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 ם לייצוא גז טבעי למצריםמיבהסכהתקיימות תנאים מתלים הנדון: 

 בדבר (2019-01-100243)אסמכתא:  2.10.2019בהמשך לאמור בדוח המיידי של השותפות מיום 
בין   ,האחד  מושנחת  למצרים,  לוויתןתמר ומפרויקט  ם לייצוא גז טבעי מפרויקט  מיהסכהשני  תיקון  

שותפי בין  ,והשני"( דולפינוס)להלן: " Dolphinus Holdings Limitedשותפי לוויתן לבין חברת 
לפרק עדכון תיאור עסקי השותפות,   9בסעיף  האמור  "(, והייצוא  מיהסכ"להלן:  )  דולפינוסלבין  תמר  

אודות  ,(2019-01-101553אסמכתא: )מס'  30.9.2019של השותפות ליום כפי שנכלל בדוח הרבעוני 
, מתכבדת השותפות לעדכן EMGבדבר השלמת עסקת  הייצוא מיבהסכ השלמת התנאי המתלה

רשות המיסים  יקבלת אישורנכון למועד דוח זה, התקיימו התנאים המתלים בדבר  כיבזאת, 
בהתאם לתנאים "( לייצוא גז טבעי, הממונה)להלן: " הממונה על הנפט במשרד האנרגיה יואישור

 .בימים הקרובים םלתוקפיכנסו  מי הייצואהסככי ו ו של הממונה,יהקבועים באישור

, בהתאם 1.1.2020צפויה ביום ם הייצוא מפרויקט לוויתן הסכ תחת ת הגז הטבעיתחילת אספק
הטבעי תחת הסכם הייצוא מפרויקט תמר צפויה בהתאם למועדים ת הגז ותחילת אספק ,לתנאיו

 הנקובים בו.
 

  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

גז ה תאספקמועד תחילת כניסתם לתוקף של הסכמי הייצוא והמועד הצפוי ללעיל בדבר  ותההערכ
 -מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  תמהוו מי הייצואטבעי תחת הסכה

, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת 1968
 עקב גורמים שונים אשר לשותפות אין שליטה לגביהם.

  
 כדלקמן: ,הינם החזקותיהם יושיעורבפרויקט לוויתן השותפים 
 45.34%    השותפות

Noble Energy Mediterranean Ltd. 39.66% 

 15.00% שותפות מוגבלת ,(1992)רציו חיפושי נפט 
 

 כדלקמן: ,השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם

 28.75%  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 

Noble Energy Mediterranean Ltd. 25.00% 

 22.00%    השותפות

 16.75%   תמר פטרוליום בע"מ
 4.00%  מוגבלת שותפות ,גז חיפושי דור

 3.50% שותפות מוגבלת ,אוורסט תשתיות

  לכבוד לכבוד
  אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל רשות ניירות ערך
  2וזת בית רח' אח 22רח' כנפי נשרים 

 ירושלים 
 באמצעות מגנ"א

 אביב  תל
 באמצעות מגנ"א

 

 



 

 

 

 
 

 רב, בכבוד
 

 בע"מ( 1993) קידוחים ניהול דלק
 שותפות מוגבלת -קידוחים  דלקבהשותף הכללי 

 יוסי אבו, מנכ"ל"י ע
 , משנה למנכ"ליוסי גבורה


		2019-12-16T09:37:17+0000
	Not specified




