחיפוש והפקה של נפט זכויות    יםנמקה  (Leases)  רישיונות .1

זכויות מסוג זה פוקעות כאשר אין הפקה מסחרית  .וגז

 שיון.מהרי

2. Fee Minerals  -  בעלות   קיימת  בחלק קטן משטח נכס הנפט

עלות בזכות )" זכויות לחיפוש והפקה של נפט וגזב

ת, ל רישיונובשונה מחכירת זכויות בדרך ש "(.ינרליםמב

 ,ו אין הפקהפוקעת במקרה באינה  ינרלים  זכות בעלות במ

 .לצדדים שלישייםה ניתן להחכירו

מרבית הזכויות להפקת נפט מוחזקות על ידי גורמים  רוב,על פי 

הזכויות . גורמים אלה מחכירים רישיונות לזכויות אלהפרטיים, 

 Surface) בעלות בקרקע אינן כוללותבמסגרת העסקה ת הנרכש

Rights ) . 

צורך חיפושי נפט וגז מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם בעלי ל

 זכויות הנפט באזור המיועד לחיפושים בתמורה לתשלום דמי חכירה

לעתים,  פוש.תמלוגים מנפט שמופק משטח החישנתיים ולתשלום 

ל מוחזקות בהכרח ע ןנפט אינלהפקת הזכויות הקרקע והזכויות ב

ואולם העקרון המנחה הוא כי הזכות  / גופים ידי אותם אנשים

 .להפקה גוברת על הזכות לשימוש בפני הקרקע

 .30-שנות ה תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 - הנפט: תאריך פקיעה מקורי של נכס

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת 

 נכס הנפט:

- 

הינם בסטטוס כל הרישיונות בשטח נכס הנפט  מאז שהחלה ההפקה,   תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

Held By Production  (HBP ויוסיפו לעמוד בתוקף כל עוד מתקיימת ,)

 .מזערית הפקה

אינם מותנים  ינרליםזכות בעלות במשטחי נכס הנפט בהם קיימת 

 בקיומה של הפקה, ויוותרו בתוקפם. 

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 

 תקופת נכס הנפט:  

- 

  הרישיונות.כמפעילה של  משמשת Denbury Onshore, LLC (:Operatorציון שם המפעיל )

 

השותפים הישירים בנכס הנפט ציון שמות 

נפט וכן, למיטב ידיעת וחלקם הישיר בנכס ה

טה בשותפים השותפות, שמות בעלי השלי

 האמורים:

Denbury Onshore – 49.8% 

Navitas Onshore – 49.8% 

 

 ר לכל אחד מהםשאיוחזקו על ידי מספר שותפים מקומיים    0.4%  -כ

 נכס הנפט. ברישיונות החזקות זניחות 
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 פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפט

ציון  -ד החזקה בנכס נפט שנרכש עב

 תאריך הרכישה:

. המועד 4.3.2020התאריך המיועד להשלמת העסקה הינו 

 .2019 ינואר 1הינו  לעסקההקובע 

פות תיאור מהות ואופן ההחזקה של השות

 בנכס הנפט:

החזקה באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה של השותפות 

 . Navitas Petroleum Onshore LLC)בשרשור(, 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות 

 מנכס הנפט:

37.72% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בהשקעה המצטברת בנכס 

פט במהלך חמש השנים שקדמו ליום הנ

)בין אם הוכרה כהוצאה או  30.09.2019

 כנכס בדוחות הכספיים(:

-  

  

 ר מהותיתפעילות עב .3.2

 .2013בשנת  ExxonMobile מחברת המוכרת. נכס הנפט נרכש על ידי 1937בשנת נכס הנפט נתגלה 

 בצנרת ייעודית  ב"דולר ארהמיליון  100 -ממועד הרכישה כאמור ביצעה המוכרת השקעה של כ

 להפקה.קיימות וכן פעלה להחזרת בארות  CO2 -ל

 מפיקות ,ם למידע שקיבלה השותפות מהמוכרתתאבה, אשר מפיקות בארות 41 -נכס הנפט כולל כ

כמויות גז לא וכן  )ביחס למלוא הזכויות בנכס הנפט( ביום חביות נפט 1,101 -כלמועד דוח זה 

 משמעותיות.

  עמידה בתכנית עבודה .3.3

הרשיונות יישארו בתוקף, כל  , אין תכנית עבודה המחייבת את השותפות.הרישיונותעל פי תנאי 

 סחרית מהרשיונות.עוד ישנה הפקה מ

 עבודה מתוכננת בנכס הנפט תכנית .3.4

בפועל   להלן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות, בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם

 :ות של השותפות בתקציב זהשל מחזיקי הזכויות ההוני

 

תקציב כולל משוער  תיאור תמציתי של תכנית העבודה המתוכננת תקופה
ס לפעולה ברמת נכ

 (דולר באלפיהנפט )

השתתפותם  קףהי
בפועל של מחזיקי 

ההוניות  רישיונותה
של השותפות 
בתקציב )באלפי 

 דולר(

ות ההפעלה השנתית לע , תפעול ותחזוקה שוטפים. מנכס הנפטהמשך הפקה  ואילך 2020

  4,800  -של השדה היא כ

והיא ממומנת ממכירות 

 הגז המופקים ושל הנפט  

ית עלה השנתעלות ההפ

 2,400  -של השדה היא כ

והיא ממומנת 

ממכירות של הנפט 

 הגז המופקים ו

ביצוע קידוחי פיתוח בהתאם למתואר בהסכם 

 הפיתוח המשותף להלן.

 3,500עד  2,500 -כ

 לקידוח 

 3,500עד  2,500 -כ

 לקידוח 
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ים המשוערים מבוססים על מנהז יודגש כי העלויות ולוחות -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

עוד יצוין כי תכנית העבודה,  בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות.וראשוניים אומדנים כלליים 

שיתקבלו. מובהר חדשים  ממצאים    נות בעקבותהעלויות ולוחות הזמנים המשוערים עשויים להשת

לביצוע הפעולות השונות מהווים   להלן והצפי בדבר פעולות, עלויות ולוחות זמניםלעיל והנתונים  כי  

השותף הכללי בתאריך הדוח,   המידע הקיים בידי  מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על

הדוח כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון לתאריך    של השותף הכללי אוראשוניות  וכולל הערכות  

ממצאים   בהסתמך על  ת להשתנותאשר יכולוו אשר השותף הכללי טרם ביצע לגביהן בדיקה מלאה

אישורים  מגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלתבשל חדשים שיתקבלו וכן 

הפעולות שיבוצעו  ים וכדומה. לפיכך,והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנ

 .המשוערים לותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים המוערכים אובפועל וע

  שיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות הקשורות בנכס הנפט .3.5

 הסברים  100%-שיעור מגולם ל אחוז שיעור ההשתתפות

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 

של השותפות  הזכויות ההוניות

 בנכס הנפט

 .לעיל 3.1 בסעיף ההחזקותראו תיאור  100% 49.8%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 

יות ההוניות של השותפות הזכו

 נכס הנפטבהכנסות מ

 .להלן 3.6 ראו תחשיב בסעיף 75.74% 37.72%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות 

ילות  בהוצאות הכרוכות בפע

בנכס חיפושים, פיתוח או הפקה 

 הנפט

 .להלן 3.7 ראו תחשיב בסעיף 100% 49.8%

 

ויות ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס שויך בפועל למחזיקי הזכביאור לחישוב השיעור המ .3.6

 הנפט, תחת הנחה של הפקה מסחרית מנכס הנפט

הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז פריט

 התשלומים

 100% הכנסות שנתיות חזויות של נכס נפט 
 

 

 :נפטנכס ה ( ברמתתגליתפירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר 

 של בעלי הזכויות השוניםהתמלוגים שיעור  (19.77%) בעלי הזכויות בקרקע

  80.23% הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט

ההוניות חלק המשויך למחזיקי הזכויות 

הנובעות בנכס  ותפות בהכנסותשל הש

 הנפט המנוטרלות )בשרשור(

50%  
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הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז פריט

