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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת 

 )"השותפות"(

 
 2020, בינואר 7

 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.,
 

 שבאיי פוקלנד Lion-Seaתגלית ב רכישת זכויותל הבנות בהסכםהתקשרות הנדון: 

 

 Premier Oil Exploration עםהבנות  הסכםב, התקשרה השותפות 2020 ינוארב 6 השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום

and Production Limited,  ( חברת נפט וגז ותיקה, הנסחרת בבורסת לונדוןLSE,  סימולתחת ה  PMO" :להלן( )"PMO  )

" RKH( )להלן: "RKH  סימולתחת ה  ,AIM)  לונדון  הנסחרת בבורסת, חברת נפט וגז  Rockhopper Exploration plcעם  ו

שבאיי  ,Sea-Lion הימית ברישיונות תגלית הנפטמהזכויות  30% לרכישת ,(, בהתאמה"השותפים הקיימים"-ו

  .(בהתאמה, "עיסקהה" -" והסכם ההבנות")להלן:  בהתאם לתנאים המפורטים להלן ,פוקלנד

  רקע .1

פעילותה של השותפות מתמקדת בעיקר ברכישת נכסים שבהם נתגלה כבר נפט אך טרם פותח. יצירת הערך על 

, שננדואהי בקסקין, ידי השותפות נעשית באמצעות פיתוח נכסים אלו. אסטרטגיה זו הובילה לרכישת פרויקט

 נושא דוח זה.  עיסקהעומדת בבסיס ה, ונצ'ס ודנברי

 פרטים אודות נכס הנפט .2

 כללי:  2.1

, פוקלנדאיי  לק"מ צפונית    220  -כ  ,מערב האוקיינוס האטלנטי-בדרוםממוקם    Sea-Lionשדה הנפט   2.1.1

  ."(נכס הנפט)להלן: " PL004c -ו PL032 PL004bרישיונות:  3וכולל 

 עצמאי. פנימי בעלת ממשל  בריטיתפוקלנד היא טריטוריה  2.1.2

 . 2010בשנת  RKHנתגלה על ידי נכס הנפט  2.1.3

 .ומונתה למפעילה מהזכויות בנכס הנפט RKH 60% -מ PMOרכשה  2012בשנת  2.1.4

בהשקעה כוללת של נכס הנפט, להערכה ואימות נוספים ם קידוחי 10 נקדחו, קידוח התגליתמאז  2.1.5

 . מיליארד דולר 1.1-של כ

 תוכנית הפיתוח:עיקרי  2.2

  :המחולקת לשלושה שלבים ,לפיתוח נכס הנפט תוכנית עקרוניתהשותפים הקיימים גיבשו   

 (. "Phase 1")להלן:  PL032מתייחס לרישיון  של תוכנית הפיתוח שלב הפיתוח הראשון - א' שלב 2.2.1

בהתאם למידע שנמסר לשותפות על ידי  - Phase 1( לפיתוח FIDהחלטת השקעה סופית ) ▪

, 2020סוף שנת עד כאמור צפויה להתקבל הסופית החלטת ההשקעה השותפים הקיימים, 

המימון להערכת השותפים הקיימים, . לפיתוח שלב זה וןהמימ מתווהוזאת לאחר השלמת 

 . בערבות ממשלת בריטניה או בערבות גופי אשראי ממשלתיים אחריםיובטח ברובו 
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תחילת ההפקה בהתאם למידע שנמסר לשותפות על ידי השותפים הקיימים,    -תחילת הפקה   ▪

 .2024במהלך שנת מנכס הנפט צפויה 

)להלן:  PL004b -ו PL004cנות רישיויכלול את שלב הפיתוח השני של תוכנית הפיתוח  - שלב ב' 2.2.2

"Phase 2)".    

