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ניתנת בזאת הודעה כי ביום  24בדצמבר 2009 ,אשר דירקטוריון חברת החשמל לישראל
בע"מ )"חברת החשמל"( התקשרות במכתבי כוונות ,שנחתמו בין חברת החשמל לבין
השותפות ויתר השותפים בחזקת אשקלון וחזקת נעה )"פרויקט ים תטיס"( ובחזקת תמר
וחזקת דלית )"פרויקט תמר"( ,לפי עניין .בהתאם למכתב הכוונות שנחתם עם השותפים
בפרויקט תמר ינהלו הצדדים מו"מ למכירת גז טבעי מפרויקט תמר לחברת חשמל בכמות
שלא תפחת מ 2.7 BCM -לשנה ואשר עשויה להיות משמעותית גדולה יותר ,וזאת למשך
תקופה של חמש עשרה שנים .היקף ההכנסות השנתיות ממכירת הגז לחברת החשמל
כאמור ,מוערך בתחום שבין כ 400-לבין כ 750-מיליון דולר )ביחס ל 100%-מהזכויות
בפרויקט תמר( .יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ,בין היתר ,ממחירי הדלקים בעולם במועד
האספקה בפועל ומכמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי חברת החשמל .יצוין כי מפעילת
פרויקט תמר )נובל( מעריכה את היקף ההכנסות ממכירה של כל כמות הגז לחברת חשמל
עפ"י מכתב הכוונות כאמור בכ 9.5-מיליארד דולר )ביחס ל 100%-מהזכויות בפרויקט
תמר( ,וזאת בהתבסס על הערכותיה אודות הכמויות והמחירים של הגז ,שיימכר בכל
תקופת החוזה ,מחושבים בעיקר בהתאם להערכות בדבר מחירי הדלקים הצפויים בתקופת
החוזה.
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בהתאם למכתב כוונות נוסף שנחתם בין חברת החשמל לשותפים בפרויקט ים תטיס ,תנהל
חברת החשמל מו"מ לרכישת מלאי אסטרטגי של גז טבעי ולרכישת שרותי החדרה ,אחסנה
והוצאה של הגז שיירכש כאמור במאגר מרי.
כמו כן נחתם מכתב כוונות שלישי בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין השותפים
בפרויקט תמר ,על פיו המלאי האסטרטגי הנ"ל יסופק ע"י פרויקט תמר ,וזאת בכפוף
להסכמות בין השותפים בשני הפרויקטים.

מכתבי הכוונות הנ"ל הינם בלתי מחייבים .דירקטוריון חברת חשמל הנחה את הנהלת חברת
חשמל לנהל מו"מ בלעדי במטרה לחתום על חוזי אספקה מחייבים לנ"ל בתוך תקופה של עד 6
חודשים .חתימה על חוזי האספקה המפורטים תהיה כפופה לקבלת אישורי דירקטוריון חברת
חשמל ,השותפים בפרויקט תמר והשותפים בפרויקט ים תטיס )לפי העניין( וכן לאישורים
הנדרשים על-פי כל דין.
אזהרת מידע צופה פני עתיד:
ההערכות דלעיל ביחס להתקשרות עם חברת החשמל מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו
בסעיף 32א לחוק ניירות ערך ,אשר אין כל ודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,באופן האמור ,ובפרט
– אין כל ודאות כי ייחתמו חוזים מחייבים ,בתנאים דלעיל או בתנאים שונים ,וכן אין כל ודאות
כי היקף האספקה וההיקף הכספי של ההתקשרות יהיה כפי המוערך לעיל .ההערכות דלעיל
עשויות שלא להתממש ,בין היתר ,אם לא יחתמו החוזים המחייבים ,או אם יחתמו בתנאים
שונים מהאמורים לעיל ,או אם יחולו תנודות במחירי הדלקים בעולם או בהיקף הרכישות על-ידי
חברת החשמל על פי הסכם האספקה ,ככל שייחתם ,או אם יתממשו מי מגורמי הסיכון של
השותפות הקשורים בפיתוח פרויקט תמר )העדר אמצעים לפיתוח והפקה ,התממשות סיכונים
טכנולוגיים ,שינויים רגולטוריים ,ועוד( כמפורט בדיווחיה.
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