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באמצעות מגנ"א
א.ג.נ,.
הנדון :מגעים בקשר עם תיקון להסכם אספקת גז טבעי לחברת החשמל
בתגובה לפרסומים בתקשורת אודות מגעים עם חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן" :חברת
החשמל") בקשר עם תיקון להסכם למכירת גז טבעי שנחתם בין השותפים בפרויקט תמר ובכלל זה
החברה לבין חברת החשמל (להלן" :הסכם חח"י") ,ובהמשך לדוח מיידי מיום ( 17.2.2019מס'
אסמכתא  )2019-01-015015אודות תיקון להסכם חח"י ,אשר טרם אושר ע"י רשות החשמל,
מתכבדת החברה להודיע כי שותפי תמר שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן (קרי :החברה ,ישראמקו
נגב  – 2שותפות מוגבלת ,דור חיפושי גז  -שותפות מוגבלת ואוורסט תשתיות שותפות מוגבלת)
מנהלים שיחות מול הנהלת חברת החשמל במסגרתן נבחנת אפשרות לתיקון אפשרי להסכם חח"י
(להלן" :התיקון להסכם") ,שעיקריו כדלקמן:
בתקופה שבין  1.1.2020לבין ( 30.6.2021להלן":תקופת התיקון להסכם") תשלם חברת החשמל
לשותפי תמר מחיר המגלם הנחה ביחס למחיר הקבוע בהסכם חח"י (אשר אינו המחיר המצוין
בפרסומים בתקשורת) בגין כמויות הגז הטבעי שתרכוש מעבר לכמות השנתית המינימאלית
המתחייבת בהתאם להסכם חח"י.
כמו כן ,החל מיום  1.1.2020תופחת כמות הגז הטבעי היומית המקסימלית אשר חברת החשמל
תהיה רשאית להזמין תחת הסכם חח"י מ 655,200 MMBTU-ל ,500,000 MMBTU-וזאת ללא
הפחתת הכמות השעתית וללא הפחתת הכמות השנתית המינימלית אשר בעבורה התחייבה חברת
החשמל לרכוש או לשלם ( )Take Or Payשנקבעה בהסכם חח"י ובתמורה חח"י תהיה זכאית
למענק בסך של עד  70מיליון דולר ,מתוכם  10מיליון דולר ישולמו בסמוך לחתימת התיקון להסכם,
והיתרה תשולם לאורך תקופת התיקון להסכם ,בכפוף לעמידה באבני דרך של היקף הצריכה של
חח"י.
יובהר כי ,המגעים עם חברת החשמל נוהלו ללא מעורבות Noble Energy Mediterranean Ltd.

("נובל") ודלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ("דלק קידוחים") .בהתאם ,לפני מספר ימים ,פנו שותפי
תמר האמורים לנובל ולדלק קידוחים לצורך הצגת המתווה המפורט לעיל וכי נכון למועד זה ,טרם
התקבלה התייחסותם לפנייה כאמור.
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עוד יובהר כי ,על התיקון להסכם להיחתם ע"י כלל שותפי תמר וע"י חברת החשמל ויהיה כפוף
לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים .כן יובהר ,כי אין כל וודאות שהתיקון להסכם ייחתם
במתווה כמפורט לעיל ו/או בכל מתווה אחר.

השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:
28.75%
ישראמקו נגב  ,2שותפות מוגבלת
25.00%
Noble Energy Mediterranean Ltd.
22.00%
דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
16.75%
תמר פטרוליום בע"מ
4.00%
דור חיפושי גז  -שותפות מוגבלת
3.50%
אוורסט תשתיות שותפות מוגבלת

בכבוד רב,
תמר פטרוליום בע"מ
ע"י ליעמי ויסמן ,מנכ"ל
ויובל רייקין ,סמנכ"ל כספים

