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  עדכון - EMGעסקת הנדון: 

, אשר פורסם ביום  31.12.2018יום לשל השותפות התקופתי דוח ל 7.27.7סעיף בהמשך לאמור ב

 Easternחברת  הסכמים לרכישת מניותאודות , (023982-01-2019 )מס' אסמכתא: 24.3.2019

Mediterranean Gas Company S.A.E :להלן( "EMG )"שבבעלות  ולרכישת זכויות בצינור

EMG "(צינור EMG )" דוח המיידי של ב ,ובאמצעותלצורך הזרמת גז טבעי מישראל למצרים
הליך ( אודות השלמתו המוצלחת של 2019-01-056067)מס' אסמכתא:  1.7.2019השותפות מיום 

הצדדים ואודות המשך פעילות  ובמתקנים הנלווים EMG צינורבהנדסית הנאותות הבדיקת 
, 31.8.2019עד ליום    (Closingהעסקה )יתר התנאים המתלים לצורך השלמת  לקיום    EMGלעסקת  
אשר נכלל בדוח הרבעוני של השותפות ליום  ,(עדכון לתיאור עסקי השותפותפרק א' )ל 18ובסעיף 

אישור קבלת  ( אודות2019-01-069819)מס' אסמכתא:  14.8.2019, כפי שפורסם ביום 30.6.2019
 ,, המתמחה באישורי צנרות והמקובלת בתעשייהDNV GLמחברת ההנדסה    EMGכשירות לצינור  

 מתכבדת, EMGאת רכישת הזכויות בצינור המתירה  החלטת הממונה על התחרותואודות 

בגז טבעי ממערכת ההולכה של  EMGנכון למועד דוח זה, מולא צינור , בזאת כי השותפות לעדכן

גז יוכל להזרים  EMG, צינור הלןלאמור לשבכפוף  , כך)נתג"ז( נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
, בהתאם ללוח הזמנים הצפוי, כאמור בדוח המיידי למערכת ההולכה המצריתבכמויות מסחריות 

  , עם תחילת הפקת גז מסחרית ממאגר לוויתן.1.7.2019מיום 

הכוללים, השלמת אים המתלים לעסקה,  ממשיכים ופועלים לקיום יתר התנ   EMGהצדדים לעסקת
מבחני הזרמת גז רציפה למערכת ההולכה המצרית וקבלת האישורים הפורמליים  הנדרשים לשם 

 .30.9.2019, וזאת במטרה להשלימה לא יאוחר מיום EMED1-ל EMGהעברת מניות חברת 
 

התנאים יתר התקיימותם של  אודות המידע האמור לעיל :אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד
ומועד תחילת הזרמה מסחרית למצרים דרך , השלמתלה  צפויוהמועד ה להשלמת העסקההמתלים  

. 1969-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח32מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף  ,  EMGצינור  
מידע זה עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או עשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב 

  ם אשר לשותפות אין עליהם שליטה.גורמים שוני
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