 התשלומים

סה"כ, חלקם של מחזיקי הזכויות 

תפות, בשיעור ההכנסות ההוניות של השו

ולפני תשלומים בפועל, ברמת נכס הנפט )

 אחרים ברמת השותפות(

40.12%  

אחוזים להלן ט ברמת השותפות )ה( בקשר עם נכס הנפתגליתפירוט תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מההכנסות לאחר  

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

רם של מחזיקי הזכויות ההוניות של עושי

 השותפות בתשלום לשותף הכללי

(2.40%) 
 

 לשותף הכלליתמלוג על 

   

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 

ות מנכס ההוניות של השותפות בהכנס

 הנפט

37.72% 
 

 

 

ת ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות המשויך בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפו .3.7

 וההפקה בנכס הנפט 3בהוצאות הפיתוח

 פריט

 

 אחוז

 

הסבר תמציתי כיצד 

 מחושבים

התמלוגים או 

 התשלומים 

 49.8% הוצאות תיאורטיות של נכס נפט )בלא התמלוגים האמורים(
 

 

  :רוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפטיפ

  100% סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס הנפט

ל מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהוצאות נכס הנפט רם ששיעו

 )בשרשור(

49.8% 
 

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

 פני תשלומים אחרים ברמת השותפות(ברמת נכס הנפט )ול

49.8% 
 

פות פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת השות

הזכויות ההוניות של השותפות )האחוזים להלן יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי 

 בנכס הנפט(:

 

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות, בהוצאות 

 ות בפעילות פיתוח או הפקה בנכס הנפטהכרוכ

49.8% 
 

 

 קה בנכס הנפט תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש, הפיתוח וההפ .3.8

סך הכל שיעורם של  פריט

מחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בהשקעות 

בתקופה זו בנכס הנפט 

 )באלפי דולר(

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של 

 ותפות בתשלומים לממשלהש

החודשים הראשונים  בתשעתתקציב שהושקע בפועל 

 )לרבות התשלומים האמורים( 2019של שנת 
- - 

 

 
 בחלקה של דנברי בתוכנית הפיתוח ראו תיאור עיקרי הסכם הפיתוח המשותף להלן. נאוויטסרטים אודות נשיאת לפ  3
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 : anvelMנכס הנפט  .4

 פרטים כלליים .4.1

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 Manvel שם נכס הנפט:

 מייל דרומית ליוסטון טקסס 20 מיקום:

 קמ"ר( 7.2 -אקר )כ  1,780 שטח:

הפעולות המותרות לפי ס הנפט ותיאור נכ סוג

 סוג זה:

 נכס הנפט כולל מספר סוגי זכויות כמפורט להלן: 

לחיפוש והפקה של נפט זכויות    יםהמקנ  (Leases)  רישיונות .1

זכויות מסוג זה פוקעות כאשר אין הפקה מסחרית  .וגז

 מהרישיון.

2. Fee Minerals  -  בעלות   קיימת  בחלק קטן משטח נכס הנפט

עלות בזכות )" זכויות לחיפוש והפקה של נפט וגזב

ת, ל רישיונובשונה מחכירת זכויות בדרך ש "(.ינרליםמב

 ,ו אין הפקהפוקעת במקרה באינה  ינרלים  זכות בעלות במ

 .לצדדים שלישייםה ניתן להחכירו

מרבית הזכויות להפקת נפט מוחזקות על ידי גורמים  רוב,על פי 

הזכויות . גורמים אלה מחכירים רישיונות לזכויות אלהפרטיים, 

 Surface) בעלות בקרקע אינן כוללותבמסגרת העסקה ת הנרכש

Rights ) . 

צורך חיפושי נפט וגז מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם בעלי ל

 זכויות הנפט באזור המיועד לחיפושים בתמורה לתשלום דמי חכירה

לעתים,  פוש.תמלוגים מנפט שמופק משטח החישנתיים ולתשלום 

ל מוחזקות בהכרח ע ןנפט אינלהפקת הזכויות הקרקע והזכויות ב

ואולם העקרון המנחה הוא כי הזכות  / גופים ידי אותם אנשים

 .להפקה גוברת על הזכות לשימוש בפני הקרקע

 .30-שנות ה תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 - רי של נכס הנפט:תאריך פקיעה מקו

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 

 תקופת נכס הנפט:

- 

הינם בסטטוס כל הרישיונות בשטח נכס הנפט  מאז שהחלה ההפקה,   תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

Held By Production  (HBP ויוסיפו לעמוד בתוקף כל עוד מתקיימת ,)

 .מזערית  הפקה

אינם מותנים עלות במינרלים ת בזכושטחי נכס הנפט בהם קיימת 

 בקיומה של הפקה, ויוותרו בתוקפם. 

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 

 תקופת נכס הנפט:  

- 

  הרישיונות.כמפעילה של  משמשת Denbury Onshore, LLC (:Operatorציון שם המפעיל )

 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 

ידיעת שיר בנכס הנפט וכן, למיטב וחלקם הי

השותפות, שמות בעלי השליטה בשותפים 

 האמורים:

Denbury Onshore – 50% 

Navitas Onshore – 50% 
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 ות בנכס הנפטפרטים כלליים אודות חלקה של השותפ 

ציון  -בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 

 תאריך הרכישה:

המועד  .4.3.2020התאריך המיועד להשלמת העסקה הינו 

 .2019 ינואר 1הינו  לעסקההקובע 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות 

 בנכס הנפט:

החזקה באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה של השותפות 

 . Navitas Petroleum Onshore LLC)בשרשור(, 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות 

 מנכס הנפט:

40.67% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בהשקעה המצטברת בנכס 

הנפט במהלך חמש השנים שקדמו ליום 

)בין אם הוכרה כהוצאה או  30.09.2019

 :כנכס בדוחות הכספיים(

-  

 

 פעילות עבר מהותית .4.2

נרכש  . נכס הנפט(The Texas Company)בשמה הקודם  Chevronע"י  1931נכס הנפט נתגלה בשנת 

 .2015בשנת  Argent Energy Holdingsדי המוכרת מחברת על י

 בנכס הנפט.פעולות מהותיות בצעה  המוכרת לאלמיטב ידיעת השותפות 

 מפיקות ,בהתאם למידע שקיבלה השותפות מהמוכרתשר בארות מפיקות, א 22 -נכס הנפט כולל כ

כמויות גז לא וכן  בנכס הנפט( )ביחס למלוא הזכויות ביום חביות נפט 222 -כ למועד דוח זה

 משמעותיות.

  עמידה בתכנית עבודה .4.3

הרשיונות יישארו בתוקף, כל  , אין תכנית עבודה המחייבת את השותפות.הרישיונותעל פי תנאי 

 ה מסחרית מהרשיונות.עוד ישנה הפק

 עבודה מתוכננת בנכס הנפט תכנית .4.4

בפועל   המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם  פעולות מתוכננות, בציון התקציבלהלן תיאור תמציתי של  

  :של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב זה

 

תקציב כולל משוער  תיאור תמציתי של תכנית העבודה המתוכננת תקופה
ת נכס לפעולה ברמ

 (דולר באלפיהנפט )

השתתפותם  היקף
בפועל של מחזיקי 

 ההוניות רישיונותה
של השותפות 
בתקציב )באלפי 

 ר(דול

עלות ההפעלה השנתית  , תפעול ותחזוקה שוטפים. מנכס הנפטהמשך הפקה  ואילך 2020

 3,800  -של השדה היא כ

  והיא ממומנת

הגז וממכירות של הנפט  

 המופקים 

ה השנתית ההפעלעלות 

 1,900  -של השדה היא כ

והיא ממומנת ממכירות 

הגז ושל הנפט 

 המופקים 

אם למתואר בהסכם י פיתוח בהתביצוע קידוח

 הפיתוח המשותף להלן.

