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 חתימה על הסכם השקעההנדון: 

לד המיידי  וו יבהמשך  ביום  ח  השותפות  מספר:    2021  ,באוגוסט  2שפרסמה  -2021-01)אסמכתא 

להשקעה  בדבר משא ומתן  ("2021באוגוסט,  2הדיווח מיום או " "הדיווח הקודם)להלן: " (060337

מוקדם   לפדיון  הניתנות  בכורה  בת  ,  Navitas Petroleum Holdings, LLCחברת  בבמניות  חברה 

נאוויטס  השותפות, המחזיקה בנכסים של השותפות בארה"ב )להלן: "ש ל )בשרש ור( בבעלות מלא ה 

בין נאוויטס  מחייב    םהסכ  םנחת  2021באוגוסט,    12מתכבדת לעדכן כי ביום  השותפות  ,  "(ארה"ב

לבין   ישראלי  ארה"ב  מוסדי  ו  ההסכם")להלן:  גוף  בהתאמה"המשקיע "  –"  תנאי   ,(,    ואשר 

גיוסי ההון  העיקריים הם   ביצוע ההשקעה במניות הבכורה והשלמת  להלן. בעקבות  כפי שיפורט 

מיליון דולר, המהווים את כל סכום המינימום אותו    300-למעלה מוהחוב, עומדים לרשות השותפ ות 

השקעה   החלטת  תתקבל  בטרם  שננדואה,  פרויקט  לטובת  נאמנות  בחשבון  להפקיד  נדרשת  היא 

באוגוסט,    2בדיווח מיו ם   2.5בסעיף    JLA-להרחבה ראו פירוט אודות תנאי ה (.  FIDסופית בפרויקט )

2021  . 

 העיקרייםתנאי הסכם ההשקעה 

בתמורה להקצאת    1, מיליון דולר  54של  כולל  בהיקף  בנאוויטס ארה"ב  יבצע השקעה    המשקיע .1

 :בשני שלבים, (כהגדרתן להלן )מניות בכורה 

ההסכםועד  במ .1.1 של    המשקיע,  חתימת  סך  ארה"ב  לנאוויטס  דולר מיליון    30-כ העביר 

  ;הבכורה  תוזאת כנגד הקצאת מניו ארה"ב

"( יועבר לנאוויטס ארה"ב בכפוף  יתרת ההשקעה מיליון דולר ארה"ב )להלן: "  15סך ש ל  .1.2

 : לרבות, "(השני מועד ההשלמה )להלן: " להתקיימות מספר תנאים

   2; הון הנדרש למימון פרויקט שננדואהסכום המיליון דולר ארה"ב בגין  300 העמדת (1)

 המפורט בדיווח הקודם;  Corporate Facility- ה סגירה פיננסית של (2)

)באמצעות (3) תחזיק  ארה"ב  בת  נאוויטס  מ ShenHai, LLC  חברת  פחות  לא   )-49%  

 מזכויות ההשתתפות בפרויקט שננדואה; 

ללא  ,(Units Preference Redeemable)  במספר סדרות בנות פדיון  משקיעמניות הבכורה יוקצו ל .2

)להלן: " ויצברו דיבידנד בכורה  ", בהתאמהות ה/סדרה"  - ו  "מניות הבכורהזכויות הצבעה   ,)

 לשנה.  19% של  בשיעור

 
 של  הסופי הצפוי שיעור האחזקה לוזאת בהתאם לצורכי השותפות ו 2021באוגוסט,  2מיום סכום זה נמוך מהסכום שדווח בדיווח  1

 השותפות בשננדואה .
 כהגדרתו בדיווח הקודם . 2



נאוויטס  .3 תחלק  שבו  במועדים  ישולם  הבכורה  מניותיה,    דיבידנד  לבעלי  דיבידנדים  ארה"ב 

   ה הבלעדי, ובמקרה כזה יבוצעו התשלומים כפי שסוכם.בשיקול דעת

  על פני תקופות עוקבות במועדים   ,2025ביול י,   1  יוםמניות הבכורה תהיינה ניתנות לפדיון החל מ  .4

ארה"ב לפדות את מניות הבכורה, לפי    אלה, תוכל נאוויטסמועדים  שנקבעו לכל סדרה. לאחר  

לשנה    19%של המשקיע עבור כל סדרה נפדית,  ישקף   IRR-שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכך שה

 . שנים 5למשך תקופה מינימלית של  

ארה"ב  החלטות   .5 של  במספר  נאוויטס  אישור   נושאים מוגבל  טעונות  ,  המשקיעשל    ותהיינה 

 לרבות: 

 פירוק מרצון;     .5.1

 עסקאות עם צדדים קשורים;    .5.2

 ; אשר פוגעים בזכויות של המשקיע  של נאוויטס ארה"ב תיקונים להסכם בעלי המניות   .5.3

 ;חריגה מיחסי מינוף שנקבעו ברמת נאוויטס ארה"ב   .5.4

 ;עם זכויות עדיפות למניות הבכורהבנאוויטס ארה"ב הקצאת מניות חדשות    .5.5

לא תהא זכות לדרוש פירעון של מניות הבכורה, למעט בנסיבות מיוחדות שנקבעו, בין    משקיעל .6

 .  של נאוויטס ארה"בלציבור והנפקה   היתר, במקרה של פירוק

פני עתיד   צופה  בגין מידע    שניהעברת יתרת ההשקעה, התקיימות מועד ההשלמה ה  –אזהרה 

מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,    ווהתקיימות התנאים המתלים להשלמת

, אשר אין כל ודאות כי יתממש כלל, או שעשוי להתממש באופן השונה מהותית 1968-התשכ"ח

שינויים   המתלים,  התנאים  התקיימות  אי  לרבות  שונים  גורמים  עקב  וזאת  לעיל,  מהאמור 

החלטה בדבר    עשויות להשפיע על יכולותיה הפיננסיות של השותפות אשר  בפרויקט שננדואה ו

וכן התפתחויות בסביבה הכלכלית וגורמים חיצוניים שאינם בשליטת    ,משיכת יתרת ההשקעה

 . השותפות

 

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ, 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל 

 קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים עמית 
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