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נאוויטס באקסקין מימון
הנפקת אג"ח לפיתוח תגלית הנפט

Buckskin המוכחת

יולי 2017
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מצגת זו אינה מהווה ואין לפרשה כהזמנה או הצעה לרכישת ו/או הקצאת ניירות ערך של נאוויטס פטרוליום – שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( ו/או נאוויטס 

באקסקין מימון בע"מ )להלן: "החברה"(. 

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והינה כוללת התייחסות עקרונית להנפקת ניירות ערך לציבור על ידי השותפות ו/או החברה, ומובאת בהמשך להחלטה 

עקרונית של דירקטוריון השותפות ודירקטוריון החברה לבחון אפשרות לגיוס הון וחוב, לפי העניין, במהלך התקופה הקרובה. יחד עם זאת, אין וודאות כי הנפקה 

כאמור תצא אל הפועל, והינה כפופה להחלטה סופית של דירקטוריון השותפות, להחלטה סופית של דירקטוריון החברה ולקבלת כל האישורים הדרושים להשלמתה 

יכולה  ניירות הערך האמורים. המצגת אינה  ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר בבורסה של  ניירות ערך  לרבות קבלת היתר רשות 

להחליף עיון בטיוטת תשקיף לציבור או בתשקיף שקיבל את היתר רשות ניירות ערך, הכוללים את המידע המלא והמחייב אודות השותפות ו/או החברה וניירות 

הערך המוצעים על-ידן, לרבות תיאור מלא של גורמי הסיכון להם חשופות השותפות והחברה, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של השותפות ו/או 

החברה. בכל מקרה של סתירה בין האמור במצגת זו לבין טיוטת התשקיף ו/או התשקיף ו/או בדיווחים שיפורסמו על-ידי השותפות ו/או החברה בעתיד כמתחייב 

על-פי הדין, יגבר האמור במסמכים כאמור.

האסטרטגיה העסקית של השותפות והחברות הבנות שלה המוצגת במצגת, נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד, בין היתר, בהתחשב בתנאי השוק 

והחלטות דירקטוריון השותפות ו/או החברה.

המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע 

ו/או  השותפות  בשליטת  ואינה  וודאית  אינה  התממשותם  אשר  עתידיים,  עניינים  ו/או  לאירועים  המתייחסים  טבלאות,  ו/או  גרפים  ו/או  איורים  של  בדרך  המובא 

החברה בלבד.

מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת השותפות ו/או החברה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת השותפות ו/או החברה במועד עריכת 

מצגת זו ובכלל זה הערכות שווקי פעילותה של השותפות ו/או החברה, נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם 

לא נבדק על ידי השותפות ו/או החברה באופן עצמאי ולפיכך השותפות ו/או החברה אינן אחראיות לנכונותם. 

יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות  התממשותו של המידע צופה פני עתיד כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה, או אי התממשותו, 

ניתנים  אינם  אשר  פעילותה,  בתחומי  החברה  ו/או  השותפות  על  המשפיעים  חיצוניים  ובגורמים  הכלכלית  בסביבה  מההתפתחויות  וכן  החברה  ו/או  השותפות 

להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת השותפות ו/או החברה. לשותפות ו/או לחברה אין ודאות כי הערכותיה, תכניותיה וציפיותיה יתממשו ולפיכך תוצאות 

הפעילות עשויות להיות שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה. 

הגבלת אחריות
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תגלית

רזרבות

מאפיינים

כ-1 מיליארד דולר

486mmboe

במפרץ מקסיקו, ארה"ב

1,993 מטר

נפט

4





עומק מים

מאומתת

FID מספר קידוחים טרום

FID השקעה טרום

אחת מהתגליות הגדולות ביותר

)Recoverable( כמויות הניתנות להפקה

נפט / גז

1. סך המשאבים בתגלית, לפי דו"ח NSAI מתאריך 26.05.17, המרה לפי חישוב )BOE (Barrels of Oil Equivalent ביחס יחידת גז לחבית נפט לפי  6MCF = 1BBL. בהתאם לתשקיף. היחס בין נפט וגז טבעי בתגלית הינו כ-97% נפט לעומת כ-3% גז טבעי.

)1486mmboe-כ( Buckskin תגלית הנפט המוכחת
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)FID( תאריך אישור החלטת פיתוח

סיכונים

תכנית פיתוח מאושרת

Commodity ולכן כל כמות נפט 
המופקת - תימכר

גידור "טבעי" - עלות הפקה שולית 
של כ-18 דולר לחבית

תכנית פיתוח פשוטה

רבעון 4, 2019

697 מיליון דולר

 A מינוס

2

23.02.2017

10 ק"מ

קיימת ופעילה - חיבור לפלטפורמת 
Anadarko של Lucius

מס' בארות הפקה

Capex )שלב 1א(

הפקה ראשונה מתוכננת

פלטפורמה

offtake / אין סיכון שוק

סיכון מחיר

דירוג

סיכוני פיתוח נלווים

צנרות

)1486mmboe-כ( Buckskin תגלית הנפט המוכחת

1. סך המשאבים בתגלית, לפי דו"ח NSAI מתאריך 26.05.17, המרה לפי חישוב )BOE (Barrels of Oil Equivalent ביחס יחידת גז לחבית נפט לפי  6MCF = 1BBL. בהתאם לתשקיף. היחס בין נפט וגז טבעי בתגלית הינו כ-97% נפט לעומת כ-3% גז טבעי.
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)Lucius( תכנית פיתוח פשוטה - חיבור לפלטפורמה קיימת ופעילה
Buckskin תכנית פיתוח פרויקט

שותפי הפרויקט

פיתוח שלב 1א

1. בהתאם לתכנית הפיתוח המאושרת של המפעילה LLOG והשותפים בפרויקט.

