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 Nobleעם  בלעדילא מחייב ולא מקיימת משא ומתן היא החברה מתכבדת להודיע כי בימים אלה 

Energy Mediterranean Ltd. " :( לחתימת הסכם מחייב לרכישת זכויות השתתפות נובל)להלן"

הזכויות " ו"החזקותדלית )להלן: " I/13תמר ובחזקת  I/12( בחזקת 100%)מתוך  7.5%בשיעור של 

בדרך של הקצאה תהא  התמורה ויתרת ,במזומןתהא חלקה ", בהתאמה( בתמורה שהנרכשות

ידי החברה -בדרך של הנפקת אגרות חוב עלתמומן פרטית של מניות החברה לנובל. התמורה במזומן 

אגרות החוב לציבור, וזאת מבלי לפגוע בדירוג אגרות החוב )סדרה א'( של החברה )להלן: "

פגוע ביחסי כיסוי החוב של אגרות החוב הקיימות, בכפוף להתאמות כפי "( ומבלי להקיימות

 .הזכויות הנרכשות אינן כפופות לתמלוגים לצדדים שלישייםכי  ,יצוין .שיקבעו בהסכם

מזכויות ההשתתפות )מתוך  32.5% -נובל הינה המפעילה בפרויקט תמר ומחזיקה נכון למועד זה ב

 ( בחזקות.100%

העסקה המתוארת לעיל כפופה להשלמת המשא ומתן בין הצדדים ולחתימה על הסכם ובהר כי מ

כפוף להתקיימות מספר תנאים  בשלב זה מעריכים הצדדים כי ההסכם המחייב יהיהמחייב. 

הממונה על ענייני הנפט אישור האורגנים המוסמכים בחברה ובנובל, אישור קבלת , וביניהם מתלים

אישורים , אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ווהמים האנרגיה, הלאומיות התשתיותבמשרד 

 ככל שידרשו. ,נוספים

ההסכם המחייב, מהווה מידע  תנאילהמפורט לעיל בנוגע  המידע - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, אשר אין כל וודאות כי 1968-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח32צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 

לו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש באופן השונה מהותית יתממש, כו

מחייב, כי ה ההסכםמהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי הצדדים יגיעו להסכמה על תנאיו של 

 התנאים כל כי וודאות ואין, אחרים בתנאיםההסכם המחייב ייחתם בתנאים המתוארים לעיל או 

 .יתקיימו, שייחתם וככל אם, המחייב בהסכם שייקבעו המתלים

 בכבוד רב,
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