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הסכמות מסחריות נוספות והפרויקטלי חתימה על הסכמי המימון  –פיתוח פרויקט שננדואה  הנדון:

 ( FIDלקראת החלטת השקעה סופית )

 1"(הדוח התקופתי)להלן: "  2020לשנת  של השותפות    לפרק א' לדוח התקופתי  8.2בהמשך לאמור בסעיף  

)  בדבר התקדמות המימון הפרויקטלי האחוד פרויקט  ו/או "  "הפרויקט"להלן:  לפיתוח פרויקט שננדואה 

  1כי ביום  לדווח  מתכבדת השותפות    2,מספר דיווחים נוספים הקשורים לפרויקטוכן בהמשך ל  ,("שננדואה

חברה    "(,חברת הפרויקט" ו/או "ShenHai)להלן: "  ShenHai, LLC  חברת הפרויקט   חתמה   2021,  אוגוסטב

( המלאה  על  בשרשור בבעלותה  השותפות,  של  הפרויקטלי    הסכם(  להמימון  הנוספות  שותפות  במקביל 

כמפורט להלן. כמו  "(  שותפות שננדואה":  יחדכול ן   להלן) "(השותפות הנוספות)להלן: "   3בפרויקט שננדואה 

כולם  או שמצויים בשלב מו"מ מתקדם,  שנחתמו    ,נוספיםמספר הסכמים  השותפות לדווח על  מתכבדת  כן  

 .  2021אוגוסט,   חודש , הצפויה להתקבל במהלך ( בפרויקטFIDהשקעה סופית ) תהחלט לקראת קבלת  

 

 כללי  .א

 חתימה על הסכם המימון הפרויקטלי .1

לבין קונסורציום של    הסכמינחתמו    2021,  באוגוסט  1ביום   המימון הפרויקטלי בין שותפות שננדואה 

, לצורך מימון חלקה של כל  Societe Generaleבנקים ומוסדות פיננסים מקומיים וזרים, בהובלת בנק  

הסכם/י המימון  " ו/או "הסכם/י המימון)להלן: " אחת משותפות שננדואה בעלויות הפיתוח של הפרויקט

מיליון דולר ארה"ב    482-סך כולל של כבהלוואות    ShenHai  -לפי הסכם המימון, תינתנה ל"(.  הפרויקטלי

,  מיליון דולר נוספים  102  -בכ  זה  סכוםלהגדיל    ShenHaiבנוסף, זכאית  "(.  המימון הפרויקטלי )להלן: "

  ם בחודשילהשלים את יתרת הסכום,    פועלת  ShenHaiמיליון דולר ארה"ב.    584  -כ  של   עד לסכום כולל

כל סך ההון  משיכה ראשונה  ה.  הקרובים   בהתאם הנדרש לפרויקט, וצפויה  תתבצע רק לאחר השקעת 

 . 2023 שנת , או תחילת2022לקראת סוף שנת 

בגין  ה שתשולם  משתנהההלוואהריבית,  ריבית  תהיה  הקשורים    ,,  פרמטרים  מספר  לפי  שתיקבע 

 . LIBOR + 5.25% ועד    LIBOR + 3.25%בטווח שבין ,פרויקטלהתקדמות ה

על   לחתימה  חתמ  הסכמיבמקביל  התחייבות  על  השותפות  ה  המימון,  לפיו  כתב  פיננסי,  גוף  הגוף  מול 

במטרה לאפשר  ליון דולר, י מ 100בסכום של עד , לתקופה קצרה,  בלתי חוזרת התחייבותהפיננסי מעמיד 

  פרק ההסכמים שנחתמוב  3  סעיףלפרטים נוספים ראו    . המימון הפרויקטליאת הגדלת סכום הלוואת  

 . להלן

 
 (. 048372-01-2021)אסמכתא מספר:  2021במרץ,  26שפורסם ביום כפי      1
   -2020, 104191-01-2019)אסמכתאות מספר: 2021 ,ביוני 16-ו 2020 ,ב יולי 2 ,2019 ,באוקטובר 22: לפרטים ראו דיווחים מיידיים מתאריכים   2

 , בהתאמה(.  2021-01-039655-ו 01-070536     
3  LLCBeacon Offshore Energy Development   " :להלן(Beacon ו )" – BOE II Shen LLC בדוח התקופתי   8.2. לפרטים נוספים ראו סעיף

  (.2021-01-048372)אסמכתא מספר: 
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 גיוסי הון וחוב  .2

פועלת  וכן  לטובת הפרויקט,  כספים המצויים בחשבונה  מייעדת השותפות בנוסף על המימון הפרויקטלי, 

   :, כמפורט להלןהשותפות וחברות הבתברמת  , הון וחוב יגיוס לביצוע מיידי של 

 גיוסי הון  2.1

 .ליון דולרימ 150-בהיקף של כ  הנפקת יחידות השתתפות  2.1.1

 ., הניתנות לפדיון מוקדם ליון דולרי מ  65  -הנפקת מניות בכורה של חברה בת בהיקף של כ 2.1.2

 תאגידי  גיוסי חוב  2.2

 . דולרליון ימ  50-היקף של כב הרחבת סדרת אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות 2.2.1

 . ליון דולרי מ 50-בהיקף של כבינלאומי מסגרת חוב מתאגיד בנקאי   2.2.2

 .שלהלן לפרטים נוספים ראו פרק גיוסי הון וחוב מתוכננים

אין באמור לעיל בכדי להוות משום הצעה לציבור או כדי ליצור אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי מצד  

   כאמור.לביצוע הרחבת הסדרה   ו/או השותפות לביצוע הנפקת יחידות השתתפות

ביצוע הרחבת הסדרה, אם תבוצע, ופרסום דוח הצעת המדף, אם יפורסם, כפופים, בין היתר, לעמידה  

בתנאים להרחבת סדרה הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב, לאישור דירקטוריון השותף הכללי  

ום אגרות החוב למסחר, לתנאי השוק  של השותפות, לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לריש 

וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. אין באמור לעיל בכדי להוות משום הצעה לציבור ו/או  

 .  הזמנה לרכישת ניירות ערך של השותפות. אין כל וודאות כי הרחבת הסדרה תצא אל הפועל

 

   הבטחה מראש של כל הסכומים הנדרשים לפיתוח מלא של הפרויקט .3

. על  2021במהלך חודש אוג וסט, (  FIDחלטת ההשקעה הסופית )פעול לקבלת ה לכוונת שותפות שננדוא ה ב

מנת לוודא כי כל הסכומים הנדרשים לפיתוח הפרויקט יהיו מובטחים מראש, באופן שבו הפרויקט לא  

.  Joint Liability Agreement  -הע ל שותפות שננדוא ה חתמ ו ,  יהיה חשוף לסיכוני מימון מצד מי מהשותפות

הנדרש לתקציב  הסכו ם כ ל את  תפק יד שננדוא ה   שותפותכל אחת מ,  FID  -עד למועד ה,  תנאי הסכם זה  לפי

או בכתבי אשראי בלתי    , בחשבון ייעודי"(סך ההון)להלן: "  סכומי המימון הפרוייקטלי(בניכוי  הפיתוח )

" מפעילת הפרויקט)להלן: "  BOE Exploration & Production, LLCלטובת מפעילת הפרויקט,  ,  הדירים

" שננדואה  הסכימו  במקביל,    ."(המפעילה ו/או   Beaconמול  הסכם    על תחתום    ShenHaiכי  שותפות 

(Letter Agreement) לפני מועד ה-  FID  .אם   ,הסכם זה  לפי ShenHai   סיום  עד ל,  סך ההוןלא תפקיד את כ ל

אחוזים   ShenHai  - מרכ וש תתשלים את הסכומים החסרים מסך ההון ו  Beacon,  בהסכםהארכה שנקבע ה 

  2סעיף  לפרטים נוספים ראו  במקומה.    השלימהסך ההון אותו  בהיקף הנגזר מבמחיר מוסכם,  בפרויקט,  

 . להלןשפרק הסכמים שנחתמו, ב
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 הסכמים שנחת מו .ב

  לפיתוח הפרויקט  פרויקטליהמימון ההסכם  .1

הסכם    2021,  באוגוסט  1ביום   בנקים    ShenHaiבין  הפרויקטלי  מימון  הנחתם  של  קונסורציום  לבין 

לצורך מימון חלקה   4"(,המלווים"להלן: ) Societe Generaleומוסדות פיננסים מקומיים וזרים בראשות 

 כדלקמן: ההסכם הינם  יקרי. עבפיתוח הפרויקט חברת הפרויקטשל 

הפרויקטל   דו ייעמ המלווים    –  סכום .1.1 מתגלגלת    , לשותפות   non-recourseה  הלווא  חברת 

(revolver )  ,  בסך פרויקטב  הבהתאם לשיעור החזקתוהתחייבות להעמדת מכתבי אשראי ,

  ."(הההלוואסכום "" או  ההלוואה") ארה"ב  מיליון דולר 482-כ  כולל של

 כולל מנגנון להגדלת סכום ההלוואה באופן הבא: המימון הסכם – הגדלת סכום ההלוואה .1.2

עד למועד המוקדם  ליון דולר.  ימ  482  -בסך של כ   נחתמה הלוואהנכון למועד זה,   .1.2.1

"( ושנה ממועד החתימה על  משיכה ראשונהמבין משיכה ראשונה של ההלוואה )"

ת  תהא זכאית להגדיל א  ShenHai"(,  תקופת האקורדיון הראשונההסכם המימון )"

כ עד  של  בסך  המלווים,  הסכמת  ללא  ההלוואה,  ארה"ב   102- סכום  דולר    מיליון 

ו  אשר יגוייס"(  סכום ההלוואה המלאמיליון דולר, )"  584  -לסך כולל של כ,  נוספים

"( אחרות  יישויות  או  קרנות  נאמנויות,  פיננסים,  מוסדות  האקורדיון מבנקים, 

 ."(הראשון

לאחר תקופת האקורדיון הראשונה, סכום ההלוואה יכול לגדול, בכפוף להסכמת   .1.2.2

מיליון    106  -כשל עד  נוסף  מההלוואה, בסך    66.6%-המלווים המייצגים למעלה מ

יוצע תחילה למלוויםלחברת הפרויקט  ארה"ב  דולר ורק לאחר  הקיימים  , אשר   ,

   ישויות אחרות.מכן לבנקים, מוסדות פיננסים, נאמנויות, קרנות או  

    ראשונההמשיכה ה .1.3

תתבצע רק לאחר השקעת כל סך ההון הנדרש לפרויקט, וצפויה  ראשונ ה המשיכ ה ה .1.3.1

 .  2023 שנת , או תחילת2022לקראת סוף שנת  בהתאם

כפופה לעמידה בתנאים שונים, הכוללים, בין היתר, אישור  תהיה  בנוסף, המשיכה   .1.3.2

כי למועד המשיכה לא צפוי גרעון במקורות כספיים לצורך תשלום חלקה בהוצאות  

ליון דולר לטובת  י מ  40  -בהיקף של כההקמה הצפויות של הפרויקט, הפקדת קרן  

בתקציב  על  ,  (CERA – Contingent Equity Reserve Account)  חריגות  וחתימה 

( ויחידות הפקה שליטה ובקרה  FPSהסכמים להקמת פלטפורמת הפקה ייעודית )

 ימיות.  -תת

 עד למוקדם מבין: תועמד  הההלווא  – תקופת ההלוואה .1.4

מבין  ים משנ  7תום   .1.4.1 הפיננסיתהמוקדם  ה  מועד הסגירה  להלן:  )  סכם המימוןשל 

 . "(מועד הפרעון האחרון"לה לן: )  2021באוג וסט,   31"( א ו מועד הסגירה הפיננסית"

