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 קבוצת דלק בע"מ
 "(החברה)להלן: "

 9312במאי  03
 

 לכבוד    לכבוד
 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  רשות ניירות ערך 

 9רח' אחוזת בית   99רח' כנפי נשרים 
 אביב-תל   ירושלים

 

 

 בים הצפוני בבריטניהמפיקים התקשרות בהסכם לרכישת חברת נכסי נפט וגז הנדון: 

 

( אודות ההשתתפות בהליך 9312-31-383940)מס' אסמכתא:  28.4.2019של החברה מיום  בהמשך לדיווח המיידי

בשטח המים הטריטוריאליים של בריטניה, החברה  להגשת הצעות לרכישת חברת נכסי נפט וגז בים הצפוני

 חברת בת בבעלות מלאה ,Ithaca Energy (UK) Limited התקשרה 9312במאי  92מתכבדת להודיע כי ביום 

 .Chevron North Sea Holdings Limitedחברת בהסכם עם "(, איתקהשל החברה )להלן: "בשרשור  (133%)

"( שבבעלות CNSL)להלן: " .Chevron North Sea Limitedממניותיה של חברת  133%"(, לרכישת )"המוכרת

הממוקמים באזור  וגזבנכסי נפט זכויות בשיעורים שונים  CNSL "(. בבעלותהסכם הרכישההמוכרת )להלן: "

נשוא הסכם הרכישה הינם עשרה שדות נפט וגז מפיקים  CNSLנכסי הנפט והגז של עיקר . הים הצפוני בבריטניה

"(. בחמישה מהנכסים הנרכשים, הנכסים הנרכשים" ורישיון אקספלורציה המפורטים בהרחבה להלן )להלן:

 (. Operatorמשמשת כמפעילה ) CNSLכשים, הנרהמיוחסות לנכסים ( 2Pמסך העתודות ) 76% -כהכוללים 

 (2P)סך כמות העתודות  ,01.19.9314, נכון ליום למיטב ידיעת החברה, ובהסתמך על מידע שהתקבל מהמוכרת

(proved and probable)  וסך כמות המשאבים המותנים(2C)  מיליון  101-כ הנרכשים עומד עלהמיוחסים לנכסים

כפי שנמסר לחברה, (. CNSL)חלקה של  , בהתאמהליון שווה ערך חביות נפטימ 80 -וכ 1שווה ערך חביות נפט

ערך  שווה 73,333 -למעלה מקצב ההפקה היומי הממוצע של הנכסים הנרכשים עמד על  9312ברבעון הראשון לשנת 

של כמיליארד  EBITDA להערכת איתקה, השלמת העסקה צפויה לייצר לאיתקה (.CNSLחביות נפט )חלקה של 

 .בשנה הקרובהדולר 

 וכן וגז נפט נכסי)לרבות  אחרים נכסים, הנרכשים לנכסיםמחזיקה, מעבר  CNSLהרכישה,  הסכם חתימהבמועד 

"(. בהתאם להוראות הסכם הרכישה, הרכישה בהסכם כלולים שאינם הנכסים" ( )להלן:בנות חברות מספר

, כך שבמועד השלמת העסקה )כהגדרתו ידי המוכרת-על CNSLמבני בפעילות של  שינוי השלמתל כפופה העסקה

כחלק מהפעילות של הנכסים  ועובדים שיישאר 450 -הון אנושי של כ ,להלן( היא תכלול רק את הנכסים הנרכשים

 "(.פעילים הלא הנכסים" )להלן: הנמצאים בתהליך נטישה פעילים לא היסטוריים נפט נכסי שלושה וכןהנרכשים, 

 ידי המוכרת.-יובהר, כי העלויות הכרוכות בנטישת הנכסים הלא פעילים יכוסו על

 ".העסקהעסקת הרכישה כפי שמתוארת בדוח זה תיקרא להלן: "

 

                                                           
, BOE to mmcf 1:7ההמרה ליחידות שוות אנרגיה נערכה בהתחשב בנתונים האלה: יחס ההמרה של גז טבעי הינו  -מפתח ההמרה   1

שווה ערך  bbl 1קרי כל   BOE to bbl 1:1מפתח ההמרה ליחידות נפט וגז נוזלי הינו ביחס של  BOE 1-שווה ערך ל MMCF 7קרי כל 
יחידות שוות אנרגיה עלולות להיות מטעות בייחוד אם השימוש בהן נערך בלי להביא בחשבון מאפיינים נוספים;  -. אזהרה BOE 1-ל

 ינה מייצגת שווי כלכלי זהה.ההמרה מבוצעת לפי יחס אנרגטי בשריפה אך א
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   תנאים עיקריים של ההסכם הרכישה .1

 ן מובא תיאור תמציתי של עיקרי הסכם הרכישה: להל

 דולר מיליארד 9 -כהינה  CNSLשל  ממניותיה 133%רכישת ל שנקבעה בהסכם הרכישה התמורה .א

. "(הרכישה מחיר)להלן: " הרכישה הסכם תנאי לפי נדרשותלהתאמות  בכפוף"( דולר" "ב )להלן:ארה

"(. המועד הקובע לעסקה)להלן: " 1.1.9312בכפוף להשלמת העסקה, המועד הקובע לעסקה הינו 

להלן( בניכוי מזומנים שהצטברו בגין הנכסים  מחיר הרכישה ישולם במועד השלמת העסקה )כהגדרתו

 003 -הנרכשים מהמועד הקובע לעסקה ועד למועד השלמת העסקה )כהגדרתו להלן( המוערכים בכ

 מיליון דולר. 

ההערכה לעיל לגבי הסכום שינוכה ממחיר הרכישה מהווה מידע צופה  -מידע צופה עתיד  אזהרת

בין  ,מבוסס אשר)להלן: "חוק ניירות ערך"(,  1691-חהתשכ"ערך,  תפני עתיד כמשמעו בחוק ניירו

לגביהם  ביצעה טרם שהחברה נתונים או החברה בידי מצויים שלא נתונים לגבי הערכותהיתר, על 

בדיקה מלאה. הסכום שינוכה בפועל ממחיר הרכישה תלוי בגורמים שאינם בשליטת החברה, והוא 

 עשוי לפיכך להיות שונה מהותית מהמפורט לעיל.

 דולרמיליון  933 בסךלמוכרת פיקדון הסכם הרכישה וכחלק ממחיר הרכישה, הופקד חתימת  במועד .ב

"(. במועד השלמת העסקה )כהגדרתו להלן( יקוזז הפיקדון ממחיר הרכישה. אם לא הפיקדון)להלן: "

יהיה ניתן להשלים את העסקה מהסיבות הנקובות בהסכם הרכישה, ולא במקרה של הפרת ההסכם 

י איתקה, אזי תחזיר המוכרת את הפיקדון. הפיקדון ישמש את המוכרת כתרופה הבלעדית יד-על

 והיחידה במקרה שהעסקה לא תצא לפועל.

בהסכם הרכישה  שנקבעוהמתלים השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בהתקיימות התנאים  .ג

 CNSL -בהשינוי המבני הנדרש  תהשלמ( 1): "(התנאים המתלים)להלן: "והכוללים, בין היתר 

קבלת אישורים רגולטורים מקובלים, לרבות אישור רשות הנפט והגז הבריטית  (9)כמפורט לעיל; 

(UK Oil and Gas Authority) " :להלן(OGA)"( ;0 איתקה ) בטוחותתעמיד (letters of credit) 

ידי המוכרת -שניתנו עד כה עלחלף הבטוחות בנכסים הנרכשים,  CNSLביחס לחובות הנטישה של 

 .להלן( 2)ראו לעניין זה סעיף  )או חברות קשורות מטעמה(

ואין כל וודאות כי תנאים אלו יתקיימו  ,טרם התקיימו התנאים המתלים ,כי נכון למועד הדוח יובהר

 .העסקה השלמתלביצוע  הרכישה עד המועד האחרון שנקבע בהסכם

חודשים ממועד  2המתלים ולא יאוחר מתום  השלמת העסקה תבוצע לאחר התקיימות כל התנאים .ד

 . "(מועד השלמת העסקה)להלן: " חתימת הסכם הרכישה )או במועד אחר בהסכמת שני הצדדים(

בקשר עם  CNSLתיטול על עצמה את כל ההתחייבויות והזכויות של  איתקה, לאחר השלמת העסקה .ה

לתפעול הנכסים בהתאם לדרישות החוק  התחייבויות בקשר הכוללים, בין היתר,, הנכסים הנרכשים

  (.ואיכות הסביבה נטישה)לרבות בגין  והרגולטור

בגין הפרה של שיפוי בין הצדדים  הסדריומצגים, התחייבויות, נוספות,  הוראות כולל הרכישה הסכם .ו

 הסכםפי -על, בנוסףכמקובל בעסקאות מסוג זה. המצגים או ההתחייבויות שניתנו בהסכם הרכישה, 

 מסוימותלמחויבויות נטישה ואיכות סביבה  בקשר אחריותמלוא הב לשאת תמשיך המוכרת שההרכי

  הלא פעילים. הנכסים בגין( והעמדת בטוחות ושיקום נטישה עלויות לרבות)

לאחר השינוי  CNSL -כיום ימשיכו להיות מועסקים ב CNSLעובדים של  450 -במסגרת העסקה, כ .ז

נלווים בין  הסכמיםיחתמו  , במועד השלמת העסקהמהעסקה. כמו כן, כחלק המבני בפעילות כאמור

 הסכם לרישיון, (transitional services) מעבראת שירותי ה , בין היתר,המסדירים CNSL-המוכרת ו

 . )לרבות ביטחונות( קניין רוחני, וכן הסכם בקשר למחויבויות נטישה
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ערבות לטובת המוכרת לצורך הבטחת תשלום מלוא במועד חתימת הסכם הרכישה המציאה החברה  .ח

"(. בנוסף, במועד חתימת הסכם הרכישה ערבות החברהידי איתקה )להלן: "-מחיר הרכישה על

"( לטובת איתקה אנרגיה" )חברת האם של איתקה( )להלן: Ithaca Energy Limitedהמציאה 

פי הסכם הרכישה )למעט ההתחייבות -על המוכרת ערבות לביצוע כל ההתחייבויות של איתקה

"(. עוד יצוין, כי ערבות איתקה אנרגיה" לתשלום מחיר הרכישה המגובה בערבות החברה( )להלן:

 המוכרת קיבלה מהחברה מכתב נוחות בקשר עם ערבות איתקה אנרגיה. 

