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  שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה - הזדמנות ישראלית
 ")השותפות(להלן: "          

  
    לכבוד  לכבוד

   אביב בע"מ-בתל לניירות ערךהבורסה   רשות ניירות ערך
    54רח' אחד העם   22רח' כנפי נשרים 

    65202אביב -תל  95464ירושלים 
    אי"הבאמצעות מ  באמצעות מגנ"א

  
  .,א.ג.נ

  
  ")גלהיתר ("/ "גל"  202היתר מוקדם עם זכות קדימה  הנדון:

  
החלטת הממונה על ההגבלים  ) בדבר קבלת2012-01-310836(אסמכתא  16.12.2012בהמשך לדוח המיידי מיום 

(להלן: שותפות מוגבלת  –) 1992חיפושי נפט ( העסקיים בדבר מתן פטור בתנאים להסדר כובל בין השותפות, רציו
 העסקייםאישור הממונה על ההגבלים (להלן: " ")אדיסון("להלן: " Edison International S.p.a - ו ")יורצ"

ונה מהמהחלטה נוספת של  נתקבלה במשרדיה 11.4.2013 יוםב, השותפות מתכבדת להודיע כי ")13.12.2012מיום 
(להלן:  13.12.2012ם מיום אישור הממונה על ההגבלים העסקיימתקנת את תנאי על ההגבלים העסקיים אשר 

בתנאי האישור החדש מהממונה על ההגבלים העסקיים  .")הממונה על ההגבלים העסקייםהחדש מהאישור "
אישור המבוטלים ותחתיהם יבואו תנאי  13.12.2012צוין כי תנאי אישור הממונה על ההגבלים העסקיים מיום 

  החדש מהממונה על ההגבלים העסקיים.
  

  הממונה על ההגבלים העסקיים:החדש מאישור אים המפורטים בתנהלהלן עיקרי 
  

שיונות פלאג׳יק והן ימחזיקה בזכויות נפט כלשהן, הן באחד מר שהשותפות, וכל זמן 1מהיום הקובעהחל  .1
 ממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמיםכל זכות נפט עתידית שתינתן על ידי הב או גלבהיתר 

 :יחולו התנאים כדלקמןגל,  , בשטחו של היתרגל חלף היתר ")י הנפטהממונה על עניינ(להלן: "
  

 בתוך תקופה קצובהמהו הנכס הנבחר ומהו הנכס הנוסף על ההגבלים העסקיים תודיע לממונה  השותפות .2
 .")יום ההודעה(להלן " באישור החדש מהממונה על ההגבלים העסקיים השנקבע שזו כפי, מהיום הקובע

  
  ;השותפותבהיתר גל או ברישיונות פלאג'יק, כפי שתבחר  השותפותויות זכ -" הנכס הנבחר"
  
שיהוו את  השותפותבהיתר גל או ברשיונות פלאג'יק בהם לא בחרה  השותפותזכויות  -" הנכס הנוסף"

  הנכס הנבחר;
  

  ת מהחזקתה בנכס הנוסף, למעט:כל זכות הנובע השותפותלא תחזיק  יום ההודעהמ החל .3
 

השותפות בנכס הנוסף בהתאם להסכם התפעול כל גים וזכות לרווחים שיפיקו זכות לתמלו  ) 1(
  ; המשותף ביניהן

  
בועדה הטכנית של הנכס הנוסף וכן הזכות  השותפותהזכות למנות נציג משקיף מטעמה של   ) 2(

  ; למידע גיאולוגי והנדסי בעניינו
  
יהא גיאולוג או מהנדס בועדה הטכנית של הנכס הנוסף  השותפותהנציג המשקיף מטעם   ) 3(

, יועציה הכלכליים, אנשי השותפותבהכשרתו, ובכל מקרה לא ישתתפו בועדה הטכנית מנהלי 
 .שיווק מטעמה או כל נושא משרה אחר

 

                                                 
1

על פי האישור החדש מהממונה על ההגבלים העסקיים "היום הקובע" הינו המועד המוקדם ביותר שבו מאגר גז בשטח היתר גל    
/ישי, 370שיונות ירמאישור החדש מהממונה על ההגבלים העסקיים ובנוסף מאגר גז בשטח של אחד בלתגלית כהגדרתה  הפך
אישור החדש בלפחות, הפך לתגלית כהגדרתה  ")רישיונות פלאג'יק(להלן: "/יועד 374/יהב, 373/ללה, 372/אדיטיה, 371

וחר במועד שבו דווח לבורסה לראשונה דבר קיומן של תגליות היום הקובע יחול לכל המא מהממונה על ההגבלים העסקיים;
 .כאמור

 



  
  
  
 

 2

יכולת השפעה מכל סוג שהוא על התנהלות  לשותפותהחל מהיום הקובע, יבוטלו כל הזכויות המקנות  .4
מכוח הסכם התפעול המשותף ובין בכל מסגרת אחרת, למעט בנכס הנבחר, וזאת בין האחרות השותפות 

