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א.ג.נ,.
הנדון :הסכם לשיתוף פעולה לשיווק ומכירת גז מפרויקט תמר
בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום ( 7.9.2020מס' אסמכתא )2020-01-089401 :שעניינו ,בין
היתר ,הודעת רשות התחרות לישראמקו נגב  ,2שותפות מוגבלת (להלן" :ישראמקו") מיום
 ,6.9.2020כי ישראמקו מחזיקה בזכות וטו בפרויקט תמר ,כי החזקה זו בזכות וטו הינה בניגוד
להחלטת הפטור מאישור הסדר כובל שניתנה על-ידי הממונה על התחרות ביום  ,22.8.2006וכי על
ישראמקו לפעול תוך חודש על מנת לאיין את זכות הווטו האמורה ולהודיע לממונה על התחרות על
האופן שבו אוינה זכות הווטו האמורה ,מתכבדת החברה להודיע כי ,בהתאם לפרסומים של חלק
משותפי תמר מהיום ,ביום  1.10.2020חתמו כל שותפי תמר שאינם מחזיקים במאגר לוויתן (קרי:
דור חיפושי גז – שותפות מוגבלת ,ישראמקו ,תמר פטרוליום בע"מ ואוורסט תשתיות  -שותפות
מוגבלת) (להלן יחדיו" :הצדדים") על הסכם לשיתוף פעולה בכל הנוגע לשיווק ומכירת גז מפרויקט
תמר אשר ,בין היתר ,מאיין את זכות הווטו האמורה (להלן" :ההסכם") ושלחו לממונה על התחרות
את ההסכם.
בהתאם לאותם פרסומים של חלק משותפי תמר מהיום ,במסגרת ההסכם נקבע ,בין היתר ,כי
ההחלטות בקשר להתקשרות בהסכמי מכירת גז ממאגר תמר על ידי הצדדים תתקבלנה ברוב קולות
של הנוכחים והמשתתפים בהצבעה בהתאם לשיעור אחזקות הצדדים במאגר תמר ,אולם)1( ,
החלטה אשר לא נתקבלה בשל התנגדות ישראמקו ו/או בשל התנגדות של צד המצוי בניגוד עניינים
בקבלת ההחלטה ,תחשב כאילו התקבלה; ו )2(-החלטה אשר התקבלה בשל הצבעתה של ישראמקו
לבדה מבלי שהצטרף אליה צד נוסף ,תחשב כאילו נדחתה .ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה וכל
אחד מהצדדים רשאי לצאת מההסכם בכפוף למתן הודעה בת  45יום מראש לצדדים האחרים.
בהתאם למוסכם בין הצדדים ,ביום  3.10.2020הציעו הצדדים ליתר השותפים המחזיקים במאגר
תמר להצטרף להסכם.
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