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  נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
 "(השותפות )"

 
 2022 ,בינואר 27

 
 לכבוד 
 ערך  ניירות  רשות
 22 נשרים  כנפי רחוב

 ירושלים 

 לכבוד 
 "מ בעאביב -בתל  ערך לניירות   הבורסה

 2 בית אחוזת רחוב
 אביב  -תל

 

  ג.נ.,.א
 

   תוימי-תתתשתית ו בקרה ,הפקה תומערכלהקמת  הסכםחתימת  - פרויקט שננדואה : הנדון
 

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

  , לרבות הסכם "(הפרויקטפרויקט שננדואה )להלן: " מהותיים בקשר עם פיתוח  ההסכמים  הימת  חתלבהמשך  

  הסכמים להקמת צנרות יצוא הנפט והגז מפלטפורמת ההפקה   ,Transoceanקבלת שירותי קדיחה והשלמה עם  ל

בהמשך  כן  ו ;  FPS-הומסירה של  הקמה  לתכנון, רכש,    והסכם  לצנרות הולכה קיימות  "(FPSהצפה )להלן: "

שותפות מתכבדת  ה  2, השלמת המימון הפרויקטלי לפיתוח הפרויקטלו(  FIDבלת החלטת ההשקעה הסופית )לק

   לעדכן כדלקמן:

לאחר  כי  את השותפות  עדכנה    ,"(המפעילה)להלן: " BOE Exploration & Production, LLC  ,מפעילת הפרויקט

הפקה  ה  תו רכמעלהקמת  הסכם    2022  ,בינואר  25ביום  נחתם  השלמת הליך תחרותי שכלל מספר מציעים,  

)להלן:    Subsea 7 S.A.3עם חברת    ,"(תוימי-ת התתוהמערכ )להלן: "  בפרויקט ת  וימי -תתהתשתית  הוהבקרה  ו

   .("ההסכם"

  שתחבר את בארות הפיתוח   , תוימי-תתה ת  ומערכ השל    ומסירה   קמה, התכנון, רכששירותי  קבלת  ההסכם כולל  

העלויות הכרוכות בהסכם    .גזהייצוא    והקמת צנרת  FPS-שירותים בקשר עם התקנת הוכן  ,  FPS-ל  בפרויקט 

   4.הפיתוח תקציבב  נמוכות מאלו שתוקצבו הינן

הפרויקט, והחתימה עליו מהווה התקיימות אחד מהתנאים    פיתוח להאחרון  המהותי  ההסכם    הינו ההסכם  

 . שיכה ראשונה של המימון הפרויקטליהמתלים למ

בסוף  להתחיל  צפויה  מהפרויקט  ההפקה  להערכת המפעילה,  ,  לפיואשר    ,פיתוח הפרויקט מתקדם על פי התכנון

 . 2024שנת 

מידע צופה פני עתיד    הינן  לתחילת ההפקה מהפרויקט  בנוגע   ההערכות  –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

מידע הנדסי,  ,  הצפויההקידוח    תקופתהמתבססות, בין היתר, על    ,1968-התשכ"חך,  כמשמעו בחוק ניירות ער

ההערכות הנ"ל  . התקדמות הקידוחים בפועלבהכוללים, בין היתר, כלכלי ואחר, ואשר תלויות במגוון גורמים 

, וכן  גורמיםיחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון אם עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית 

בשל גורמים בלתי צפויים הקשורים  ו/או  ים  טכניהתפעוליים והתנאים  הו/או  ישתנו ההערכות שנתקבלו,    אם

  .נפט  פיתוח פרויקטי בפעולות 

 
 (.048372-01-2021)אסמכתא מספר:  2021במרץ,  26כפי שפורסם ביום   1
)אסמכתאות מספר:   2021 ,בנובמבר 21 -ו 2021 , באוגוסט 26 , 2021 ,באוגוסט 5 ,2021 ,ביוני 16, 2020 , ביולי 2ראו דיווחי השותפות מיום   2

 .(, בהתאמה 2021-01-099529 -ו 2021-01-127782 ,2021-01-071194, 2021-01-039655 ,2020-01-070536
 ונסחרת בבורסת אוסלו.  לוקסמבורגהמאוגדת בחברה   3
)אסמכתא    2021  , באוגוסט  26)ראו דיווח מיידי של השותפות מיום    2021אושר על ידי שותפי הפרויקט בחודש אוגוסט  הפרויקט  תקציב פיתוח    4

 .((2021-01-071194מספר: 
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  :שננדואה בנכס הנפט  השותפים
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 נפט וגז ניהול בע"מ  פלר

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, 
 שותפות מוגבלת

 יו"ר הדירקטוריון ,  גדעון תדמור"י ע

 מנכ"ל ודירקטור , קורנהאוזרעמית 

 
 . של השותפות  בשליטה מלאה )בשרשור(חברה פרטית המאוגדת בארה"ב ו 5
 .HEQ Deepwater על ידי חברה פרטית המוחזקת במלואה  6
 .  Blackstoneחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת  7
 . Blackstoneחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת  8

49% 5ShenHai  LLC 

20% 6BOE II Shen LLC 

20.05% 7Beacon Offshore Energy Development LLC 

10.95% 8BOE II Exploration LLC 
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