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הנדון :בלוק  Kaieteurבגיאנה )"הבלוק"(

בהמשך לאמור בסעיפים  1.1.2.2ו 1.9.1.11.2 -לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי של השותפות
ליום  31.12.2020שפורסם ביום  ,1.3.2021לסעיף )א())(1ב( לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות
לתקופה שהסתיימה ביום  31.3.2021שפורסם ביום  12.5.2021ולדוח מיידי של השותפות מיום ,1 22.8.2021
שהאמור בהם מובא בזאת על דרך ההפניה ,השותפות מעדכנת כי השותפים בבלוק החליטו על הארכת
התקופה שבמהלכה ,על-פי הסכם העברת הזכויות עם אקסון  ,2על אקסון להודיע על כוונתה לבצע קידוח נוסף
בשטח הבלוק ועל בחירתה בפרוספקט לקידוח ,עד ליום  .3 2.10.2023ההחלטה להארכת התקופה כאמור,
התקבלה על-ידי כל השותפים לאחר שאקסון הציגה להם את תוכניתה לבצע עבודות אנליזה גיאולוגיות
וגיאופיסיות משמעותיות ,אשר להבנתה הכרחיות לביצוע טרם החלטתה זו .בביצוע העבודות כאמור ישולב
המידע הקיים בבלוק ,לרבות זה מתגלית  ,Tanager-1יחד עם מידע מבלוקים סמוכים שבהם משמשת אקסון
כמפעילה.
במהלך התקופה כאמור ,תמשיך אקסון בניתוח המידע הגיאולוגי והגיאופיזי ובמיפוי מטרות ופרוספקטים
נוספים בשטח הבלוק.
יובהר כי במהלך תקופה זו תמשיך אקסון לשאת בכל הוצאותיה של רציו גיאנה  4בבלוק.
עוד יובהר ,כי נכון למועד הדוח ובהתאם להסכם עם המדינה ,לאחר ביצוע קידוח  Tanager-1מילאו השותפים
את כל התחייבויותיהם על-פי תוכנית העבודה שנקבעה בהסכם עם המדינה לתקופת ההסכם הנוכחית.
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השותפים בבלוק  Kaieteurבגיאנה ושיעור החזקותיהם הם כדלקמן:
35%
אקסון )המפעילה(
25%
רציו גיאנה
20%
Cataleya Energy Limited
20%
Hess Guyana (Block B) Exploration Limited
 1אסמכתאות  2021-01-084231 ,2021-01-024661ו ,2021-01-068317 -בהתאמה.
 ,Esso Exploration and Production Guyana Ltd. 2המפעילה בבלוק )חברה בת של " ;ExxonMobilאקסון"(.
 3ככל שאקסון תודיע לשותפים כי בכוונתה לבצע קידוח נוסף בבלוק במהלך תקופה זו ,אזי יהיה עליה להתחיל בביצוע הקידוח בתוך  9חודשים
ממועד הודעתה כאמור.
 ,Ratio Guyana Limited 4חברה פרטית שנתאגדה לפי דיני גיברלטר בבעלות מלאה )בשרשור( של השותפות )"רציו גיאנה"(.
 5השותפים נמצאים כעת בתקופת ההארכה הראשונה ,אשר החלה ביום  2.2.2021ומשכה הוא  3שנים .תוכנית העבודה לפי ההסכם עם המדינה
במהלך תקופה זו כוללת ביצוע קידוח אקספלורציה אחד.

בכבוד רב,
רציו פטרוליום בע"מ
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