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 פוקלנד שבאיי  Lion-Seaתגלית  עדכון בקשר להנדון: 
 

 Premier Oilבדבר התקשרות השותפות בהסכם הבנות לא מחייב עם    הקודמים של השותפותים  בהמשך לדיווח

Exploration and Production Limited1    ועםRockhopper Exploration plc2  השותפות  )להלן עם    ("הצדדים":  יחד 

הימית    30%לרכישת   הנפט  תגלית  ברישיונות  "  Sea-Lionמהזכויות  )להלן:  פוקלנד  ההבנותשבאיי  , " הסכם 

)היישות אשר מוזגה עם   Harbour Energy plcניתן בזאת דיווח מיידי כי    3, ), בהתאמה"נכס הנפט"   – ו    "העסקה"

Premier Oil Plc) , הודיעה  ,נכס הנפטמהזכויות ב 60%-מחזיקה במועד זה בכהמתפקדת כמפעילת נכס הנפט ואשר

נכס הנפט   פיתוח  וכי תבחן   שלה  הצמיחהת  ילאסטרטגי  אי התאמה  בשלעל החלטתה שלא להמשיך לקדם את 

 לנד.  יתר הרישיונות שלה באזור איי פוקבכמו גם  , כס הנפטמכירת זכויותיה בנאפשרויות מסחריות שונות ל 

לכך,   בחינת את  לבחון  השותפות  בכוונת  בהתאם  לרבות  הנפט,  ונכס  עם הסכם ההבנות  פעילותה בקשר  המשך 

פרויקטי  נסיבות דומות שהתקיימו ב, כפי שעשתה בהאפשרות לרכישת זכויות בנכס הנפט בתנאים הזדמנותיים

 , בנכס הנפט( השותפה הנותרת  )  Rockhopperיחד עם    לבחון ולהעריךהשותפות  בכוונת  ,  . בנוסףבקסקין ושננדואה

 . העסקיות השונותוהחלופות  פיתוח נכס הנפטהיתכנות  את 

 

מחייב את    אינו,  וסעיפי הסודיות  4הסכם ההבנות, למעט תקופת הבלעדיות   –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

  ואת חלקהפט  את המשך פעילותה בנכס הנ   לרבות כוונת השותפות לבחון,  בדוח זההמידע המפורט    הצדדים לו.

מהווה מידע צופה  ,  שונותהעסקיות החלופות  הנות פיתוח הנכס ו תכ יאת הלרבות כוונתה לבחון  מזכר ההבנות וב

, אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור 1968-התשכ"ח,  ניירות ערךפני עתיד, כהגדרתו בח וק 

אחר אופן  בכל  ש  ,או  וודאות  אין  יחתמו  ובפרט  בעסקה  שנותרו  תהפוך    סכמיםהה  עלהצדדים  שהשותפות  וכן 

בכלל זה, אי  המידע האמור עשוי להתממש באופן שונה מהותית וזאת עקב גורמים שונים, וולמחזיקה בנכס הנפט, 

וכן כתוצאה מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים    הגעה להסכמות בין הצדדים בקשר עם העסקה

השותפות בשליטת  גורמים   ,בנוסף  .שאינם  של  ממכלול  כתוצאה  להתעדכן  עשויות  הנ"ל  וההשערות  ההערכות 

לקבלת אישור   יםסקה כפופ עוהשלמת ה הסכמ ים ה  החתימה על .  בכלל  הפקה של נפטבו   בפרט  הקשורים בנכס הנפט 

   פי כל דין.-האורגנים המוסמכים של השותפות והאישורים הנדרשים על

             

 

 
 Harbour Energy plc, המוחזקת על ידי Chrysaor Holdings Limited  חברת . החברה התמזגה לאחרונה עםPremier Oil plcחברה בת בבעלותה המלאה של   1

   .( HBRתחת הסימול  ,LSEנסחרת בבורסת לונדון )ה  –
 . ( RKH, תחת הסימול AIMנפט וגז הנסחרת בבורסת לונדון )חברת   2
דוח ו  ;2020בנובמבר,    29של השותפות מיום    2020דוח רבעון שלישי לשנת    ;2020  ,באפריל  30-ו  2020  , בינואר  7  מתאריכיםהשותפות  דיווחים מיידיים של      3

,  2021-01-048372-ו  2020-01-129240,  2020-01-037852  ,2020-01-002797)אסמכתאות מספר:    2021במרץ,    26מיום    2020תקופתי של השותפות לשנת  
 . "(הדיווחים הקודמים: "עיל)לבהתאמה( 

 .  2021בספטמבר,  30אשר תפקע ביום   4
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 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל    
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