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 1החברההתפתחות הכלכלית של עסקי עסקי החברה והתיאור  .1

 6 ביוםבישראל  ונרשמה תאגדהנ "(החברהקסקין מימון בע"מ )להלן: "בנאוויטס  1.1

 חברהכ "(חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה ות חוק החברות,הורא לפי, 2017באפריל 

ה בחוק ניירות כהגדרת מונח ז ,"תאגיד מדווח" ינהההחברה . במניות מוגבלת פרטית

מניות החברה אינן רשומות למסחר  ."(חוק ניירות ערך)להן:  1968-תשכ"חה ,ערך

 ."(הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: " בבורסה

אגרות החברה , הנפיקה 2017בחודש יולי שפרסמה החברה להשלמה ף לתשקיבהתאם  1.2

)להלן יחד:  בבורסהלציבור שנרשמו למסחר  )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'( חוב

הקצאה פרטית למשקיעים ביצעה החברה  2017בחודש דצמבר , ו"(אגרות החוב"

 .מסווגים של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה

ם, שותפות ונאוויטס פטרולי(, אשר הוקמה על ידי SPC) יעודית רהחב הינה החברה 1.3

 Navitas  עבור לצורך השגת מימון "(, שותפות נאוויטס" או "השותפותמוגבלת )להלן: "

Buckskin US LLC " :להלן(Navitas Buckskinו )"-Buckstone Development Company 

L.L.C להלן: " חברה פרטית זרה המאוגדת בארה"ב(Buckstone)"  :להלן ביחד(

לצורך   , "(נכס הנפט)להלן: " Buckskin הנפט  נכסבזכויות ב ות, המחזיק"(הלוות"

וביצוע כל הפעולות הכרוכות  הנפט נכסשל  פיתוחתשלום חלקן בעלויות תכנית ה

כולל מספר זכיונות, "( הפרויקט": גם)להלן  Buckskinהנפט  נכס. לכך והנלוות

מייל דרום  267-ממוקם כהקמ"ר(,  128.2-אקרים )כ 31,680-של כהמשתרעים על שטח 

-כ של מיםמערבית לניו אורלינס, ארה"ב, במים העמוקים של מפרץ מקסיקו, בעומק 

 הועמדההחברה,  ידי-שהונפקו עלמלוא תמורת ההנפקה של אגרות החוב . מטר 2,000

בתכנית  א'1שלב  לחברות הלוות, לצורך מימון חלקן בתקציב המאושר של כהלוואה

  .להלן 5.15.6 כמתואר בסעיף , הפיתוח של נכס הנפט

מהון המניות המונפק  100%-במחזיקה  ,בחברה השליטה בעלתשותפות נאוויטס,  1.4

 . להלן 1.6.1 ף נוספים אודות השותפות ראו בסעי לפרטיםוהנפרע של החברה. 

 

 

 

 

 

הואיל ואגרות החוב של  .מקורות פעילות או נכסים כלשהםחברה לאין , כאמור לעיל 1.5

ת לחברות הלוות, ומקור המימון היחיד לפירעון והחברה נועדו לצורך מימון הלווא

תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב הינם תקבולים הצפויים לחברה מהחזר 

פעילות או נכסים כלשהם למעט זכויותיהן בנכס  , והואיל ולחברות הלוות איןההלוואות

                                                      

 .להגדרות של חלק מהמונחים המקצועיים הכלולים בפרק זה, ראו נספח הגדרות בסוף הפרק  1

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
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כמתואר הנפט, החברה מושפעת במידה רבה מאוד מתחום הפעילות של החברות הלוות, 

 להלן. 5 בסעיף 

 פרטים נוספים אודות השותפות והחברות הלוות 1.6

 נאוויטס שותפות 1.6.1

שנחתם ביום  גבלתמופי הסכם שותפות -וסדה עלנ נאוויטס שותפות (א)

 נפט פלרבין ( 7.9.2017וביום  7.11.2016ביום )כפי שתוקן  30.8.2015

 Flairבין למצד אחד בשותפות  הכללי השותף"מ, בע ניהול שירותי וגז

Oil and Gas LP  מוגבל הראשון. השותפות נרשמה המצד שני כשותף

. 1975-לפי פקודת השותפויות )נוסח חדש(, תשל"ה 8.9.2015ביום 

גדעון תדמור, חנן רייכמן, יעקב כץ  הינםשותף הכללי בעלי השליטה ב

אודות  וחנן וולף, המכהנים כדירקטורים בחברה )לפרטים נוספים

  .()פרטים נוספים( לדוח זה ד'בפרק  ראו הדירקטורים

 טבעישל נפט וגז  והפקה פיתוח, יםחיפושהבתחום  עוסקת השותפות (ב)

מדינות טקסס  לחופי רומיתד"ב )במימי מפרץ מקסיקו, בארה

 אזור מזרחבבים העמוק ו( לואיזיאנה במדינת ביבשהולואיזיאנה וכן 

Newfoundland בקנדהש. 

