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 א.ג.נ.,

משקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב לקבלת התחייבויות מוקדמות מתוצאות מכרז  הנדון:

 הודעה על קיום תנאי מתלה בהסכם המכר עם נובלו של החברה

 

הדוח )להלן: "( 2018-01-008823)מס' אסמכתא  30.1.2018בהמשך לאמור בדוח מיידי מיום 

 Noble Energyבדבר חתימת הסכם מכר מותנה עם "( אודות חתימת הסכם המכר

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

פי -( באישורים ובזכויות ובהתחייבויות על7.5%וחלק יחסי )"דלית"  I/13 -"תמר" ו I/12בחזקות 

)מס' אסמכתא  1.3.2018ולדוח מיידי משלים מיום , "(הזכויות הנרכשות)להלן: " הסכמים נלווים

קבלת התחייבויות להתקיים מכרז  8.3.2018החברה מתכבדת להודיע כי ביום (, 2018-01-016854

 של החברה '(בשל אגרות חוב )סדרה בקשר עם הנפקה אפשרית משקיעים מסווגים מוקדמות מ

  . תשמש לרכישת הזכויות הנרכשות מנובל , אשר תמורת הנפקתן"(המכרז)להלן: "

ע.נ. אגרות ₪  1,000כוללת אשר כל אחת מהן  ,במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות

 רה ב'( בדרך של מכרז על מחיר היחידה.חוב )סד

 יחידות 2,332,216במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 

התחייבויות להיענות להחברה החליטה , מתוכן אלפי ש"ח 2,196,557 -בהיקף כספי כולל של כ

במחיר , אלפי ש"ח 1,793,699 -יחידות בהיקף כספי כולל של כ 1,937,040מוקדמות לרכישת 

כי תמורת לחברה , וזאת לאחר שנובל אישרה "(מחיר הסגירה" –)להלן  ש"ח 926 של  ליחידה

בסכום הנמוך באופן מהותי מהערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה ב'( )לפני הפחתת ההנפקה אינה 

 .(עמלות הפצה והתחייבות מוקדמת

)ז( לדוח  6יים התנאי המתלה המפורט בסעיף לאור האמור )ובכפוף לקיום המכרז הציבורי( התק

 מכר.ההסכם אודות חתימת המיידי 

מחיר הסגירה יהווה את מחיר היחידה המינימלי במסגרת הצעה לציבור של אגרות חוב )סדרה 

בדרך של הצעה אחידה במסגרת דוח הצעת מדף שיפורסם מכח תהיה תיעשה שאשר ככל  ,ב'(

. יובהר כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת ההצעה 4.7.2017תשקיף המדף של החברה מיום 

 לציבור ככל שתתקיים.  



 

ואין  אין באמור בדוח זה ליצור התחייבות כלשהי של החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב כאמור

ביצוע ההנפקה ופרסום דוח  .בו משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה

מכר בין הבין היתר, לקבלת אישורים שונים הדרושים להשלמת הסכם הצעת המדף כפופים, 

לרישום למסחר  לניירות ערך בתל אביב בע"מ היתר, אישור דירקטוריון החברה ואישור הבורסה

 .ככל שתונפקנה ה,של אגרות החוב שתונפקנ
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 תמר פטרוליום בע"מ
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