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 בלקסטוןחברה בקבוצת רכישת זכויות נוספות בפרויקט שננדואה על ידי   הנדון:

כי  להודיע  מתכבדת  להלן(  עודכנה    השותפות  )כהגדרתם  לעסקה  הצדדים   Offshore Energy  כיע"י 

Development, LLC  Beacon  " בלקסטון  Beacon")להלן:  קבוצת  של  קרנות  ידי  על  במלואה  המוחזקת   ,)

ניו בבורסת  הסימול  יור-)הנסחרת  תחת  באמצעות  NYSE:BXק  התקשרה  המלאה  בת    החבר(,  בבעלותה 

, ויחד עם  "LLOG)להלן: "  LLOG Deepwater Development Company III, LLC  עם"(,  חברת הבתן: ")להל

Beacon" :זכויותיה של    מלוא  לרכישת  בהסכם  ("לעסקה  הצדדים, להלןLLOG  ויוקטן  נכסי הנפט שננדואה  ב

 ", בהתאמה(.  העסקה"- ו "שננדואה  פרויקט)לעיל ולהלן: " 1צפון 

מהזכויות בנכס הנפט    13.90%-וב  בנכס הנפט שננדואהמהזכויות    15.95%-ב  Beaconלמועד דוח זה מחזיקה  

צפון שתושלם,  יוקטן  ככל  העסקה,  השלמת  שלאחר  כך  הבת    Beacon  ותעתיד,    46.9%- ב  להחזיקוחברת 

 . יוקטן צפוןמהזכויות בנכס הנפט    41%- שננדואה ובבנכס הנפט מהזכויות 

במהלך הרבעון השלישי    הצפוי  השלמת העסקה   ,לעסקה  דיםהצד  ידי   ל בהתאם למידע שנמסר לשותפות ע

כי בכוונת  לעסקה  . עוד עדכנו הצדדים  בנסיבות העניין  הדרושיםאישורים  הלקבלת    בכפוף,  2020של שנת  

LLOG  ה לידי  להעביר את הפעלת פרויקט שננדואBeacon  מים  ב  םפרויקטימספר  ב, אשר משמשת כמפעילה

   . לקבלת אישור השותפות  העברת הפעלת פרויקט שננדואה כאמור כפופה.  , ארה"בבמפרץ מקסיקועמוקים  ה

  שננדואה   בפרויקט   המתוכננתתוכנית הפיתוח  שנות מהותית את  ל  הצפויאינה    העסקה   ,להערכת השותפות

 לביצועה. ניםהזמ  לוחות ואת

LLOG  ו- Beaconמלוא  , והשותפות אינה מודעת להעסקה  תנאי   פרסמו אתלא    אשר  הינן חברות פרטיות

 . פרטי העסקה

  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

תנאי    ,להשלמתההצפוי  והמועד    השלמת העסקהבדבר  לעיל  ההערכות    – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  

ההערכה לפיה  ו  Beacon  -ל  פרויקט שננדואההפעלת    כוונה להעביר אתה  ,להשלמתההעסקה לרבות התנאים  

על מידע    מבוססות ,  ואת לוחות הזמנים לפרויקט  תכנית הפיתוח  שנות מהותית אתהעסקה אינה צפויה ל

- מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  ומהוות  לעסקה  הצדדים  על ידישנמסר לשותפות  

שעשוי להתממש באופן השונה מהותית מהאמור לעיל, וזאת    או, אשר אין כל ודאות כי יתממש כלל,  1968

ו/או   LLOGיחולו במצבן של ש שינויים התקיימות התנאים המתלים לעסקה,  גורמים שונים לרבות איעקב 

Beacon במועד דוח זה אשר אינם ידועים לשותפותו/או הפרויקט פים אודות העסקה וכן בשל פרטים נוס .  

 
  .שננדואה דרוםהמכונה גם  1



 : שננדואה הנפט בנכס  השותפים   

 

 

 

 

 

 : השלמת העסקה  לאחרשננדואה  הנפטבנכס    השותפים

 

 : יוקטן צפון הנפט בנכס  השותפים   

 

 

 

 

 

 

 : לאחר השלמת העסקה יוקטן צפון  הנפט  בנכס  השותפים

        

 בכבוד רב,            

 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

   

 מנכ"ל  ,חנן רייכמןע"י        

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים              

 
   . LLC ,Navitas Petroleum Holdings( של 100%חברה פרטית המאוגדת בארה"ב ואשר בבעלותה המלאה )  2
 . ת בלקסטוןהמוחזקת על ידי קרנות המנוהלות על ידי קבוצ, Beaconבת של חברה   3
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