ות במועד השלמת העסקה, תמציא חברה קשורה של המוכרת, בעלת איתנות פיננסית נאותה, ערב

 פי הסכם הרכישה.-לטובת איתקה לביצוע כל ההתחייבויות של המוכרת על

 הדין החל על הסכם הרכישה הינו הדין האנגלי.  .ט

 :אופן מימון הרכישה .2

 : לממן את העסקה כמפורט להלן איתקה בכוונת

מיליארד  1.70( מקונסורציום של בנקים בינלאומיים בסך RBL) עתודות מבוססת אשראי מסגרת .א

, איתקה קבוצת. מסגרת האשראי תגובה בדרגת שעבוד ראשון על נכסי Non-Recourseדולר ובתנאי 

במועד השלמת העסקה תמשוך  .ההלוואה העמדת ממועד שנים 0 יהיה ההלוואה פירעון מועד כאשר

ויתרת , ממחיר הרכישהלטובת מימון חלק  מיליארד דולר 1 -ממסגרת האשראי האמורה כ איתקה

תשמש להעמדת ביטחונות ביחס לחובות הנטישה וכן  תשמש כמסגרת לא מנוצלת מסגרת האשראי

 ידי המוכרת טרם הרכישה.-בנכסים הנרכשים, חלף הביטחונות שניתנו על CNSLשל 

וכן גיוס אג"ח בשוק הבינלאומי  בינלאומי בנקאי מתאגיד לרדו מיליון 633 בסך גישור הלוואת .ב

 .שיחליף את הלוואת הגישור

החברה באמצעות הון ממקורותיה של איתקה ו ממקורותיה שליתרת התמורה בגין העסקה, תמומן  .ג

החברה במסגרת העסקה יחליף את  שתעמידכי המימון  ,יצויןעצמי ו/או הלוואות בעלים. 

לדוח התקופתי של החברה מיום  1.4.12ההתחייבות הקיימת של החברה לאיתקה כמפורט בסעיף 

 . "(הדוח התקופתי של החברה( )להלן: "9312-31-392088)מס' אסמכתא:  01.0.9312

מיליון שווה  93-( בהיקף של כSWAP-ו PUTאיתקה והחברה החלו בביצוע עסקאות גידור )בעיקר מסוג 

ערך חביות על מחירי הנפט ביחס לחלק מהתפוקה העתידית בשלוש השנים הקרובות של הנכסים הנרכשים. 

מיליון שווה ערך חביות  13-עסקאות אלו מתווספות לעסקאות ההגנה הקיימות באיתקה בהיקף של כ

(BOEהמחיר המגודר הממוצע של העסקאות האמורות הינו כ .)- פני ליחידת חום  00-דולר לחבית נפט וכ 70

 103-גז. עלות רכישת עסקאות הגידור הנוספות שבוצעו בקשר עם העסקה כמתואר לעיל מסתכמת בכ

 מיליוני דולר ובעיקרה תפרע על פני תקופת העסקאות )פרמיה נדחית(. 

 : חיובי מס והיטלים .3

מסך  3.0%, למעט מס בולים של הרכישהמ הנובעים היטלים או מס חיובי צפויים לאלמיטב ידיעת החברה, 

 CNSLמועד העברת המניות של סמוך ל, בכפוף להשלמת העסקה, בידי איתקה-על מחיר הרכישה שישולם

 .לאיתקה

 : CNSL-תוכניות החברה בקשר ל .4

להרחיב ולפתח את תחום פעילותה בים הצפוני בבריטניה,  איתקהשל  מהאסטרטגיהמהווה חלק  העסקה

 ולהמשיך, CNSLפעילותה הקיימת של  את למזג איתקה בכוונתלהגדיל את כושר הייצור וביזור נכסיה.  וכן

 .הנרכשים הנכסים את לפתח
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 CNSLתיאור פעילות  .5

CNSL  בחיפושים,  ,מאז התאגדותה ,העוסקתלס, וייוובאנגליה  1241בשנת תאגדה השהינה חברה פרטית

יכולות תפעול,  בעלתהינה  CNSLפיתוח והפקה של נכסי גז ונפט בים הצפוני, במדף היבשתי הבריטי. 

 תזרים ובעלתתשתיות מבוססות התומכות בהפקה יציבה, עלויות תפעול נמוכות בנכסיה הקיימים, 

ראו  נשוא הסכם הרכישה הנרכשים הנכסים אודות נוספים לפרטים .מפעילותה השוטפת משמעותי מזומנים

 . להלן 'א נספח

וסביבתה, לרבות תחומי עיסוק עיקריים והענפים שבה היא פועלת  CNSLכי הפעילות העסקית של  ,יצוין

לאלו של איתקה, שכן אזור הים הצפוני בבריטניה הינו אחד מאזורי פעילותה. כמו כן, וסינרגטיים זהים 

. לפרטים נוספים CNSLמצויים בסמיכות לשדות הנפט והגז של  חלק מנכסי הנפט והגז שבבעלות איתקה

 לדוח התקופתי של החברה. 1.4.8אודות מבנה תחום פעילות האנרגיה של החברה בבריטניה ראו סעיף 

 עיקריים  כספיים נתונים .9

נכון למועד דוח זה אין ביכולת החברה לתת את  ,CNSL בדבר השינוי המבני של ,לאמור לעיל בהמשך

רק את הנכסים  משקפיםאינם  הדוחות הכספיים הקיימיםהואיל ו  CNSL הנתונים הכספיים העיקריים של

במסגרת העסקה, המוכרת התחייבה למסור לאיתקה, עד למועד השלמת העסקה, נתוני  הנרכשים בעסקה.

 ור.  לאחר השינוי המבני האמ CNSLפרופורמה של 

  מיוחדים סיכון גורמי .7

 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה. 1.4.96סעיף  ראו CNSLהסיכון הקשורים לפעילות  גורמילפירוט 

גורם סיכון נוסף שהינו התלות  CNSLחל ביחס לפעילות של , בנוסף ומבלי לגרוע מגורמי הסיכון האמורים

לצורך הפקה בשיטת השבת נפט מוגברת  ידי ספק צד שלישי-על פולימר קליהכימשל  רציפהבהמשך אספקה 

(EOR ) )כהגדרתה להלן( בשדהCaptain  .)מעבר לגורמי הסיכון הקשורים )ראה לעניין זה נספח א' לדוח

 1)כמפורט בסעיף  הפיקדון ששולם על מחיר הרכישה לאיבוד קיים הסיכון, ביחס לעסקה CNSLלפעילות 

 לעיל(. 

התקיימות התנאים השלמת העסקה כמפורט לעיל, מועד השלמת העסקה,  - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

  והשפעת העסקה על תוצאותיה של איתקה CNSL-וכן הערכות החברה לעניין תוכניותיה בקשר ל ,המתלים

א לחוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממשו כלל או 32מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעו בסעיף 

התקיימות -באופן השונה מהותית מהאמור לעיל, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי שעשויים להתממש

 פי כל דין. -קבלת אישורים הנדרשים על-איוהתנאים המתלים לעסקה, 

 

 רב,בכבוד 

 קבוצת דלק בע"מ
 אושר לדיווח ע"י:

 אסי ברטפלד, מנכ"ל
 וליאורה פרט לוין, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה
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 נספח א'

 בבריטניה בים הצפוני הנכסים הנרכשים הממוקמיםפרטים בדבר 

 כללי .1

ומבוססים על בדיקת הנאותות  ,הינם למיטב ידיעת החברה והגז הנפט יכל הפרטים בדוח זה ביחס לנכס

 שהתקבל מהמוכרת.מידע על בסיס ושערכה החברה, בין היתר, באמצעות יועצים חיצוניים 

 אזור, החלק הראשון: כדלקמן ,חלקיםשלושה ב בדבר הנכסים הנרכשיםהנוחות יובאו הפרטים  למען

Captain את שדה הנפט והגז המפיק, המכיל, Captain,  הנכסיםוכן אתWest Wick, Nutmeg & Surprise  

. "(מפיקים לא נכסיםמיוחסת להם תגלית מסחרית )להלן: "אשר לא  Captainהממוקמים מערבית לשדה 

 , מקבץ של שלושה שדות נפט וגז מפיקיםכולל השניהחלק  ;משמשת כמפעיל CNSL בכל הנכסים האמורים

(Alba, Erskine, Alder) אקספלורציה רישיוןו (Thundercat),  שבהםCNSL להלן:  המשמשת כמפעיל(

שבהם מקבץ של שישה שדות נפט וגז מפיקים, כולל השלישי החלק ו ;"(CNSL (operated) ם בתפעולנכסי"

CNSL המשמשת כמפעיל אינה (Britannia, Brodgar, Callanish, Enochdhu, Jade, and Elgin-Franklin) 

נמצאים באזור הים הצפוני,  CNSLכל נכסי הנפט של "(. (non-operated) האחרים נכסיםה)להלן: "

 שבשטח המים הטריטוריאליים של בריטניה. 