  25%-( יהיו נמוכות בRemaining Reservesהנותרות )  בו עתודות הפרויקטשמו עד ה .1.4.2

   דל הבנקאי המקורי.ושנלקחו בחשבון בממהעתודות 

מחושבת לפי ריבית    ,ריבית שתשולם אחת לחצי שנה  ונושאתדולר ית   ה הינ  הההלווא  –  ריבית .1.5

LIBOR    ,חודשים בהתאם  לשישה  יקבע  אשר  מרווח  הפרויקט  התקדמות    לשלבי בתוספת 

 
 . בשותפות משר ה נוש איאו /ו  עניין בעלי שהינם  מלווים ידי על יועמד המימון מכ ספי 14%-כ של  שיעור      4
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ממועד  , כדלקמן: )א(  הההלוואסכום  מתוך    חברת הפרויקטידי  - והיקף הכספים שנמשכו על

"(, מועד השלמת הפרויקט"להלן: ) 5פיתוח הפרויקט המשיכה הראשונה ועד למועד השלמת 

ממועד השלמת הפרויקט ועד שנתיים  ; )ב(  5.25%- 4.75%בטווח שבין  יעמוד  מרווח הריבית  

מהמועד שהוא  ;  )ג( 3.75- 3.25%בטווח שבי ן יעמ וד מרווח הריב ית לפני מועד הפרעון האחרו ן, 

יעמוד  מרווח הריבית    ,של ההלוואההסופי  שנתיים לפני מועד הפרעון האחרון ועד לפירעון  

 .  4.75%- 4%בטווח שבין  

   מיתרת קרן ההלוואה הבלתי מנוצלת. 1.5%של בשיעור  – ניצול- איעמלת  .1.6

פירעון ההלווא  –  שעבודים .1.7 הפרויקט, תשעבד  הלהבטחת  קבוע  חברת  בשעבוד  היתר,  בין   ,

זכויותיה במתקני  פרויקט  ב  הראשון בדרגה את חלק  )לרבות  לפרויקט  ובנכסים הקשורים 

 םהפרויקט, הכל כפי שהוגדר בהסכ  ןחשבוהפרויקט, הסכמי הפרויקט, פוליסות הביטוח,  

חברת  בהשותפ ות בנוסף, ההלוואה תהיה מובטחת גם באמצעות שעבוד המניות ש ל   .(המימון

 .  הפרויקט

בפועל  למשוך    חברת הפרויקט  הסכום המקסימלי אותו תוכל  –  מקסימלי למשיכה סכום הה .1.8

מבין    יהיה ההלוואההנמוך  המועד,  סכום  לאותו  נכון  להלוואה לבין  ,  הבסיס    סכום 

(Borrowing Base Amount ) :סכום המתקבל   )א(. "סכום הבסיס להלוואה" הינו הנמוך מבין

     . 1.3-ב 7LLCR- סכום המתקבל על ידי חלוקת ה )ב( ; או1.5-ב 6FLCR-על ידי חלוקת ה 

על עצמה התחייבויות    נטלה  הפרויקט חברת    המימון   כם סהבמס גרת   –   אמות מידה פיננסיות .1.9

לא יעלה על    9במועד הבדיקה   8BITDAE-יחס החוב הפיננסי ל  )א(    :כדלקמן  עיקרןששונות,  

מהחזוי    10DSCR-וה  ,3.5:1 יפחת  הנפט  )ב(    ;1.1:1  - לא  למחירי  גידור  עסקאות  ביצוע 

ת שלא ליצור  יוהתחייבו   -למעט במקרים שהוחרג ו  )ג(   ;המימון  ם בהיקפים המפורטים בהסכ

שלא לבצע עסקאות למכירה, חכירה או העברה בכל דרך אחרת    ; בטחונות על איזה מנכסיה

לא תיטול על  וש, בפרויקט ובתשתיות הפרויקט;  פרויקטשל כל או חלק משיעורי החזקתה ב

 . היכולת להגדילו כאמור( מעטעל סכום ההלוואה )ל עצמה חוב פיננסי נוסף

הפר .1.10 הפרהכולל  המימון    םסכה  –  האירועי  בהתקיימ מקובלים  אירועי  אשר  תוקנה  ות,  ם 

, בין היתר, האירועים העיקריים  , לרבותלפירעון מיידיה  הזכות להעמיד את ההלווא  יםלמלוו

בהסכ שנקבעו  כפי  ריפוי  ו/או תקופות  סייגים  לתנאים,  )בכפוף  אי  )א(    (:המימון  םהבאים 

אירוע הפרה ביחס   )ג(   הפרת מצגים, קובננטים, או התחייבויות מהותיות; )ב(   תשלום במועד;

חדלות פירעון, פירוק, פשיטת רגל, לקיחת   )ד(   (;cross default)  חברת הפרויקטלחוב אחר ש ל 

מועד  נטישת הפרויקט או חלק גדול ממנו לאחר ( ה) רשות רגולטורית; ידי-עלהזכויות בנכס  

הפיתוח השלמת    השלמת  אי  ליום  פיתוח  או  עד  הפסקת  (  ו)  ;2025  ,בנובמבר  30הפרויקט 

( ח; )חברת הפרויקטהפסקה או שינוי בעסקיה של  (  ז)  ימים רצופים;  90הפקה לתקופה של  

חברת  במהלך תקופה ההקמה,   ; )ט(המימון אי התקשרות בפוליסות ביטוח כמפורט בהסכם

 
'מבחן הפיתוח', כהגדרתו בהסכם, הכולל פיתוח הפרויקט בהתאם    השלמת(  1"מועד השלמת הפרויקט" יתקיים בקרות המאוחר מבין: )   5

  כמפור ט  במודל  שנקבע  כמותימים לפחות, בכמות שאינה פוחתת מ ה  90הפקה מסחרית מתמשכת למשך    ביצוע( וכן  FDPהפיתוח )  לתכנית
י, חשבון התשלומים לחוב מומן  כדלקמן: ניתן דוח עתודות עדכנ  ם שעיקרי ה,  בהסכם  כהגדרתם'  הנוספים'התנאים    השלמ ת(  2; )בהסכם

