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 א.ג.נ.,

 פרויקט שננדואה לפיתוח (  FIDהשקעה סופית )החלטת קבלת הנדון: 

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

השותפות    , ("פרויקט שננדואהאו "  "הפרויקט)להלן: "  2של השותפות בקשר עם פרויקט שננדואה   לדיווחים המיידיים

    – מתכבדת להודיע כי

החלטת   "שותפות שננדואה"()להלן:  שננדואה    בפרויקט  שותפותהקיבלו    ,2021באוגוסט,    25ביום  

"( לפיתוח פרויקט שננדואה בתקציב  FID)להלן: "  – Final Investment Decisionהשקעה סופית  

 מהזכויות בפרויקט(. 100%מיליארד דולר ארה"ב )בגין  1.8-של כ

"  ,LLC   ShenHaiחברת הפרויקט חתמה  ,FID-ה במסגרת קבלת   " ShenHai)להלן:  ו/או  על    3"( הפרויקטחברת  " 

חתמו    ,, בגין כל חלקה בתקציב הפרויקט. במקבילארה"ב  ליון דולרימ   890-כבהיקף של   ( "AFE")  להוצאות  ותהרשא

  1.8  - הוצאות בהיקף של כ  שותפות שננדואהובסך הכל אישרו    ,על הרשאות בגין חלקןבפרויקט  הנוספות    השותפות

   מיליארד דולר ארה"ב. 

נחתמו  ( של הסכמי המימון הפרויקטלי שClosingהתקיימו כל התנאים המוקדמים לסגירה פיננסית )באותו המועד,  

כמפורט בהחזקות    בהסכמים בוצעו מספר שינויים לא מהותיים שנדרשו בעקבות השינויים  4. 2021באוגוסט,    1ביום  

   .ההחזקותהיקף החוב להיקף   ה באופן יחסי של, לרבות התאמלהלן

 

   פרויקט שננדואה:  מספר עדכונים נוספים בקשר עם להלן  לאמור,בנוסף 

בפרויקט   20%רכישת   .1 מיום    -   מהזכויות  השותפות  של  המיידי  לדיווח    0212  באוגוסט,   5בהמשך 

ובהתאם למתווה העסקה שדווח    , "( באוגוסט   5דיווח מיום  )להלן: "   ( 2021-01-127782)אסמכתא מספר:  

זה,  של    בדיווח  האם  חברת  בין  מחייבים  הסכמים    לרכישת   Deepwater HEQלבין    BOE II5נחתמו 

שותפות ייעודית המתמקדת בקידוחים  הינה    HEQ Deepwater  על ידי האחרונה.   BOE IIמניותיה של  

 
 (.048372-01-2021)אסמכתא מספר:  2021במרץ,  26כפי שפורסם ביום   1
  )אסמכתאות מספר: 2021באוגוסט,  15-ו 2021באוגוסט,  5,  2021באוגוסט,   2, 2021ביוני,  16 , 2020ביולי,  2 לפרטים ראו דיווחים מיידיים מתאריכים  2

 , בהתאמה(.  2021-01-065119 -ו 2021-01-127782, 2021-01-060337, 2021-01-039655 ,2020-01-070536
 ( של השותפות .100%חברה בת )בשרשור( בבעלות מלאה )  3
   (. 060337-01-2021 )אסמכתא מספר: 2021באוגוסט,  2שדווח ביום כפי   4
    דואה.נמזכויות בנכס הנפט  שנ 30.95%-, והחזיקה בכBlackstoneמקבוצת  Beaconטרם הרכישה הוחזקה במלואה על ידי   5



, קרן השקעות  Quantum Energy Partners  המוחזקת על ידי ו בארה"ב  עמוקים במפרץ מקסיקו  ה במים  

והגז בארה"ב  ומוכרת המתמחה בתחום הנפט  חברה הפעילה בתחום  ,  Houston Energy LP- ו   מובילה 

לאחר רכישת המניות כאמור    . ( " HEQ Deepwater" הלן:  עיל ול )ל   הנפט והגז במפרץ מקסיקו בארה"ב 

בשם    BOE II  10.95%  מכרה לעיל,   ייעודית  לחברה  בפרויקט  ,  BOE II Exploration LLCמהזכויות 

  . BOE IIשהינה בבעלות מלאה של חברת האם של  

 

)אסמכתא מספר:    2021באוגוסט,    2בהמשך לדיווח המיידי של השותפות מיום    -   Letter Agreement  -הסכם ה .2

   לבין ShenHaiבין  Letter Agreementבדבר סיכום על תנאי  "(באוגוסט 2דיווח מיום )להלן: " (2021-01-060337

Beacon Offshore Energy Development LLC  " :להלן(Beacon  ,)"  תיקון  ל  2021באוגוסט,    23נחתם ביום- 

Letter Agreement    עליו דיווחה השותפות   ,עסקהההתואמים את מתווה    המפורטים להלן,בו בוצעו התיקונים

