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 א.ג.נ.,
 ויתןולמימון חלקה של השותפות בעלויות פיתוח פרויקט הנדון: 

בין  )Commitment Letter( התחייבותמכתב נחתם  2016 בנובמבר 26ביום  ,כיהשותפות מתכבדת להודיע 
לחתום על עסקת  ,״(חתמיםה)להלן ביחד: ״ J.P. Morgan Limited -ו HSBC Bank Plcלבין השותפות 

 כאשר הנוסח המוסכם של מסמכי המימון צורף כנספח למכתב ההתחייבות ,מימון שכל תנאיה הוסכמו
ידי השותפות, נחתם מכתב התחייבות -חתימת מכתב ההתחייבות עלבד בבד עם . ״(הסכם המימון״להלן: )

. "(השותפויות)אבנר והשותפות להלן ביחד: " שותפות מוגבלת לבין החתמים -זהה בין אבנר חיפושי נפט 
 ת לארגן את ההלוואה,יוידי השותפו-, שמונו באופן בלעדי על, התחייבו החתמיםמימוןה מיפי הסכ-על

 ןלמימון חלק recourse-limitedימון פרוייקטלי מסוג מ( %50-%50)בחלקים שווים ת יולהעמיד לשותפו
כל אחת ״(. ההלוואה)להלן: ״ (%100מיליארד דולר ) 1.75עד  1.5של  כוםבסיתן, ובפיתוח פרוייקט לו

 20עד ליום  ,להתקשר בהסכם המימון בהתאם לתנאים שסוכמו כאמור רשאיתתהא  מהשותפויות
  .2017בפברואר 

תהיה זמינה למשיכה בהתקיים מספר תנאים  מהן אשר כל אחתמסגרות, למחולקת תהא ההלוואה 
חתימת חודשים ממועד  48תיפרע בתשלום אחד בחלוף ההלוואה קרן  כמפורט בהסכם המימון. ,מוקדמים

מחושבת די שלושה חודשים, ימשתנה אשר תשולם מריבית  תישאההלוואה הינה דולרית ו .הסכם המימון
שעבד השותפות את זכויותיה תלהבטחת פירעון ההלוואה  דשים בתוספת מרווח.ולשלושה ח LIBORלפי 

זכות חזרה לא תהא ולמלווים  recourse-limitedמסוג  תהא. ההלוואה לוויתןבנכסים הקשורים לפרויקט 
  לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם.

החתמים יהיו רשאים לבטל את התחייבותם להעמיד את ההלוואה עד למועד החתימה על הסכם המימון 
 Material)בהתקיימות אירועים או נסיבות אשר משפיעים מהותית או עשויים להשפיע מהותית לרעה 

Adverse Change)ייבות., כמפורט במכתב ההתח 
, כנגד תשלום דמי 2017בפברואר  20לשותפות הזכות לבטל את מכתב ההתחייבות עד לא יאוחר מיום 

במידה שהשותפות תממש את זכותה להתקשר בהסכם המימון, תפרסם השותפות דיווח מיידי  ביטול.
 . על תנאי ההלוואה מפורט

 בכבוד רב,      
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