בת -חברהנעשית באמצעות  השל השותפות בתחום פעילות פעילותה (ג)

 Navitas, באנגליה המאוגדת( של השותפות מלאה)בבעלות  זרה

Petroleum Limited ,בת זרה  בחברהבבעלותה המלאה  המחזיקה

, Navitas Petroleum Holdings US LLCבארה"ב,  המאוגדת

נאוויטס )להלן: " באמצעותה מתבצעת פעילות השותפות בארה"ב

 . "(ארה"ב

 החברות הלוות 1.6.2

, אשר בהסכם החברה שלהן (SPC)הינן חברות ייעודיות  הלוות (א)

נקבעו, בין היתר, הוראות המגבילות את תחום פעילותן ומחייבות 

ן למנות מנהל מיוחד בלתי תלוי אשר מוקנות לו סמכויות אות

 מיוחדות

( 100%בבעלות ושליטה מלאה ))בעקיפין( הינה  Navitas Buckskin (ב)

 שותפותהי יד עלהוקמה  Navitas Buckskin. נאוויטס שותפותשל 

בהתאם שהועברו אליה  בזכויות החזקה לצורך 20.4.2017 ביום

. נכון להלן 5.12.13  סעיףבת וארהמתו Buckstone עםת יולהתקשרו

Navitas Buckskin (100% ), מלוא הון המניות של דוחלמועד ה

-נאוויטס ארה"ב התחייבה לספק ל נאוויטס ארה"ב. ידי-מוחזק על

Navitas Buckskin  שירותי ניהול, משרדים וכוח אדם לפי הסכם

שוק הוגנים וסבירים שלא יהיו  לקבלת שירותים על בסיס תעריפי

( מהתנאים שהיתה יכולה Navitas Buckskinטובים פחות )מבחינת 

 . (arm's length)לקבל מצד שלישי בלתי תלוי 
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  שלה הערךועסקאות בניירות  החברה בהון השקעות .2

 עסקאות נעשו לא דוחה למועד ועד הקמתה מאז. במניות מוגבלת פרטית חברה הינה החברה

 של.נ. ע"ח ש 1 בנות רגילות מניות 100 דוחמחזיקה במועד ה נאוויטס. שותפות החברה במניות

 .החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 100% המהוות, החברה

 דיבידנדים חלוקת .3

ולא אימצה  דיבידנדים החברה חילקה לא, דוחהועד למועד  החברה הקמת מיום 3.1

 . מדיניות בנוגע לחלוקת דיבידנדים

 החברה עצמה על קיבלהשל אגרות החוב של החברה,  הנאמנות ישטר וראותלה בהתאם 3.2

 .החוב אגרות של המלא לפירעונן עד מניותיה לבעלי כלשהי מחלוקה להימנע התחייבות

 לגבי תחום הפעילות של החברהמידע כספי  .4

רווח מפעולות רגילות של תחום הפעילות, ראו דוחות ו לנתונים אודות הכנסות, עלויות 4.1

, המצורפים 31.12.2017של החברה ליום  רווח הכולל הכלולים בדוחות הכספייםעל ה

 כפרק ג' לדוח זה. 

על  דוחות ראו ,31.12.2017 ליום החברהוההתחייבויות של  הנכסים סךאודות  לפרטים 4.2

, המצורפים כפרק 31.12.2017של החברה ליום  כספי הכלולים בדוחות הכספייםההמצב 

 ג' לדוח זה.

, של החברה דירקטוריוןהדוח הנתונים הכספיים האמורים לעיל, ראו אודות ם להסברי 4.3

 המצורף כפרק ב' לדוח זה. 

 פעילותה וםלפי תח החברהתיאור עסקי  .5

 מידע כללי על תחום הפעילות 5.1

 ההלוואותפירעון הינו  שהונפקו על ידי החברהאגרות החוב  לפירעון היחיד המקור

אין פעילות או הואיל ולחברות הלוות ר לעיל, כאמו. לחברות הלוותהחברה  שהעמידה

 מושפעת החברה, Buckskinובפרויקט  הנפט בנכסלמעט זכויותיהן  םנכסים כלשה

של נפט וגז  והפקה פיתוח מתחום הפעילות של החברות הלוות, שהינו מאד רבה במידה

 5 ף )להלן בסעי"ב בארה מקסיקו מפרץעמוקים בשטח  םבמי Buckskin מפרויקט טבעי

 מובא מידע כללי על תחום הפעילות.  להלן. "(הפעילות תחוםזה: "