בהם יש  ברישיונות. OGA-הידי -שניתנים על שדה נפט או גז כולל בשטחו בין רישיון בודד או מספר רישיונות

 פעילות את מסדיר אשר, (Joint Operating Agreement) משותף תפעול הסכםשותפים נחתם  CNSL -ל

 לגבי. ("JOAאו " "משותףה תפעולה הסכם: "להלן) הנפט בנכסי השותפים בין וההפקה הפיתוח, החיפושים

 הנקרא נוסף הסכםעל  ושותפיה CNSL חתמו, אחד מרישיון יותר על המשתרעים, הגז או הנפט שדות רוב

 Unitisation and Joint Development Operatingאו  Unitisation and Unit Operating Agreement) איחוד הסכם

Agreement )הסכם)להלן: "  בנכס וגז נפט של הפקה פעולות, לרבות המאוחדים בשטחים הפעילות את המסדיר 

  ."(איחוד

 בשוק commodity במחירי נמכריםהנרכשים שמופקים מהנכסים  וקונדנסט, גז הנפט, הדוח למועד נכון

 בהסכמי מתאפיין ואשר( בה)גז פחמימני מעו מ"גפ או גולמי נפט, בגז למסחר חופשי שוק, שהינו החופשי

 "(. השוק החופשי" )להלן: קצר לטווח רכישה

מחויבת בניהול הפעולות המשותפות והנכסים על בסיס יומיומי.  CNSLשל חלק מהנכסים כאמור,  כמפעילה

, לתשלום וההרשאות תקציבים, העבודה תוכניות הכנת, רגולטוריים נושאיםמחויבות זו כוללת, בין היתר, 

 וכן עמידה בכל הדרישות והתקנים בעניין איכות הסביבה, בטיחות ובריאות.  ,העבודה תוכנית לביצוע

 : הנכסים המפיקים נשוא הסכם הרכישה מפת להלן
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 niCapta אזור .א

כמפורט  ,בשיעורים שוניםזכויות בהם  CNSL -אשר ל רישיונות שלושה נמצא בשטח של Captain אזור

 להלן.

 שלושהל מחולק השדהוגז.  (heavy oilכבד ) , ומכיל נפט"רקמ 40-משתרע על שטח של כ Captain שדה

( אזור 9); הפקה בארות 12 ותמצוי ובו, המרכזי האזור שהוא A אזור (1: )"(Captainשדה )להלן: " אזורים

B ( אזור 0; )הפקהבארות  10 ותמצוי ובו, שהוא האזור המזרחי של השדהC ,חלק המזרחיב הממוקם 

 CNSL, אשר P.324אלה נמצאים תחת רישיון  אזורים .הפקהבארות  0 ותמצויובו של השדה,  הרחוק

 . בו מהזכויות 40% -מחזיקה ב

. (West Wick, Nutmeg and Suprise) לא מפיקים נכסיםקיימים שלושה , Captainשדה  מערבית לשטח

 אשר ,P.2356 (Nutmeg/Surprise)-ו P.185 (West Wick) רישיונות ה של שנישטחם ב נמצאיםאלו נכסים 

  .CNSLשל  (133%) בבעלות מלאהשניהם 

 לצורך משמשת אשר( Enhanced Oil Recovery) "השבת נפט מוגברת"שיטת  אתמיישמים  Captain בשדה

 "השבת נפט מוגברת" )להלן: השדהלהאריך את החיים הכלכליים של  עשויה היאו ,נוספות עתודות הפקת

באמצעות  בשדה הלחצים את עלותל נועדה אשר מתקדמת בשיטההיא הפקה  EOR -ה ."(EORאו "

 הקטנת ידי-על הנפטזרימת  קצב את לשפר נועדה השיטה, כן כמובארות ייעודיות. תוך ל ים-מי החדרת

 בארותבאמצעות הזרקת פולימרים אל תוך  וזאת, הנפט של הצמיגות הנמכת או בסלע הנפט של החיכוך

בארות  9 -ים ו-מי של בארות הזרקה 0קיימות  Captainשל שדה  Aנכון למועד הדוח, באזור . ייעודיות

יצוין כי  ים.-מי של בארות הזרקה 8קיימות  Captainשל שדה  Bכמו כן, באזור  הזרקה של פולימר.

 טרם הרכישה. CNSL-במסגרת העסקה הוסדר מנגנון לשימוש בפולימר בדומה לזכויות השימוש שהיו ל

מאוחסן  ומשם, הפקה וטיפול שתי פלטפורמותמטופל באמצעות  Captain משדה שמופק הגולמי הנפט

: להלן( )floating production storage & offloading vessel) הנפט של ופריקה אחסון, להפקה צף במתקן

. P.324השותפים ברישיון  כלשל  (133%) והינו בבעלות מלאההשדה  של A, שנמצא באזור "(הצף המתקן"

 הנפט של ימית להובלה המשמשות (shuttle tankers) נפט למכליותהגולמי מועבר  הנפטמהמתקן הצף 

 . , ומשם ישירות ללקוחותהגולמי

, Frigg UK System לכהההו מערכתאל  המחובר ימי-תת צינור דרך ועברמ Captainשמופק משדה  הגז

 .St Fergusמכן למסוף הגז  ולאחר

 :פרטים כלליים (1)

 פרטים כללים

  Captain :שם נכס הנפט

של מורי פירת' בים  החיצוני באגן ממוקם Captain אזור :מיקום
ה, בעומק ק"מ מקו החוף של בריטני  145-, כבבריטניה הצפוני

  מטר 130.0 -מים של כ

 שהוענקופיתוח והפקה של משאבי נפט וגז  חיפוש, נותרישיו :סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה
 ידי ממשלת בריטניה-על

 P.324 (Captain) - 13.7.1241  :מקורי של נכס הנפט תאריך הענקה
P.185 (West Wick) - 10.7.1972 
P.2356 (Nutmeg & Surprise) -20.9.2018  
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 פרטים כללים

 P.324 - 15.3.2018 :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט
P.185 - 15.3.2018 
P.2356 - 30.9.2022 

 P.324 - 12.3.2018  :תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט
P.185 - 12.3.2018 

.  לגביולא נקבע תאריך פקיעה  הנכס מפיק ולפיכך - P.324 :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט
 חודשים 19למשך  תיפסקהרישיון עלול לפקוע אם ההפקה 

  רצופים
P.185 - 30.6.2023 

- 03.2.9399 P.2356  

נכס הנפט; אם ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
 :יש לציין את תקופת ההארכה האפשרית –אפשרות כאמור קיימת 

P.2356 - להשלמת פעולות מסוימות בתוכנית העבודה,  בכפוף
, והארכה 03.2.9397ניתנת להארכה עד ליום הרישיון תקופת 

   03.2.9388נוספת עד 

 CNSL :(Operatorציון שם המפעיל )

בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס ציון שמות השותפים הישירים 
, שמות בעלי השליטה בשותפים חברההנפט וכן, למיטב ידיעת ה

 :האמורים

P.324: 
CNSL -                                                                                 
85% 
Dana Petroleum (E&P) Limited ("Dana 
Petroleum")2                                                                   15% 
 
P.185 & P.2356:  
CNSL -                                                                                 
100% 
 

 

 בנכס הנפט חברהפרטים כלליים אודות חלקה של ה

בתוקף יהיה והוא , 9312במאי  92הסכם הרכישה נחתם ביום  תאריך הרכישה:
 1.1.2019מיום 

 

של החברה  החזקותיה באמצעות ,בכפוף להשלמת העסקה תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס הנפט:
 איתקה)בשרשור( במניות חברת 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 
 : )בכפוף להשלמת העסקה( בהכנסות מנכס הנפט

P.324- 85% 
P.185 & P.2356- 100% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהשקעה 
המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 

של שנת הדיווח )בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות 
 הכספיים(:

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 שהיא חברת הנפט והגז הלאומית של דרום קוריאה. Korea National Oil Corporation( של 133%חברה פרטית בבעלות מלאה )  2
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  :הנכסים הנ"ללהלן מפת  (9)

 

  :ופרטים נוספים בנכסיםפעילות טרם ההחזקה  (0)

פיתוח השדה.  החל 1220 בשנת מכן לאחר, צד שלישיידי -על 1266התגלה בשנת  Captain שדה

, 9337ובשנת  9331בשנת  ,1226החלה הפקה בשנת  ,P.324, אשר בשטח הרישיון C -ו A ,B יםבאזור

  בהתאמה.

הוקמה  9333בשנת . וטיפול הפקה ופלטפורמת, הצף מתקןה השדה של Aהותקנו באזור  1227 בשנת

 1227 בשנת שהוקמה הראשונה לפלטפורמה רבאמצעות גש שחוברהנוספת  הפקה וטיפול תפלטפורמ

-תת צנרת מערכת .של השדה Bבאזור  תימי-תת צנרת מערכת התוקנה 9333, בשנת כן. כמו כאמור

 כל. של השדה Cמנת לאפשר את המשך הפיתוח של אזור -על 9337בשנת  הותקנה נוספתימית 

 . P.324המתקנים האמורים לעיל הינם בבעלות השותפים ברישיון 

 -הוענקו ל 9314 באוקטוברו, P.185-וב P.324ברישיונות  CNSLידי -נרכשו הזכויות על 9333 בשנת

CNSL  הזכויות ברישיוןP.2356 הידי -על-OGA  מכרזבמסגרת. 

