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 הארכת תקופת בלעדיות ועדכון תאריך היעד לחתימה    -  Lion-Seaתגלית הסכמי הבנות הנדון: 

 

בהסכמי  השותפות  התקשרות  בדבר  "(,  הדיווח הקודם"  להלן:)  1, 2021  ,בדצמבר  8השותפות מיום    בהמשך לדיווח

מחודשים   הימית    65%לרכישת  הבנות  הנפט  תגלית  ברישיונות  פוקלנד    Sea-Lionמהזכויות  ולמינויה שבאיי 

  31  השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום   2, בהתאמה(  ,"נכס הנפט"" ו העסקה"להלן:  )  חדשה כמפעילת הפרויקט ה

 כדלקמן:  )כהגדרתם בדיווח הקודם( הסכמי ההבנות המחודשיםסיכמו הצדדים ל ,2022,  בינואר

( ii)  4; 2022  במרץ,  31(  iתוארך עד המוקדם מבין: )  3תקופת הבלעדיות המחייבת   -  הארכת תקופת הבלעדיות .1

על   הצדדים  זומחייביםהעסקה  ה  הסכמי חתימת  תקופה  במהלך   .  HBR  ,PMO  ו-RKH    בדיווח )כהגדרתם 

 .עם צדדים שלישיים הנפט  בנוגע לנכסאו להתקשר אינם רשאים לקיים מגעים הקודם( 

לחתימההתאריך  עדכון   .2 המחודשים    -  יעד  ההבנות  להסכמי  מסמהצדדים  על  לחתום  העסקה  כיפעלו  י 

 אלא אם יסכימו על דחיית תאריך היעד לחתימה. , 2022במרץ,  31ליום המחייבים עד 

 
ת ו)למעט תקופלהם    את הצדדים  יםמחייב אינם    המחודשים  ההבנותהסכמי    -  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

כל צד בעלויות העסקה שלו והתחייבויות לסודיותהבלעדיות ידי  על   הסכמיהמועד הצפוי לחתימת  (.  , נשיאה 

אין כל וודאות , אשר  1968-התשכ"ח,  מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערךמחייבים  העסקה ה

 ים מחייב   הסכמים תנאי  יגיעו להסכמה על  להסכמי ההבנות המחודשים  ובפרט אין וודאות שהצדדים    ,כי יתממש

עשוי להתממש האמור  המידע    הקודם.וכי תנאי ההסכמים המחייבים, ככל שיחתמו, יהיו בהתאם לאמור בדיווח  

מהותית   שונה  עקב  באופן  הצדדים  וזאת  בין  להסכמות  הגעה  אי  זה,  ובכלל  שונים,  ההבנות  גורמים  להסכמי 

התפתחויות מכתוצאה  וכן    בדיווח הקודםאו הגעה להסכמות שונות מהמפורט    עסקהבקשר עם ההמחודשים  

השותפות בשליטת  שאינם  חיצוניים  ובגורמים  הכלכלית  עשויות בנוסף    .בסביבה  הנ"ל  וההשערות  ההערכות 

 יםמחייב  מיםהתקשרות בהסכלהתעדכן כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט.  

 .פי כל דין-והאישורים הנדרשים עלשל השותפות  כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים    עסקה ה  והשלמת

    

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 
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 .PL004c - ו PL032 PL004bרישיונות:  3ק"מ צפונית לאיי פוקלנד, וכולל  220 -מערב האוקיינוס האטלנטי, כ- ם בדרוםממוק Lion-Seaשדה הנפט    2
 בדיווח הקודם.  1.3סעיף כמפורט ב  3
  תקופה זו אינה מוארכת .  יום מחתימת הסכם ההבנות  150תקופת בלעדיות מחייבת בתוקף עד    )כהגדרתו בדיווח הקודם( קובעצדדי  -הסכם ההבנות הדו    4

   .במסגרת הסיכום בין הצדדים להסכמי ההבנות המחודשים נשוא דיווח זה 
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