 3,500עד  2,500 -כ

 לקידוח 

 3,500עד  2,500 -כ

 לקידוח 
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הזמנים המשוערים מבוססים על  יודגש כי העלויות ולוחות -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

עבודה, כי תכנית העוד יצוין  בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות.וראשוניים אומדנים כלליים 

שיתקבלו. מובהר חדשים  ממצאים    העלויות ולוחות הזמנים המשוערים עשויים להשתנות בעקבות

לביצוע הפעולות השונות מהווים   םילהלן והצפי בדבר פעולות, עלויות ולוחות זמנלעיל וכי הנתונים  

תאריך הדוח, הכללי בהשותף    המידע הקיים בידי  מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על

כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון לתאריך הדוח   של השותף הכללי אוראשוניות  וכולל הערכות  

ממצאים   לות להשתנות בהסתמך עלואשר יכו אשר השותף הכללי טרם ביצע לגביהן בדיקה מלאה

אישורים  תמגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלבשל חדשים שיתקבלו וכן 

הפעולות שיבוצעו  והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנים וכדומה. לפיכך,

 .המשוערים ואבפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים המוערכים 

  שיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות הקשורות בנכס הנפט .4.5

 הסברים  100%-לשיעור מגולם  אחוז שיעור ההשתתפות

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות 

 בנכס הנפט

 .לעיל 4.1 בסעיף ההחזקותראו תיאור  100% 50%

למחזיקי השיעור המשויך בפועל 

ת של השותפות ויות ההוניוהזכ

 בהכנסות מנכס הנפט

 .להלן 4.6 ראו תחשיב בסעיף 81.34% 40.67%

על למחזיקי השיעור המשויך בפו

ת ההוניות של השותפות הזכויו

בהוצאות הכרוכות בפעילות  

חיפושים, פיתוח או הפקה בנכס 

 הנפט

 .להלן 4.7 ראו תחשיב בסעיף 100% 50%

 

הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס   ויך בפועל למחזיקילחישוב השיעור המשביאור  .4.6

 הנפט, תחת הנחה של הפקה מסחרית מנכס הנפט

הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז יטפר

 התשלומים

 100% הכנסות שנתיות חזויות של נכס נפט 
 

 

 :טנכס הנפ( ברמת תגליתפירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר 

 (13.46%) בעלי הזכויות בקרקע
 של בעלי הזכויות השוניםהתמלוגים שיעור 

  86.54% כס הנפטהכנסות מנוטרלות ברמת נ

חלק המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בהכנסות הנובעות בנכס 

 המנוטרלות )בשרשור(הנפט 

50%  

סה"כ, חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

ותפות, בשיעור ההכנסות בפועל, של הש

)ולפני תשלומים אחרים  ברמת נכס הנפט

 ברמת השותפות(

43.27%  

( בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות )האחוזים להלן תגליתהנגזרים מההכנסות לאחר  או תשלומים )  פירוט תמלוגים

 שבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט(:יחו
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שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 השותפות בתשלום לשותף הכללי

(2.60%) 
 

 תמלוג על לשותף הכללי

   

ור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות יעהש

 ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

40.67% 
 

 

 

פות ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות המשויך בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השות .4.7

 וההפקה בנכס הנפט 4בהוצאות הפיתוח

 פריט

 

 אחוז

 

הסבר תמציתי כיצד 

 מחושבים

התמלוגים או 

 התשלומים 

 50% תיאורטיות של נכס נפט )בלא התמלוגים האמורים( אותהוצ

 
 

  :)הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפטפירוט התשלומים 

  100% סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס הנפט

ל מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהוצאות נכס הנפט רם ששיעו

 )בשרשור(

50% 
 

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

 תשלומים אחרים ברמת השותפות(ברמת נכס הנפט )ולפני 

50% 
 

 

 פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות

שותפות )האחוזים להלן יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של ה

 בנכס הנפט(:

 

יות ההוניות של השותפות, בהוצאות ועל למחזיקי הזכוהשיעור המשויך בפ

 הכרוכות בפעילות פיתוח או הפקה בנכס הנפט

50% 
 

 

 

 נכס הנפט תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש, הפיתוח וההפקה ב .4.8

סך הכל שיעורם של מחזיקי  פריט

הזכויות ההוניות של השותפות 

בהשקעות בתקופה זו בנכס 

 דולר( הנפט )באלפי

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 

ההוניות של השותפות הזכויות 

 בתשלומים לממשל

החודשים  בתשעתתקציב שהושקע בפועל 

)לרבות התשלומים  2019הראשונים של שנת 

 האמורים(

- - 

  

 
 בחלקה של דנברי בתוכנית הפיתוח ראו תיאור עיקרי הסכם הפיתוח המשותף להלן. נאוויטס לפרטים אודות נשיאת  4
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 : East Hastingsנכס הנפט  .5

 פרטים כלליים .5.1

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 East Hastings שם נכס הנפט:

 מייל דרומית ליוסטון טקסס  24 ם:מיקו

 קמ"ר( 3.43 -אקר )כ  848 שטח:

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי 

 סוג זה:

  נכס הנפט כולל מספר סוגי זכויות כמפורט להלן:

לחיפוש והפקה של נפט זכויות    יםהמקנ  (Leases)  רישיונות .1

רית זכויות מסוג זה פוקעות כאשר אין הפקה מסח .וגז

 מהרישיון.

2. Fee Minerals  -  בעלות   קיימת  בחלק קטן משטח נכס הנפט

עלות בזכות )" זכויות לחיפוש והפקה של נפט וגזב

ת, ל רישיונובשונה מחכירת זכויות בדרך ש "(.ינרליםמב

 ,ו אין הפקהפוקעת במקרה באינה  ינרלים  זכות בעלות במ

 .לצדדים שלישייםה ניתן להחכירו

מרבית הזכויות להפקת נפט מוחזקות על ידי גורמים  רוב,על פי 

הזכויות . גורמים אלה מחכירים רישיונות לזכויות אלהפרטיים, 

 Surface) בעלות בקרקע אינן כוללותבמסגרת העסקה ת הנרכש

Rights ) . 

צורך חיפושי נפט וגז מתקשרים היזמים בהסכמי חכירה עם בעלי ל

 זכויות הנפט באזור המיועד לחיפושים בתמורה לתשלום דמי חכירה

לעתים,  פוש.תמלוגים מנפט שמופק משטח החישנתיים ולתשלום 

ל מוחזקות בהכרח ע ןנפט אינלהפקת הזכויות הקרקע והזכויות ב

ואולם העקרון המנחה הוא כי הזכות  / גופים ידי אותם אנשים

 .להפקה גוברת על הזכות לשימוש בפני הקרקע

 .30-שנות ה תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 - הנפט:יך פקיעה מקורי של נכס תאר

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת 

 נכס הנפט:

- 

הינם בסטטוס כל הרישיונות בשטח נכס הנפט  מאז שהחלה ההפקה,   ת נכס הנפט:תאריך נוכחי לפקיע

Held By Production  (HBP ויוסיפו לעמוד בתוקף כל עוד מתקיימת ,)

 .מזערית הפקה

אינם מותנים זכות בעלות במינרלים ם קיימת שטחי נכס הנפט בה

 בקיומה של הפקה, ויוותרו בתוקפם. 

יימת אפשרות נוספת להארכת ציון האם ק

 תקופת נכס הנפט:  

- 

  הרישיונות.כמפעילה של  משמשת Denbury Onshore, LLC (:Operatorציון שם המפעיל )

 

פט השותפים הישירים בנכס הנציון שמות 

וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת 

השותפות, שמות בעלי השליטה בשותפים 

 האמורים:

Denbury Onshore – %50  

Navitas Onshore – %50  
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 פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפט

ציון  -בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 

 תאריך הרכישה:

. המועד 4.3.2020נו התאריך המיועד להשלמת העסקה הי

 .2019 ינואר 1הינו  לעסקההקובע 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות 

 בנכס הנפט:

חזקה באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה של השותפות ה

 . Navitas Petroleum Onshore LLC)בשרשור(, 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות 

 הנפט: מנכס

42.16% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בהשקעה המצטברת בנכס 

ים שקדמו ליום הנפט במהלך חמש השנ

)בין אם הוכרה כהוצאה או  30.09.2019

 כנכס בדוחות הכספיים(:

-  

 

 פעילות עבר מהותית .5.2

פט נרכש על ידי המוכרת . נכס הנStanolind Oil))בשמה הקודם    BPע"י    1934נכס הנפט נתגלה בשנת  

 .2009בשנת 

 .המוכרת לא בצעה בנכס הנפט פעולות מהותיותלמיטב ידיעת השותפות 

 מפיקות ,בהתאם למידע שקיבלה השותפות מהמוכרתבארות מפיקות, אשר  10 -הנפט כולל כנכס 

ז לא כמויות גוכן )בהתייחס למלוא הזכויות בנכס הנפט(  ביום חביות נפט 214 -כ למועד דוח זה

 משמעותיות.