)מיליוני דולר(1תקציב הוצאות צפוי לפיתוח שלב 1א

6 5

Q1,17' Q1,18'Q2,17' Q2,18' Q1,19'Q3,17' Q3,18' Q2,19'Q4,17' Q4,18' Q3,19'

4

62

156

119
95

70

46

76

58
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תיאור מבנה הגיוס

הנפקת
$131mm

5% בעלות 
 Navitas

Buckskin-ב

13.7% בעלות
LLOG 

Buckskin-ב

 Navitas
Buckskin
US LLC

Buckstone
Development
Company LLC

סדרה א'
$35mm

סדרה ב'
$96mm

נאוויטס בקסקין
מימון

1. בהתאם ל-Working Interest, המרה לפי חישוב )BOE (Barrels of Oil Equivalent ביחס יחידת גז לחבית נפט לפי  6MCF = 1BBL. היחס בין נפט וגז טבעי בתגלית הינו כ-97% נפט לעומת כ-3% גז טבעי.
LTV 54% .2 הינו עבור Buckskin צפון; LTV 43% כולל גם את כמויות Buckskin דרום. בהתאם לתשקיף.

Buckskin הנפקת אג"ח לפיתוח תגלית נפט מוכחת

היקף גיוס: 131 מיליון דולר )472 מיליון ש"ח(	 

 הון עצמי: 	 

 31 מיליון דולר מזומן   

 90.8 מיליון חביות1  

 	

 	S&P מינוס על- ידי מעלות A :דירוג

מועד פירעון קרן: תשלום אחד )Bullet( לאחר 4 שנים	 

מועדי תשלום ריבית: תשלומים חצי שנתיים	 

שעבודים וכריות	 

243%-54%    :LTV
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1. סך המשאבים בתגלית, המרה לפי חישוב )BOE (Barrels of Oil Equivalent ביחס יחידת גז לחבית נפט לפי  6MCF = 1BBL. בהתאם לתשקיף. היחס בין נפט וגז טבעי בתגלית הינו כ-97% נפט לעומת כ-3% גז טבעי.

2. בהתאם ל-Working Interest, המרה לפי חישוב )BOE (Barrels of Oil Equivalent ביחס יחידת גז לחבית נפט לפי  6MCF = 1BBL. היחס בין נפט וגז טבעי בתגלית הינו כ-97% נפט לעומת כ-3% גז טבעי.

 )1486mmboe-כ( Buckskin שעבוד ראשון על סך משאבי הלוות בתגלית
שעבודים

עתודות 2P בפיתוח )שלב 1א(

עתודות 2P נוספות )שלבי 1ב ו-1ג(

משאבים מותנים 2C )דרומי(

משאבים מותנים 2C )צפוני(

סה"כ

14.4

14.4

-

-

-20.020.0

-14.4

76.490.8

48.448.4

8.08.0

כמויות נפט המפותחות
במימון האג"ח

כמויות נפט נוספות
המשועבדות לאג"ח

סה"כ

שעבוד ראשון: 18.7% מפרויקט Buckskin, הכולל2 :	 

שעבוד שוטף: שעבוד שוטף על נכסי הלוות המחזיקות בזכויות )כולל חשבון הבנק(	 

דחיית תמלוג על: דחיית תמלוג העל של השותף הכללי עד לאחר פירעון מלא של האג"ח	 

)מיליון חביות()מיליון חביות()מיליון חביות(
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תיאור הכריות בהתאם לדרישת חברת הדירוג )A מינוס(
כריות

כרית ריבית: כרית ייעודית לתשלומי ריבית עבור תקופת הקמת הפרויקט )2.5 שנים(	 

 	 :Cost Overruns כרית 

 כ-10 מיליון דולר   

 20%-15% מתקציב פיתוח שלב 1א )תלוי ברכיב( שמור להוצאות בלתי מתוכננות  

כרית הוצאות נאמן: 500 אלף דולר	 
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שינויים משפטיים ועדכונים מסחריים
שינויים באג"ח המוצע

תנאים מתלים לשחרור כספי האג"ח מהנאמן לחברות הלוות

אישור הארכת SOP – נתקבל 	 

התחייבות השותפים להשקעות בפיתוח בהיקף מהותי העולה על ההון העצמי	 

אישור רואה חשבון מבקר להעברת ההון העצמי 	 

 תנאים נוספים 

Long Stop Date – פדיון מוקדם ב-1.4.2018 אם עד אז לא התקיימו התנאים המתלים הנ"ל	 

הפקדת הון עצמי - הון עצמי יופקד בתוך יומיים ממועד המכרז לכיסוי הוצאות הנפקה וריבית למקרה של ביטול	 

התחייבות של גדעון תדמור לא לרדת משליטה בשותף הכללי כל עוד לא נפרע האג"ח	 



תודה רבה!


