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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת 

 )"השותפות"(

 
 2020, באפריל 30

 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 זכויות -עדכון להסכם הבנות הנדון: 

 

הבנות   הסכםבבדבר התקשרות  (,  2020-01-002797)אסמכתא מספר:    2020בינואר    7בהמשך לדיווח השותפות מיום  

חברת נפט וגז ותיקה, ,  Premier Oil plcחברה בת של    ,Premier Oil Exploration and Production Limited  עםלא מחייב  

הנסחרת , חברת נפט וגז Rockhopper Exploration plcעם ו( PMO סימולתחת ה ,LSEהנסחרת בבורסת לונדון )

ברישיונות מהזכויות    30%  לרכישת  ,("השותפים הקיימים":  יחד  ( )להלןRKH  סימולתחת ה  ,AIM)  לונדון  בבורסת

, (בהתאמה, "נכס הנפט" -ו "ההבנותהסכם או " "העיסקה")להלן:  שבאיי פוקלנד ,Sea-Lion הימית תגלית הנפט

)להלן:   (2020-01-027949)אסמכתא מספר:    2020במרץ    29כפי שפורסם ביום  ,  2019דוח התקופתי לשנת  ל  9סעיף  ול

 השותפות מתכבדת לעדכן כי סיכמה עם השותפים הקיימים כדלקמן: ,"(הדוח התקופתי"

( ii; )2020בדצמבר  31( iעד המוקדם מבין: )תוארך  תקופת הבלעדיות המחייבת – הבלעדיות הארכת תקופת .1

( החלטת השותפות להפסיק את המשא ומתן בקשר עם iiiחתימת הצדדים על מסמכי עיסקה מחייבים; )

 צדדים שלישייםעם  יםמסחרי יםמגעמנועים מקיום  יהיוהשותפים הקיימים במהלך תקופה זו, העיסקה. 

 .הנפט נכסלמכירת זכויות בבנוגע 

המועד הקובע לעיסקה, בו תחל השותפות לשאת בעלויות בגין נכס הנפט, יהיה   –  שינוי המועד הקובע לעיסקה .2

 .מהזכויות ברישיונות נכס הנפט 30%-רק מהמועד בו תאשר ממשלת פוקלנד את השותפות כמחזיקה ב

השותפות והשותפים הקיימים ממשיכים לפעול לגיבוש הסכמי   –המשך המשא ומתן לגיבוש הסכמי העיסקה   .3

 העיסקה המחייבים תוך מטרה לחתום על הסכמים אלו בחודשים הקרובים.

 

המידע אינו מחייב את הצדדים לו.  למעט תקופת הבלעדיות,, הסכם ההבנות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

מהזכויות  30%-בכמחזיקה ממשלת פוקלנד את השותפות של  הלקבלת אישור, לרבות ביחס בדוח זההמפורט 

, אשר אין כל 1968-התשכ"ח, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערךברישיונות נכס הנפט, 

ובפרט אין וודאות שהצדדים יגיעו להסכמה על   ,ולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחרוודאות כי יתממש, כ

המידע האמור עשוי להתממש באופן שונה מהותית וזאת עקב גורמים שונים, ובכלל זה, תנאי הסכמים מחייבים.  

וכן כתוצאה או הגעה להסכמות שונות מהמפורט לעיל  סקהיאי הגעה להסכמות בין הצדדים בקשר עם הע

ההערכות וההשערות בנוסף  .מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות

התקשרות בהסכמים הנ"ל עשויות להתעדכן כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט.  

-תפות והאישורים הנדרשים עלסקה כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של השוימחייבים והשלמת הע

 .פי כל דין
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 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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