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 5.2

, ודינאמית מורכבת פעילות היאעמוקים  במים טבעי וגז נפט של והפקה פיתוח פעילות

 תוךנפט ו/או גז טבעי  להפיק היכולת לגבי ודאות ובחוסר משמעותיות בעלויות הכרוכה

 כלל בדרך מבוצעות טבעי וגז נפט של והפקה פיתוח פעולות. כלכלית כדאיות על שמירה

 משותף תפעול הסכם על החותמים שותפים מספר בין משותפות עסקאות של במסגרת

(Joint Operating Agreement או JOA ,)העסקה כמפעיל השותפים אחד מתמנהפיו -על 

 .המשותפת

ל, בין היתר, את וללכשל נפט וגז טבעי בשטח כלשהו, עשוי  טיפוסיוהפקה  פיתוחתהליך 

 השלבים הבאים: 
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ניתוח של נתונים כלכליים )כולל הערכת שוק( ונתונים פיסקאליים וביצוע הערכה  (א)

סקרים במאגר . יתכן ויבוצעו המאגר ראשונית של מתכונת ועלות פיתוח

( ו/או קידוחי הערכה Confirmationסייסמיים נוספים ו/או קידוחי אימות )

(Appraisal Wells,) ,וזאת לצורך גיבוש הערכה טובה יותר של  לפי הצורך

 מאפייני המאגר ושל כמות הנפט ו/או הגז הטבעי המצויה בו. 

בחינת החלופות למסחור הנפט ו/או הגז הטבעי, זיהוי שווקי היעד ובחינתם,  (ב)

 כלכלית לפרויקט.גיבוש תוכנית פיתוח וכן הכנת תוכנית 

 ניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלטה האם הממצא )התגלית( הינו מסחרי.  (ג)

פיתוח המאגר, ובכלל זה ביצוע קידוחי הפקה ו/או השלמת בארות להפקה, הנחת  (ד)

 צנרת הולכה, בניית מתקני טיפול וכיוצ"ב. 

ח הפקת הממצא המסחרי, לרבות תפעול ואחזקה שוטפת וכן ביצוע עבודות פיתו (ה)

 נוספות במטרה לשמר ו/או להגדיל את היקף ההפקה.

המפורטים לעיל אינם ממצים את כל השלבים של תהליך הפיתוח וההפקה  השלבים

בפרויקט מסוים, אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק מהשלבים הנ"ל ו/או 

  2.שלבים נוספים ו/או שלבים בסדר אחר

כן אינו ראוי -ברר כממצא שאינו מסחרי ועללעיתים ממצא של נפט ו/או גז טבעי מת

פי אופי -לפיתוח ולהפקה. בנוסף, פרקי הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים, משתנים על

הפרויקט וקשה להצביע על פרויקט בו מתבצעים כל השלבים האמורים באופן רציף 

 בסדר המתואר לעיל וללא שינויים ואירועים בלתי צפויים. 

בגורמים  ותלויה מורכבת הינהממצאי נפט ו/או גז טבעי  שלבדבר המסחריות  ההערכה

 תשומות מחייב עמוקים במים ממצא של פיתוחוכי  יצויןרבים ושונים. בהקשר זה, 

גדולים  מים בעומקי קדיחה לבצע המסוגלות ייחודיות בטכנולוגיות ושימוש כספיות

, קיימים הבדלים (. כמו כןממצא ביבשה או במים רדודים)להבדיל מ ובלחצים גבוהים

 וטיפול הולכה תשתיות הקמת מחייבנפט ו/או גז טבעי אשר  מאגר פיתוחמהותיים בין 

 . קיימות וטיפול הולכה תשתיות על המסתמך פיתוח לבין

יש זה  באזור "ב.בארה מקסיקו מפרץ במימי, מצוי במים עמוקים Buckskinהנפט  נכס

י נפט וגז, וכפועל יוצא תשתיות טיפול נסיון עשיר ורב שנים של פיתוח והפקה של נכס

 LLOG, פרויקטת המפעילבעלת השליטה ב, בפרטוהולכה של נפט שכיחות ביותר. 

Exploration Company, L.L.C ,נפט הפקת בתחום הגדולות הפרטיות החברות אחת היא 

 לבין Buckskin בזיכיונות המחזיקים בין הסכם קיים, כן כמו .ב"בארה טבעי וגז

 Buckskin -ל תספק הפלטפורמה לפיו, Lucius הצפה הטיפול בפלטפורמת יםהמחזיק

 מכן ולאחר, הזיכיונות שבשטח מהמאגר שיופקו הטבעי והגז בנפט טיפול שירותי

 Buckskin פרויקט פיתוחש מכאן 3.לפלטפורמה המחוברים ההולכה לצינורות הזרמתם

ובים ודומים והן על שימוש מבוסס הן על ידע ונסיון מקומי שנצבר ביחס לנכסים קר

 נפטנרחב בתשתיות קיימות. נסיבות אלה, לרוב, גורמות לכך שתהליך הפיתוח של נכסי 

                                                      

 להלן. 5.12.6 ף כבר קיבלו החלטת השקעה סופית, כמפורט בסעי Buckskinין כי השותפים בפרויקט בהקשר זה יצו  2
 .להלן (1) )ד( 5.12.14 ף סעי ראו, זה הסכם אודות נוספים לפרטים  3
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יהיה קצר יותר ובעל הוצאות הון נמוכות יותר מאשר מקבילות רבות במקומות אחרים 

 בעולם. 

