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לדוח התקופתי של השותפות ליום )ג( 7.29.2 -ו )ג(7.14.2, (ג)7.4.5סעיפים בהמשך לאמור ב

בחינת חלופות בדבר , (2019-01-023982: אתכסמא)מס'  24.3.2019, כפי שפורסם ביום 31.12.2018

אשר תאפשרנה, בין היתר, אספקת א'( 1)מעבר לשלב שונות להגדלת היקף ההפקה ממאגר לוויתן 

 ת גז טבעיבאמצעות מתקן הנזל( וזאת LNG)נוזלי כגז טבעי כמויות נוספות של גז טבעי לייצוא 

 ,להודיע , מתכבדת השותפותFLNG הקמת מתקןאפשרות לובדבר בחינת (, FLNG)צף ייעודי 

 דלקמן:כ

 

עם ספקי טכנולוגיה ושירותי נפרדים התקשרו שותפי לוויתן בשני הסכמי ביניים  29.7.2019ביום 

FLNG , להלןכמפורט : 

 FEED (Front End Engineering תאמתה בחינת לצורך Golar LNG Limitedעם  הסכם •

and Design )להקמת מתקן ידם -גנרי המבוצע עלFLNG  במיםעבור פרויקט לוויתן 

 של המתקן. טהנדסי מפור תכנוןלצורך ו "(המתקן)להלן: " הכלכליים של ישראל

Golar ה כל שרשרת הערך שלמתמחה בה "ק,נאסדנסחרת בהחברה ציבורית  ינהה- LNG ,

פעיל  FLNGהינה המפעילה והבעלים של מתקן   Golarשינועו וגיזוזו. ,הנזלת הגזלרבות, 

 ולגיזוזו. LNG -בקמרון, כמו גם של צי ספינות לשינוע ה

 

הנדסי  ותכנון ייעודי עבור פרויקט לוויתן FEED ביצוע לצורך Exmar NVהסכם עם  •

 להקמת המתקן. מפורט

Exmar  כל שרשרת הערך שלמתמחה בהבבלגיה,  טציבורית הנסחרת ביורונקס חברההינה 

 .(LPGמעובה ) יוכן בתחום שינוע גז פחמימנ שינועו וגיזוזו ,הנזלת הגז, לרבות, LNG -ה

Exmar  הינה המפעילה והבעלים של מתקןFLNG ומשמשת, בין היתר, פעיל בארגנטינה ,

 .הגיזוז מערבית לחופי חדרה תאונייכמפעילה של 

 

משאים ומתנים עם שני הספקים, בנוגע לתנאים המסחריים לצורך  שותפי לוויתןבמסגרת זו, ינהלו 

, ותפעולו( BCM 3.5-7 -)כ לשנה LNGמיליון טון  5עד  2.5 ביןבהספק מוערך של  המתקןהקמת 

. ככל שיימצא שהקמת המתקן הינה לרבות לקידום קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים



 

2 
 

לפרויקט לוויתן, יתקשרו שותפי לוויתן עם אחד החלופה המועדפת לקידום שלבי פיתוח עתידיים 

יתופעל ימומן, לחכירת המתקן אשר יוקם, ( "ההסכם)להלן: "בהסכם ארוך טווח מהספקים 

 .ידו-וחזק עלתוי

 

הסכם האפשרות ולצפי לחתימת להמידע המפורט לעיל בנוגע  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

אשר , 1968-תשכ"ח, א לחוק ניירות ערך32מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף  המהווכאמור, 

עשוי להתממש , והוא אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר

של  להסכמה על תנאיובאופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי הצדדים יגיעו 

 .הסכםה

 

 כדלקמן: ,ושיעור החזקותיהם הינם לוויתןבפרויקט  השותפים

Noble Energy Mediterranean Ltd. 39.66% 

 45.34%  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 15.00% ( שותפות מוגבלת1992רציו חיפושי נפט )

 

 

   בכבוד רב, 
   

 ( בע"מ1993) קידוחים ניהול דלק
 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים השותף הכללי ב

 
  מנכ"ל, יוסי אבוע"י 

 יוסי גבורה, משנה למנכ"לו
 

 


		2019-07-30T05:01:06+0000
	Not specified