  עמידה בתכנית עבודה .5.3

ונות יישארו בתוקף, כל הרשי , אין תכנית עבודה המחייבת את השותפות.הרישיונותעל פי תנאי 

 עוד ישנה הפקה מסחרית מהרשיונות.

 עבודה מתוכננת בנכס הנפט תכנית .5.4

בפועל   וחלקםלהלן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות, בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה  

  :של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב זה

 

תקציב כולל משוער  תוכננתהעבודה המתיאור תמציתי של תכנית  תקופה
לפעולה ברמת נכס 

 (דולר באלפיהנפט )

השתתפותם  היקף
בפועל של מחזיקי 

ההוניות  רישיונותה
של השותפות 
בתקציב )באלפי 

 דולר(

עלות ההפעלה השנתית  , תפעול ותחזוקה שוטפים. מנכס הנפט המשך הפקה ואילך 2020

 2,200  -של השדה היא כ

והיא ממומנת 

הגז ומכירות של הנפט  מ

 המופקים 

עלות ההפעלה השנתית 

 1,200  -של השדה היא כ

והיא ממומנת ממכירות 

הגז ושל הנפט 

 המופקים 

כם ביצוע קידוחי פיתוח בהתאם למתואר בהס

 הפיתוח המשותף להלן.

 3,500עד  2,500 -כ

 לקידוח 

 3,500עד  2,500 -כ

 לקידוח 
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הזמנים המשוערים מבוססים על  יודגש כי העלויות ולוחות -פני עתיד אזהרה בגין מידע צופה 

עוד יצוין כי תכנית העבודה,  בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות.וראשוניים אומדנים כלליים 

שיתקבלו. מובהר חדשים  ממצאים    המשוערים עשויים להשתנות בעקבותולוחות הזמנים    העלויות

לביצוע הפעולות השונות מהווים   צפי בדבר פעולות, עלויות ולוחות זמניםלהלן והלעיל וכי הנתונים  

השותף הכללי בתאריך הדוח,   המידע הקיים בידי  מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על

כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון לתאריך הדוח   של השותף הכללי אות  ראשוניוהערכות    וכולל

ממצאים   אשר יכולות להשתנות בהסתמך עלו טרם ביצע לגביהן בדיקה מלאהאשר השותף הכללי  

אישורים  מגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלתבשל חדשים שיתקבלו וכן 

הפעולות שיבוצעו  ת השונות, תלות בקבלנים וכדומה. לפיכך,ם לביצוע הפעולווהיתרים הנדרשי

 .המשוערים ות באופן מהותי מן היעדים המוערכים אובפועל ועלותן עשויות להיות שונ

  שיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות הקשורות בנכס הנפט .5.5

 הסברים  100%-שיעור מגולם ל אחוז שיעור ההשתתפות

בפועל למחזיקי משויך השיעור ה

הזכויות ההוניות של השותפות 

 בנכס הנפט

 .לעיל 5.1 בסעיף ההחזקותראו תיאור  100% 50%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 

הזכויות ההוניות של השותפות 

 בהכנסות מנכס הנפט

 .להלן 5.6 ראו תחשיב בסעיף 84.32% 42.16%

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 

ות של השותפות ההוניהזכויות 

בהוצאות הכרוכות בפעילות  

חיפושים, פיתוח או הפקה בנכס 

 הנפט

 .להלן 5.7 ראו תחשיב בסעיף 100% 50%

 

ביאור לחישוב השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס  .5.6

 הנפט, תחת הנחה של הפקה מסחרית מנכס הנפט

מחושבים התמלוגים או  תמציתי כיצדהסבר  אחוז פריט

 התשלומים

  100% הכנסות שנתיות חזויות של נכס נפט 

 :( ברמת נכס הנפטתגליתנגזרים מההכנסות לאחר פירוט התמלוגים או התשלום )ה

 של בעלי הזכויות השוניםהתמלוגים שיעור  (10.30%) בעלי הזכויות בקרקע

  89.70% הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט

יך למחזיקי הזכויות ההוניות חלק המשו

של השותפות בהכנסות הנובעות בנכס 

 הנפט המנוטרלות )בשרשור(

50%  

ם של מחזיקי הזכויות ההוניות סה"כ, חלק

של השותפות, בשיעור ההכנסות בפועל, 

ברמת נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים 

 ברמת השותפות(

44.85%  
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( בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות )האחוזים להלן תגליתהכנסות לאחר  פירוט תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מה

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

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 השותפות בתשלום לשותף הכללי

(2.69%) 
 

 לשותף הכלליתמלוג על 

   

הזכויות  השיעור המשויך בפועל למחזיקי

ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס 

 הנפט

42.16% 
 

 

 

של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות המשויך בפועל  .5.7

 וההפקה בנכס הנפט 5בהוצאות הפיתוח

 פריט

 

 אחוז

 

הסבר תמציתי כיצד 

 מחושבים

התמלוגים או 

 התשלומים 

 50% )בלא התמלוגים האמורים(הוצאות תיאורטיות של נכס נפט 
 

 

  :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

  100% ת בפועל ברמת נכס הנפטסה"כ שיעור ההוצאו

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהוצאות נכס הנפט 

 )בשרשור(

50% 
 

ת, בהוצאות, סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפו

 ברמת נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים ברמת השותפות(

50% 
 

 

ת( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאו

השותפות )האחוזים להלן יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בנכס הנפט(:

 

ות של השותפות, בהוצאות השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוני

 הכרוכות בפעילות פיתוח או הפקה בנכס הנפט

50% 

 
 

 

 לך פעילות החיפוש, הפיתוח וההפקה בנכס הנפט תגמולים ותשלומים ששולמו במה .5.8

סך הכל שיעורם של מחזיקי  פריט

הזכויות ההוניות של השותפות 

בהשקעות בתקופה זו בנכס 

 הנפט )באלפי דולר(

חזיקי מתוכו, שיעורם של מ

הזכויות ההוניות של השותפות 

 בתשלומים לממשל

החודשים  בתשעתתקציב שהושקע בפועל 

)לרבות התשלומים  2019הראשונים של שנת 

 האמורים(

- - 

 

  

 
  ראו תיאור עיקרי הסכם הפיתוח המשותף  בחלקה של דנברי בתוכנית הפיתוח נאוויטס נשיאתלפרטים אודות   5

 להלן.   
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  :הנפט יבנכסומשאבים מותנים  עתודות .6

-ל"התש(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות עשרה האחת לתוספת( א)18 לסעיף התאםב

 והמשאבים העתודות אודות פרטים הרכישה ממועד ימים( 60) שישים בתוך תפרסם השותפות, 1970

 תשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות לתקנות השלישית לתוספת 22 לסעיף םבהתא י הנפטבנכס

 .1969-ט"התשכ(, וצורה מבנה –

 :הסכמים מהותיים .7

 סכם הרכישהה 7.1

 : הקובע המועד 7.1.1

, המועד הקובע בהסכם להעברת הזכויות והחובות בגין נכסי בכפוף להשלמת העסקה

 "(.המועד הקובע)להלן: " 2019בינואר  1הנפט לנאוויטס הינו יום 

  :רכישההת תמור 7.1.2

 כדלהלן: השותפותהתחייבה , לרכישת הזכויות הנרכשותבתמורה 

  – מזומן .א

דולר מיליון  2.5הפקידה נאוויטס בחשבון נאמנות סך של  חתימהה מועדב .1

למוכרת כחלק מתמורת הרכישה ככל יועבר "(, אשר המקדמה)להלן: " ב"ארה

ם בעקבות אירוע הפרה של במקרה שהעסקה לא תושלשהעסקה תושלם. 

