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 Corporate Facility –התקשרות בהסכם מימון הנדון: 

-2021)אסמכתא  מספר:   2021באוגו סט,   2בדיווח המיידי שפרסמה השותפות בי ום אמ ור בהמשך ל

01-060337  )" הקודם)להלן:  ביום  ,  "(הדיווח  כי  מיידי  דיווח  בזאת    2021,  בספטמבר  19ניתן 

מימוןהשותפות  התקשרה   בינלאומי    בהסכם  בנקאי  תאגיד  "  "ההסכם ")להלן:  עם    הסכם או 

ארה"ב    מיליון דולר  50-כ  להעמדת הלוואה לשותפות בהיקף של(  בהתאמה,  "המלווה"  –"  ו המימון

 . סגירת הסכם המימון הושלמה מיד לאחר חתימתו.  "(ההלוואה")להלן: 

 : של ההסכםהעיקריים התנאים  להלן  

 תקופת ההלוואה .1

 ,בדצמבר  1"(: )א(  מועד הפירעון הסופיההלוואה תועמד לשותפות עד למוקדם מבין )להלן: "

הפרויקטלי2024 המימון  של  מחדש  מימון  )ב(  שננדואה  ;  פרויקט  מוקדם    1; בגין  פירעון  )ג( 

בנוגע  של השותפות  מנדטורי מלא או אקסלרציה של החוב הבכיר של אחת מחברות הפרויקט  

בקסקין, הבאים  לפרויקטים   פרויקט  ההסכם:  במועד  ונצ'ס  2הקיימים  דנברי   3פרויקטים 

"(; או )ד( פירעון מלא או חלקי של אגרות החוב  הפרויקטיםהלן ביחד: ")ל  4ופרויקט שננדואה 

, אם יונפקו,  יונפקוש  אחרותחוב    אגרותמלא או חלקי ש ל   פירעון ו/א ו   , )סדרה ב'( של השותפות

   .השותפות של תוייעודי מימון תוחבר ידי   עלאו /ועל ידי  השותפות 

 ריבית   .2

שתשולם    5.5%  של)לתקופה של שלושה חודשים( בתוספת מרווח בשיעור    ריבית שנתית ליבור 

לרבעון.   למרווח משת2023בדצמבר,    1-מהחל  אחת  יעלה  המרווח  - 6%  שבין  בשיעורים  נה, 

6.25%.   

 לוח סילוקין  .3

 
 "(.  המימון הפרויקטלילדיווח הקודם )להלן: " 1כמתואר בסעיף   1
 אגרות החוב )סדרה ב'( של השותפות .  2
  אשר השותפות של 2020 לשנ ת המאוחד הכספי לדו ח 8 ביאור ראו נוספי ם לפרטים. פיננ סי ומוסד בנקאי תאגידהלוואה מ  3

 (.2021-01-048372: מספר)אסמכתא  2021 במרץ 26 מיום השותפו ת של 2020 לשנ ת התקופתי לדו ח צורף
 המימון הפרויקטלי .  4



 

 

 במועד הפירעון הסופי.  מלוא סכום הקרן ייפרע בתשלום אחד .3.1

שיופקדוסכומים   .3.2 רבעון    עודפים  כל  בתום  ישמשו  להלן(  )כהגדרתו  התקבולים  בחשבון 

)למעט   דולר ארה"ב  10של    סכום המינימליה לפירעון ההלוואה  זה  מיליון  עשוי  . סכום 

של   לסכום  עד  לעלות  ההלוואה  חיי  ארה"ב    20בהמשך  דולר  א מיליון  רועים  יבקרות 

  (.בהסכםמסוימים כפי שנקבע 

 

 פירעון מ וקדם .4

 הזכות לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם ללא קנס. לשותפות תהא   .4.1

בהסכם נקבע מנגנון פירעון מוקדם מנדטורי )מלא או חלקי לפי העניין( מהתקבולים של  .4.2

מכירת זכויות באיזה מבין הפרויקטים של השותפות )לרבות מכירת זכויות בחברות הבת  

 5המחזיקות בפרויקטים(.

