
   בע"מ בתי זקוק לפט
  ("החברה")

  
  2019בדצמבר,  15

  
  לכבוד          לכבוד
  מ"בע א"בת ערך ליירות הבורסה      ערך יירות רשות

  א"המג באמצעות      א"המג באמצעות
  
  .,.א.ג

  הסכם עם שותפות לווייתן -מיידי דיווח: הדון

עלות ההחזקות במאגר הגז חתם הסכם עם השותפות ב 15.12.2019 כי ביוםהחברה מתכבדת להודיע 

שהיו תוצר לוואי של  קודסט,), לפיו , בהתאמה"הסכם" -ו "המאגר" ,"שותפות לווייתן'לווייתן'  ("

בפט הגולמי ימהל יו, )קצא"א(אירופה אסיה קו ציור לצרת של חברת יוזרם  ,הליך הפקת הגז הטבעי

הפט הגולמי למתקי מוזרם תש"ן), מהם למכלי חברת תשתיות פט וארגיה ( המובל בציור קצא"א

על פי הערכות שותפות לווייתן שמסרו לחברה באשר להיקף הקודסט שיוזרם מהאסדה, . החברה

על פי ההסכם התחייבו מכלל תמהיל חומרי הגלם המוזרם למתקי החברה.  1%-הקודסט צפוי להוות כ

 3%גולמי, המזוקק על ידי החברה, לא תעלה על ט שתימהל בפט השותפות לווייתן, כי כמות הקודס

  החברה, המאוחסת בכל זמן תון במיכלי תש"ן. מכמות הפט הגולמי של 

פיות גורמי ממשלה שוים, לרבות משרד  יצויין כי הסכמת החברה להתקשר בהסכם יתה על רקע

 -  ו לצרכי ארגיה בישראללהזרמתופיוי הקודסט להפקת גז טבעי מהמאגר בדבר חיויות  ,הארגיה

, ולאחר שסוכמו תאי ההסכם המבטיחים, לדעת החברה, את ולבקשתם ,לאומיתבעל חשיבות  עיין

של המשרד להגת העקרוית עמדתו שמסר לחברה, כי לאחר רק הסכמה כאמור יתה  .האיטרסים שלה

   .ידועל בהתאם לפרמטרים שקבעו היא שאין מיעה לביצוע ההסכם,  הסביבה

ה 15 ו לתקופה שלההסכם הייסתו לתוקף שתה זכות לביטול ממועד ככאשר לכל אחד מהצדדים הוק ,

בקרות  של ההסכם זכות לביטול מיידי לחברה ,וסףב .יום 360ההסכם בהודעה מראש לצד השי של 

במקרה של שיויים  או שותפות לווייתןבמקרים של הפרת ההסכם על ידי  , לרבותאירועים שוים

  שלא יאפשרו את המשך הזרמת הקודסט.  רגולטוריים

עמדות הגורמים הרגולטוריים המאשרות למספר תאים מתלים, לרבות  כפופה כיסתו של ההסכם לתוקף

   את מגבלות הרגולציה החלות על החברה.  סותרכי ביצוע ההסכם איו 

ועל , אשר להיקף ומאפייי הקודסט שיוזרם מהמאגרבהתאם לתחזית שמסרו שותפות לווייתן לחברה ב

תיכס לתוקף  , ככל שההתקשרותפי מחיר פט גולמי מסוג "ברט" כון למועד דוח זה, מעריכה החברה כי

בעד  סכון טו שאמדייחליף פט גולמי שרכש על ידי החברה בח אם וככל שיוזרם, יוזרם,אשר קודסט ה

יובהר כי בשלב זה אין כל וודאות באשר לכיסתו  ט כאמור.יוזרם קודס וב דשחולכל מיליון דולר  3-כ

   הקודסט שיוזרם, אם יוזרם. של ההסכם לתוקף ו/או באשר להיקף

כיסתו לתוקף רבות , לשותפות לווייתןעם  הסכםההמפורט לעיל בקשר עם המידע  :מידע צופה פי עתיד 

מהווה מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, אשר  ,ווהיקף החיסכון שיווצר לחברה מיישומ

מותה ותלוי במספר גורמים. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהותית 

אי קבלת ההיתרים הדרשים לכיסתו של ההסכם  בכלל זה,מהאמור לעיל כתוצאה מגורמים שוים, ו

ו/או ט כלל ו/או אי הזרמת קודס לו החזויים על ידי שותפות לווייתןלתוקף ו/או היקפי הזרמה שוים מא

    .שיויים במחיר הברט
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