המקדמה תוחזר לנאוויטס, ובמקרה שהעסקה לא תושלם בעקבות  ,המוכרת

 נאוויטס, המקדמה תחולט.אירוע הפרה של 

, בכפוף מיליון דולר ארה"ב 50 -כ סך של תשלם נאוויטסבמועד ההשלמה  .2

)כולל  מיליון דולר 40-45 -סך זה יעמוד על כלהערכת השותפות,  .להתאמות

 :לאחר ההתאמות המפורטות להלןה( המקדמ

התאמות בשל הכנסות והוצאות מקובלות במהלך העסקים הרגיל בגין  2.1

נכסי הנפט, כפי שפורטו בהסכם, החל מהמועד הקובע ועד למועד 

 ההשלמה. 

 ופגמים( Title Defects) ברישיונות לבעלות הנוגעים פגמים בגין ותהתאמ 2.2

ר יכול שיתגלו במסגרת המשך (, אשEnvironmental Defects) סביבתיים

)להלן:   ההשלמה למועדבדיקות הנאותות המבוצעות על ידי השותפות, עד  

 כל, הרכישה הסכם לתנאי בהתאם ."(הנאותות בדיקת בגין ההתאמות"

 בגין ההתאמות שסך במקרה העסקה את לבטל רשאי םמהצדדי אחד

  .ארה"ב דולר מיליון 7.5 של סך על יעלה הנאותות בדיקת

  – יאהנש .ב

חלקה של המוכרת בעלויות תכנית הפיתוח המשותפת, בהיקף נשיאה בלשאת 

נאוויטס תהא זכאית לקבלת . ארה"ב ליון דולרימ 15 -בכ על ידי השותפות המוערך

מבארות הפיתוח עד להחזר מלא של הראשונה הפקה ב ק דנברימחל כל התקבולים

  ן.להל 7.2.2בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף  הנשיאה
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 :השלמת העסקה 7.1.3

הרכישה  התקיימות תנאים מתלים מקובלים שפורטו בהסכםמותנית בהשלמת העסקה 

גין ההתאמות בסך  "(, והכוללים בין היתר את התנאים שלהלן:  התנאים המתלים)להלן: "

; עמידת נאוויטס בהתחייבות ב"דולר ארהמיליון    7.5יעלה על סך של  בדיקת הנאותות לא  

לצורך ביצוע קידוחי הפיתוח החדשים והשלמתם; נכונות מצגי  לגייס צוות מתאים

והיעדר  מקובלות הצדדים במועד ההשלמה; קבלת אישורים רגולטוריים והסכמות

  .או נכסי הנפט במועד ההשלמה משפטיים בקשר עם מערך ההסכמיםהליכים 

מועד )להלן: " 2020 במרץ 4עד ליום בהתאם להסכם הרכישה, העסקה תושלם 

 "(. מהההשל

נאוויטס לא עמדה בהתחייבותה  מקרה בודנברי רשאית להאריך את מועד ההשלמה ב

 ימים ממועד השלמה. 30לגייס צוות מתאים, כך שיחול ביום העסקים הראשון בחלוף 

 :נוספותהוראות  7.1.4

עצמה את כל ההתחייבויות, הידועות והבלתי לאחר השלמת העסקה, נאוויטס תיטול על 

התחייבויות ולמעט  ידועות, ביחס לנכסי הנפט, שעילתן עובר למועד הקובע או לאחריו,

של דנברי הנוגעות להליכים משפטיים שפורטו בהסכם הרכישה, לתביעות עובדים 

 ולתשלומי מיסים.

 מצגים, התחייבויותמקובלות בקשר עם  הוראות נוספותכמו כן, הסכם הרכישה כולל 

, והסדרי שיפוי בין הצדדים בגין הפרה של המצגים או ההתחייבויות שניתנו הצדדים

  הרכישה. בהסכם

 :ביטול ההסכם 7.1.5

התקיימות הפרות מהותיות של בכל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם הרכישה 

 התחייבויות הצד האחר שתוביל לאי עמידתו בתנאים המתלים. 

  תףמשו פיתוח הסכם 7.2

 כללי 7.2.1

פעילות הפיתוח המשותף לצורך ניהול הקידוחים ופיתוח הבארות החדשות והפעלתן 

"(, אשר עיקריו מפורטים הסכםהמשותף )להלן בסעיף זה: " מוסדרת בהסכם פיתוח

 :להלן

לצורך ביצוע פעולות   6( Contract Operator)  מפעיל  כקבלןתשמש    נאוויטסההסכם    במסגרת

  Thompson, Manvelרות באזור הפיתוח הכולל את השדות עשר בא שלקידוח והשלמה 

East Hastings ו- Webster " :ו" הפיתוח בארות", "נאוויטס לש הפיתוח פעולות)להלן-

", בהתאמה(. ההסכם מתייחס לפיתוח בארות חדשות על ידי נאוויטס הפיתוח אזור"

 דנברי של הקיימת ההפקה למערכת לחיבורן הוהכנבטכנולוגיה של קידוחים אופקיים, 

תשמש  ההפקה"(. לאחר החיבור של בארות הפיתוח למערכת ההפקה מערכת)להלן: "

ויחולו הוראות הסכם התפעול המשותף כמפורט להלן. בהתאם להסכם,  דנברי כמפעילה

ולאחר מכן יחליטו  באזור הפיתוח מנכסי הנפטבכל אחד נאוויטס תבצע קידוח אחד 

  רות הפיתוח.הצדדים יחד על מיקום יתר בא

חודשים ממועד   6-הראשונה לא יאוחר מהפיתוח  באר  בקידוח  להתחיל  התחייבה  נאוויטס  

)להלן: חודשים ממועד ההשלמה את כלל בארות הפיתוח  18סיים תוך ההשלמה, ול

 
 .להלן זה בסעיף ראו, המפעיל הקבלן הסכם עיקרי אודות לפרטים    6
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שנאוויטס לא תשלים את פעולות . במסגרת ההסכם נקבע כי ככל "(תקופת הקידוח"

מיליון דולר  1ס עד תום תקופת הקידוח, דנברי תהא זכאית לסך של הפיתוח של נאוויט

 . 7לימה את פעולות הפיתוח של נאוויטסבגין כל באר שלגביה נאוויטס לא השארה"ב 

ממועד   חודשים  3, וזאת בתוך  ההפקהלחבר את בארות הפיתוח למערכת    8התחייבהדנברי  

 ."(דנבריפעולות הפיתוח של " )להלן: השלמתן

נוספים בנכסי אופקיים קידוחי פיתוח  60האפשרות לבצע עד  תעמוד לנאוויטס ,בנוסף

(, HSEהכוללים בטיחות וסביבה )המפורטים בהסכם ו  הנפט בכפוף לעמידה בקריטריונים

 10. הקריטריונים האמורים יבחנו מחדש לאחר ביצוע כל סדרה של  תקציב, והפקה בפועל

  .במסגרות הזמן שנקבעו בהסכם קידוחים

 ותקבולים הוצאות 7.2.2

( שתוציא נאוויטס במסגרת AFEההסכם כולל הוראות לעניין הרשאות להוצאות )

 .ודרכי אישורן מפעיל פעולותיה כקבלן

( שתוציא דנברי במסגרת פעולות AFE) להוצאות הרשאותלהוראות ההסכם,  בהתאם

  .להלן כהגדרתה התפעול לוועדתהודעה בלבד  יצריכו, דנבריהפיתוח של 

 פעולות  בגין  עלויות  לרבות,  9בפיתוח  בארות  השלמת  עלויות(  100%במלוא )  תשא  יטסנאוו

הא זכאית לכל התקבולים מהנפט המופק בכל שדה מקידוחים , ותדנבריעל ידי  בוצעויש

, עד להחזר ההוצאות שהשקיעה בבארות הפיתוח באותו "(ההחזר המועדף)להלן: " אלה

 .  "(ההוצאותמועד החזר להלן: ")AFE) שדה, על פי ההרשאות להוצאות )

יחולו , ההוצאותהחזר עד למועד בהתאם להוראות ההסכם, ביחס לשדה מסוים, 

 הוראות שלהלן:ה

, לרבות עלויות בגין האמור  בשדה  השוטפותההוצאות  (  100%)  במלוא  תישא נאוויטס .א

 פעולות שבוצעו על ידי דנברי; 

אר שהושלם פיתוחה בשדה בכל ב 6.25%זכאית לתמלוג על בגובה  תהא דנברי .ב

 האמור;

ה , הצדדים ישאו בכל התקבולים וההוצאות בקשר עם השדההוצאותהחל ממועד החזר 

וראות בדבר ההחזר המועדף ותמלוג האמור על פי חלקם היחסי בזכויות בנכסי הנפט, והה

 העל בקשר לשדה האמור תפקענה.