של תוכנית הפיתוח ל OGA -את אישורה של ה  Captain, קיבלו השותפים בשדה 9314 בנובמבר

תיושם  הפיתוח תוכנית. )השבת הנפט המוגברת( EOR -המתייחסת לפעולות הפיתוח של ה השדה

בעיקרה, כוללת של השדה( והיא  C -ו Bאזור  -של השדה, ושלב ב' Aאזור  –בשני שלבים )שלב א' 

 נכון. הנפט הפקת את לשפר מנת עללשדה  פולימרים של והזרקה, בארות נוספות 6 קידוחהתחייבות ל

של  הזרקות 9בארות וכן  קידוחי 9למועד הדוח, הושלם שלב א' לתוכנית הפיתוח, אשר כלל 

  של השדה. Aפולימרים באזור 

תוכנית  קיימת לא זה בשלב P.185 (West Wick.)בוצע קידוח הערכה ברישיון , 9314שנת  במהלך

ת של שדה ומערכוחיבורו ל נכסהונמשכת הבחינה ליכולת לפתח את  ,ברישיוןעבודה מחייבת 

Captain.  
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עד  אקספלורציה באר לקדוח התחייבות קיימתP.2356 (Nutmeg & Surprise ,)רישיון מתנאי  כחלק

ועד הדוח, נכון למ .הרישיון הזכויות לפקיעתעמידה בהתחייבות זו תביא -. אי9399לחודש ספטמבר 

 .P.2356טרם נקדחה באר אקספלורציה ברישיון 

 , ככל שיפותחו,כאמור(West Wick, Nutmeg & Surprise)  הלא מפיקים הנכסיםפיתוח , כי יצוין

 . Captainהמתקנים של שדה  באמצעות תבצעי

 :עמידה בתוכנית עבודה (8)

, עד למועד פרסום דוח מיידי זה, ים הנ"לידיעת החברה, תוכנית העבודה המחייבת בנכסלמיטב 

 קוימה במלואה. 

  :מתוכננתו בפועל תוכנית עבודה (0)

שבוצעו בפועל וכן תיאור תמציתי של הפעולות  העיקריותתיאור תמציתי של הפעולות להלן 

 המתוכננות: 

 תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה תקופה

 ותכנית העבודה המתוכננת
 

 תקציב כולל משוער
לפעולה ברמת נכס 

 דולר(במיליוני הנפט )

היקף השתתפות בפועל 
של מחזיקי הזכויות 

 חברהההוניות של ה
 דולר(במיליוני בתקציב )

2016   אזורA -  שדהCaptain - ימיות-בארות תת קידוח ,
השבת נפט ופיתוח תוכנית עבודה לצורך שימוש ב

 )שלב א'(  (EORמוגברת )

 178 -כ

 

- 

2017    אזורA -  שדהCaptain -  בארות תתקידוח המשך-
השבת נפט מוגברת ילוט של שימוש בי, והרצת פימיות

(EOR) )'שלב א( 

 104 -כ

 

- 

2018   אזורA -  שדהCaptain - המשך קידוח בארות תת-
  יות והזרקת פולימריםימ

 West Wick – אקספלורציהקידוח 

 - 723 -כ

 EOR -שלב א' לסיום  - Captainשדה  - Aאזור   ואילך  2019
 )השבת נפט מוגברת( 

  אזורB ו- C -  שדהCaptain -  אישור תוכניות
להרחבת השבת נפט מוגברת באזורים ופיתוח של 

 השכבות התחתונות של המאגר

 Nutmeg and Suprise -  קבלת החלטה לביצוע קידוח
 אקספלורציה בהתאם לתנאי הרישיון.

 118 -כ

 

 41,933 -כ

 

 26 -כ

 

 1,393 -כ

 

המידע בדבר הפעולות המתוכננות בשדה הנפט, לרבות עניין עלויות, לוחות  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

הזמנים ועצם ביצוען, היא מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע והערכות כלליות 

וע תוכנית העבודה בפועל, לרבות וראשוניות של החברה אשר החברה טרם ביצעה לגביהם בדיקה מלאה. ביצ

י להיות שונה מהותית מהנתונים לעיל, והוא מותנה, בין היתר, בתנאי שוק, ולוחות הזמנים והעלויות, עש

 חיצונית רבות, בצרכים טכניים, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.ברגולציה, בנסיבות 

  :יםשיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות הקשורות בנכס (7)

 םהינ Captain נכסים באזורב ובהוצאות בהכנסות בפועל ההשתתפות ושיעורי הזכויות עורישי

  (.כללים)פרטים  לעיל (1.א)1בסעיף  כמפורט

                                                           
 . 9314יצוין, כי מדובר בתקציב כולל של הפעולות המתוארות לעיל שהושקע בשנת   3
 דה. ידי השותפים בש-התקציב האמור טרם אושר על  4



13 
 

  :יםהסכמים מהותיים בין השותפים בנכס תיאור (6)

   .324P שיוןברי (JOA)הסכם תפעול משותף  (א)

 בהתאם הנעש, לעיל המתואר, P.324 רישיון במסגרת וההפקה הפיתוח, החיפושים פעילות

" JOA: "זה בסעיף להלן)מעת לעת  תוקןו 90.8.1226 ביום נחתם אשר משותף תפעול הסכםל

 ,Dana Petroleum-ו CNSL הינם הסכםל הצדדים ,. נכון למועד הדוח"(ההסכם" או

 הצדדים של ההשתתפות שיעורי קביעת: הבאים בנושאים, היתר בין, עוסקות והוראותיו

, החיפושים פעולות עם בקשר הסיכוןשל  חלוקהו הבקרה, הפיקוח; בנכס הבעלות; בנכס

, עבודה תוכנית ולאישור להגשה וההליכים הפרוצדורה; בנכסים וגז נפט של וההפקה הפיתוח

, כן כמו. עליהם חל JOA -שה בשטחים פעולות לביצוע וכן (AFEלהוצאה ) והרשאות תקציבים

 וסמכויות חובות; משותף עניין בעלי צדדים: הבאים לנושאים מתייחסות JOAs -ה הוראות

 קבלת ואופן ההצבעה זכויות, סמכויותיה, המשותפת התפעול ועדת; בנכס המיועד המפעיל

 ואופן והפקה פיתוח, חיפושים פעולות לביצוע החלטות קבלת לצורך המנגנונים; החלטות

 יישוב; התחייבויות; נטישה הוראות; נפט בנכס זכויות של העברה; התקציבים קביעת

מאפשר העברת זכויות ההשתתפות של צד  JOA -יצוין כי ה .חשבונאיים נהלים וכן; סכסוכים

כאשר מדובר  לרבות ,טכניתאם הנעבר הינו בעל יכולת פיננסית ו/או  רקבנכס, כולן או חלקן, 

 שאר של קדימה לזכות כפופה כאמורההעברה של שותף ברישיון  זכות בנעבר שהינו צד קשור.

 קדימות להם המעניקה, (לשותף המעביר)למעט כאשר מדובר בהעברה לצד קשור  השותפים

 .לצד שלישי ושיוצע לפני הזכויות לרכישת

 והן בנכס זכויות הכמחזיק הבכובע הן פעלת, (CNSL ה)אשר נכון למועד הדוח הינ ההמפעיל

. המשותפות התפעול ועדת של פיקוח תחת הכמפעיל הבכובע בנכס השותפים כלל לטובת

 והרשאות, תקציבים, עבודה תכניות ואישור הגשה( i: )כוללות ההמפעיל של התפקיד תוהגדר

 התפעול ועדת לאישור בכפוף, עליהם חל JOA-שה בשטחים פעולות לביצוע( AFE) להוצאה

 שירותים לספק( iii; )נדרשים ושירותים עבודה חומרי וקבלת הזמנה, תכנון( ii; )המשותפת

 .בנכס המשותפת לפעילות הדרושים - ייעוץ מתן וכן חשבונאיים, טכניים

 צד: "להלן) מפר כצד יחשב, המשותפות בהוצאות היחסי חלקו את במועד שילם שלא צד

 עסקים ימי 7 כ"בד JOA-ה בהסכם הקבועה מהתקופה יותר במשך ההפרה נמשכת אם"(. מפר

 הצד של החוב בשיעור שאויי מפרים הלא , הצדדיםפיגור הודעת המפר לצד שניתנה מיום

 זכאי הוא לו החלק את לקבל זכאי יהיה לא המפר הצד כאשר(, להחזקתם יחסי באופן) המפר

 ההליכים נקיטת תוך, רשאים יהיו והם מפרים הלא הצדדים של לקניינם יהיה זה וחלק, נפטב

 הסכום של מלא לתשלום עד להם המגיע את מתוכו לגבות, JOA-ה בהסכם המפורטים

 73 -ל מעבר) JOA-ה בהסכם הקבועה, יותר ארוכה לתקופה נמשכת שההפרה ככל. שבהפרה

 הלא מהשותפים אחד כל של לידיהם ותועברנה המפר הצד של זכויותיו תחולטנה(, ימים

 .לאחזקותיהם ביחס מפרים

 JOA -בהתאם למנגנון ה, JOA-ב 40%של  זכויות בשיעורמחזיקה  CNSL-ש בכך בהתחשב

 הכפופים שטחיםהחלק מ על ויתור שעניינן החלטות למעט ,ידיה-על יקבעו ההחלטות מרבית

  .אחד פה תתקבלנהאשר  ,הרישיון ר עלווכן כל החלטה שמשמעותה וית, לרישיון

, אין הסכם תפעול P.185-ו P.2356 ברישיונות( 133%מחזיקה בבעלות מלאה ) CNSL-ו הואיל (ב)

 משותף לרישיונות אלה. 
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 CNSL (operated) ם בתפעול נכסי .ב

( Thundercat)הנכסו( Alba, Erskine, Alderשלושה שדות נפט וגז מפיקים )מ מורכב זה מקבץלעיל,  כאמור

 כמפעילה.בהם משמשת והיא  זכויות בשיעורים שונים )כמפורט בטבלה שלהלן( CNSL-לשבהם 

 Alba :Alba  שדה( 1) :אזורים שניכוללAlba , רישיון  תחת נמצא ,קמ"ר 80 -משתרע על שטח של כ

P.213מכיל נפט , ( כבדheavy oil) ,דרומי לשדה ה אזורה( 9; )הפקה בארות 93 וכוללAlba צאנמ 

וכן טרם  ,P.2373נכון למועד הדוח, טרם בוצע קידוח אקספלורציה ברישיון  .P.2373תחת רישיון 

 .יש הסכם תפעול משותף נפרד כאמור לכל רישיון גובשה תוכנית אקספלורציה.

