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א.ג.נ,.
הנדון :חתימה על תוספת להסכם אספקת הגז לחברת החשמל לישראל בע"מ
החברה מתכבדת להודיע בזאת ,כי בהתאם לפרסומים של חלק מהשותפים בפרויקט תמר מהיום,
ביום  4.10.2020תמר פטרוליום בע"מ ,ישראמקו נגב  – 2שותפות מוגבלת ,דור חיפושי גז שותפות
מוגבלת ואוורסט תשתיות שותפות מוגבלת (להלן ביחד" :המוכרים") חתמו על תוספת להסכם
לאספקת גז טבעי ממאגר תמר לחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן" :חח"י") המתואר בסעיף
.11.4ד לדוח התקופתי לשנת  2019של החברה שפורסם ביום ( 31.3.2020מס' אסמכתא 2020-01-
( )033885להלן" :הסכם האספקה" ו"-התוספת" ,בהתאמה) ,לפיה יעודכן המחיר של כמויות הגז
הטבעי שיסופקו לחח"י ,ככל שיסופקו ,מעל הכמות המינימאלית לחיוב על-פי הסכם האספקה ,הכל
כמפורט להלן.
במסגרת התוספת ,ניתנה ליתר השותפים בחזקת תמר Noble Energy Mediterranean Ltd. -
(להלן" :נובל") ודלק קידוחים שותפות מוגבלת (להלן" :דלק קידוחים") ,אופציה להצטרף לתוספת
תוך  60ימים ממועד חתימתה .הודעה על אופציה זו נשלחה לדלק קידוחים ונובל על-ידי המוכרים
בסמוך למועד חתימת התוספת .ככל שנובל ו/או דלק קידוחים יבחרו שלא להצטרף לתוספת,
המוכרים יספקו לחח"י את הכמויות שיוזמנו תחת התוספת מתוך חלקם בעתודות של מאגר תמר.
במקרה כאמור ,שיעור אספקת הגז של המוכרים מתוך הכמויות שימכרו על פי התוספת ,יהיה גבוה
משיעור אחזקותיהם במאגר.
התוספת נכנסה לתוקף עם חתימתה ,ותחול עד ליום ( 1.7.2021להלן" :תקופת התוספת").
התוספת אינה גורעת מהתחייבות חח"י לרכישת הכמות המינימאלית לחיוב על פי הסכם האספקה
ואינה כוללת התחייבות של חח"י לרכוש כמויות כלשהן מעבר לכמות המינימאלית לחיוב על פי
הסכם האספקה.
מחיר הגז הטבעי שתרכוש חח"י על-פי התוספת נמוך ממחיר הגז בהסכם האספקה ואינו צמוד
(להלן" :מחיר הבסיס") .מחיר הבסיס עשוי לרדת בהתאם למנגנון הקבוע בתוספת ,המושפע
מכמות הגז שתזמין חח"י תחת התוספת ,וזאת בכפוף לאישורה של רשות התחרות למנגנון האמור,
או לאישורה בכתב כי לא נדרש אישורה או הסכמתה כאמור ,או כי במקרה זה חל הליך הערכה
עצמית .במקרה שלא יתקבל אישור כאמור תוך  45ימים ,ימשיך לחול מחיר הבסיס ביחס לכל
כמויות הגז שתרכוש חח"י על פי התוספת.
להערכת המוכרים ,חח"י צפויה לרכוש בתקופת התוספת כ 2 BCM-גז טבעי מעל הכמות
המינימאלית לחיוב על-פי הסכם האספקה .ככל שחח"י תרכוש את הכמות הצפויה האמורה לעיל
תחת התוספת ,היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לחח"י (ביחס ל 100% -מהעסקה) על-פי
הערכה זו ,עשוי להסתכם בכ 290 -מיליון דולר ארה"ב .יודגש כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול
גורמים ,לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי חח"י מכח ההסכם והתוספת.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:
הערכות המוכרים דלעיל ביחס לכמות הצפויה שתרכוש חח"י ולהיקף ההכנסות המצטבר ממכירת
גז טבעי לחח"י על -פי התוספת כאמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר אין כל ודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,והעשוי להתממש באופן שונה
מהותית ,וזאת עקב גורמים שונים לרבות שינויים בהיקף ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על-ידי חח"י,
בין היתר ,כתוצאה מרכישת גז ו/או מקורות אנרגיה אחרים מספקים אחרים ,ו/או כתוצאה
משינויים בביקושים בשוק הגז הטבעי או גורמים אחרים שלא ניתן לצפות אותם במועד זה ו/או
גורמים אחרים שלמוכרים אין שליטה לגביהם.
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