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  לכבוד  לכבוד 
  אביב בע"מ -לניירות בתלהבורסה   רשות ניירות ערך 
  2רח' אחוזת בית   22רח' כנפי נשרים 

  6525216אביב  -תל 95464ירושלים  
  באמצעות מגנ"א  באמצעות מגנ"א 

 
 

 ג.א.נ.,
 
 

  ATP Oil and Gas Corporation פרישת הנדון: 
    "שמשון" )"החזקה"( I/18בחזקת   מהסכם התפעול המשותף

 
 

( בפרק א' )תיאור עסקי השותפות( בדוח התקופתי של השותפות  3)-(2)1.6.1.10  -ו  1.6.1.1סעיפים  בהמשך לאמור ב
שותפי החזקה  (, מתכבדת השותפות להודיע כי2020-01-028809)אסמכתא    24.3.2020יום  שפורסם ב   2019לשנת  

לפיו   פרישה  בהסכם  "  ATP Oil and Gas Corporationהתקשרו  בהליכATP)להלן:  נמצאת  אשר  פירוק, "(,  י 
"( ותפרוש מהחזקה )להלן: הסכם התפעולתפרוש מהסכם התפעול המשותף שנחתם בין השותפים בחזקה )להלן: "

 "(.  הסכם הפרישה"
 

העבירה את   ATPמהסכם התפעול ומהחזקה.    ATPבמסגרת הסכם הפרישה הוסדרו, בין היתר, תנאי הפרישה של  
 Petroleum Services  -"(, ללא תמורה, ליתר שותפי החזקה )למעט להזכויות המועברותזכויותיה בחזקה )להלן: "

Holding AS :באופן שלאחר העברת הזכויות המועברות שיעור האחזקות בחזקה יהיה כדלקמן ) 
 

 52.77% , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 
 21.122%   1בע"מ נפטא חברה ישראלית לנפט  

 10.554% חברת הנפט לישראל בע"מ -חנ"ל 
 10.554% השותפות 

Petroleum Services Holding AS 5% 
 

העברת הזכויות המועברות ליתר השותפים בחזקה כאמור לעיל כפופה לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד 
 "(.הממונההאנרגיה )להלן: "

 
להסכם    2020ביולי    21ביום   בהתאם  המועברות  הזכויות  העברת  לאישור  בבקשה  לממונה  החזקה  שותפי  פנו 

 הפרישה ושותפי החזקה ממתינים לאישור הממונה להעברת הזכויות המועברות.  
 

  

 
השותפות    1 ידיעת  המלח  למיטב  ים  חנ"ל  לשעבר  המוגבלות  השותפויות  של  היחידות  מחזיקי  עבור  בנאמנות  הינה  ההחזקה 

 .  , שותפות מוגבלת2נגב   ישראמקו(, שמוזגו עם ולתוך 10.561%( ונפטא חיפושים )10.561%)

http://www.modiin-energy.com/
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 נכון למועד דוח מיידי זה וטרם העברת הזכויות המועברות הינם כדלקמן: השותפים בחזקה ושיעור החזקותיהם 
 10% –השותפות 

   50% -, שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב 
 10%   -חברת הנפט לישראל בע"מ  – חנ"ל 

 20%2 -נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ 
ATP Oil and Gas Corporation - 5% 

Petroleum Services Holding AS  )5%  -)המפעילה 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 ( בע"מ 1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 שותפות מוגבלת  -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין
 על ידי רון מאור, מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי 

 

 
( ונפטא  10%המלח )"ל ים חנבנאמנות עבור מחזיקי היחידות של השותפויות המוגבלות למיטב ידיעת השותפות ההחזקה הינה    2

 . , שותפות מוגבלת2נגב  ישראמקו (, שמוזגו עם ולתוך 10%חיפושים )
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