 

 אמות מידה פיננסיות  .5

"( לשווי נכסי הקבוצה לא יעלה על  הקבוצה)להלן ביחד: "  במאוחדתפות  יחס חוב של השו .5.1

 2P - )מחושב על בסיס שווי התזרים המהוון של הפרויקטים לעתודות המסווגות כ  70%

 אשר יבחן על בסיס רבעוני.   ,(10%מהוון בשיעור של  

תיבחן על בסיס  חודשים(, אשר    12לשותפות יכולת פירעון של ההתחייבויות לזמן קצר ) .5.2

 רבעוני. 

לשותפות יכולת פירעון של ההתחייבויות עד למועד הפירעון של ההלוואה, אשר תיבדק על   .5.3

 בסיס חצי שנתי. 

 

 בטוחות  .6

 .Navitas Buckskin US LLCשעבוד על מניות  .6.1

 6בפרויקט בקסקין.  Navitas Buckskin US LLCשעבוד שני על זכויות  .6.2

 בפרויקטים דנברי ונצ'ס.   Navitas Petroleum Onshore LLCשעבוד שני על זכויות  .6.3

חשבון תקבולים בו יופקדו תקבולים של    -שעבוד על חשבונות בנק שיפתחו מכוח ההסכם  .6.4

וחשבון רזרבת ריבית    ("חשבון התקבוליםלהלן: " לעיל ו)  השותפות מחברות הבנות שלה

 . החודשים הקרובים 12-לריבית  הבו יופקד סכום השווה לסכום 

 בהיקף  Navitas Petroleum Holdings LLC  שעבוד על הלוואת בעלים בין השותפות לבין  .6.5

 . ארה"ב  דולר מיליון 40-כשל 

 

 עילות עיקריות להעמדה לפירעון מיידי .7

במסגרת ההסכם נקבעו עילות מקובלות להעמדת המסגרת לפירעון מיידי, לרבות: אי עמידה  

בתשלומי ההלוואה; אי עמידה באמות המידה הפיננסיות; אירוע בעל השפעה מהותית לרעה;  

ת  נו בקשר עם חברות ב   Cross Defaultאי עמידה במצגים או התחייבויות; חדלות פירעון; אירו ע 

  45מיליון דולר ארה"ב ומעלה; מקרה של כוח עליון הנמשך מעל    2של השותפות בסכום של  

 ימים וכיוצ"ב. 

 
ובלבד שההעברה כאמור משמשת לצורך תשלום התחייבויות   16.5%למעט העברת זכויות בפרויקט שננדואה בשיעור של עד   5

 הון בקשר לפרויקט שננדואה .
 . השותפות של'(  ב)סדרה  החוב אגרות  של הנאמנו ת לשטר 5.9.3 סעיף בהוראות עומד השעבוד  6



 

 

 

 הוראות שונות .8

בשותפות .8.1 שליטה  שינוי  של  פ תהיה    למלווה  ,במקרה  לדרוש  של יהזכות  מיידי  רעון 

 7. ההלוואה

 בהסכם נקבעו עילות לשיפוי המלווה כנהוג בהסכמים מסוג זה.  .8.2

 נטילת חוב פיננסי נוסף, למעט חריגים המפורטים בהסכם.  תוגבל בהיקף השותפות  .8.3

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ, 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל 

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים 

 

 
)א( השותף הכללי חדל מלכהן כשותף הכללי בשותפות; )ב( מר גדעון תדמור    –" )כהגדרת המונח שליטה בהסכם(  שינוי שליטה"  7

חדל מלשלוט בשותף הכללי בשותפות; )ג( במקרה בו מר גדעון תדמור שולט בשותף הכללי בשותפות במשותף בדרך של קבוצת  
חדל:   הוא  )1)שליטה  כאמור;  השליטה  בקבוצת  לשלוט  של  2(  שיעור  מלהחזיק  השליטה    30%(  מאמצעי  באחד  יותר  או 

יחידות השתתפות של השותפות; )ה( כל אדם או חבר בני    3,740,830בשותפות; )ד( מר גדעון תדמור חדל מלהחזיק בלפחות  
בשותפות;  ו השליטה  את  רכשו  מל-אדם  חדלה  השותפות  או  שלוט)ו(  ישיר  של    באופן  בזכויות  המחזיקה  ישות  כל  עקיף 

 הפרויקטים הקיימים במועד ההסכם, למעט מכירה מלאה של הזכויות באותה יישות כאמור.  
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