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  לכבוד

  רשות ניירות ערך
  22רחוב כנפי נשרים 

 ירושלים

  
  לכבוד

  אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל
  2רחוב אחוזת בית 

 אביב -תל
  

  א.ג.נ.,
  

  EMG-לרכישת זכויות במשאים ומתנים  הנדון:
  

, כפי 2016לשנת  של השותפותלדוח התקופתי  7.30.4 -ו )(ג)2(א)(7.14.2 פיםבהמשך לאמור בסעי

ולדוח המיידי של השותפות מיום , )2017-01-023917(מס' אסמכתא:  23.3.2017שפורסם ביום 

 Noble-השותפות ובין הסכמים שני ) אודות חתימת 2018-01-013587(מס' אסמכתא:  19.2.2018

Energy Mediterranean Ltd " :לבין חברת") נובל(להלן Dolphinus Holdings Limited גז  ייצואל

השותפות ונובל למשא ומתן  מצרים ממאגרי תמר ולוויתן, ובפרט אודות בחינת כניסה שלל טבעי

") ובעלי מניותיה לצורך הזרמת הגז EMG(להלן: "  East Mediterranean Gas Limitedחברתעם 

מתכבדת השותפות להודיע כי החלה, למצרים,  EMG חברתבאמצעות צינור הולכת הגז הקיים של 

לבחינת  EMG -ב שוניםהזכויות העם בעלי  ניםומת יםבניהול משא ,יםימצר וגורמיםנובל ביחד עם 

טבעי גז  לצורך הזרמת EMG הגז שבבעלות בצינור מנת להשתמש-על EMG-רכישת זכויות ב

   .למצרים מישראל

וכי אין ים מחייב מיםעד לחתימת הסכ הצדדיםאינם מחייבים את הנ"ל המשאים ומתנים יודגש כי 

  . ים כאמורמחייב מיםהסכ מוכל וודאות כי ייחת

התקיימות כפופה לתהא ) מו(אם וככל שייחת יםמחייב מיםלתוקף של הסכ םכניסתעוד יצוין, כי 

, ביצוע הנדרשים לפי כל דיןקבלת כל האישורים הרגולטורים , תנאים מתלים שונים, ובין היתר

והסדרת  EMGמנת לבחון ולאשר את האפשרות להשתמש בצינור של -מבחנים טכניים על

  .יהמניותובעלי  EMGת הפתוחות של יוהבוררו

משאים ומתנים כאמור, מהווה להמידע המפורט לעיל בנוגע  - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, אשר אין כל וודאות כי יתממש, 1968-מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש באופן השונה מהותית 

 הסכמים מחייביםהמשאים ומתנים הנ"ל יבשילו לכדי מהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי 

מים לתוקף של הסכ םלכניסת  ויתמלאו התנאים המתלים הנדרשים לפי כל דיןושיתקיימו התנאים 

          .ככל שייחתמוו םא, כאמור

  
  בכבוד רב,               

  
  ) בע"מ1993( קידוחים ניהול דלק

  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים השותף הכללי ב

  יוסי אבו, מנכ"לע"י 

  גבורה, משנה למנכ"לויוסי 


		2018-03-07T12:11:43+0000
	Not specified