 מאוזן והמצגים המתמשכים מתקיימים בהתאם לנסיבות .  DSRAיחס ובמלואו 
6   FLCR הנ קיכיחס שבין הערך הנוכחי  יחוש ב (9NPV )במועד   ה שטרם נפרע ההלווא הקרן   יתרת לב יןהחזויות נטו מהפרויקט  ההכנסות  של

ההוצאות מהפרויקט    סך  בניכויסך ההכנסות מהפרויקט )לרבות ממכירת נפט ומגידור(    – "ההכנסות החזויות נטו מהפרויקט"  .  החישוב
 הבדיקה.  בתקופ ת הצפויות

7   LLCR  הנקיהערך הנוכחי    ןשבי  כיחס  יחושב  (9NPV  )שהוגד ר  ה ההלווא  של  הסופי  הפירעון  למועד  עד  מהפרויקט  נטו  החזויות  ההכנסות   של 
 .החישוב במועד נפרעו  שטרם ההלווא ה סכו מי לבין בהסכם

   החודשים שלפני מועד הבדיקה. 12מחושבת לתקופה של   EBITDA-ה        8
 בדצמבר לאחר מכן . 31-ביוני  ו 30לאחר שישה חודשים ממועד השלמת הפרויקט, ובכל  בדצמבר 31-ה   או ביו ני 30-ב        9

 . ריבית תשלום עדמו בכלהיחס בין תזרים המזומנים הפנוי לשירות חוב לבין הסכומים הנדרשים לשירות החוב. יחס זה יבחן    10
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, בעקבות  יום  180לפחות,  במשך   1.3:1ש ל   LLCR-ו  1.5:1ש ל   FLCRבי חס לא עמד ה   הפרויקט

 11התרחשות אירוע טריגר.

   תשלומים וחלוקות .1.11

כי ההכנסות    חברת הפרויקט  ההתחייב המימון    הסכםבמסגרת    –  מפל התשלומים .1.11.1

במסגרתו    נקבע מנגנון מפל תשלומים לחשבון הפרויקט. עוד    תועברנה  מהפרויקט

לצורך ביצוע תשלומים מסוימים בלבד בסדר  ישמשו  הפרויקט  תשלומים מחשבון  

כדלקמן מיסים,  שעיקריו  תשלומי  עם  :  בקשר  תפעול  והוצאות  הוניות  השקעות 

, תשלומים וחלוקות מכח הסכם  בפרויקט, הוצאות בגין פעולות חירום  הפרויקט

המשותף  ה עמלות,  הפרויקטשל  תפעול  תשלומי  ועלויות  תשלומי  ,  צבורה  ריבית 

קרן  תשלומים לחשבון רזרבת שירות חוב ),  המימון  םגידור, תשלום קרן לפי הסכ 

 .  חברת הפרויקטתשלום הוצאות לתקופה של שישה חודשים,   (וריבית

  השלמת פיתוחמועד החל מ תהיה אפשרית חברת הפרויקט  ידי - עלביצוע החלוקות   .1.11.2

בתנאי  ,הפרויקט לעמידה  איאי  שעיקרם:  ם  בכפוף  אירועי  התרחשות  מבין  זה 

-לא יפחת מהקרובה    לשנההחזוי    DSCR-ה;  המימון  ההפרה המפורטים בהסכם

חשבון רזרבת שירות חוב הינם בגובה של לפחות תשלומי קרן וריבית    סכומי  ;1.3:1

 . ה חודשיםמונלתקופה של ש

פיננסית .1.12 הפיננסית    –  סגירה  שונים  הסגירה  מתלים  תנאים  בהתקיימות  מותנית  תהא 

ל העמלות  כל  תשלום  היתר,  בין  ל הצגת  ,  מלוויםהכוללים,  ביחס  הסכם  הקמת  טיוטת 

בדבר (FPS)  פלטפורמת ההפקה לטובת המלווים, אישור  שונים  רישום שעבודים  , השלמת 

החלטת   העבודה    (FID)סופית  השקעה  קבלת  תוכנית  של  עותקים  קבלת  וכן  בפרויקט, 

 והתקציב. 

ניתנת לפירעון מוקדם    –  פרעון מוקדם .1.13 ללא תשלום קנס.  במועדי תשלום ריבית  ההלוואה 

מועד הפירעון הסופי  לפנ י ועד לחודש ימ ים ה ראשונ ה החל ממועד התקיימות התנאים למשיכ

נפרעו מתוך סכום ההלוואה,    חברת הפרויקטשל ההלוואה,   ללוות סכומים שכבר  רשאית 

 . המימוןפי הסכם -למעט משיכה מחודשת של סכומים שנפרעו בשל חובת פירעון מוקדם על

 

2 .tJoint Liability Agreemen "(JLA)" 

   , כמפורט להלן:JLA -התקשרו שותפות שננדואה ב  2021ביולי,  16ביום 

   הבטוחה        .2.1

 Letter-, בכפוף להסדרים בהסכם ה FID-, לפני מועד ההתחייבו כי  שותפות שננדואה .2.1.1

Agreement  )להלן תפקיד  , )כמפורט  שותפה  הפרויקט  ,כל  מפעילת  סכום    , לטובת 

"( ו/או באמצעות כתב אשראי בלתי  חשבון הנאמנות"להל ן: במזומן בחשבון נאמנות )

תקציב  "(, בגי ן הבטוחה"  "; וביחד עם חשבון הנאמנות:כתב האשראי "לה לן: הדיר )

אותו  , נכון לההלוואה  הפיתוח המאושר. סכום הבטוחה יהיה שווה לפער בין סכום

 "(. סכום ההון הנדרש" להלן:, לבין סך התקציב הכולל )המועד

 
  מח ירי  בתחזיות  20%  של  יריד ה,  1Pבקטגוריית    10%הינו אירוע מהאירועים המוגדרים בהסכם המימון, לרבות, ירידה של    טריגר  אירוע   11