  זכויות העומדות בשני התנאים המצטברים להלן:
  

לאישור החדש מהממונה על ההגבלים המצורף הן נמנות על אחת מהחלופות הקבועות בנספח   ) 1(
 החלטות, הנפט בזכות מפעיל פיטורי או מינוי בדבר החלטות(הכוללות, בין היתר,  העסקיים
 למאגרים הערכה תכניות בעניין החלטות, הערכה וקידוחי אקספלורציה קידוחי לביצוע הנוגעות
 מידע רכישת בדבר החלטות, ומימון תקציב, ההערכה תכניות עם בקשר עבודה תכניות לרבות

 החלטות, המשותפת הפעילות של ובציוד במידע לשימוש הנוגעות החלטות, וגיאופיזי גיאולוגי
 או מפעילים עם אסטרטגיים פעולה לשיתופי הנוגעות החלטות, מאגרים של איחוד בדבר

  ;ועוד) אסטרטגיים שותפים
   
 הן אינן נוגעות לנושאים שיווקיים או מסחריים.  ) 2(

  
 לעיל, השותפות תהא זכאית לשני אלה:  4על אף האמור בסעיף  .5

  
משא ומתן לרכישת גז, לקוחות, לקבל מידע הנוגע לנכס הנבחר לרבות מידע בדבר מגעים לניהול   )1(

 עסקאות עתידיות וכמויות הגז אשר צפויות להימכר;
  
, יתעורר חשש סביר כי עשויה להתקבל החלטה אשר שותפותככל שעל בסיס המידע שיועבר ל  )2(

, המהווה עסקת לאישור החדש מהממונה על ההגבלים העסקייםהמצורף  אינה מופיעה בנספח
ולבקש אישור פרטני  על ההגבלים העסקיים לפנות לממונה ותהשותפבעלי עניין, רשאית 

  .להשתתפות בהצבעה לעניין אותה החלטה, על פי חלקה בנכס הנבחר
  

המצורף , עשויה להתקבל החלטה אשר אינה מופיעה בנספח לשותפותככל שעל בסיס המידע שיועבר  .6
אים שיווקיים או מסחריים, על אף שאינה נוגעת לנוש לאישור החדש מהממונה על ההגבלים העסקיים

ולבקש אישור פרטני להשתתפות בהצבעה לעניין על ההגבלים העסקיים לפנות לממונה השותפות רשאית 
 .אותה החלטה, על פי מנגנון ההצבעה הקבוע בהסכם התפעול המשותף ביחס לנכס הנבחר

 
גל היתר בין השותפות בלא תעביר במישרין או בעקיפין כל מידע מלא או חלקי שאינו פומבי  השותפות .7

 .פלאג'יק ברישיונותלשותפות 
  

על ההגבלים  ים אלו, יובא הדבר להכרעת הממונהספק בדבר פרשנותם או תחולתם של תנאהתעורר  .8
  העסקיים.

  
  :בהיתר המוקדםהשותפים 

ם בהסכ 29.11.2012) השותפות התקשרה ביום 2012-01-297444(אסמכתא  2.12.2012כאמור בדוח המיידי מיום 
"נטע"  ) מזכויות ההשתתפות בהיתר גל ו/או רישיונות100%(מתוך  10%לרכישה מרציו של רציו עקרונות עם 

). למועד דוח זה ", לפי הענייןהרישיונותו" "הזכויות הנרכשות(להלן: " ו"רועי" אשר נכללים בשטח היתר גל
, בכפוף לתנאים הנרכשות לשותפות העברת הזכויותלמתן הרישיונות ונתקבל אישור הממונה על ענייני הנפט 

בכפוף להשלמת העברת הזכויות  .))2013-01-027267(אסמכתא  3.2.2013מסויימים (ראו דוח מיידי מיום 
  כדלקמן: ואחוזי ההחזקה בהם יהיוהנרכשות לשותפות, השותפים בהיתר המוקדם ו/או הרישיונות 

  
  .10% –השותפות 

  .70%2 –רציו 
  .20%3 – אדיסון

  
  רב, בכבוד

  
  חיפושי נפט וגז בע"מ –הזדמנות ישראלית                 

  שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה –השותף הכללי בהזדמנות ישראלית 
  על ידי אייל שוקר, מנכ"ל

                                                 
) מזכויות ההשתתפות של רציו בהיתר המוקדם ו/או הרישיונות לאדיסון טרם 100%(מתוך  20%למיטב ידיעת השותפות, העברת  2

 הושלמה.
המוקדם ו/או הרישיונות לאדיסון טרם ) מזכויות ההשתתפות של רציו בהיתר 100%(מתוך  20%למיטב ידיעת השותפות, העברת  3

 הושלמה.
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