בו  באזור בשווקי היעד. ומחירם טבעי גז/או ו לנפטפרמטר מרכזי נוסף הינו הביקוש 

, שכזה בשוק. קיים שוק משוכלל ביותר הן של נפט והן של גז Buckskinנמצא נכס הנפט 

במרבית המקרים ניתן למכור את ההידרוקרבונים המופקים ישירות דרך צנרת הולכה 

הקיימת במרחק קילומטרים ספורים מפיתוח חדש, בתמורה לתשלום דמי שימוש. בחלק 

שמחיריה מפוקחים אך לא תמיד. במקרים  Open Accessמהמקרים אף מדובר בצנרת 

רבים אף ניתן למכור את ההידרוקרבונים כבר בכניסה לצנרת במחיר המגלם הנחה 

לעלויות חלופות ההולכה האלטרנטיביות. כמו כן, בסכום דומה מסויימת על מחיר השוק 

אגר מ היצוין כי מסחריותו של מאגר נפט מושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם, כך לדוגמ

דולר עשוי להפוך למסחרי כאשר מחיר  30אשר אינו מסחרי כאשר מחיר חבית נפט הינו 

 אשר, טבעי גז/או ו נפט מאגרי כי מובן"ל, הנ לאור. ולהיפך דולר 45-חבית הנפט עולה ל

 בתנאי מהותיים שינויים בקרות, להפוך יכולים מסוימים שוק בתנאי מסחריים אינם

 .להיפך כןו, מסחריים למאגרים, השוק

  4וברווחיותו בארה"ב בתחום הפעילות בהיקף שינויים 5.3

 ומחירי, והביקוש ההיצע ברמות משינויים מאד מושפעת העולמיתהנפט והגז  תעשיית

המשפיעים על  משמעותיים גורמים שלושה. רבה בתנודתיות מאופיינים הגולמי הנפט

 – OPEC)"ק מחירי הנפט הגולמי הינם היקף האספקה של נפט ממדינות אופ

Organization of the Pertoleum Exporting Countries),5  היקף האספקה של נפט ממדינות

הנפט הגולמי  מחירישאינן חברות באופ"ק ורמת הביקוש העולמית לנפט גולמי. 

מושפעים גם מיכולות הייצור ועלויותיהן, ומרמת ההתפתחות של יכולות הפקת אנרגיות 

  נקיות או זולות יותר.

במחירי הנפט והגז, בין היתר, בעקבות גידול  תמשמעותי ירידה חלההאחרונות  בשנים

, בשנת בעולם הגדולה הנפט צרכנית הינה"ב ארהמשמעותי בהפקת הנפט והגז בארה"ב. 

 באותה העולמית הנפט צריכת מכלל 20.3%-היוותה צריכת הנפט של ארה"ב כ 2016

מהביקוש העולמי לנפט.  12.8%-צרכה כ 2015 . אחריה ניצבת סין, אשר נכון לשנתשנה

 6ארה"ב צפויה להמשיך ולהוביל בראש רשימת צרכניות הנפט בעולם בשנים הקרובות

לאור הגידול בהפקה של נפט וגז טבעי בארה"ב הפכה ארה"ב בשנים האחרונות 

 היא מייבאת(. מאשר: מייצאת יותר נפט וגז היינו) טבעי וגז נפט שלליצואנית "נטו" 

 והגז הנפט רובהטבעי בארה"ב הינו שוק משוכלל ומפותח, בו  והגז הנפט שוק כי, יצוין

גידול ה כי, יצויןהמסוגל לקלוט את כל הכמויות המופקות.  המקומי לשוק נמכר המופק

 כיוןלביקוש משפיע על המחיר, אך במחיר מספיק נמוך ניתן למצוא קונים,  ביחסהיצע ב

                                                      

 The International Comparative Legal Guideהכלול בסעיף זה מבוסס, ברובו, על הפרק העוסק בארה"ב בספר  המידע  4
to: Oil and Gas Regulation 2014, 9th Edition  של הוצאתGlobal Legal Groupכן על , וBP Statistical Review of 

World Energy (June 2017) ,של המלאה בסקירה לצפיה. החברה ידיעת למיטב והינוBP  :ראו 
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-

statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf 
, לוב, כווית, קאעיר, גבון, גינאה המשוונית, איראן, אקוואדור, אנגולה'יריה, אלג המדינות בארגון חברות, דוחה למועד נכון  5

 וונצואלה.  -ו הערביות האמירויות איחוד, סעודיה, קטאר, ניגריה
 U.S. Energy Information -של ה   International energy data and analysis - Chinaראו   6

Administration:http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/China/china.pdf 
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אין די צרכני בעונות בהן משני,  מסחר שלשוק יומו של המאפשרת קשיש יכולת אחסון 