 הפקה וטיפול, לאחר מכן פלטפורמהלמועבר ( P.213)רישיון  Albaשמופק משדה  הגולמי הנפט

 ומשם ,טשאינ 19 בקוטר ימי-תת באמצעות צינור (,floating storage unit) צפה אחסון ליחידת

הפלטפורמה ויחידת המשמשות להובלה ימית של הנפט הגולמי.  (shuttle tankers) נפט למיכליות

 .ברישיון השותפיםכל  של מלאה בבעלותהאחסון הינן 

 Erskine :שדה Erskine בלחץ גבוה  וקונדנסטומכיל גז  ,"רקמ 96-כ של שטח על משתרע

-רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על שני נמצא בשטח שלהשדה . (HPHTגבוהה ) הובטמפרטור

ושאר השותפים ברישיונות האמורים חתמו על הסכם איחוד  CNSL. כמפורט להלן CNSLידי 

 .הפקהבארות  0 ןישנ Erskine שדהב .בשטחי הרישיונות המשותפתאת הפעילות  המסדיר

. Erskineהשותפים בשדה  בבעלותבפלטפורמה לא מאוישת  מתבצע והקונדנסטהגז  עיבוד

ימית -באמצעות צנרת תת מחוברתוכן , לחציםמעל המאגר במטרה לווסת  הפלטפורמה ממוקמת

אחד  שהינו ,"(Chrysaor)להלן: " Chrysaor Limitedשבבעלות מלאה של   Lomond פלטפורמתל

 North) הצפוני הים מרכז של המרכזית ההולכה למערכתמכן  לאחר ועברמ הגז. בשדה םמהשותפי

Sea Central Area Transmission System pipeline ) " :מרכז של המרכזית ההולכה מערכת)להלן 

 Forties) הצפוני בים מרכזיתהמערכת הצינורות  באמצעות ועברמ הקונדנסט ."(הצפוני הים

pipeline system) " :(הצפוני בים המרכזית הצינורות מערכת)להלן". 

 Alder שדה :Alder הבלחץ גבוה ובטמפרטור וקונדנסטמכיל גז  ,קמ"ר 23 -כ של שטח על משתרע 

 . תאח הפקהבאר  הישנ בשדה להלן. טרכמפו (P.119ונמצא בשטח רישיון ) ,(HPHTגבוהה )

 בשדה השותפיםשבבעלות מלאה של   Britanniaמתבצע על פלטפורמת והקונדנסטהגז  עיבוד

Britannia .מערכת הצינורות  באמצעות הגז יםמועבר משם כמפורט להלןSAGE ,והקונדנסט ,

 .St Fergusמסוף ל, הצפוני בים המרכזיתבאמצעות מערכת הצינורות 

 Thundercat רישיון :Thundercat נכס אקספלורציה הינו. CNSL ו-Equinor UK Limited   :להלן(

" Equinorידי ה-"( זכו ברישיון זה במסגרת מכרז שנערך על-OGA הרישיון  תנאי. 9314 ספטמברב

לבצע קידוח ו, 9391עד לחודש אוקטובר  סייסמיקובעים כי על בעלי הרישיון לרכוש מידע 

 נכון, וזאת על מנת לשמור על הרישיון מעבר לתאריכים אלו. 9390אקספלורציה עד לחודש אוקטובר 

 ברישיון.  ותפעולו בוצע לא הדוח למועד

 :פרטים כלליים (1)

 פרטים כללים

, ורישיון מפיקיםנפט וגז  מקבץ של שלושה שדות הנפט: שם נכס
 :אקספלורציה
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 פרטים כללים

Alba, 

Erskine, 

Alder, 

Thundercat 

 בבריטניה ים הצפוניבמרכז הם מיממוק והגז הנפטנכסי  מיקום:

שהוענקו פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז חיפוש,  רישיונות  סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:
 ידי ממשלת בריטניה-על

 :Alba תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
P.213 - 10.7.1972 
P.2373 - 20.9.2018 

Erskine: 
P.057 - 25.11.1965  
P.264 - 24.11.1977 

Alder: 
P.119 - 9.6.1970  

Thundercat: 
P.2345 -– 03.2.9314 

 :Alba תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
P.213 - 15.3.2018 
P.2373 - 93.2.9399 

Erskine: 
P.057 - 24.11.1961 
P.264 - 23.11.1981 

Alder: 
P.119 - 8.6.1976 

Thundercat: 
P.2345 – 03.2.9390 

 :Alba תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט:
P.213 - 12.3.2018  

Erskine: 
P.057 - 8.3.2011 
P.264 - 18.11.2014 

Alder: 
P.119 -  6.6.2016  
 

 :Alba  תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
P.213-  .הנכס מפיק ולפיכך לא נקבע תאריך פקיעה לגביו

 חודשים 19למשך תיפסק הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה 
 רצופים
P.2373 – 03.2.9399 

Erskine:  
 P.057-  .הנכס מפיק ולפיכך לא נקבע תאריך פקיעה לגביו

 חודשים 98למשך תיפסק הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה 
 רצופים
 P.264-  בדומה לרישיוןP.213 ראה לעיל , 

Alder: 
 P.119- ןבדומה לרישיו P.213 ,ראה לעיל 

 
Thundercat: 

P.2345- 03.2.9390 

ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס הנפט; אם 
  את תקופת ההארכה האפשרית:יש לציין  –אפשרות כאמור קיימת 

Alba: 
P.2373 -  03.2.9397תקופת הרישיון ניתנת להארכה עד ליום  

Thundercat: 
 P.2345-  03.2.9396תקופת הרישיון ניתנת להארכה עד ליום  
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 פרטים כללים

 

 מפעילה בכל הנכסיםכמשמשת  CNSL (:Operatorציון שם המפעיל )

הישיר בנכס הנפט ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
  וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:

Alba: 
P.213: 
CNSL -                                                                                 
23.4% 
Endeavour Energy UK Limited5-                                  
25.7% 
Verus Petroluem (SNS) Limited 6-                              17% 
Mitsui E&P UK7-                                                     13.3% 
Spirit Energy Resources Limited8 -                       12.6% 
EnQuest Production Limited9 -                                    8% 

P.2373: 
CNSL-                                                                            60% 
Spirit Energy Resources Limited10 -                           40% 

Erskine: 
CNSL -                                                                                 
03% 
Chrysaor11 -                                                                     09% 
Serica Energy (UK) Limited12 -                                  14%             

Alder: 
CNSL -                                                                                 
73.7% 
ConocoPhillips (U.K) Limited ("ConocoPhillips") 13     
                                                                                26.3% 

Thundercat: 
CNSL                                                                               50% 
Equinor14                                                                        50% 
 

 

 הנפט יפרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס

בתוקף והוא יהיה , 9312במאי  92הסכם הרכישה נחתם ביום  תאריך הרכישה:
 1.1.9312מיום 

של החברה  החזקותיה באמצעותבכפוף להשלמת העסקה,  תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס הנפט:
 .איתקה)בשרשור( במניות חברת 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 
 : )בכפוף להשלמת העסקה( בהכנסות מנכס הנפט

Alba: 
P.213 - 23.4% 
P.2373 - 50% 

                                                           
 .Endeavour International Corp( של 133%חברה פרטית בבעלות מלאה )  5
 שהינה חברה פרטית. HitecVision( של 133%חברה פרטית בבעלות מלאה )  6
 חברה ציבורית הנסחרת בבורסת טוקיו. Mitsui & Co. Ltd( של 133%חברה פרטית בבעלות מלאה )  7
 .ללא גרעין שליטהחברה ציבורית הנסחרת בבורסת בלונדון,  Centrica plc( של 133%חברה פרטית בבעלות מלאה )  8
 חברה ציבורית הנסחרת בנסדא"ק, בבורסת לונדון ובבורסת שטוקהולם.  9

 לעיל. 4ראו הערת שוליים   10
 . Chrysaor Holdings Limited( בשרשור של133%) חברה פרטית בבעלות מלאה  11
  .לונדון ורסתחברה ציבורית הנסחרת בב  12
על כך שהיא נמצאת בתהליך  Chrysaor, הודיעה 14.8.9312. יצוין, ביום ללא גרעין שליטהיורק, -חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו  13

 מועד הדוח, טרם הושלמה הרכישה. והחלפתה כמפעילה בנכסים הרלוונטיים. נכון ל ConocoPhillipsרכישת 
שהינה חברה ציבורית הנסחרת בנסדא"ק ובבורסת אוסלו, ללא גרעין  Equinor ASA( של 133%חברה פרטית בבעלות מלאה )  14

 .שליטה

https://www.centrica.com/investors/investor-information/ownership-profile
https://www.marketscreener.com/CONOCOPHILLIPS-13929/company/
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 הנפט יפרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס

Erskine - 50% 

Alder - 73.7% 

Thundercat - 50% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהשקעה 
המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 

של שנת הדיווח )בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות 
 הכספיים(:

- 

  :הנכסים הנ"ללהלן מפת  (9)

 

 : ופרטים נוספים בנכסיםפעילות טרם ההחזקה  (0)

, באותה שנה CNSLידי -ונרכש על צד שלישי ידי-על 1248בשנת  התגלה Alba: שדה Alba (א)

  .1228החלה ההפקה בשנת  P.213. באזור רישיון פיתוח השדה החל 1221 בשנת כאשר

 Albaהנקראת P.213קבועה באזור רישיון  ת הפקה וטיפולפלטפורמהוקמה  1220בשנת 

Northern Platform ברישיון השותפים כלבבעלות  אשרו. 