 . הפרויקט על מהו תי  באופן המשפיע קבלן של פירעון חדלות אירוע וכן ההפק ה תחילת במועד חודשי ם 6 מעל  של איחור, הנפט
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החתימה .2.1.2 למועד  כס  ,נכון  על  עומד  התקציב  דולרי מ   950  -ך  ההלוואה  כום  ס  ;ליון 

כ  השנחתמ על  הנדרשימ  482  -עומד  ההון  סכום  ולכן  דולר  של  ליון  חלקה  בגין   ,

ShenHaiיודגש כי סכום ההון הנדרש יקטן בהתאם ליון דולר.  ימ   468  - מד על כו, ע  

  ה אם תחתמנה הלווא. בהתאם,  שייחתמו, ככל שייחתמו  לגידול בהיקף ההלוואות 

)כ דולר(י מ  584  -בהיקף סכום ההלוואה המלא  אזי סכום ההון הנדרש יקטן    ,ליון 

 ליון דולר.י מ 366 -ויעמוד על כ

בשינויים   .2.1.3 האשראי,  כתבי  על  או  הנאמנות  חשבון  על  שיחולו  ההוראות  עיקרי 

 להלן:המחויבים, הינם כד 

הוציאה   .2.1.3.1 אם  הנאמנות,  מחשבון  ישירות  כספים  למשוך  תוכל  המפעילה 

מאושרות   הוצאות  בגין  תשלום  ידי  דרישת  שננדואהעל  בהתאם    שותפות 

 להסכם התפעול המשותף ואלה לא שולמו במסגרת הזמן שנקבעה.  

הסכומים בחשבון הנאמנות יוקטנו רק בגין עלויות ששולמו בפועל למפעילה,   .2.1.3.2

 תפעול המשותף, או לצד ג' לפי הסכמי המימון. לפי הסכם ה

אם .2.2 חברת  שננדואה  –  ערבות  אםעמיד י   שותפות  חברת  ערבות  הערבות  ו  המפעילה.  ,  לטובת 

ההתחייבות    -, שעיקרן  ShenHaiעל מספר התחייבויות של    תחול  שתועמד על ידי השותפות,

 להעמיד את הבטוחה ותשלום ההוצאות הקשורות לתכנית הפיתוח של הפרויקט.  

עם הסכם המימון .2.3 שונות בקשר  לנקוט באמצעים    –   הפרויקטלי   הוראות  הצדדים התחייבו 

ההלוואות   סכום  את  להגדיל  מנת  על  מסחרית  המלאסבירים  ההלוואה  והמפעילה  לסכום   ,

התחייבה לנקוט באמצעים סבירים מסחרית לסייע בהעמדת מידע, ובבקשות נוספות שתעלנה  

 בהקשר הסכם המימון.  

ההסכם יהיה בתוקף עד השלמת כל התחייבויות הצדדים בקשר עם תכנית    –  תקופת ההסכם .2.4

.  הפיתוח, לרבות הוצאות שמועד תשלומם יידחה עד לאחר מועד תחילת ההפקה מהפרויקט

הבטוחות  ההסכם יתבטל ו   2021באוגוסט,    31בפרויקט עד ליום    FIDאם לא תתקבל החלטת  

 תשוחררנה לצדדים באופן מיידי.  

 Letter Agreementהסכם  .2.5

כמפורט  ,  FID  -לפני מועד ה  כחלופה לעמידה בהתחייבות להעמדת מלוא סכום ההון הנדרש

לא   ShenHaiוכי    Letter Agreement  -יחתמו על הסכם ה   Beacon  -ו  ShenHai  הוסכם כי   לעיל, 

, היינו  Letter Agreement -של הסכם ה השלמהחזקותיה בפרויקט עד למועד הא תמכור חלק מ

 . 2021בנובמבר,  1עד ליום לכל המאוחר 

, וכתנאי FID  -ייחתם בטרם קבלת הו  JLA-הינו נספח ל  הסכם זה  –  חתימה על ההסכם .2.5.1

. JLA  -, כמפורט בבמועד  ShenHai-מלו, כחלופה להפקדת מלוא סכום ההון הנדרש  

סכום מינימום של    תפקיד  חברת הפרויקטעד לאותו המוע ד, ש  לכך  כפוףההסכם יהי ה 

    ליון דולר במזומן בחשבון הנאמנות.ימ  300 -כ

הנדרש החסר  ההון  סכום  להבטחת השלמת    –  מכירה מותנית של זכויות השתתפות .2.5.2

התחייבה להפקיד בנאמנות שטרי העברה בגין  חברת הפרויק ט "(,  ההון החסר"לה לן: )

  סכום "(. ההיקף המדויק יקבע בהתאם להזכויות"להלן: )   בפרויקטמהזכוי ות   16%  -כ
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 11-כב  מחולקבמועד הבדיק ה,   ShenHaiההון החסר בחשבון הנאמנות, בגין חלקה ש ל 

  12"(. החישוב  מפתח" להלן: ליון דולר )ימ

המכירה .2.5.3 לב  –   מחיר  אחוז  תמורה   Beacon Offshoreתשלםשיימכר,  מהזכויות  כל 

Energy Development LLC  " :להלן(Beacon  )"  ל-  ShenHai  , דולר    ליוןי מ  2.4  - כ  של סך

סך כחצי  תשלום נדחה ע ל ליון דולר וימ   1.9  -כ המחולקים לתשלום מיידי על  סך ארה "ב 

דולרימ ישולם  ליון  הנדחה  התשלום  שבו  .  המתאים במועד  בהיקף  כספים  חלוקות 

 תהיינה מותרות בהתאם להסכם המימון. 