 בטחונות 7.2.3

קובלות לשם הבטחת עמידתן מלהעמיד ערבויות ו הצדדים , נדרשההסכםבמסגרת 

  חברת האםבמועד החתימה על מסמכי העסקה, העמידה . בהתחייבוית מכוח ההסכם

Navitas Petroleum Holdings LLC ארה"ב דולרמיליון  10בסך של ערבות  לנאוויטס ,

  .שנועדה להבטיח את עמידת נאוויטס בהתחייבויותיה במסגרת הסכם הפיתוח

בערבות בנקאית  החתימה על ההסכםחודשים ממועד  3וך הערבות האמורה תוחלף בת

של דנברי חלקה  הפיתוח.במיליון דולר עם השלמתו של כל אחד מקידוחי  תקטןאשר 

ההחזר המועדף ביצוע תשלום את הבטיח לבמטרה  ,לטובת נאוויטס ישועבד בנכסי הנפט

 
 ם אודות בטחונות שהועמדו לשם הבטחת התחייבויות נאוויטס, ראו סעיף זה להלן.לפרטי  7
 .נאוויטס של פיתוחה בפעולות נאוויטס בעמידת תלויה אינה כאמור ההתחייבות, להסכם בהתאם  8
 עלויותת , לרבולמערכת ההולכה הפיתוח בארות וחיבור פיתוח, לקידוח בקשר במישרין הצדדיםוהוצאות שהוציאו  עלויות  9

 .נדרשות, והכל כפי שפורט בהסכם ובדיקות מיסים
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 .מתוך ההפקה

 מפעיל קבלן הסכם 7.2.4

( Contract Operator Agreement)קבלן מפעיל ההסכם, יתקשרו הצדדים בהסכם  במסגרת

ארות הפיתוח לצורך ( של בContract Operatorכקבלן מפעיל ) נאוויטסבמסגרתו תשמש 

קידוח והשלמת הפיתוח של בארות הפיתוח, ויחולו עליה הוראות הסכם הקבלן המפעיל 

 שעיקרן כדלקמן: 

ופעולות נלוות )ככל   )א( קידוח:  שלהלןפעולות  את ה  הרלוונטי  יבצע בשדהמפעיל  ה  הקבלן

 תהרלוונטיהרשאת ההוצאות  בהתאם לתכניתפיתוח ה ות( השלמת בארב) ;שתידרשנה(

לצורך ביצוע פעולות  הרלוונטיתהחיבור הפיתוח לנקודת  ות( ניתוב בארג) שאושרה;

לאחר ביצוע פעולות הקידוח וההפקה, בהתאם   ותהקרקע( שיקום  ד)-ו  ;דנבריהפיתוח של  

  והסכמים אחרים ככל שקיימים. ת הרגולטוריותלדרישו

ך ביצוע קידוחי במהלל חבות אחרת שתיגרם בכל עלות של נזק או כנאוויטס תישא 

 התנהגות פסולה   ,חמורה  רשלנות  הכוללים  ,בגין אירועים שהוגדרו בהסכם  למעט,  הפיתוח

 .או רשלנות של דנברי כגורם יחיד לנזק

והוראות התחייבויות, הודעות    , בין היתר,כולל  מפעילהקבלן ה  הסכםמעבר למפורט לעיל,  

 .זההכל כמקובל בהסכמים מסוג וסודיות, בנוגע לשמירה על 

 ההסכם סיום 7.2.5

למועד החזר ההוצאות בתוקף החל ממועד ההשלמה ועד הפיתוח המשותף יעמוד הסכם 

 . בגין כל בארות הפיתוח

יימות אפשרויות לסיום על אף האמור לעיל, בקרות אירועים מסוימים, לכל צד ק

 מן המועדים המפורטים לעיל.  ההתקשרות במועד מוקדם

 נוספות הוראות 7.2.6

ון לפיו במקרה שבו דנברי תבחר להמשיך בביצוע פרויקט פיתוח שדה ההסכם קובע מנגנ

Webster  בעזרת החדרתCO2לפרויקט או למכור את  ף, לנאוויטס תעמוד הזכות להצטר

 הכל בהתאם לתנאים שנקבעו.חלקה בשדה זה חזרה לדברי, 

 ההסכםן,  (. כמו כRight of First Offer)  ראשונה  הצעה  זכות  של  מקובל  מנגנון  כולל  ההסכם

 בנוגע והוראות, הפרות בגין סעדים, מצגים עם בקשר לרבות, מקובלות תניות כולל

 .סודיות על לשמירה והתחייבויות לדיווחים

 משותף תפעול הסכם 7.3

 ( )להלן:Joint Operating Agreementעשית במסגרת הסכם תפעול משותף )הנפט נ בנכסיהפעילות 

"JOA  בין  שנחתם"(  "הסכם התפעול" או  Denbury Onshore, LLC  " :( דנברי" או "המפעיל)להלן"

 נכסישל השותפים ב ותקביעת הזכויות והחובות ההדדי. מטרת הסכם התפעול היא נאוויטס לבין

 . כאמור יםנכסהומי פעולות בתח ביצועבקשר ל הנפט
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 : התפעול הסכםלהלן יפורטו עיקרי 

 , זכויותיו וחובותיוהמפעילזהות  7.3.1

התפעול  הסכם( תחת הסכם התפעול. בכפוף לתנאי Operatorפעיל )כמ משמשתדנברי 

למפעיל הסמכויות והחובות בקשר התפעול )כהגדרתה להלן(, ניתנו  ועדת ולהחלטות

פעיל יפעל כקבלן עצמאי ויהיה רשאי להעסיק קבלני הנפט. המ ילניהול הפעולות בנכס

יעת כמות העובדים, שכרם משנה ו/או עובדים לביצוע הפעולות בנכסי הנפט )לרבות קב

, לבצע את יתרפעיל חייב, בין ההמ יהיהנכס הנפט ב הפעולותושעות עבודתם(. בניהול 

ל בהתאם לתקנות ולפעו  הנפטתפקידיו בשקידה ראויה ובהתאם לנהלים מקובלים בתחום  

בריאות, בטיחות וסביבה. כמו כן נדרש המפעיל לנהל רישום מדויק הכולל את  בענייני

 ביטוח בהסכמי להתקשרוהזיכויים בחשבון המשותף לצדדים. המפעיל נדרש  החיובים

 על פי ההוראות הכלולות בו.ובהסכם התפעול  טכמפור

ל זמן סביר ובמסגרת השעות המפעיל יאפשר לצד להסכם התפעול שאינו המפעיל, בכ

יספק מידע לצדדים כמפורט בהסכם,  וכןהמקובלות, גישה לרישומי החשבון המשותף, 

העתק דיווחים , ופעילות נכס נפטקידוח בהתקדמות  הקשורים ודוחותלרבות נתונים 

 שנשלחו לגופים רגולטוריים ועוד. 