  .P.213לרישיון  הסמוךהוא רישיון אקספלורציה,  P.2373רישיון  ,לעיל כמפורט

 השדה פיתוח החל 1220 בשנת .צד שלישיידי -על 1981התגלה בשנת  Erskine: שדה Erskine (ב)

ברישיונות  CNSLידי -נרכשו הזכויות על 9333. בשנת מהשדה הפקהההחלה  1226ובשנת 

P.264  ו-P.057ו ,- CNSL ההפכה למפעיל  . 

 השותפים כלבבעלות  אשרקבועה  ת הפקה וטיפולפלטפורמ Erskineבשדה הוקמה  1227בשנת 

 .שדהב
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החל פיתוח השדה  9318. בשנת צד שלישיידי -על 1260התגלה בשנת  Alderדה ש :Alder (ג)

 P.119ברישיון  CNSLידי -נרכשו הזכויות על 9333החלה ההפקה מהשדה. בשנת  9317ובשנת 

 בנכס. ההפכה למפעילהיא ו

 צינורימית המחוברת באמצעות -תת בארשל  קידוחבאמצעות  פותח Alder שדהלציין כי  יש

 .Britanniaשדה של לפלטפורמה 

 :ת עבודהועמידה בתוכני (8)

, עד למועד פרסום דוח מיידי זה, הנ"ל םית בנכסות העבודה המחייבוידיעת החברה, תוכנילמיטב 

 . ןבמלוא וקוימ

 : מתוכננתבפועל ו תוכנית עבודה (0)

 : העיקריות שבוצעו בפועל בנכסים וכן פעולות מתוכננותתיאור תמציתי של הפעולות להלן 

 תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה תקופה

 ותכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 דולר( במיליוניהנפט )

היקף השתתפות בפועל 
של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה 

 דולר( במיליוניבתקציב )

2119  שדה Alba –השלמה בארות קידוח 

 שדה Alder – מערכת  באמצעותהפקה וחיבורו  קידוח
 ;Brittaniaמשדה  לפטפורמהצינורות 

 - 01615 -כ

2117  שדה Alba – השלמה בארות קידוח 
 

 - 01 -כ

2111  שדה Alba – השלמה בארות קידוח 

 שדה Erskine – המחברת לצנרת תיקון עבודות ביצוע 
מערכת ההולכה המרכזית של ל בשדה הפלטפורמה בין

 .מרכז הים הצפוני עקב חסימה

 - 2716 -כ

 השלמה בארות קידוח המשך – Alba שדה  ואילך   2019

 שדה Erskine-  בארות לקידוח אפשרות בחינת 
 השלמה

 שדה Alder- השלמה באר לקידוח אפשרות בחינת 
   נוספת

 12117 -כ

 28.018 -כ

 19619 -כ

 80 -כ

 86 -כ

 28 -כ

, לרבות עניין עלויות, והגז הנפט ותהמידע בדבר הפעולות המתוכננות בשד -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

לוחות הזמנים ועצם ביצוען, היא מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע והערכות 

כלליות וראשוניות של החברה אשר החברה טרם ביצעה לגביהם בדיקה מלאה. ביצוע תוכנית העבודה בפועל, 

הוא מותנה, בין היתר, בתנאי שוק, י להיות שונה מהותית מהנתונים לעיל, וולרבות לוחות הזמנים והעלויות, עש

 ברגולציה, בנסיבות חיצונית רבות, בצרכים טכניים, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.

 :CNSL (operated) בתפעול נכסיםבתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות שיעורי ההש (7)

 CNSLנכסים בתפעולשיעורי הזכויות ושיעורי ההשתתפות בפועל בהכנסות ובהוצאות במקבץ 

(operated)  בסעיף הינם כמפורט1(1.ב) )לעיל )פרטים כללים. 

 

                                                           
 . 9317יצוין, כי מדובר בתקציב כולל של הפעולות המתוארות לעיל שהושקע בשנת   15
 . 9314עולות המתוארות לעיל שהושקע בשנת יצוין, כי מדובר בתקציב כולל של הפ  16
 ידי השותפים בשדה.-מיליון דולר מסך התקציב הכולל המפורט לעיל אושר על 12יצוין, כי רק   17
 ידי השותפים בשדה. -יצוין, כי התקציב הנ"ל טרם אושר על  18
 ידי השותפים בשדה.-יצוין, כי התקציב הנ"ל טרם אושר על  19
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  :CNSL (operated) בתפעול נכסיםבותיים בין השותפים הסכמים מה תיאור (6)

 הנכסיםפעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה במסגרת  Captainבשדה  P.324 לרישיוןבדומה 

 .( שנחתם בין השותפים ביחס לכל נכסJOAהסכם תפעול משותף )ל בהתאםלעיל, נעשית  המתוארים

גם הוא מגלם את  אשר, (UUOA) האיחוד הסכםל בהתאם גם נעשית הפעילות, Erskine שדה לגבי

 וההוראות הנושאיםאודות  לפרטים .המשותף התפעול הסכםאשר נקבעו במסגרת  העקרונות

 לעיל.  ()א(6.א)1 סעיף ראו המשותף והתפעול האיחוד בהסכמיהמהותיים הנכללים 

, זכות ההעברה של שותף Erskineובהסכם האיחוד בשדה   Alderשדהב, כי בהסכם התפעול יצוין

)למעט כאשר מדובר בהעברה לצד קשור של השותף  ברישיון כפופה לזכות קדימה של שאר השותפים

 . קדימות לרכישת הזכויות לפני שיוצעו לצד שלישי , המעניקה להםהמעביר(

לקבלת ( נקבע רוב operated) CNSLוהאיחוד בנכסים בתפעול  JOA -ביחס לכל אחד מהסכמי ה

 בכך בהתחשב, וThundercat -ו Alba ,Erskineבשונה מהנכסים שונה. החלטות השותפים בשיעור 

 מרבית JOA -בהתאם למנגנון ה, Alderשל  JOA -ב 60.6%של  זכויות בשיעורמחזיקה  CNSL-ש

  .CNSL ידי-על יקבעו Alderבנכס  ההחלטות

 (operated-non) האחרים נכסיםה .ג

משמשת מפעילה  ConocoPhillipsמפיקים, שבהם  שישה שדות נפט וגזמ מורכב זה מקבץלעיל,  כאמור

 TOTAL E&P UK Limited  -(, וBritannia, Brodgar, Callanish, Enochdhu, Jade) בחמישה נכסים

 ,Brodgarהשדות שלושת יצוין, כי  .Elgin-Franklinבנכס  משמשת מפעילה "(TOTAL" )להלן:

Callanish, Enochdhu  לשדה פותחו כשדות לוויןBritannia .ל וחוברו למתקניו- CNSL םזכויות בנכסי 

 האמורים כמפורט בטבלה שלהלן. להלן פרטים בדבר השדות הנ"ל:

 Britannia שדה :Britannia כמו כן, השדה וקונדנסט גזומכיל  "רקמ 903 -כ של שטח על משתרע .

ושאר השותפים  CNSL. כמפורט להלן CNSLידי -רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על 8כולל 

 בשדהאת הפעילות בשטחי הרישיונות.  המסדירברישיונות האמורים חתמו על הסכם איחוד 

Britannia הפקהבארות  00 ןישנ. 

הסכמי מכירת גז  מספר במסגרת נמכר Britannia שדהמ שמופק הגזמ חלק, הדוח למועד נכון

  החופשי.בשוק  נמכרים והקודנסט, ויתר הגז מחייבים לטווח ארוך

 Brodgar:  שדהBrodgar וכולל רישיון חיפוש,  ,וקונדנסטגז  מכיל, "רקמ 70 -כ של שטח על משתרע

חתמו על הסכם  P.118 ושאר השותפים ברישיון CNSL. כמפורט להלן (P.118) פיתוח והפקה אחד

ואשר אינו בבעלות השותפים  Brodgar שדה חשט על החולש, P.741השותפים ברישיון  עםאיחוד 

 ןישנBrodgar (P.118 ) בשדה. שדההבשטח  המשותפתבמטרה להסדיר את הפעילות , P.118ברישיון 

  .נוספת הפקה באר קדחתנ, הדוח למועד נכון כאשר, הפקהבארות  0

 Callanish:  שדהCallanish כמו כן, השדה כולל מסווג כשדה נפטו "רקמ 12 -כ של שטח על משתרע .

ושאר השותפים  CNSLכמפורט להלן.  CNSLידי -רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על שני

 בשדהאת הפעילות בשטחי הרישיונות.  המסדירברישיונות האמורים חתמו על הסכם איחוד 

Callanish הפקהבארות  8 ןישנ. 

 nochdhuE:  שדהEnochdhu מכיל נפט, וכולל רישיון חיפוש, "רקמ 7.90 -כ של שטח על משתרע ,

 .תאח הפקהבאר  הניש בשדהפיתוח והפקה אחד כמפורט להלן. 



16 
 

מתבצע  והקונדנסטהגז  עיבוד, Britannia, Brodgar, Callanish, Enochdhu, כי לגבי השדות יצוין

הגז , משם. Britanniaבשדה  השותפיםשבבעלות מלאה של   Britanniaבמקום ייעודי על פלטפורמת

, באמצעות מערכת והקונדנסט SAGE)הגז, באמצעות מערכת הצינורות  בנפרדמועברים  סטנוהקונד

 .St Fergusלמסוף  (הצפוני בים המרכזיתהצינורות 

  Jade:  שדהJade רישיונות  9כולל  השדה, כן כמו. וקונדנסט גז , ומכילקמ"ר 7-כ של שטח על משתרע

לא  ,האמור לאור .כמפורט להלן נוספים שותפיםידי -עלו CNSLידי -על זהיםהמוחזקים בשיעורים 

 םההתפעול המשותף שיש לכל רישיון בנפרד  מיהסכ. איחוד הסכםאותם רישיונות  לגבינחתם 

 .הפקהבארות  2 ןישנ בשדההרלוונטיים לשדה זה. 

