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 אנגליהרכישת זכויות נפט בהתקשרות במכתב כוונות להנדון: 
 

 
"(, המוכרעם צד שלישי בלתי קשור )"השותפות מתכבדת להודיע כי התקשרה במכתב כוונות 

ואשר  בטריטוריה השייכת לאנגליה, ים הצפוניבבמים רדודים ברישיון ימי לרכישת זכויות 
ר עיקריו (, אש, בהתאמה"מכתב הכוונות"" והרישיון")המטרות העיקריות בו הן מטרות נפט 

 הינם כדלקמן:
 
( 100%)מתוך  25%, תרכוש מהמוכר תאגיד מוחזקהשותפות, במישרין או באמצעות  .1

 (."הזכויות הנרכשות)" ההשתתפות ברישיוןמזכויות 

 

 175סך של  , במועד השלמת העסקה,בתמורה לזכויות הנרכשות תשלם השותפות למוכר .2
 .בגין החזר הוצאות עבראלפי דולר 

 
שון אהקידוח הר( מההוצאות בקשר עם ביצוע 100%)מתוך  33 1/3%ן תממ תהשותפו

 .בשטח הרישיון
 

אשר יסדיר את  (Operating Agreement) הסכם תפעול משותףיתקשרו בהצדדים  .3
כמפעיל ישמש "(. המוכר הסכם התפעול המשותףהפעילות המשותפת בשטח הפרויקט )"

 .העסקה המשותפת בשטח הרישיון
 
השותפות וצדדים שלישיים פוטנציאליים נוספים, בקשה במכרז לקבלת המוכר יגיש בשם  .4

בתנאים "(. השותפות תצורף לבקשה הרישיון הנוסף)" רישיון ימי נוסף באיזור הרישיון
העסקה המשותפת כמפעיל ככל שיתקבל הרישיון הנוסף, המוכר ישמש  .זהים למוכר

 .בשטח הרישיון הנוסף
 

 בהשלמת בדיקות נאותותית, בין היתר, העסקה נשוא מכתב הכוונות מותנ .5
(Due Diligence)  מפורט על בסיס רכישת זכויות על ידי השותפות, בחתימת הסכם

, בחתימת הסכם התפעול "(ההסכם המפורטהעקרונות המפורטים במכתב הכוונות )"
ובקבלת כל האישורים של האורגנים  המשותף, באישור הרשויות המוסמכות באנגליה

 ל הצדדים.המוסמכים ש
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השיקולים העיקריים אשר עומדים בבסיס התקשרות השותפות בעסקה נשוא מכתב הכוונות 

 הינם כדלקמן:
 

 .ימשיך להיות שותף בשטח הפרויקט וישמש כמפעיל המוכר -
 

 היו מעורבים בתפקידי ניהול בכירים בתעשיית הגז והנפט.מוכר המנהלי  -
 

 .יחסית בעלות נמוכהבמים רדודים דוח הקידוח המתוכנן בשטח הפרויקט הינו קי -
  

 בשטח הרישיון נתגלה בעבר נפט. הקידוח המתוכנן בשטח הרישיון הינו קידוח אימות. -
 

של השותפות לבחינת פרויקטים נוספים בחו"ל על פי  המשך יישום האסטרטגיה -
הקריטריונים שהוצגו בעבר )קידוחים בעלות נמוכה יחסית, השקעה באזורים בעלי רמת 

 סיכון רגולטורית ועסקית נמוכה(.
 

העוסקת  "פרויקט" בשותפות מוגבלתת הגדרן ילעני הבורסהבהנחיות זמניות של יצוין כי 
ה יות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה, אשר פורסמו במחצית השניוגז אשר נייר חיפושי נפטב

או  פיתוחם גז או נפט , נקבע כי שותפות מוגבלת כאמור רשאית לעסוק בחיפושי2015של שנת 
 שלהלן: התנאים מחוץ לישראל ובלבד שמתקיימים המבוצעים הפקתם

 
שהוקנתה  הרשאה פי על כאמור, מתבצעים הפקתם או הגז, פיתוחם או הנפט חיפושי א.

ין זה יהאמורות. לענ הפעולות מתבצעות בשטחה אשר המדינה דיני פי על כדין לשותפות
שהוקנתה  כהרשאה השותפות ידי על המוחזק לתאגיד שהוקנתה יראו בהרשאה

 לשותפות.

 
 בשלב החיפוש הנמצא בפרויקט רק כאמור הרשאה לקבל התחייבה או קיבלה השותפות ב.

 .ההפקה בשלב הנמצא ויקטבפר ולא או הפיתוח
 
התקבל אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות להשקיע  –בשותפות קיימת  ג.

 פקודת לתיקון לחוק)ד( 7 בסעיף הקבועה בדרך תאושרבפרויקט כאמור. החלטה כאמור 
 .בשותפות פרטית הצעה אישור לעניין 2015-ה"התשע (,5)מס'  השותפויות

 
תף הכללי בשותפות לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות בהתאם, בכוונת השו

, רישיון וברישיון הנוסף )ככל שיתקבל(ההשתתפות של השותפות לצורך קבלת החלטה להשקעה ב
במסגרת זימון האסיפה יכללו פרטים בהנחיות הזמניות כאמור.  הקבועה בדרך תאושראשר 

 נות בו.נוספים ביחס לרישיון ותוכניות העבודה המתוכנ
 

 מחייבת התקשרות להבטיח כדימכתב הכוונות  על בחתימה אין כי, בזאת יובהר ספק הסר למען
 לרכישת הזכויות הנרכשות ואין כל וודאות כי ייחתם ההסכם המפורט ותושלם העסקה.

 
 

 בכבוד רב,
 

 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין
 שותפות מוגבלת -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין

 מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכלליידי רון מאור,  על
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