עלות של נזק או כל חבות ישאו, לפי חלקם היחסי בזכויות בנכסי הנפט, בכל יהצדדים 

אחרת שתיגרם על ידי המפעיל, למעט אם נגרמו כתוצאה מרשלנות חמורה או מהתנהגות 

 .ותשאז המפעיל ישא באחריות לאותם הנזקים או חבוי –של המפעיל  סולהפ

 הנפט נכסיאופן ההתחשבנות בין השותפים ב 7.3.2

הנפט, וברכוש   יקו מנכסגז שיופבאלא אם נקבע אחרת בהסכם התפעול, כל הזכויות בנפט ו

הצדדים   ההשתתפותובחומרים שירכשו לצורך פעולות בנכס הנפט, יהיו בהתאם לשיעורי  

. התפעול הסכםאחר שנקבע במפורש ב תשלוםהנפט, בכפוף לתשלום תמלוג או כל  ינכסב

 הצדדים יישאו בהתחייבויות בקשר עם כמו כן, אלא אם נקבע אחרת בהסכם התפעול, 

, בהתאם לשיעורי התפעול הסכם במסגרתהחבויות וההוצאות שהוצאו  הנפט וכל ינכס

ם התפעול הינה אישית, ולא משותפת אחריות הצדדים להסכ הנפט. יבנכס השתתפותם

, את המסים השתתפותו לזכויות בהתאם, לשלם צד כל על, בנוסף. קולקטיביתאו 

 טיפולעם ייצור או    בקשרעליו    מוטליםוהתשלומים האחרים הקבועים בהסכם התפעול, ה

 .זה הסכם להוראות בהתאם המופקיםבנפט ו/או בגז 

כל אחד את חלקו, בהוצאות  ים ולשלם מראש,רשאי לדרוש מהצדדים להקד  יהיה  המפעיל

 .התפעול המשוערות, בהתאם להוראות הסכם

צד או תשלומים שייצר \או הלוואות ו\התחייבויות ו ,בכפוף להוראות הסכם התפעול

או בהתאם  הצדדים הסכם ושלא בהסכמתהלאחר החתימה על  עוללהסכם התפ

 חבויותכבהן  יראו    לאו  האמור בלבדשנטל על עצמו הצד    חבותכ  יחשבו,  להרשאות המפעיל

 משותפות של הצדדים.

 השותפים של ושעבודים בטחונות 7.3.3

הצדדים זכות שעבוד כל אחד מ ההקנ ,פי הסכם התפעול לע הםלהבטחת כל התחייבויותי

זכויותיהם לפי , בין היתר, על זכויותיהם בנכסי הנפט, לצד השני ראשונה בדרגה הדדית

 גז. או /ותקבולי מכירת נפט ו ההסכמים בקשר עם נכסי הנפט

ולאף צד לא תהיה  הצד אשר יצרם,רק את חובותיו של יצוין כי השעבוד האמור מבטיח 

  .לשאת בהם שצד אחר צריךהוצאה שלישי בגין חוב או  כל אחריות כלפי צד

ראות הסכם התפעול בתוך הוצאות בהתאם להושלם את חלקו בלהסכם אינו מאם צד 

, "(הצד המפררה לו הודעה על כך מהמפעיל )להלן בס"ק זה: "שנמסיום לאחר  120
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על ידי הצד המפר סכום שלא שולם יישאו ב, מפריםהצדדים שאינם לבקשת המפעיל, 

, האמוריםכל אחד מהצדדים שיישא בו ם . הסכובהתאם לזכויות ההשתתפות שלהם

 ין ההפרה.הצד המפר יחויב בקנס בג. העניק הצד המפר הבטוחות אשריובטח על ידי 

 התפעולועדת  7.3.4

)להלן:  (Operating Committee)הצדדים יקימו ועדת תפעול במסגרת הסכם התפעול 

ניים מטעמם "( המורכבת מארבעה נציגים )שני נציגים מטעם המפעיל ושת התפעולוועד"

תתכנס, ככל שיידרש, בין היתר, לצורך  ת התפעולשל הצדדים אשר אינם המפעיל(. וועד

( בקשר עם פיתוח הבארות. סמכויות הוועדה כוללות, בין AFEלהוצאות ) בחינת הרשאה

 היתר, אישור התוכניות והבקשות לתקציב וכן קביעת לוחות זמנים.

 ותקציבים עבודהתכניות  7.3.5

כמת הצדדים להסכם לצורך ביצוע פעולות קידוח, למעט פעולות כאמור יש לקבל את הס

 להלן.  7.3.6בסעיף 

אושר על ידי הצדדים  שלא אשר אינו קשור בפעולות הקידוח,יקט המפעיל לא יבצע פרו

ההגבלות הנ"ל  .דולר ארה"ב 100,000ועלותו המוערכת עולה על  הסכם התפעולבמסגרת 

יל לחרוג מהוצאות שיחויב להוציא בשל עניינים תפעוליים אינן פוגעות בזכותו של המפע

על ההוצאה להסכם די לצדדים ימיאו מקרי חירום והוא מחויב לדווח באופן \דחופים ו

 כמפורט בהסכם התפעול.  והכל החריגה והסיבות לה,

 הצדדים כל ידי על שלא פעולות 7.3.6

אי לעשות זאת ולהזמין רש י נכסי הנפטת פיתוח בשטחוין ליזום פעוללהסכם המעוני צד

העבודות שיבוצעו  פירוטתוך  לפעולות כאמור,את הצדדים הנוספים להסכם להצטרף 

 שאו ייהצדדים אשר יבחרו להשתתף בפעולות פיתוח כאמור  .הןת המשוערת שלוהעלו

 שכל ככל. הנפט נכסיההשתתפות בזכויות ב היחסי חלקם לפי הפחות לכל, ןבעלויותיה

 בפעולה כאמור המפעיליחל בחרו להצטרף לפעילות, ההזמנה  אליהם נשלחה הצדדים

גיש לצדדים דיווח על הפעולה, הויהיה עליו ל התפעול, בהסכם הבמסגרת הזמן הקבוע

 בדיקת נאותות, סיכונים ועלויות. 

בהתאם לתנאים  100%-לא נענתה בככל שיוזם הפעולה רשאי לחזור בו מההצעה 

 .המפורטים בהסכם

 בחרו הצדדים כל שלאהנפט  יבנכס לותופע תנאים לביצועמפרט  תפעולהסכם הכמו כן, 

 הצדדים שאינם משתתפים בפעולות כאמור.( והשלכותיהן על Sole Risk) ןבה להשתתף

 זכויות הצבעה 7.3.7

במקרה שלא ניתן להכריע משום שלא  ,על אף האמור בהסכם התפעול בקשר עם הצבעה

, למפעיל תהיה הזכות ורשות הסכמה מלאהלמעט החלטות הד – "(deadlockהושג רוב )"

  )לפי שיקול דעתו הבלעדי( להכריע בסוגיה.

 מתפקידו; בחירת מפעיל מחליף התפטרות המפעיל והעברתו 7.3.8

להתפטר מתפקידו בכל עת תוך מתן הודעה רשאי  המפעיל   בכפוף להוראות הסכם התפעול,

 מוקדמת בכתב ובתנאי שהסכם הפיתוח מתיר זאת. 

על ידי הצבעה של יתר מתפקידו    ניתן להעביר את המפעיל ת הסכם התפעול,בכפוף להוראו

יחד ברוב זכויות השתתפות, והכל בהתאם הצדדים אשר אינם המפעיל המחזיקים ב

ת זכויות )וזאת מבלי לקחת בחשבון א לשיעורי החזקותיהם הקבועים בהסכם

בהסכם, שעיקרם   בקרות אחד המקרים המפורטים, בין היתר,  10ההשתתפות של המפעיל(

 
 או חמורהברשלנות    שנהגכך  ב  דילא   מתפקידו  המפעיל את להעביר  יהיה  ניתן, על מנת שהתפעול  הסכםלגרוע מהוראות    מבלי   10

 . זה הסכםמכוח  תחייבויותיואת ה למלאיוכל  שלאמהותית או  הפרהעליו לבצע  בנוסף, אלא ג באופן פסולהתנה
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( אם המפעיל 2( אם המפעיל מתפרק או מחסל את קיומו המשפטי בדרך אחרת; )1להלן: )

מסוגל למלא את ( אם המפעיל אינו 3זיק זכויות ההשתתפות בנכסי הנפט; )חחדל מלה

הצבעה כאמור תהא בתוקף ככל שנשלחה למפעיל הודעה בכתב על קרות   .כמפעילקידו  תפ

( המפעיל לא החל 1טים לעיל ובהתקיים התנאים הבאים: )אחד מהאירועים המפור

שלאחר מכן לא נמשכות פעולות ימים מיום ההודעה או  30בפעולות לתיקון ההפרה תוך 

מפעיל לא ה, ידו על המבוצעות הלפעולנוגעת ( ככל שהפרת המפעיל 2לתיקון כאמור; או )