. הון הח סרהסכום  . במועד זה יחושב  2021באוקטובר,    1  –  מועד ההשלמה הראשון .2.5.4

לפי התוצאה המתקבלת, החישוב  יחולק במפתח    ההון החסר היקף   יפעלו  והצדדים 

אך לא יותר   מהזכויות  3.1%לפחות    Beacon- לבאופן שבו אם ישנו הון חסר, יימכרו  

 .  נרכשובגין הזכויות ש  הבטוחה,תפקיד את  Beacon -ו  זכויותהמ  5%מאשר 

)ביחס הון החסר  הסכום  . במועד זה יחושב  2021בנובמבר,    1  –   מועד ההשלמה השני .2.5.5

של   המעודכנות  במפתח   (ShenHaiלהחזקות  -לתמכור    ShenHai.  החישובויחולק 

Beacon ו בהיקף התואם לתוצאה שתתקבל זכויות- Beacon  את הבטוחה בגין  תפקיד

 .הזכויות שנרכשו

נוספים .2.5.6 הזכויות,    יבמועד  –  תנאים  ה  Beaconהעברת  תמורת  את  ה רכיש תשלם 

 .  כמפורט לעיל ,במזומן

 

 כתב התחייבות בלתי חוזרת מגוף פיננסי   .3

  JLA  -ב, לחברת הפרויקט, עד למועדים שנקבעו  המימון הפרויקטליהגדיל את סכום הלוואת  על מנת ל 

בכתב התחייבות בלתי חוזרת עם    ,2021,  באוגוסט  2ביום    ההתקשרהשותפות  ,  Letter Agreement  -וב

 :עיקריו כדלהלןש", בהתאמ ה( הגוף הפיננסי" -" וכתב ההתחייבותגוף פיננסי )להלן בסעיף זה בלבד: "

הפרויקטלי  הגוף הפיננסי מעמיד התחייבויות בקשר עם הסכם המימו ן   –  סך ההתחייבות הכולל .3.1

(, לרבות בדרך של מתן ערבות  ההתחייבויות הכולל""סך    להלן:מיליון דולר )  100בסך כולל של  

צטרף  עשויה להאשר   ,"(הערבות"  להלן:לחברת מימון ייעודית בבעלותה המלאה של השותפות )

תגייס בדרך של הנפקת  שיתכן כי  , באמצעות כספים  הפרויקטליכמלווה נוספת להסכם המימון  

נאוויטס בקסקין מימון, לטובת    ידי -שהונפקו עלח  "במתווה דומה לאג )אג"ח בשוק הישראלי  

  13. מימון פיתוח פרוייקט בקסקין(

ייזום    –  עמלות .3.2 בגין העמדת כתב ההתחייבות, השותפות התחייבה לשלם לגוף הפיננסי עמלת 

אך לא פחות  עד למועד המשיכה הראשונה של ההלווא ה, ,  7%ש ל שנת י ועמלת קו אשראי בשיע ור 

כ של  מצטבר  זכאי    5-מסך  יהיה  הפיננסי  הגוף  בתוקף,  הערבות  עוד  כל  ארה"ב.  דולר  מיליון 

 
  סכום ההון הנדרש בגין כל( ii) + של מחיר המכיר ה רכיב המזומן( iסכום של )ההון החסר בסכום של  חלוק המפתח החישוב המדוייק, הינו      12

 (.  1%אחוז )
  בהסכם  נוספ ת  כמלוו ה  הייעודית  המימ ון  חברת  של  להצטרפות ה  האפשרו תאזהרה בגין מידע צופה פני עתיד בדוח זה,    מכל  לג רוע  מבלי     13

  בחו ק  כהגדר תו  עתיד  פני  צופ ה  מידעוכן האפשרות כי תגייס כספים בדרך של הנפקת אג"ח בשוק הישראלי מהווים    הפרויק טלי  המימ ון
, וזאת  ז ה  בדו ח  ומהכתוב  מהצפוי מהותית  שונ ה  באופן  להתממש  או,  חלקו  או  כולו,  להתממש  שלא  עשוי  אשר,  1968-" חהתשכ,  ערך  ניירות

המפורטים בדוח זה ו/או בעקבות גורמים שאינם    הפרויק טליבאחד ממרכיבי מתווה המימון    שינויי םגורמים לרבות    עקב שינויים במגו ון
גיוס אגרות החוב, אם יבוצע, יהיה בתנאים שיפורטו  .  מראש  ולצפיי ה  להערכ ה  ניתנים  שאינם  שונים  גורמים  בעקבותבשליטת השותפות ו/או  

בתשקיף שתפרסם חברת המימון הייעודית. מובהר כי אין כל וודאות שגיוס אגרות החוב כאמור ייצא אל הפועל. אין באמור לעיל כדי להוות  
לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין  או ליצור התחייבות כלשהי מצד השותפות לגיוס אגרות חוב אלו. ביצוע גיוס זה כפוף, בין היתר,  

ובין היתר לאישור דירקטוריון השותף הכללי בשותפות, לאישור רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולתנאי השוק.  
  אין באמור לעיל בכדי להוות משום הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של השותפות ו/או חברות בשליטה.
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ה במסגרת  למלווים  בפועל  שישולמו  בהלתשלומים  לחלקוסכם  מלווה  התאם  היה  כאילו   ,

 .  המימון הפרויקטלי  במסגרת הסכם

תוכל לסיים את כתב ההתחייבות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובתנאי  השותפות    –תק ופה  .3.3

כתב  עם  בקשר  שנעשו  שלישיים,  צדדים  כלפי  התחייבויתיו  מכל  הפיננסי  הגוף  את  שתשחרר 

השותפות   לשחר ההתחייבות.  לפעול  הפיננסיר  והתחייבה  ליום    מהתחייבויותיו   הגוף  עד 

במועד מוקדם יותר במקרה של העמדה    או  31.12.2024  -ובכל מקרה לא יאוחר מי ום   31.12.2022

השותפות לא תשחרר את הגוף  אם    של חוב מהותי של השותפות )כפי שהוגדר( לפירעון מיידי.