אשר ממוקם דרומית  aPL004רישיון  את יכלולשלב הפיתוח השלישי של תוכנית הפיתוח  - ג' שלב 2.2.3

, אך עיסקהברישיון זה במסגרת ה זכויות. השותפות לא תרכוש "(Phase 3)להלן: " לנכס הנפט

 . בתנאים שיפורטו להלן, תוענק לה אופציה לעשות זאת

  ההבנות הסכםפירוט עיקרי  .3

 :תנאים כלליים 3.1

מותנית, בין היתר, בהשלמת בדיקת  עיסקההחתימה על מסמכי ה - לחתימה כלליות תניות 3.1.1

המחייבים  עיסקהלשביעות רצונה, הסכמת הצדדים על הסכמי ה ,על ידי השותפות ,הנאותות

  .ותנאיהם

, או 2020בפברואר  28עד ליום  עיסקההצדדים יפעלו לחתום על מסכמי ה -תאריך יעד לחתימה  3.1.2

 ידי הצדדים.  ליותר שיוסכם עעד למועד מאוחר 

ימים ממועד החתימה  120הסכם ההבנות מגדיר תקופת בלעדיות מחייבת בת  - תקופת בלעדיות 3.1.3

על הסכם ההבנות, במהלכה השותפים הקיימים אינם רשאים לקיים מגעים בנוגע לנכס עם צדדים 

 שלישיים. 

מכל סיבה בהסכם ההבנות  כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות    -  ביטול הסכם ההבנות 3.1.4

 . (המחייבים עיסקההסכמי המו )כל עוד לא נחת שהיא

 :העיקריים כפי שסוכמו במסגרת הסכם ההבנות עיסקהתנאי ה 3.2

מהזכויות בנכס הנפט )להלן:  30%רכוש מהשותפים הקיימים תהשותפות  - הזכויות הנרכשות 3.2.1

 :כדלהלן, ההחזקות יהיו עיסקה"(, כך שלאחר השלמת ההזכויות הנרכשות"

▪ PMO מהזכויות בנכס הנפט, ו 40% -תחזיק ב-  

▪ RKH מהזכויות בנכס הנפט, ו 30% -תחזיק ב- 

 מהזכויות בנכס הנפט.  30% -השותפות תחזיק ב ▪

 .2020 במרץ 1 - עיסקהל המועד הקובע 3.2.2

 - תמורהה 3.2.3

▪ Phase 1  -    .והשותפות  התמורה תכלול הלוואה בלבד-  PMO  ל  יעמידו-  RKH  כל אחת הלוואה ,

לצורך פיתוח   RKH -ל דרשיבגובה ההון העצמי שי יחסי לחלקה בזכויות בנכס הנפט,באופן 

Phase 1 לשותפות ול תשולם. הלוואה זו- PMO  )מחלקה של  85%תוך מ)לפי חלקן היחסי

RKH משינבע  תזרים החופשיב- Phase 1 . 

▪ Phase 2 -  פיתוח זה, תהיה זכאית שלב  השלמתלאחרRKH  חלקה של לתשלום מותנה מתוך

יהיה בסך שלא המותנה . התשלום Phase 2 -תזרים החופשי שינבע מההפקה מהשותפות ב

בהיקפי הפקה  מותנית אשר כל אחת מהן ,פעימותבמספר  יבוצעו מיליון דולר 18יעלה על 

 . זההבתשלום   RKHתחוב כלפי PMO .ביחס שסוכםהנפט למחירי  ותותאםמוגדרים 
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קבלת האישורים הרגולטוריים תנאים אלו כוללים, בין היתר,    -  עיסקהתנאים מתלים להשלמת ה 3.2.4

 . לשותפותהנרכשות  העברת הזכויות לשםהדרושים 

 - לאחר התקיימות התנאים המתלים עיסקהביטול ה 3.2.5

בנסיבות  עיסקהה לבטל את תהיה זכאיתשותפות ה -העיסקה על ידי השותפות  ביטול ▪

 הבאים: לא התקבל אחד מ 1.4.2021אם עד לתאריך בין היתר  מסוימות,

   ;Phase 1של ( ”FID“הסופית ) השקעה החלטת ▪

, בקשר עם העמדת ערבות ממשלת בריטניה או גופי אשראי ממשלתיים אחריםאישור  ▪

 ;עיסקההבקשר עם למימון 

  .Phase 1בקשר עם  ,ממשלת פוקלנד מאת פיסקליתכלכלית ויציבות ל התחייבות ▪

ים מקרין היתר, בב, עיסקהה לבטל אתתהיה זכאית  PMO - PMOביטול העיסקה על ידי  ▪

  הבאים:

   ;Phase 1( של ”FID“החלטת השקעה סופית ) לא תאשר השותפות ▪

ממשלת בריטניה בהתאם לדרישות  הדרוש לחלקה    ההון העצמיעמיד את  א תלהשותפות   ▪

 .אשראי ממשלתיים אחריםאו גופי 

השותפות של  התחייבויותיה, ו/או השותפות PMOעל ידי  עיסקהשל ביטול ה במקרה ▪

תשיב לשותפות את   PMOהתמורה לעיל,    בסעיף  לרבות ההתחייבויות המתוארותתסתיימנה,  

, לפי RKH -ו/או ל PMO -לעד לאותו מועד והזכויות הנרכשות יוחזרו  ששילמההסכומים 

 . העניין

 - דהזדמנויות נוספות באזור איי פוקלנ 3.2.6

תוענק לשותפות אופציה לרכישת זכויות  - השכנה Isobelלרכישת זכויות בתגלית  אופציה ▪

)להלן:   של נכס הנפט  Phase 3,  (PL004aהממוקמת דרומית לנכס הנפט )רישיון    Isobelבתגלית  

, עיסקהשנים ממועד השלמת ה  8"(. השותפות תהא זכאית לממש את האופציה עד  האופציה"

ככל שהשותפות תחליט לממש , לפי המוקדם. Phase 2של  (”FID“)החלטת השקעה סופית או 

שינבע  ,שלום מותנה מתוך חלקה בתזרים החופשית RKH -תשלם השותפות לאת האופציה, 

יבוצע ו מיליון דולר 10יהיה בסך שלא יעלה על המותנה . התשלום Phase 3 -מההפקה מ

למחירי   ותותאםבעמידה בהיקפי הפקה מוגדרים    אשר כל אחת מהן מותנית  ,פעימותבמספר  

 הנפט ביחס שסוכם. 

▪ AMI - ל הצדדיםההבנות כולל התחייבות  הסכם- AMI (“Area of Mutual Interest”)  ביחס

 באזור איי פוקלנד. שירכשולכל רישיון עתידי 

 מימון .4

, לרבות באמצעות Phase 1נכון למועד זה, השותפים הקיימים הינם בשלבים מתקדמים להשלמת מתווה מימון  

ממשלת בריטניה או בערבות גופי אשראי ממשלתיים מימון בנקאי ו/או אג"ח אשר מרביתו יובטח בערבות 

 אחרים.

במקביל  עיסקהבנוגע לתנאי ההשותפים הקיימים משא ומתן עם החלה לנהל זה, השותפות דיווח מיידי למועד 

  .לביצוע בדיקת נאותות
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)למעט תקופת   לו ההבנות אינו מחייב את הצדדים הסכםואר לעיל, תכמ – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

מועדים הצפויים לקבלת החלטת השקעה סופית ללרבות ביחס    ,בדוח זההמידע המפורט  הבלעדיות כאמור לעיל(.  

, ההבנות הסכםשנקבעו ב תנאים המסחרייםה, Phase 1מתווה המימון לפיתוח  השלמתולתחילת ההפקה, 

מהווה  ,ולוחות הזמנים הקבועים עיסקהאפשרות השלמת ה ד,נהזדמנויות נוספות באיי פוקלמימוש  ,תמורהה

אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, , אשר 1968-התשכ"ח, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

וכי תנאי   יםמחייב  הסכמיםתנאי  ובפרט אין וודאות שהצדדים יגיעו להסכמה על    ,באופן האמור או בכל אופן אחר

עשוי להתממש באופן שונה האמור המידע . , יהיו בהתאם לאמור בדיווח זהשיחתמוההסכמים המחייבים, ככל 

או הגעה  עיסקהגורמים שונים, ובכלל זה, אי הגעה להסכמות בין הצדדים בקשר עם הוזאת עקב מהותית 

התפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים שאינם מכתוצאה וכן סכמות שונות מהמפורט לעיל לה

ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בנוסף  .בשליטת השותפות

כפופה לקבלת אישור האורגנים  עיסקהה והשלמת יםמחייב מיםהתקשרות בהסכבנכס הנפט והפקה של נפט. 

  .פי כל דין-והאישורים הנדרשים עלשל השותפות המוסמכים 

 

 

 

 

 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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