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  ג.נ.,.א
 

 בפרויקט שננדואה דיחה והשלמהשירותי קבהסכם לקבלת  Transoceanעם התקשרות : הנדון
 

 2020 ,במרץ 29כפי שפורסם ביום  ,2019לדוח התקופתי של השותפות לשנת  8.2.5בהמשך לאמור בסעיף 

בנכס  המפעילהכי לעדכן  מתכבדתהשותפות , "(הדוח התקופתי)להלן: " (2020-01-027949)אסמכתא מספר: 

הסכם עם  נחתם 2020ביוני,  30ביום כי עדכנה ", בהתאמה( הפרויקט" ו"המפעילה)להלן: " 1 הנפט שננדואה

 בפרויקטהמתוכננים פיתוח הקידוחי  ארבעת שלוהשלמה  קדיחהשירותי  לקבלת, Transocean Ltd. 2חברת 

 (.בהתאמה, "ההסכם"" והשירותים")להלן: 

באמצעות אוניית קידוח מהחדשות והמתקדמות בעולם, הכשירה לבצע את הקידוחים  יבוצעו השירותים

 .בפרויקט ולהשלימם בהתאם למתווה הפיתוח המתוכנן

בגין , וזאת מיליון דולר 250-כלהסתכם ל צפויה( 100%)השירותים מכוח ההסכם המשוערת של  העלות

מיליון  180-כשל  חסכוןמגלמת עלות זו  חודשי קידוח והשלמה. 17-כ )בהערכה(שירותים הכוללים בין היתר 

שנכלל בתקציב הפרויקט שהוצג הנ"ל, כפי מעלות רכיב השירותים  40%של  וחסכוןדולר בתקציב הפרויקט 

   .בדוח התקופתי שדווח NSAI בדוח המשאבים של

( בפרויקט, FIDההסכם מהווה אבן דרך משמעותית לקראת קבלת החלטת ההשקעה הסופית )החתימה על 

 ובכל הקשור ללוחות הזמנים לפיתוח הפרויקט.

תהא בהתאם  FID-לאחר ה שירותי הקדיחה וההשלמהבגין לתשלום על פי ההסכם, התחייבות השותפים 

 להתקדמות הפרויקט. 

לעלותם , לרבות בנוגע כנ"ל לפרויקט בנוגע השותפותהערכותיה של  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

 ,1968-התשכ"חך,  מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ער  הינן  ומועד תשלומם  המשוערת של השירותים

מידע הנדסי, כלכלי , הצפויההקידוח  תקופתהמתבססות, בין היתר, על , המפעילההערכות ל בהתאםשהינו 

 השלמת התכנון ההנדסי של מתווה הפיתוחאת הכוללים, בין היתר, ואחר, ואשר תלויות במגוון גורמים 

(FEED ), ו אישור תכנית הפיתוח( קבלת החלטת השקעהFID) , למימון הפרויקט ולביצועוחתימת הסכמים ,

אם ההערכות הנ"ל עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית . והתקדמות הקידוחים בפועל

תפעוליים התנאים הו/או ישתנו ההערכות שנתקבלו,  אם, וכן גורמיםיחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון 

לפיתוח בשל גורמים בלתי צפויים הקשורים בפעולות התנאים הפיננסיים והמימוניים ו/או טכניים ו/או הו

  .נפט פרויקטי

 
1  .LLOG Exploration Offshore, LLC   
 הינה אחת מחברות הקידוחים הגדולות בעולם.  החברה  למיטב ידיעת השותפות,חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו יורק.   2
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 :שננדואה בנכס הנפט השותפים
 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, 
 שותפות מוגבלת

 יו"ר הדירקטוריון, גדעון תדמור"י ע

 כספים"ל סמנכ, קורנהאוזרעמית 

 
   .השותפות( של 100%חברה פרטית המאוגדת בארה"ב ואשר בבעלותה המלאה )  3
  ( של המפעילה. 100%חברה פרטית המאוגדת בארה"ב ואשר בבעלותה המלאה ) 4
 .  Group BlackstoneThe - בבעלות קרן הפרייבט אקוויטי   פרטיתה חבר  5

53.10% ShenHai LLC3 

30.95% LLOG Deepwater Development Company III, LLC4 

15.95% Beacon Offshore Energy Development LLC5 
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