יצור אנרגיה של גידול במגמה  קיימת, כי יצויןקצה לכל הכמויות המופקות. עם זאת 

מתחדשים )ובעיקר ייצור חשמל מאנרגיה סולארית, רוח ומפלי מים( המחליף ממקורות 

 השימוש להגברת"ב בארה מאמצים נעשים האחרונות בשנים, כך. ופחם , גזנפטשימוש ב

 אינם אלה מקורות להיום נכון ,ואולם מזהמים ופחות חליפיים אנרגיה במקורות

 . הטבעי והגז הנפט של השוק על משמעותי באופן משפיעים

, מקורות 2016, נכון לשנת U.S. Energy Information Administration-ה ממצאיפי -על

 -)כ ופחם( 29% -(, גז טבעי )כ35%-)כ טנפהאנרגיה המרכזיים אותם צורכת ארה"ב הינם 

14%.)7  

הולכה בצינורות ובאמצעות שינוע במכליות )נפט או גז  -וגז משונעים בשתי דרכים  נפט

((. מכיוון שעלות ההובלה מייקרת באופן משמעותי את CNG)או דחוס  (LNGנוזלי )

 . המקומי ולא לייצואשוק ישנה עדיפות לשימוש בגז במחיר הגז, 

 הגז הטבעי מושפע ממספר גורמים מרכזיים:  רמחי

 ;טבעי לגז הביקוש רמת

על מחיר הגז  להשפיע יםעשויאו הפחם במחיר הנפט  יםשינוי - או הפחם הנפט מחיר

 ;ופחם לאור העובדה שגז מהווה תחליף לנפט

(, LNGגז טבעי מנויד בצינורות ביבשה ובמיכליות בים במצב צבירה נוזלי ) -הניוד  עלות

 שר ניודו בכל אחת מהדרכים הללו כרוך בעלויות שונות. כא

, עלותו היתר בין, בנפט השימושפני -על יתרונות מספר אנרגיה כמקור בגז לשימוש

הנמוכה ביחס לעלות הנפט, הפגיעה הסביבתית המתונה יחסית הכרוכה בשימוש בו 

תר בייצור לעומת שימוש ביתר הדלקים הפוסיליים )פחם ונפט(, ונצילות גבוהה יו

בהתאם לכך, ניתן לראות בשנים האחרונות מעבר של יותר ויותר גופים לשימוש  8חשמל.

 במקור זה לאנרגיה.    

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות 5.4

 .להלן 5.18 "ב ראו סעיף בארה החלים ופיקוח מגבלותאודות  לפרטים

 :הינם זה תחום על המשפיעים העיקריים החיצוניים הגורמים 5.5

 נפט וגז במחירי תנודות (א)

תנודות במחירי הנפט והגז, כמו גם תנודות במחירי הדלקים החלופיים, עשויות 

בגין נפט  ןמלקוחותיה הלוות החברותלקבל  נהלהשפיע על המחירים שאותם תוכל

הפקה, על קבלת ההחלטה העל כדאיות  ישפיעו אשר, ןדי-ו/או גז טבעי שיימכר על

אם להיכנס לפעילות פיתוח, אם  ןאם פיתוחו של מאגר כלשהו כלכלי ועל החלטת

 לאו.

עליה במחירי הנפט יכולה לגרור בעקבותיה גם עלייה בביקוש לספקי שירותים 

                                                      

 U.S. Energy Information Administration -של ה  Annual Energy Outlook 2017 ראו  7
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf 

 : והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד", ויתרונותיו הטבעי"הגז   8
  http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGAdvantages.aspx 
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בתחום ההפקה וכפועל יוצא עלייה ניכרת בעלויות הפעילות בענף ולירידה 

לגרור  יכולהמינות הקבלנים והציוד הנדרש. מנגד, ירידת מחירי הנפט בז

בעקבותיה ירידה בביקוש לספקי שירותים בתחום ההפקה, וכפועל יוצא ירידה 

 בתעריפי הקבלנים ובמחירי הציוד. 