 ConocoPhillips ,Eniשבבעלות  Judy)) טיפול והפקה פלטפורמתעל  בדמוע Jade משדההמופק  הגז

 מעובדה קונדנסטה .הצפוני הים מרכז של המרכזית ההולכה למערכתמועבר  ומשם, Chrysoar-ו

 .(Norpipe)מסוף ההולכה ול מערכתל רועבמ

 Franklin -Elgin :  שדהFranklin -Elgin  וקונדנסט, מכיל גז קמ"ר 180-כ של שטח על משתרע .

ושאר  CNSLכמפורט להלן.  CNSLידי -רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על 8השדה כולל 

 בשדהבשטחי הרישיונות.  והפיתוח את הפעילות המסדיר השותפים ברישיונות חתמו על הסכם איחוד

Elgin - Franklin הפקהבארות  18 ןשני. 

 גזה משםו, של השדה וטיפול הפקה תבפלטפורמ מעובדיםElgin - Franklin  מהשדה והקונדנסט הגז

 היבשתי הקבלה למתקן(, Shearwater Elgin Area Line) תייעודי צינורותמערכת  באמצעות מועבר

  .הצפוני בים מרכזיתמערכת הצינורות  באמצעותמועבר  הקונדנסט. Bacton-ב הממוקם

 :פרטים כלליים (1)

 פרטים כללים

 :נפט וגז מפיקים מקבץ של שישה שדות :הנפטשם נכס 

Britannia, 

Brodgar, 

Callanish, 

Enochdhu, 

Jade, 

Elgin - Franklin 

 בבריטניה ם במרכז הים הצפונימיממוק גזהו ות הנפטשד מיקום:

 ענקופיתוח והפקה של משאבי נפט וגז שהוחיפוש, רישיונות   סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:
 ידי ממשלת בריטניה-על

 :Britannia :הנפטתאריך הענקה מקורי של נכס 
P.103 - 9.6.1970 
P.119 - 9.6.1970 
P.213 - 16.3.1972 
P.345 - 17.12.1980 

Brodgar: 
P.118  - 9.6.1970 

Callanish: 
P.347 - 17.12.1980  
P.590 - 4.6.1987 
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 פרטים כללים

Enochdhu: 
P.103 - 9.6.1970 

Jade: 
P.1589 -1.3.2002 
P.672 - 93.6.1242 

Elgin - Franklin: 
P.188 -16.3.1972 
P.362 - 9.4.1981 
P.666 - 15.7.1989 

 :Britannia :הנפטתאריך פקיעה מקורי של נכס 
P.103 - 8.6.1977 
P.119 - 8.6.1977 
P.213 - 15.3.1978 
P.345 - 16.12.1986 

Brodgar: 
P.118 - 8.6.1976  

Callanish: 
P.347 - 16.12.1986 
P.590 - 3.6.1993 

Enochdhu: 
P.103 - 8.6.1976 

Elgin - Franklin: 
P.188 - 15.3.1978 
P.362 - 16.12.1986 
P.666 - 19.7.1995 

Jade: 
P.1589 - 11.11.2014 
P.672 - 19.7.1995 

 :Britannia :הנפטתאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
P.103 - 6.6.2016 
P.119 - 6.6.2016 
P.213 - 12.3.2016 
P.345 - 14.11.2016 

Brodgar: 
P.118 - 6.6.2016  

Callanish: 
P.347 - 14.11.2016 
P.590 -   1220יוני  

Enochdhu: 
P.103 - 6.6.2016 

Jade: 
P.1589-  ,9316פברואר  
P. 672-  ,9336יולי  

Elgin - Franklin: 
P.188 - 12.3.2018 
P.362 - 24.10.2016 

 :Britannia  :הנפטתאריך נוכחי לפקיעת נכס 
הרישיונות בשדה זה הינם רישיונות מפיקים ולפיכך לא נקבע 

הרישיונות עלולים לפקוע אם ההפקה  תאריך פקיעה לגביהם.
 רצופים חודשים 19למשך תיפסק 

Brodgar (P.118): 
 , ראה לעילBritanniaבדומה לרישיונות בשדה 

Callanish: 
 P.347-  בדומה לרישיונות בשדהBritanniaראה לעיל , 
P.590 - 9.7.9390 
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 פרטים כללים

Enochdhu (P.103): 
הרישיון הנכס מפיק ולפיכך לא נקבע תאריך פקיעה לגביו.  

 רצופים חודשים 98למשך תיפסק עלול לפקוע אם ההפקה 
 

Jade: 
P.1589 – 11.9.9300 

P.672 – 16.6.9390 
 

Franklin - Elgin: 
P.188 & P.362-  בדומה לרישיונות בשדהBritannia ראה ,

 לעיל. 
P.666 – 12.6.9390 

; אם הנפטציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס 
 יש לציין את תקופת ההארכה האפשרית: –אפשרות כאמור קיימת 

- 

, למעט בשדה והגז מפעילה בכל שדות הנפטConocoPhillips  (:Operatorציון שם המפעיל )
Elgin-Franklin  שבהTOTAL היא המפעילה 

 הנפטוחלקם הישיר בנכס  הנפטציון שמות השותפים הישירים בנכס 
  וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:

Britannia: 
ConocoPhillips20 -                                                          
04.70% 
CNSL -                                                                                 
09.04% 
Mitsui E&P UK21-                                                                       
4.26% 

Brodgar:  
 :(H4)מבאר ההשלמה  MMboe 13לפני הפקה של 

ConocoPhillips22 -                                                          
20.60% 
CNSL -                                                                                 
7.90% 

 13הפקה של ל ( ועדH4תחילת הפקה מבאר ההשלמה )
MMboe  מבאר ההשלמהH4:23 

ConocoPhillips -                                                          87.5% 
CNSL -                                                                                 
12.5% 

 (:H4מבאר ההשלמה ) MMboe 13אחר הפקה של ל
ConocoPhillips -                                                          
20.60% 
CNSL -                                                                                 
7.90% 

Callanish: 
ConocoPhillips24 -                                                          
40.0% 
CNSL -                                                                                 
17.0% 

Enochdhu: 
ConocoPhillips25 -                                                          03% 
CNSL -                                                                                 
03% 

Jade: 

                                                           
 לעיל. 10ראה הערת שוליים   20
 לעיל. 6ראה הערת שוליים   21
 לעיל. 10ראה הערת שוליים   22
( בקשר לבאר ההשלמה. נכון למועד AFEתממן את מלוא ההוצאות ) CNSL-יש לציין כי השינוי בשיעור הזכויות מותנה גם בכך ש  23

 (.H4הדוח, טרם החלה ההפקה מבאר ההשלמה )
 לעיל. 10ראה הערת שוליים   24
 לעיל. 10ראה הערת שוליים   25
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 פרטים כללים

Chrysaor26 -                                                                    00% 
ConocoPhillips 27 -                                                       32.5% 
CNSL -                                                                          
12.20% 
Eni S.p.A ("ENI")28 -                                                       7% 
Siccar Point Energy E&P Limited 29 -                    5.57% 

Elgin - Franklin: 
TOTAL30 -                                                              46.173% 
Eni Elgin/Franklin Limited31 -                                 
21.867% 
Chrysaor Limited32 -                                                  14.11% 
Premier Oil UK Limited33 -                                          5.2% 
Exxon Mobil Corporation34 -                                     
4.375% 
CNSL -                                                                                 
0.2% 
Dyas UK Limited35 -                                                 
2.1875% 
Summit Exploration and Production Limited36 -    
2.1875%  

 

 הנפט יפרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס

בתוקף והוא יהיה , 9312במאי  92הסכם הרכישה נחתם ביום  תאריך הרכישה:
 1.1.9312מיום 

באמצעות החזקותיה של החברה בכפוף להשלמת העסקה,  :הנפטתיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 איתקה.)בשרשור( במניות חברת 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 
 : הנפטבהכנסות מנכס 

Britannia - 32.3% 
Brodgar -  

: כמפורט לעיל( H4מבאר ההשלמה ) MMboe 13לפני הפקה של 
7.90% 

 MMboe 13הפקה של ( ועד לH4תחלת הפקה מבאר ההשלמה )
 19.0%: כמפורט לעיל

( כמפורט לעיל: H4מבאר ההשלמה ) MMboe 13אחרי הפקה של 
7.90% 

Callanish - 16.5% 
Enochdhu - 50% 
Jade - 19.93% 
Elgin - Franklin - 3.9% 

  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהשקעה 
במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון  הנפטהמצטברת בנכס 

של שנת הדיווח )בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות 
 הכספיים(:

- 

                                                           
 לעיל.11 ראה הערת שוליים   26
 לעיל. 10ראה הערת שוליים   27
28  ENI  המרכזית באמצעות  השליטהאיטליה היא בעלת  ממשלת יורק ובבורסת איטליה.-היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו

 .National Promotional Institutionהחברה הממשלתית 
 .Siccar Point Energy Limited( של 133%) חברה פרטית בבעלות מלאה  29
שהיא חברה ציבורית הנסחרת בנסדא"ק ובבורסת יורונקס  .TOTAL S.A ( בשרשור של133%) חברה פרטית בבעלות מלאה  30

(Euronextהאירופית ) .ללא גרעין שליטה  
 ממשלת יורק ובבורסת איטליה.-שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו ENI( בשרשור של 133%) חברה פרטית בבעלות מלאה  31

 .National Promotional Institutionית באמצעות החברה הממשלתית המרכז השליטהאיטליה היא בעלת 
 לעיל. 11ראה הערת שוליים   32
 שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת לונדון.Premier Oil plc ( של 133%) חברה פרטית בבעלות מלאה  33
 .ללא גרעין שליטהיורק, -חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו  34
 ..SHV Holdings N.V( של 133%חברה פרטית בבעלות מלאה )  35
 חברה ציבורית הנסחרת בבורסת טוקיו, ללא גרעין שליטה. Sumitomo Corporation( של 133%חברה פרטית בבעלות מלאה )  36

https://www.eni.com/en_IT/company/governance/shareholders.page
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://www.eni.com/en_IT/company/governance/shareholders.page
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://finance.yahoo.com/quote/XOM/holders/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKFRuKN51uB4ElHalUDDS4rpQo7JYXNKcLw3zixRJxamx7_uQjO5uHVPB6obZL7a-ZW_UmIoc3SNMI3UE_Kvz71o81YhyJNBc-QmtyCe5LdMn48iohfduPJeISKMUpbRd2aOZIjal1BYvCVYUX9j8JWPWzNXDpY5AVG6pOpwusZB
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 : הנכסים הנ"ללהלן מפת  (9)

 

  :פעילות טרם ההחזקה ופרטים נוספים (0)

 Britannia :שדה Britannia  פיתוח  החל 1994 בשנת .שלישי צדידי -על 1975התגלה בשנת

 את זכויותיה ברישיונות CNSLרכשה  1248 בשנת. ההפקה מהשדה החלה 1224ובשנת  השדה

P.103, P.119 ,P.213 ו-P.345. 

