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 חתימת הסכם מכר מותנה לרכישת זכויות בחזקות תמר ודליתדוח משלים לדוח אודות הנדון: 

 (2018-01-008823)מס' אסמכתא:  30.1.2018מור בדוח המיידי של החברה מיום בהמשך לא

 Noble Energyעם  חתימת הסכם מכר מותנה, בדבר "(הדוח אודות חתימת ההסכם)להלן: "

Mediterranean Ltd. " :( 100%)מתוך  7.5%"(, לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של נובל)להלן

וחלק ", בהתאמה(, תמר ודלית חזקות" ו"הזכויותדלית" )להלן: "" I/13 -"תמר" ו I/12בחזקות 

"(, ההסכםפי הסכמים נלווים )להלן: "-( באישורים ובזכויות ובהתחייבויות על7.5%יחסי )

 :להבהיר בזאת כדלקמןמתכבדת החברה 

תמורת ההנפקה תהיה ( לדוח אודות חתימת ההסכם, יובהר כי אם 3.ז)6בהתייחס לסעיף  .1

מהותי, לפי שיקול דעתה של נובל, מהערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה  באופן הנמוךבסכום 

לא יתקיים תנאי מתלה הקבוע , הפצה והתחייבות מוקדמת או ב'( לפני הפחתת עמלות חיתום

לתיאור התנאים המתלים להשלמת תבוטל. הנפקת אגרות החוב והסכם הלהשלמת בהסכם 

הצעה פרטית לדוח המיידי המתוקן בדבר  4.9ההסכם ומצבם נכון למועד זה ראו סעיף 

חריגה, הצעה פרטית מהותית ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של 

 לדוח זה.בסמוך המפורסם  החברה

)מספר אסמכתא:  4.7.2017של החברה מיום ותשקיף המדף כמתואר בתשקיף להשלמה  .2

 Operatingת התפעול המשותפת )"(, החלטות ועדהתשקיף( )להלן: "2017-01-056551

Committee) תתקבלנה בהצבעה של שניים או יותר מהשותפים המחזיקים בפרויקט תמר ,

מהזכויות בחזקה )צדדים קשורים כהגדרתם בהסכם יחשבו כצד אחד(.  68%יחד לפחות 

  ( לתשקיף.4. יג)6.7.2לפרטים נוספים אודות ועדת התפעול וסמכויותיה ראו סעיף 

להלן תוכנית העבודה לנספח א' לדוח אודות חתימת ההסכם,  3בסעיף אמור בהמשך ל .3

 :המתוכננת בחזקת תמר



2 

 

 

 

 חזקת תמר

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של  תקופה
 תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
 1הנפט )באלפי דולר(

היקף השתתפות בפועל 
הזכויות של מחזיקי 

 חברהההוניות של ה
 בתקציב )באלפי דולר(
בהנחה של השלמת 

 (16.75%ההסכם )קרי: 

המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה  • 2ואילך 2018
 . 3שוטפים

( ככל MRU) MEGהקמת מתקן לטיפול בנוזל  •
 .2021עד  2019שיוחלט להקימו, במהלך השנים 

למתקני פרויקט  SWהשלמת חיבור קידוח תמר  •
)ח( 6.7.2תמר. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 .לתשקיף
פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים  סיום •

 .Western Gecoבאמצעות חברת 
עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה,  המשך •

בין היתר, בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה 
והשלמות ותכנון והכנות לביצוע קידוחים 

  נוספים. 
, ככל נוספים והשלמות קידוחים יחתקד •

 בפועל ההפקה לנתונישיידרש, בהתאם 
 .ולביקושים בשוק

 ובכלל, נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי •
 .החזקה בשטח עמוקות למטרות פרוספקט, זה

 לצמצום מערכות להתקנת פרויקט וסיום המשך •
 .תמר מפלטפורמת פליטות

שידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן  •
 אמצעי ושיפורקבלה, לרבות הוספת מבנים ה

 .אבטחה
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 נו כדלקמן:בטרם השלמת העסקה נשוא ההסכם הי תמר ודלית שיעור ההחזקות בחזקות

Noble Energy Mediterranean Ltd.   32.50% 

 28.75%  שותפות מוגבלת 2-ישראמקו נגב

 22.00%  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 9.25%  תמר פטרוליום בע"מ

 4.00%  דור חיפושי גז שותפות מוגבלת

 3.50%  אוורסט תשתיות שותפות מוגבלת

 100%  סה"כ
 

                                                 
 המפורטים להלן הינם סכומים נומינליים. הסכומים  1
 . של המאגר לרבות הוצאות בגינן נטישהפעולות הטבלה להלן אינה כוללת   2
מן העתודות  החברה, ראו נתוני תזרים מהוון המיוחס לחלק לחברהרויקט תמר המיוחסים לפרטים בדבר עלויות הפעלה בפ  3

 (.2018-01-012318)מס' אסמכתא  14.2.2018בדוח המיידי מיום שבפרויקט תמר, כמפורט 
 .הנפט בנכס השותפיםידי -על אושר טרם  4
 .הנפטבנכס ידי השותפים -אושר במלואו על טרם  5
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 השלמת העסקה נשוא ההסכם הינו כדלקמן: לאחר תמר ודלית קותשיעור ההחזקות בחז

 28.75%  שותפות מוגבלת 2-ישראמקו נגב

Noble Energy Mediterranean Ltd.   25.00% 

 22.00%  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 16.75%  תמר פטרוליום בע"מ

 4.00%  דור חיפושי גז שותפות מוגבלת

 3.50%  וגבלתאוורסט תשתיות שותפות מ

 100%  סה"כ

 
 

 בכבוד רב,

 תמר פטרוליום בע"מ   

 , מנכ"לליעמי ויסמן"י ע 

 ויובל רייקין, סמנכ"ל כספים
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