בשנים האחרונות חלו תנודות מהותיות הן במחירי הנפט והן במחירי השירותים 

עיקר במחצית השניה שלה, חלה ירידה חדה במחירי , וב2014כאמור. במהלך שנת 

דולר ארה"ב  107 -ירדו מכ (WTI Crude Oil Price9)הנפט הגולמי, ומחירי הנפט 

 מדוע 2018ינואר ב 2015.10 דצמברדולר ארה"ב לחבית ב 30-, לכ2014לחבית ביוני 

ועד  2014דולר לחבית. מחירי הגז ירדו משמעותית אף הם. משנת  63 -מחירה על כ

 4.59 -ירדו מכ (Henry Hub Natural Gas Spot Price)היום מחירי הספוט בארה"ב 

דולר ארה"ב לאלף רגל  1.93 -לכ 2014דולר ארה"ב לאלף רגל מעוקב בחודש יוני, 

 11.דולר ארה"ב 3.69 -עמד המחיר על כ 2018. בינואר 2016דצמבר מעוקב ב

אף גורם , החברה ידיעת למיטבו, הנפט במחירי תנודותלצפות את ה קשה, כי יצוין

 עם יחד. וצמתןאת כיוון התנודות וע ומדויקתאינו מצליח לנבא בצורה עקבית 

 גיסא מחד בביקוש מהירידה נובעת הנפט מחירי ירידת כי התפיסה מקובלת זאת

ומעליה בשימוש  יחסית נמוכה העולמית הכלכלית בצמיחה בעיקר)המוסברת 

 בהיצע מגידול הן הנובע גידול) גיסא מאידך בהיצע ובגידול( באנרגיות מתחדשות

"ק אופ מהחלטות והן"ב, ארה כגון"ק, לאופ משתייכות שאינן ממדינות הנפט

 (.הנפט הפקת מכסות את להקטין שלא

 גז של מקומית בהפקה בגידול, היתר בין, מוסברת"ב בארה הגז במחירי הירידה

 (.Shale Gas-מ)בעיקר  טבעי

 לציוד הביקושהביאה לירידת  2014יוני  מחודש החלשנרשמה  מחירי הנפט ירידת

אסדות  מספר 2016 -ו 2015, במהלך השנים לדוגמה. שירותים ולספקי קידוחים

אסדות פעילות בחודש יולי  1,875 -כבארה"ב ירד מ הפעיליםקידוח הומתקני 

 978 -כעומד על המספר  2018בתחילת שנת . 2017שנת  תחילתב 750 -לכ 2014

מעיד ומתקני הקידוח הפעילים האסדות  מספר 12אסדות ומתקני קידוח פעילים.

כמובן גם על הביקוש לחלק גדול מהשירותים הנלווים הקשורים לפעילות 

 השירות ספקי של בתעריפיהם ירידה גם חלה, כך בעקבותקידוחים ופיתוח. 

 13.הקידוח ציוד ובמחירי

גז טבעי, החברות העוסקות בנושא נפט ו עתודותלצורך קביעת נתוני  כי יצוין

לוקחות בחשבון גם את כלכליות הפיתוח וההפקה, ועל כן, בעקבות שינויים 

במחירי הנפט והגז, כלכליות הפרויקט משתנה וכתוצאה מכך עשויות הערכות 

רזרבות הגז והנפט בנות ההפקה להשתנות. עוד יצוין כי תנודתיות במחירי הנפט 

 נכסי הנפט.       משפיעה גם על שוויים של 

                                                      

9  West Texas Intermediate 
 https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm(: EIA) אנרגיה בנושא למידע האמריקאית הרשות באתר ראו  10
11 https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm 
  http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-rigcountsoverviewמתוך אתר בייקר היוז:   ראו  12
13  Oilfield costs fall following decline in oil prices אתר ה  מתוך– EIA: 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=21712 
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 רגולציה  (ב)

פעילות של פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי כפופה לרגולציה במדינות אשר 

 פרויקטבשטחיהן מתבצעת הפעילות. לפרטים אודות מגבלות ופיקוח החלים על 

Buckskin להלן. 5.18 ף ראו סעי"ב בארה 

 מהותיים טכנולוגיים שינויים 5.6

וההפקה של נפט וגז טבעי,  הפיתוח בתחום טכנולוגיים שינויים חלו האחרונים ריםבעשו

את עבודות  מייעליםהטכנולוגיים  השיפוריםשיטות הקידוח וההפקה. לעניין  בפרט

, מבעבר יותר קשים בתנאים פעילויות לבצע כיוםמאפשרים  ואףהקידוח וההפקה, 

שינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה  יםקיימבעומקי מים גדולים מאוד. בנוסף,  לרבות

 לגז(, LNG) נוזלי טבעי לגז טבעי גז להפיכתוהשיווק של הגז הטבעי, כגון, טכנולוגיות 

 ובמסחור בשינועלסייע  יםעשויה, (GTL – Gas to Liquid) ולנוזל( CNG) דחוס טבעי

ה האחרונות חל גידול משמעותי בהפק בשנים, כאמוריותר של גז טבעי.  יעילים

מאגר קשה )חרסית  אבןהינו  shale  .shaleממאגריטבעי  וגז נפט של"ב בארההמסחרית 

באמצעות  מתאפשרתהגז מפצלים  הפקת. נמוכות ונקבוביות מוליכות בעלתאו פצלים( 

וקידוחים  (Hydraulic Fracturing, or Fracking)של סדיקה הידראולית  טכנולוגיות יישום

כאמור מייחסים את הפיכתה של ארה"ב בשנים  לגידול. (Horizontal Drilling)אופקיים 

 U.S. Energy Information -פי נתוני ה-האחרונות ליצרנית הגדולה בעולם של גז טבעי. על

Administration ה(- EIA בשנת ,)2000 shale gas מתפוקת הגז הטבעי  1%-כ ההיוו

 הטבעי הגז מתפוקת 20%-ככבר למעלה מ shale gas ההיוו 2010בארה"ב, ובשנת 

מתפוקת הגז בארה"ב תתבסס על  46% -כ 2035, עד שנת EIA-ה הערכותפי -על"ב. בארה

shale gas     . 

