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   FIDת אלקרמשמעותית  ךאבן דרהתקיימות   –פרויקט שננדואה הנדון: 
 

אמור  , כ"(הפרויקט"להלן:  )  פרויקט שננדואהבתוכנית הפיתוח ותוכנית העבודה המתוכננת  תיאור  בהמשך ל

-2021:  מספר  אסמכתא)   2021  ,במרץ  26יום  שפורסם בכפי    2020לדוח התקופתי של השותפות לשנת    8.2בסעיף  

יצוא  הקמת צנרות  לסכמים  ה  נחתמוכי  לעדכן    מתכבדתהשותפות    ,"(הדוח התקופתי"להלן:  )  (01-048372

 1ההמפעילבין  חתמו  . ההסכמים נ"(ההסכמים"להלן:  )  ת ות הולכה קיימולצנר מפלטפורמת ההפקה  ז  הנפט והג

החתימה על ההסכמים מהווה אבן דרך משמעותית    . "(הספקים"להלן  )  ספקיםמספר  לבין    שותפי הפרויקטו

 בפרויקט.  (FIDהסופית )קבלת החלטת ההשקעה ת אנוספת לקר

פרויקט  המשוער ל , וכתוצאה מכך יקטן תקציב ההשקעה  הספקים  על חשבונם של  יפותחויוקמו וצנרות היצוא  

(CAPEXבכ ) -  במהלך תקופת  ישולמו לספקים  דמי ההולכה ש (. בהתאם למתווה זה,  100%מיליון דולר )  260

לחביתההפקה   הכוללת  ההפקה  עלות  את  לתשלומי  וזאת  ,  נפט  יגדילו  שנקבעו  מינימום  בכפוף  מסויימים 

והפקה)  Breakeven  -ה   עלות  ההסכמים,בעקבות  בהסכמים.   הקמה  עלות  של    (Capex + Opex  –  הכוללת 

 . דוח התקופתיבהמוצגת  C2ביחס לקטגורית  דולר לחבית נפט 16 - צפויה לעמוד על כהפרויקט 

ולעלות    לקיטון בתקציב ההשקעה המשוער  בנוגע  השותפותהערכותיה של    –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

התשכ"ח  הינןBreakeven   -ה ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פני  צופה  הערכות  ל   בהתאםו  ,1968-מידע 

ואשר תלויות במגוון גורמים. ההערכות הנ"ל  כלכלי ואחר,  הנדסי,    מידע, המתבססות, בין היתר, על  המפעילה

טכניים  התפעוליים ו התנאים  ביחולו שינויים  אם  עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית  

   .הפרויקטלפיתוח בשל גורמים בלתי צפויים הקשורים בפעולות ו/או 

 : בפרויקטהשותפים  

 

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, 
 שותפות מוגבלת

 מנכ"ל , חנן רייכמןע"י 

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים 

 
1  Exploration & Production LLCBOE . 
   .השותפות( של 100%חברה פרטית המאוגדת בארה"ב ואשר בבעלותה המלאה )  2

53.10% ShenHai LLC2 

30.95% BOE II Shen LLC 

15.95% Beacon Offshore Energy Development LLC 
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