 :באוגוסט 5מיום בדיווח 

  Beacon  - ל   ShenHai  מכרה  FID-ובמועד ה  בוטל  באוגוסט,  2, כמפורט בדיווח מי ום מועד ההשלמה הראשון  .א

מיליון דולר ארה"ב במזומן,    6.3-סכום של כ  ShenHaiבתמורה למכירה קיבלה  .  מהזכויות בפרויקט   4.1%

נדחה  לתשלום  זכאית  כ  נוסף,  ותהא  של  דולר  י מ  1.5  -בהיקף  שישולם  ליון  ההפקה  ארה"ב,  תחילת  לאחר 

 הסכם המימון. לפי במועד שבו חלוקות כספים בהיקף המתאים תהיינה מותרות מהפרויקט, 

. במועד זה  2021בנובמבר,    23  ליום   נדחה   באוגוסט,   2, כמפורט בדיווח מיום  מועד ההשלמה השני    .ב

החסר  ההון  סכום  בגין  ShenHai- ל   יחושב  של  א ,  הון   . בפרויקט   49%חזקות  שיחסר  ,  כאמור   ככל 

עד    Beacon- ל   ShenHai  תמכור  של  בהיקף  נוספות,  בפרויקט  13.37%זכויות  מהזכויות    , נוספים 

של   וזאת  חישוב  מפתח  פי  על  החסר  ההון  לחישוב  לכל    11- כ   בהתאם  ארה"ב  דולר    1%מיליון 

 .  , ככל שיירכשו על ידה   תפקיד את הבטוחה בגין הזכויות הנוספות שיירכשו   Beacon- בפרויקט, ו 

הדרושים לשם שימור  הכספיים  כל האמצעים    ,במועד ההשלמה השני  ,השותפות פועלת על מנת שיהיו בידה

 .  49%אחזקותיה בפרויקט, בהיקף של 

בפרויקט .3 בהחזקות  מה  -  שינויים  ככתוצאה  הזכויות  מכירות  ההחזקה לעילא.  .2בס"ק    אמורשלמת  שיעורי   ,

 הם כדלקמן:    כיום בפרויקט 

 

  

 

 

 

 

ה .4 להוראות  בהתאם  הבטוחות  ה  -   JLA-הפקדת  להוראות  )להלן:    Joint Liability Agreement  - בהתאם 

"JLA)"  בטוחות      ,שותפות שננדואהכל    ,2021באוגוסט,    23ביום  הפקידו    ,באוגוסט  2, כפי שפורטו בדיווח מיום

 
 .HEQ Deepwaterמוחזקת, לאחר רכישתה, על ידי  6
 .  Blackstoneחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת  7
 . Blackstoneחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת  8

49% ShenHai  LLC 

20% 6BOE II Shen LLC 

20.05% 7Development LLCBeacon Offshore Energy  

10.95% 8xploration LLCBOE II E 



, לבין  המימון הפרויקטלילפער בין  שווה  סכום הב  ,יםבלתי הדירבנקאי  אשרא י   כתביא ו בחשבון נאמנות במזומן  

ידי  ע ל במזומ ן , היקף הבטוחה שהופקדה  Letter Agreement  -וה   JLA  -סך התקציב הכולל. בהתאם להוראות ה 

 מיליון דולר ארה"ב.   311-עומד על כ  (ShenHai גיןבהשותפות )

 

ובדבר   ביחס להיקף התקציב לפיתוח פרויקט שננדואה  , לרבותההערכות דלעיל  –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, מהוות מידע צופה פני עתיד  יכולתה של השותפות להשיג את כל האמצעים הדרושים לשימור אחזקותיה בפרויקט

. המידע האמור מבוסס על הערכות השותפות והמפעילה בפרויקט שננדואה, 1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

הזמ ולוחות  הפיתוח  תכנית  וביניהם  גורמים  מגוון  על  נתונים בהתבסס  רגולטוריים,  אישורים  קבלת  ליישומה,  נים 

משוערים של זמינות וציוד, שירותים ועלויות וכן גורמים נוספים שאינם בהכרח בשליטת השותפות. ההערכות בדוח  

זה עשויות שלא להתממש, להתממש באופן חלקי או להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי בדוח זה, בעקבות שינויים  

במגוון גורמים, לרבות שינויים בתנאי השוק בכלל ובסקטור הנפט בפרט ו/או שינויים גיאופוליטיים ו/או    ו/או עיכובים 

שינויים בתנאים תפעוליים וטכניים בנכס הנפט ו/או בעקבות גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושים, הפקה ושיווק  

ו/או בעקבות שינוי בהיקף התקציב הצפוי  ו  של נפט ו/או כתוצאה מהתקדמות פיתוח פרויקט שננדואה עד להשלמת

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

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

 

 

 

 בכבוד רב, 

 ניהול בע"מ  פלר נפט וגז

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל 

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים 
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