  בתחום הפעילות קריטיים הצלחה גורמי 5.7

וכן לצורך  הקידוחים תוצאות הערכתבטכנולוגיות מתקדמות וזאת לצורך  שימוש (א)

 .פיתוח ותגיבוש תוכני

פיתוח ל ומסחרית פיננסיתויכולת הנדסית, טכנית, של ידע, ניסיון  קיומו (ב)

 .הפרויקטים

לגופים עתירי נסיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע תוכניות פיתוח  חבירה (ג)

בהשקעות  והשתתפותם שברשותם המקצועי בידע הסתייעות תוך, ותמורכב

  הכספיות הניכרות.

 .ניכרים כספיים משאבים גיוס יכולת (ד)

 .מתאימיםבכמויות ובמחירים  הגזו/או  הנפטהתקשרות בהסכמים למכירת  (ה)

 והספקים הגלם חומרי במערך שינויים 5.8

לפרויקט. המפעיל מתקשר עם קבלנים  מפעיל מתמנה הפעילות בתחוםפרויקט  בכל

ייעודי אחר  וציודמקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל פרויקט ופרויקט. מתקני הקידוח 

נות, לסוג הפרויקט ולצרכים המיוחדים של נחכרים ומובלים מרחבי העולם בהתאם לזמי

כל פרויקט. עליה במחירי הנפט הגולמי משפיעה, לרוב, על זמינות הקבלנים והציוד 

 הנדרש, ולהיפך. 
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  העיקריים של תחום הפעילות והיציאה הכניסה חסמי 5.9

 ורשיונות היתרים בקבלת הצורך הינםתחום הנפט והגז  שלהכניסה העיקריים  חסמי

והפקה של נפט וגז טבעי מאת הרשויות המוסמכות ו/או מבעלי הקרקע,  וחפית לביצוע

סיכון גבוהה  וברמתנרחב  בהיקף כספיותלביצוע השקעות  פיננסית יכולתשל  וקיומה

כן, עיסוק בתחום הפעילות דורש  כמו. בתחום הפעילות לביצוע הדרושותיחסית, 

 מומחיות רבה. 

הפקה לפני נטישת  מתקני פירוק חובת הינם מתחום הפעילות העיקריים היציאה חסמי

 היכולות עקב, בנוסף. מאד משמעותיות בעלויות לעתים, הכרוכה נפט נכסישטח 

בתחום הפעילות מספר הקונים הפוטנציאליים לנכסי  הנדרשות והכלכליות המקצועיות

 עיכוב ביכולת למכור את הנכסים במחיר ליצורנפט וגז הוא לעתים מוגבל, דבר העלול 

 ולצאת מתחום הפעילות.  המתאים

 הפעילות תחום למוצרי תחליפים 5.10

ליצרני חשמל, ללקוחות  ונמכרים בעירה כחומרי שניהםמשמשים  טבעי גזנפט ו

לכל אחד מהחומרים האמורים יתרונות וחסרונות והוא כפוף  תעשייתיים ופרטיים.

 בדרך כרוך אחר אנרגיה לסוג אחד אנרגיה בסוג משימושלתנודתיות מחירים. המעבר 

כמו כן, ניתן לייצר חשמל מאנרגיות מתחדשות, כגון אנרגיית רוח  .גדולות בהשקעות כלל

 או אנרגיה סולארית.

 הפעילות בתחום התחרות מבנה 5.11

ידי תנודות היצע -מוכתבים על השמחירי עולמית (Commodity)נו סחורה יהנפט ה

חוזים עתידיים על גז טבעי טבעי נחשב לסחורה בארה"ב ) גזעולמיות. -וביקוש כלל

-וב U.S. Future Exchange (USFE)-ב, (NYMEX)נסחרים בבורסת הסחורות בניו יורק 

Multi Commodity Exchange (MCX)  ולכן התחרות עם חברות מפיקות נפט ו/או גז

 . הלוות החברותאחרות אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על מכירות נפט ו/או גז של 
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 Buckskin הנפט נכס 5.12

