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 פרויקט לוויתן לפיתוחקיימת ההלוואה הלמימון מחדש של  ותהבנות בלתי מחייבנדון: ה

במרץ   24שפורסם ביום    2019לפרק א' לדוח התקופתי של השותפות לשנת    23.5לאמור בסעיף  בהמשך  
לדוחות הכספיים של השותפות  6") ובביאור הדוח התקופתי(") 025438-01-2020(אסמכתא:  2020
תהליך בדבר שהאמור בהם כלול בזאת על דרך ההפניה), ובדוח התקופתי ( הכלולים 31.12.2019ליום 

שהועמדה בידי קונסרוציום מממנים לחברה בת   בחינת חלופות לפירעון ההלוואהשעורכת השותפות ל
ההלוואה פרויקט לוויתן ("של ת הפיתוח של השותפות לצורך מימון חלקה של השותפות בעלויו

לעדכן כי מתכבדת השותפות הלוואה חדשה שתועמד לשותפות לטווח ארוך, באמצעות ") קיימתה
לשותפות מסגרת  תועמדלפיהן , פוטנציאלייםמממנים מספר עם ת ובלתי מחייב הבנותהגיעה ל
, "ההלוואה החדשהמסגרת  "  -" והחדשהההלוואה  "(  מיליון דולר  650  -  600עד  בסך כולל של    הלוואה

   .)בהתאמה

תהיה  יתרת המסגרתמסגרת ההלוואה החדשה תשמש למימון מחדש של ההלוואה הקיימת, כאשר 
לרבות  ,לשמש את השותפות לכל מטרה ותוכלהחדשה  במהלך תקופת ההלוואה זמינה למשיכה

רציו החברה הבת שהנפיקה  סדרות האג"חפירעון , לוויתן השקעות נוספות לפיתוח פרויקטלביצוע 
משיכת הסכומים האמורים תהיה מותנית בהתקיימות תנאים  ועוד. חיפושי נפט (מימון) בע"מ

הדוח, אין בכוונת יצוין, כי נכון למועד    .ייחתםהחדשה, לכש  מוקדמים כפי שיופרטו בהסכם ההלוואה
 (יתרת ההלוואה הקיימת וסדרות האג"ח הקיימות)  הקיים שלההכולל  השותפות להגדיל את סך החוב  

 . א' של תוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן1עבור שלב 

של כשלוש שנים   "גרייס"תקופת  עם    ,שבע שניםכתועמד לתקופה של  החדשה  ההלוואה  ,  הבנותהפי  -על
יתרת  .קבעיבהתאם ללוח הסילוקין כפי שי לשיעורין תיפרע , ולאחר מכןעל תשלומי קרן ההלוואה

תיפרע  ,מיליון דולר 300 א יעלה עלבסך של ,החדשהתקופת ההלוואה  תוםבשתיוותר קרן ההלוואה 
בשיעור דומה  משתנהתהיה דולרית ותישא ריבית החדשה הלוואה ה בתום התקופה. בתשלום אחד

   כתלות בתנאים שונים כפי שיפורטו בהסכם המחייב.מחושבת ה, להלוואה הקיימת

עמידה ) שונות, לרבות covenantsהשותפות תיקח על עצמה התחייבויות (בדומה להלוואה הקיימת, 
  . המחייבפי שיפורטו בהסכם חוב, מבחני נזילות ועוד כ בתניות פיננסיות כגון יחס כיסוי

להבטחת פירעון ההלוואה החדשה תשעבד השותפות את זכויותיה בחזקות לוויתן ובנכסים נוספים 
limited-ההלוואה החדשה תהיה מסוג  הקשורים בפרויקט לוויתן, בדומה להלוואה הקיימת.

recourse .ולמלווים לא תהא זכות חזרה לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם  

מחייב.  להתקשרות הצדדים בהסכםאמורות אינן מחייבות וכי הן כפופות ההבנות היובהר, כי 
בקבלת ומפורט    הלוואהעל הסכם    משא ומתןמותנית, בין היתר, בהשלמת    מחייב  בהסכם  התקשרותה

  . ממניםמובכלל זה אישור וועדת האשראי של הגופים ה ,מממניםגופים האישורים פנימיים של ה



במטרה להשלימו במהלך  מפורט ומחייבהלוואה  םהסכהמשא ומתן על להשלמת  תפועלשותפות ה
תפרסם השותפות דיווח ככל שתושלם, לכשתושלם ההתקשרות כאמור, הרבעון השלישי של השנה. 

  מיידי מפורט.

 

הסכם התנאי  ,התקשרות הצדדים בהסכם הלוואה מחייב -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  לעילכמפורט  ההתקשרותעיתוי וההערכה בדבר 

, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, 1968-ערך, התשכ"ח
רט אין ודאות שהצדדים יגיעו להסכמה על תנאי ההסכם המחייב וכי תנאי ההסכם המחייב, ככל ובפ
חתם, יהיו בהתאם לאמור בדיווח זה. הגעה להסכם מחייב ופרטיו עשויים להתממש באופן שונה ישי

תנאי לשל הגופים המממנים ת האשראי ומהותית עקב גורמים שונים, ובכלל זה, אי קבלת אישור ועד
סביבה במסגרת ההלוואה החדשה או הגעה להסכמות שונות מהמפורט לעיל, וכן התפתחויות 

  הכלכלית וגורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות.   

  

  

  בכבוד רב,
  

  רציו חיפושי נפט בע"מ
  שותפות מוגבלת -) 1992השותף הכללי ברציו חיפושי נפט (
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