שנקבעו,   למועדים  עד  ההסכם  בסיס  על  מהתחייבויותיו  בעמלות  הפיננסי  השותפות  תחויב 

 ליון דולר. י מ 12נוספות, בהיקף מצטבר של עד 

  תפקיד  , השותפות2022החל מחודש ינ ואר, ,  על בסיס ההסכם בויותיי התחהלהבט חת   –  בטוחות .3.4

ב נצברכספים  של  ל עד    ,פיקדון  מקסימלי  דולר,    12גובה  המיליון  בכתב  לפי  שנקבעו  תנאים 

 ההתחייבות.  

 

 גיוסי הון וחוב מתוכננים . ג 

כ .1 של  בהיקף  השתתפות  יחידות  לא    150-הנפקת  הצעה  במסגרת  דולר  למשקיעים  מיליון  אחידה 

 מוסדיים

מיום   .1.1 השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  אסיפת  לאישור      14, 2021ביוני,    20בהמשך 

יחידות   ורישום למסחר של  לציבור  הנפקה  הון במסגרת  גיוס  בוחנת אפשרות של  השותפות 

השתתפות של השותפות בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים. יחידות ההשתתפות  

ליחידות   בזכויותיהן  שוות  ויהיו  בשותפות  מוגבל  כשותף  זכויות  יקנו  יוצעו,  אם  המוצעות, 

של השותפות במועד פרסום דוח הצעת המדף, אם יפורסם, שעל ההשתתפות הקיימות בהונה  

מיליון דולר ובכמות יחידות שלא    150פיו יוצעו היחידות, אם יוצעו, בהיקף כולל שלא יעלה ע ל 

על   מיידי שפרסמה השותפות    30תעלה  דוח  נוספים ראו  יחידות השתתפות. לפרטים  מיליון 

 (, המובא בזאת על דרך ההפניה. 2021-01-041230)אסמכתא מספר:  2021ביוני,   20ביום 

אין באמור לעיל בכדי להוות משום הצעה לציבור או כדי ליצור אינדיקציה ו/או התחייבות   .1.2

כאמור השתתפות  יחידות  הנפקת  לביצוע  השותפות  מצד  יחידות    .כלשהי  הנפקת  ביצוע 

האי כל  לקבלת  היתר,  בין  כפופים,  המדף  הצעת  דוח  ופרסום  כאמור  שורים  ההשתתפות 

הנדרשים על פי דין, ובין היתר, לאישור דירקטוריון השותף הכללי בשותפות, לאישור הבורסה  

 לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום יחידות ההשתתפות למסחר ולתנאי השוק.  

 

 מיליון דולר 50-בהיקף של כ הרחבת אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות .2

להלן:  הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות )השותפות בוחנת אפשרות לביצו ע  .2.1

החוב" החוב,אגרות  אגרות  סדרת  הרחבת  של  בדרך  שתפרסם    15"(  מדף  הצעת  דוח  פי  על 

, הנושא  2020בספטמבר,    21מכוח תשקיף המדף של השותפות מיום    ,אם תפרסם,  השותפות

 "(. הרחבת הסדרה" להלן:( ) 2020-01-103425)אסמכתא מספר:  2020בספטמבר,   22תאריך 

 
  026452-01-2021אסמכתאות מספר:  (  2021ביוני    20וכן דוח תוצאות האסיפה מיום    2021במאי    13ראו דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום      14

 , המובאים בזאת על דרך ההפניה. ), בהתאמ ה 2021-01-041158 -ו       
 (. 120144-01-2020)אסמכתא מספר:  2020בנובמבר  8הצעת מדף מיום סדרת אגרות החוב נרשמה לראשונה למסחר בבורסה על פי דוח     15
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  S&P .16מחברת הדירוג   A- דירוג התקבל,  הסדרה הרחבת לצורך .2.2

הרחבת הסדרה, אם תבוצע, תהא בדרך של הצעה אחידה, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,   .2.3

, במכרז  2007-ובתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז  1968-התשכ"ח

 על מחיר היחידה.  

מבנה הרחבת הסדרה, עיתויה ותנאיה טרם נקבעו סופית, והרחבת הסדרה, אם תבוצע, תהיה   .2.4

 בתנאים שיפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם השותפות, אם תפרסם.  

ביצוע הרחבת הסדרה, אם תבוצע, ופרסום דוח הצעת המדף, אם יפורסם, כפופים, בין היתר,   .2.5

בתנאי לאישור  לעמידה  החוב,  אגרות  של  הנאמנות  בשטר  הקבועים  סדרה  להרחבת  ם 

בע"מ   אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  לאישור  השותפות,  של  הכללי  השותף  דירקטוריון 

לרישום אגרות החוב למסחר, לתנאי השוק וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. אין  

 הזמנה לרכישת ניירות ערך של השותפות.   באמור לעיל בכדי להוות משום הצעה לציבור ו/או

אין כל וודאות כי הרחבת הסדרה תצא אל הפועל, ואין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה ו/או   .2.6

 ליצור התחייבות כלשהי מצד השותפות לביצוע הרחבת הסדרה.  

 

 הנפקת מניות בכורה בחברה בת .3

שנחתם  (,  2021  , בספטמבר  15בהמשך להסכם הבנות בלתי מחייב )למעט התחייבות לבלעדיות עד לי ום 

  )להלן   יםישראליפים מוסדיים  עם גו  ובלעדי   השותפות משא ומתן מתקדםמנהלת  ,  2021ביולי    5ביום  

זה "בסעיף  בכורהלהשקעה    , "(המשקיעים:  מוקדם,    ,במניות  לפדיון   Navitasחברת  בהניתנות 

Petroleum Holdings, LLC  של השותפות, המחזיקה בנכסים של  )בשרשור(  , חברה בת בבעלות מלאה

 תנאיה העיקריים, נכון למועד זה, הם כדלקמן:   , אשר"(נאוויטס ארה"ב"להלן: השותפות בארה"ב )

מיליון דולר, בשני שלבים, בתמורה להקצאת מניות    65  - השקעה בהיקף של כיבצע ו המשקיע ים  .3.1