 .בשדה השותפים כל שבבעלות, וטיפול הפקה פלטפורמתבשדה  הותקנה 1226 בשנת

 Brodgar :שדה Brodgar  9334 ובשנת, פיתוח השדה החל 9338 בשנת .1985התגלה בשנת 

  .P.118ברישיון  יהרכשה את זכויות CNSL 1248בשנת שדה. מההפקה ה החלה

 ,Brodgar, בבעלות כל השותפים בשדה ת הפקה וטיפולפלטפורמבשדה הותקנה  9337 שנתב

 . ברבאמצעות גשר מח Britanniaהמחוברת לשדה 

 Callanish :שדה Callanish  9334 ובשנת, השדה פיתוח החל 9338 בשנת. 2219התגלה בשנת 

 .P.590-ו P.347ברישיונות  יהרכשה את זכויות CNSL 1248בשנת  שדה.מההפקה ה החלה

, אשר בבעלות כל השותפים בשדה ת הפקה וטיפולפלטפורמבשדה הותקנה  9337 בשנת

Callanish,  המחוברת לשדהBritannia  .באמצעות גשר מחבר 
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 Enochdhu :שדה Enochdhu 9310 ובשנת ,פיתוח השדה החל 9310 בשנת .9330 בשנת התגלה 

 . P.103 ברישיוןרכשה את זכויותיה  CNSL 1248בשנת . מהשדההפקה ה החלה

בבעלות כל השותפים בשדה  אשר, ת הפקה וטיפולפלטפורמבשדה הותקנה  9337 בשנת

Enochdhu,  המחוברת לשדהBritannia  .באמצעות גשר מחבר 

 Jade :שדה Jade  רכשה 9333 בשנת .1996 בשנת התגלה CNSL החלאת הזכויות בשדה ו 

פלטפורמת הפקה וטיפול שבבעלות כל השותפים בשדה הותקנה  9331ובשנת , פיתוח השדה

 . מהשדההפקה ה החלה 9339 בשנתבשדה. 

 Franklin -Elgin  שדה :Franklin -Elgin   משני שדות נפרדים ששולבו לשדה אחת  מורכב

 Eniידי-על התגלו Elgin שדהו Franklin. שדה 1226פברואר מפעולה  שיתוףתחת הסכם 

Elgin/Franklin Limited  החל פיתוח השדה 1222 בשנת ., בהתאמה1221 -ו 1247, בשנים , 

 - Elginאת הזכויות בשדה  CNSLרכשה  9333בשנת  שדה.מההפקה ההחלה  9331בשנת ו

Franklin. 

 גשר באמצעות ביניהן המחוברותפלטפורמות  0, וטיפול הפקה פלטפורמות 0 ישנן זה בשדה

 -ו 9336, שהותקנו בשנים מאוישות לא פלטפורמות 9 -, ו9333-1222 השנים ביןשהותקנו  מחבר

 הפלטפורמות הינן בבעלות השותפים בשדה.  כל. 9318

 :עמידה בתוכנית עבודה (8)

מיידי זה, , עד למועד פרסום דוח הנ"ל בנכסיםת ות העבודה המחייבוהחברה, תוכנילמיטב ידיעת 

 . ןבמלוא וקוימ

 : מתוכננתו בפועל תוכנית עבודה (0)

 : עיקריות שבוצעו בפועל בנכסים וכן פעולות מתוכננותלהלן תיאור תמציתי של הפעולות ה

 תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה תקופה

 ותכנית העבודה המתוכננת
 
 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 דולר( במיליוני) הנפט

היקף השתתפות בפועל 
של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה 

 דולר( במיליוני בתקציב )

2119  שדה  Elgin-Franklin :860 -כ הפקה בארות 0של  קידוח - 

2117  שדה Jade :מהבארות אחתב תחזוקה עבודות ביצוע 
 .שדהשב

 שדה Jade בפלטפורמה  פעולות: ביצועJudy  לצורך
 ייעול הדחיסה 

 שדה Elgin-Franklin :באר של הפקה קידוח המשך 
(EIE) 

 שדה Britannia תבפלטפורמ פעולות: ביצוע Britannia 
 לצורך ייעול הדחיסה

 - 92737 -כ

2111  שדה Brodgar :השלמה באר של קידוח 

 שדה Elgin-Franklin :נוספת השלמה באר  של קידוח 

 - 16338 -כ

 : קידוח של באר השלמה  Bordgar שדה  ואילך  2019

 שדה Britannia תבפלטפורמ פעולות: ביצוע Britannia 
 לצורך ייעול הדחיסה

 42-כ

 13-כ

 0.0-כ

 0-כ

                                                           
 .9316בתקציב כולל של הפעולות המתוארות לעיל שהושקע בשנת יצוין, כי מדובר   37
 .9314יצוין, כי מדובר בתקציב כולל של הפעולות המתוארות לעיל שהושקע בשנת   38
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 תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה תקופה

 ותכנית העבודה המתוכננת
 
 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 דולר( במיליוני) הנפט

היקף השתתפות בפועל 
של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה 

 דולר( במיליוני בתקציב )

 שדה Callanish :השלמה באר של קידוח 

 שדה Jade :השלמה באר של קידוח 

 שדה Elgin-Franklinשל באר  : המשך פעולת הקידוח
 השלמה

 39133-כ

 08.040 -כ 

 89041-כ

 17.0-כ

 11-כ

 16-כ

הגז, לרבות עניין עלויות, ו ות הנפטהמידע בדבר הפעולות המתוכננות בשד -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

לוחות הזמנים ועצם ביצוען, היא מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע והערכות 

כלליות וראשוניות של החברה אשר החברה טרם ביצעה לגביהם בדיקה מלאה. ביצוע תוכנית העבודה בפועל, 

ה מהותית מהנתונים לעיל, והוא מותנה, בין היתר, בתנאי שוק, י להיות שונולוחות הזמנים והעלויות, עשלרבות 

 ברגולציה, בנסיבות חיצונית רבות, בצרכים טכניים, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.

 :operated)-(nonם האחרים שיעורי ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בנכסי (7)

 (non-operated) האחרים נכסיםבשיעורי הזכויות ושיעורי ההשתתפות בפועל בהכנסות ובהוצאות 

 לעיל )פרטים כללים(.  (1.ג)1בסעיף הינם כמפורט 

  :הנפט יהסכמים מהותיים בין השותפים בנכס (6)

הנכסים פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה במסגרת  CNSL (operated)בתפעול לנכסים בדומה 

שנחתם  (JOAהסכם תפעול משותף )ל בהתאםלעיל, נעשית  המתוארים, (non-operatedהאחרים )

הפעילות  Elgin-Franklin -, וBritannia ,Callanishבין השותפים ביחס לכל נכס, כאשר בשדה 

יצוין, כי גם הסכם  .(במהותםהדומים  UJDOAאו  UUOAהסכם איחוד )ל בהתאםנעשית גם 

 הסכם התפעול המשותף. האיחוד מגלם בתוכו את העקרונות אשר נקבעו במסגרת

 התפעול ובהסכמי האיחוד הסכמיבהמהותיים הנכללים  נושאים וההוראותהאודות  לפרטים

  לעיל. (6.א)1 סעיף ראו המשותף

 הסכםב, Enochdhu -ו Britannia ,Callanish ותשדב מסוימים( JOA) תפעול כמי, כי בהסיצוין

וכן בהסכם האיחוד  Jade( בשדה JOA) התפעול מהסכמי אחדב, Brodgar( בשדה JOA) התפעול

(UJDOA)  בשדהElgin-Franklin זכות ההעברה של שותף ברישיון כפופה לזכות קדימה של שאר ,

 השותפים, המעניקה להם קדימות לרכישת הזכויות לפני שיוצעו לצד שלישי.

נקבע רוב לקבלת  (non-operatedנכסים האחרים )והאיחוד ב JOA -ביחס לכל אחד מהסכמי ה

, (non-operatedנכסים האחרים )ב CNSLשל  זכויות שיעורלאור החלטות השותפים בשיעור שונה. 

  .בלבד CNSL ידי-על יקבעו והסכמי האיחוד, כל ההחלטות בנכסים לא JOA's -ה ניבהתאם למנגנו

 המשאבים המיוחסים לנכסים הנרכשים:  .ד

 יפורסם, למשאבים המיוחסים לנכסים הנרכשים, PRMS -ה לכללי בהתאם משאבים הערכת דוח

 להוראות הדין. התאם ב

                                                           
 ידי השותפים בשדה. -יצוין, כי התקציב הנ"ל אושר בחלקו על  39
 .בשדה השותפים ידי-על אושר טרם"ל הנ התקציב כי, יצוין  40
 ידי השותפים בשדה. -הנ"ל אושר בחלקו על התקציב, כי יצוין  41
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