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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת  

 )"השותפות"(

 2022,  בספטמבר 28

 לכבוד 
 רשות ניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א 

 לכבוד 
 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 

 באמצעות המגנ"א  

 

  א.ג.נ.,
 ה לרכישת תגליות ימיות באיי פוקלנד עסק  השלמתהנדון: 

 

"  (040482-01-2022  )אסמכתא מספר:  2022באפריל    17  יוםהשותפות מ   בהמשך לדיווח  1"( העסקהדיווח  )להלן: 

, שהעיקרית באיי פוקלנדנפט ימיות ת  ותגליבמספר מהזכויות  65%רכישת להסכמי עסקה מחייבים  בדבר חתימת 

ולמינויה (,  "נכס הנפטאו "  "הפרויקט)להלן: "  ורישיונות אקספלורציה נוספים  Sea Lionבהן הינה תגלית הנפט  

הושלמה   2022בספטמבר    22 ביוםכי  השותפות מתכבדת לעדכן  ,  "(העסקה"   )להלן:  כמפעילת הפרויקט החדשה 

 . העסקה

 Petroleum Development  Navitasבמלוא הון המניות שלמחזיקה   2Navitas Petroleum Limited עם השלמת העסקה,

3td.L and Production  ( בשמה הקודם  PMO  :להלן(  )”NPDP“)  ,ו במסגרת העסקה  הנרכש  אשר  ,-  NPDP   מחזיקה 

   .בנכס הנפטמפעילה הינה ה NPDP .נכס הנפטהזכויות במ 65% -ב

העסקהבנוסף,   השלמת  הסכם   תשלוםמהמוכרת    Navitas Petroleum Limitedקיבלה    ,במסגרת  לתנאי  בהתאם 

המניות )"  מיהסכנחתמו  ו   רכישת  משותף  הנפט"(  JOAתפעול  נכס  ברישיונות  המחזיקים  עיקרי  ,בין    הם אשר 

 .העסקהמפורטים בנספח לדיווח 

 . ולקידום מימון הפיתוח   Sea Lionתגלית הנפט  של  של שלב א'  לגיבוש תוכנית פיתוח חדשה ויעילה  השותפות פועלת  

 .העסקהתנה להם בדיווח  י דיווח זה תהא המשמעות שנבלמונחים שאינם מוגדרים 

 : ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן  בנכס הנפטהשותפים  

Navitas Petroleum Development and Production Ltd.            65% 

35%                                                  4Rockhopper Exploration plc   

 

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ  

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 ודירקטור  , מנכ"ל עמית קורנהאוזר   

 תמר רוזנברג, סמנכ"לית כספים     

 
אסמכתא  )  בדבר קבלת האישורים הרגולטורים העיקריים הדרושים להשלמת העסקה  2022ביולי    26מיום  וכן דיווח השותפות    1

 . ( 2022-01-078183מספר: 
 חברה בת המאוגדת באנגליה המוחזקת במלואה על ידי השותפות.   2
השלמת    לאחר.  Navitas Petroleum Limited  של  בבעלותה המלאהאשר נרכשה במסגרת העסקה והינה    המאוגדת באנגליהחברה    3

החברה   שם  שונה   Navitas Petroleum Development and  -ל  Premier Oil Exploration and Production Limited  -מהעסקה 
Production Ltd.    מיליון דולר, אשר ניתנות לניצול בעתיד כנגד   700-של כבסך כולל    בנכס הנפט השקעות עבר לצורכי מס  לחברה זו

 .מנכס הנפטהכנסה חייבת במס 
 באמצעות חברות בנות. או  במישרין האחזקה  . (RKH, תחת הסימול AIMחברת נפט וגז הנסחרת בבורסת לונדון )  4
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