 .  בכורה בנאוויטס ארה"ב

(, Redeemable Preference Unitsמספר סדרות בנות פדיון )בים  יוקצו למשקיעמניות הבכורה   .3.2

( הצבעה  זכויות  הבכורה"להלן:  ללא  בשיעור  ו"(,  מניות  בכורה  דיבידנד  לשנה.    19%יצברו 

,  שבו תחלק נאוויטס ארה"ב דיבידנדים לבעלי מניותיה  יםישולם רק במועדהבכורה  דיבידנד  

 .  בלעדיהשיקול דעתה  בחירתה ובלפי 

בתאריכים שנקבעו לכל סדרה.  ,  2025ביולי,    1  -החל מניתנות לפדיון  תהיינה  מניות הבכורה   .3.3

תארי אלה,  לאחר  נאוויטס  כים  הבכורה  לפדותתוכל  מניות  הבלעדי, את  דעתה  שיקול  לפי   ,  

שה לכך  נפד   IRR-בכפוף  סדרה  כל  עבור  המשקיעה  תקופה    19%ישקף    ,תי של  למשך  לשנה 

   שנים. 5מינימלית של 

ב .3.4 נושאים  החלטות  אישורמספר  טעונות  המשקיע   םתהיינה  מרצון;  :  לרבות,  יםשל  פירוק 

להסכם   תיקונים  קשורים;  צדדים  עם  המניותעסקאות  חדשבעלי  חוב  גיוס  מיחס    ;  החורג 

 . הקצאת מניות חדשות עם זכויות עדיפות למניות הבכורה ;הלימות הון שיקבע

או   .3.5 פירוק(  של  במקרה  )למעט  הבכורה  מניות  של  פירעון  לדרוש  זכות  תהא  לא  למשקיעים 

   .  רגילותלהמירן למניות 

 

 
 . ז ה מיידיבסמוך לדיווח  שיפורסםדוח דירוג להרחבת הסדרה  ראו   16
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4. yFacilitCorporate  

בנקאי  נהלת  השותפות מ עם תאגיד  ומתן מתקדם לחתימת הסכם מחייב  במסגרתו  בינלאומי  משא 

 כדלקמן:    צפויים להיותמיליון דולר אשר תנאיה העיקרי ים   50  - תועמד לשותפות הלוואה בהיקף של כ

 הפרויקטלי. וסגירה פיננסית של הסכם המימון  FID – תנאים עיקריים למשיכה ראשונה .4.1

חודשים ממועד הסגירה הפיננסית; )ב( מימון מחדש    42המוקדם מבין: )א( חל וף   –  מועד פירעון .4.2

   .)ג( פירעון אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות - של הפרויקט; ו

 לשותפות תהא הזכות לפרוע את ההלוואה בפרעון מוקדם ללא קנס.  – פרעון מוקדם .4.3

היכול לעלות, בנסיבות מסוימות    5.5%+ מרווח של    חודשים(  6)לתקופה של    ליבור  –  ריבית .4.4

 . 6.25%אשר יפורטו בהסכם המחייב, עד למרווח של  

שיפתחו במסגרת  שעבוד על חשבונות בנק    ;Navitas Buckskin USשעבוד על מניות    –  בטוחות .4.5

שעבוד שני    ;בקסקיןבפרויקט    Navitas Buckskin USשעבוד שני על זכויות  ;  ההסכם המחייב

 דנברי ונצ'ס. בפרויקטים  Navitas Petroleum Onshore LLCעל זכויות 

 

(,  FIDדוח זה בקשר עם החלטת ההשקעה הסופית )ב המידע המפורט –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ה הפרויקטלי,  המתוכננים  JLA  ,Letter Agreement-המימון  והחוב  ההון  וגיוסי  ההתחייבות  כתב   ,

(,  העמדת המימון FIDהצפי לקבלת החלטת השקעה סופית בפרויקט ))אך לא רק ( ,  לרבות המתוארים לעיל

אות  התנאים המתלים להשלמת הסכם המימון, התקיימות הור  ביצועעל ידי המלווים בהסכם המימון,  

  Letter Agreement-, הצפי לחתימה על הJLA-שונות בקשר עם הסכם המימון, התקיימות התנאים של ה

ה התקיימות  אם,  חברת  של  לערבות  התחייבות  בגינו,  התנאים  והוהתקיימות  הכלולים  תנאים  הוראות 

תתפות בדרך של  הנפקת יחידות הש כגוןכתב התחייבות בלתי חוזרת מגוף פיננסי, כוונה לגיוסי הון וחוב ב

, הנפקת אגרות חוב באמצעות חברת  אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפותסדרת  הצעה לא אחידה, הרחבת  

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,    הנפקת מניות בכורה בחברה בת, מהוויםו  מימון ייעודית

להנהלת השותפות נכון למועד   םמידע זה מבוסס בין היתר, על נתונים והערכות הידועי.  1968-התשכ"ח

 או להתממש באופן שונה מהות ית  , כולו או חלקו,שלא להתממש  מידע צופה פני עתיד זה עשוידוח זה.  

לרבות שינוי בתנאים הפיננסיים והמימוניים ו/או   שינויים ו/או עיכובים במגוון גורמיםוזאת עקב מהצפוי 

ו המימון  הסכם  של  המתלים  התנאים  התקיימות  ההסכמים    או/ אי  שאר  של  התנאים  התקיימות  אי 

ו לעיל  השוק/המפורטים  ובתנאי  הכלכלית  בסביבה  התפתחויות  בפרט  או  הנפט  ובסקטור  ו/או   בכלל 

בעקבות או בחברות הבנות של השותפות ו/או  /ו  התפתחויות הקשורות בפרויקט שננדואה ו/או בשותפות

תנאי  .  ו/או בעקבות גורמים שונים שלא ניתן להעריכם מראש  גורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות

   מעת לעת בעקבות גורמים שונים.  ההסכמים המתוארים בדוח זה עשויים להשתנות

 

 

 בכבוד רב, 

 , פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתהשותף הכללי 

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל 

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים 
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