כמו כן, ניתן להעביר את   .( שעות מקבלת ההודעה48בתוך ארבעים ושמונה )  החל בתיקונה

אם המפעיל המפעיל מתפקידו, ולא נדרשת הצבעה של יתר הצדדים אשר אינם המפעיל, 

ה כנגד המפעיל אם הוגשה בקש  .נעשה חדל פירעון, פושט רגל או נמצא בהליך כינוס נכסים

או חדלות פירעון ו/או כונס נכסים יראו במפעיל כמי \במסגרת הליכי פשיטת רגל ו

המשפט הפדראלי לפשיטת רגל מונע את העברת המפעיל מתפקידו,  ככל שבית. שהתפטר

ועדת תפעול זמנית עד אשר תתקבל החלטת המפעיל יתר הצדדים להסכם והמפעיל יכוננו  

במהלך  בהתאם לחוק פשיטת רגל האמריקאי. ,או לא פעולהסכם התאם ממשיך בקיום 

פעולות יהיה ברוב של שני מחזיקים  התקופה בה ועדת התפעול הזמנית תפעל, אישורן של

הלך התקופה או יותר, המחזיקים יחד ברוב זכויות ההשתתפות בנכסי הנפט. כמו כן, במ

צד שלישי המקובל  תפעוללוועדת ה ימונה כאמור, וככל שיהיו שני צדדים בלבד להסכם,

בעה , ובכל הצהמפעיל, על הצד שאינו מפעיל ועל בית המשפט הפדראלי לפשיטת רגלעל 

, מבלי להתחשב בזכויות יידרש אישורם של לפחות שניים מחברי ועדת התפעול הזמנית

 .הסכם התפעולפי ההשתתפות של הצדדים ל

יקבע על ידי ו נכס במועד המינויייעשה מבין השותפים בזכויות ב מינוי מפעיל חדש לנכס

. בהסכם  יםהמפורט  לשיעורי השתתפותםהצבעת הרוב מהצדדים השותפים בנכס בהתאם  

. במקרה שלא ניתן לקבל הכרעה למינוי, המפעיל היוצא יחליט על זהות המפעיל החדש

 ניסיון, הכישורים והאמצעים הדרושים לביצוע תפקיד המפעיל. עליו להיות בעל ה

למעט  תקופת הפיתוחמפעיל מתפקידו במהלך את ה על אף האמור, לא ניתן להעביר

ואינו מתפקד כמפעיל כשיר כפי שמוגדר רגל  במקרים שהמפעיל מצוי בתהליך פשיטת

  בהסכם.

 סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן 7.3.9

את חלקו היחסי  התפעול פעול אשר לא שילם במועד הקבוע בהסכםצד להסכם הת

ייחשב כצד  זה לא עמד בהתחייבות פיננסית אחרת על פי הסכם אובעלויות ובהוצאות 

ימים  30(. ככל שהצד המפר לא תיקן את ההפרה בתוך "הצד מפר: "בס"ק זה מפר )להלן

ם שאינם מפרים יהיו רשאים , וכל עוד ההפרה נמשכת, הצדדיבעניין הודעהקיבל מיום ש

את זכויות הצד המפר בהתאם להוראות הסכם התפעול. הצד המפר יהיה חשוף  להשעות

השעיית ,  הנפט  סיבנכ  לפעילות  הנוגע  מידע  קבלת  מניעתלסנקציות כמפורט בהסכם, ובהן  

 . ועוד תפעולה הסכם במסגרת בפעילות להשתתף הזכות

 במפעיל  לבחור  הזכות  קיימת  המפעיל  שאינם  יםלצדד,  המפעיל  הינו  המפר  הצד  בו  במקרה

, הנפט בנכסי ההשתתפות זכויות בעלי קולות ברוב תתקבל כאמור שהחלטה ובלבד, חדש

 .הצבעהב המפעיל של הצבעתו את בחשבון לקחת מבלי וזאת

כמו כן, אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות הצדדים שאינם מפרים למצות את הדין עם הצד 

 תה הפרה. המפר בגין או

 או העברה של זכויות ההשתתפות בנכסי הנפט  רכישה 7.3.10

להעביר,  (המפעיל ובהם)בהסכם התפעול נקבעו הוראות ותנאים בנוגע לזכות השותפים 

בכפוף לזכות הצעה ההשתתפות בנכסי הנפט.  זכויות או להמחות את/ו למכור, לשעבד
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לצד ג' שהינו בעל יכולת  הנפט בנכסיצד יוכל להעביר את כל או חלק מזכויותיו ראשונה, 

 .הסכם התפעולפיננסית לשאת בהתחייבויות לפי 

בנוסף, כל צד יהיה רשאי, בכפוף להוראות הסכם התפעול, להודיע כי הוא מבקש לוותר 

 בנכסי הנפט )אחד או יותר(. תתפותו על זכויות הש

  נטישת בארות 7.3.11

 ר בוצעו בה פעולות קידוחבאר אש כלאלא אם הדבר נדרש בהתאם לתקנות הרלוונטיות, 

 . בה השתתפות בזכויות המחזיקיםלא תינטש ללא הסכמת כל הצדדים  או הפקה,

( שעות 48) יודיע על כך למפעיל בתוך ארבעים ושמונה כאמור לנטישה מתנגד אשר צד כל

, לאחר שהוכיח על הבארויוכל להשתלט  (ימי מנוחה, כמפורט בהסכם התפעול)לא כולל 

להפקה או ביצוע פעולות נוספות וזאת לצורך  ביכולתו הכספית לעשות כן, למפעיל כי יש

צד שיבחר להשתלט על הבאר כאמור,   .הסכם התפעול  חיפוש נפט ו/או גז בכפוף להוראות

 ם אשר בחרו לנטוש את הבאר מפני אחריות בגין כל פעולה נוספת ישפה את כל הצדדי

ת נטישת הבאר ושיקום השטח )ככל אשר תתבצע בבאר, למעט עלויו להפקה או חיפוש

אר(, שעלויות כאמור לא הוגדלו בעקבות הפעולות לאחר קבלת ההחלטה על נטישת הב

 בזכויות ההשתתפות. םבגינם הצדדים הנוטשים יישארו אחראיים באופן יחסי לפי חלק

 .הסתיימה ממנה ההפקה אשר באר לנטישת בנוגע דומות הוראות קובעהתפעול  הסכם

 התפעול סיום הסכם 7.3.12

הסכם התפעול יישאר בתוקפו ככל שזכויות ההשתתפות של הצדדים בנכסי הנפט ו/או 

הגז תישארנה בתוקף בהתאם לתנאי הסכם התפעול. יצוין כי לא יהיה בסיום הסכם 

כדי לשחרר את מי מהצדדים להסכם מכל חבות, הוצאה, סעד או התחייבות התפעול 

 אחרת, אשר נוצרו בטרם סיומו. 

 נוספות הוראות 7.3.13

הסכם התפעול חל על הצדדים להסכם זה בלבד ואינו חל על צדדים שלישיים המחזיקים 

 בזכויות השתתפות בנכסי הנפט. 

בלות, לרבות בקשר עם מיסוי, נוסף על האמור לעיל, הסכם התפעול כולל הוראות מקו

בנוגע  מנגנון יישוב סכסוכים ותביעות וכן הוראות ,סודיות, דיווחים והודעות לצדדים

 לאירועי "כוח עליון".

 : סיכון םגור .8

 יטפונות באזורבמקרה של ש. עיתיים שיטפונותבנכסי הנפט נמצאים באזור יוסטון המאופיין 

נזקים של לוחות הזמנים לביצוע תוכנית הפיתוח ו/או    דחיות  הפסקות בהפקה ו/או להיגרם ותלולע

יקר את העלויות הצפויות. השותפות שונים למתקנים ולתשתיות שתיקונם/החלפתם עלולים לי

הפגיעה בשנים האחרונות , ומצאה כי על הפעילות בנכסי הנפט שיטפונותההשפעת בחנה את 

 .בהיקף מהותי ולא הי ייקור העלויותובפעילות 
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