 פירעוןהינו  שהונפקו על ידי החברההיחיד לפירעון אגרות החוב  המקור, כאמור

פירעון החברות הלוות ל לשהיחיד  המקור. החברה לחברות הלוות שהעמידהההלוואות 

 במסגרת הפרויקט, אם וכאשר יגיע לשלב ההפקהקבלו שיתקבולים ההינו ההלוואות 

, לבצע בעתיד מימון מחדש של ההלוואות. לפיכך, ןהאפשרות, אם וככל שתהיה לה ו/או

השפעה רבה מאד על יכולת תהיה  ,להלן כמפורט, הנפט נכס של הפיתוח תכניתלהצלחת 

 . הפירעון של אגרות החוב

פדראליים לחיפוש, פיתוח והפקת זיכיונות  6 כוללנכס הנפט להלן, בטבלה שכמפורט 

או  "Buckskinזיכיונות להלן: "לעיל ו)בארה"ב נפט וגז במימי מפרץ מקסיקו 

 .("הזיכיונות"

 כלליים פרטים 5.12.1

 הנפט נכס אודות כלליים פרטים

 Buckskin :הנפט נכס שם

, ב"ארה, אורלינס לניו מערבית דרום מייל 267-כ ממוקםנפט ה נכס :מיקום
 .מטר 2,000-של כמים  בעומק, מקסיקו מפרץ של העמוקים במים

 ."ר(קמ 23.3-)כ אקרים 5,760 הינו ונותמהזיכי אחד כלשל  ושטח :שטח
, קמ"ר( 128.2-אקרים )כ 31,680-כ הינו ו הכולל של נכס הנפט שטח

, 25814, 25813, 25806זיכיונות מס'  של שטחםמלוא  את כוללוהוא 
 25815.14זיכיון  של שטחומ ומחצית, 25823 -ו 32650

 ותיאור הנפט נכס סוג
 סוג לפי המותרות הפעולות

 :זה

 ;יוןזיכ
חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז בשטח קרקע  –מותרות  פעולות

 .Leaseמוגדר הנקרא 

 של מקורי הענקה תאריך
 :הנפט נכס

OCS-G 25806 (KC Block 785)– 1.12.2003 
OCS-G 25813 (KC Block 828)– 1.12.2003 
OCS-G 25814 (KC Block 829)– 1.12.2003 
OCS-G 25815 (KC Block 830)– 1.12.2003 
OCS-G 32650 (KC Block 871)– 1.8.2008 
OCS-G 25823 (KC Block 872)– 1.12.2003 

 של מקורי פקיעה תאריך
 :הנפט נכס

OCS-G 25806– 30.11.2014 
OCS-G 25813– 30.11.2014 
OCS-G 25814– 30.11.2014 
OCS-G 25815– 30.11.2014  
OCS-G 32650– 31.7.2018 
OCS-G 25823– 30.11.2014 

 על הוחלט שבהם תאריכים
 נכס תקופת של הארכה

 :הנפט

 .להלן 5.12.5סעיף  ורא

 נכס לפקיעת נוכחי תאריך
 :הנפט

 .להלן 5.12.5סעיף  ורא

האם קיימת אפשרות  ציון
נוספת להארכת תקופת נכס 
הנפט; אם אפשרות כאמור 

יש לציין את  –קיימת 
 תקופת ההארכה האפשרית:

ף בסעי)המתואר זכיונות ב עולותפאיחוד  להסכם בהתאם
המפקח של איזור מפרץ ידי -, כפי שאושר עללהלן( )א( 5.12.14 

, כל הזכיונות 1.8.2014והינו בתוקף מיום  BSEE-מקסיקו מטעם ה
כו הוארשיישארו בתוקף בהתאם לתקופה שנקבעה בזיכיון, או ככל 

עוד גז או נפט  כל מכןפי דין, וימשיכו להיות בתוקף גם לאחר -על
(, paying quantities) מסחריותאו קונדנסט מופק בכמויות \ו

 בשטח מחדש עיבוד או קידוח פעולות נעשות או, בהסכם ןכהגדרת
אם הפעולות הושהו  או, הדין להוראות בהתאם הזיכיון

(suspended או אם נעשות )הפעולה לתכנית בהתאם ותאחר פעולות 

                                                      

, בעל החלבהתאם לדין להלן, בעלי הזכיונות האמורים חתמו על הסכם איחוד פעולות בזיכיונות.  )א( 5.12.14 כמפורט בסעיף   14
 voluntaryאיחוד וולנטרי )אישור ל BSEE-מטעם המפקח להגיש בקשה ל וספים( יכולזיכיון )יחד עם בעלי זיכיונות נ

unitization הזיכיונות, כך שפעולות חיפוש, פיתוח והפקה בשטח הזיכיונות יהיו כאילו השטח האמור כפוף לזיכיון ( של
זות חיפוש ופיתוח; או )ב( יש , אם הפעולות המאוחדות: )א( מקדמות ומזרכאמור . המפקח האזורי רשאי לאשר בקשהאחד

 .בהם כדי למנוע בזבוז ושמירה על משאבי טבע
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. בזיכיונות פעולותאיחוד  הסכם להוראות בהתאם שאושרה
(, ראו בסעיף SOPאישור "השהיית הפקה" )סטטוס לפרטים אודות 

  להלן. 5.12.5 

 המפעיל שם ציון
(Operator:) 

LLOG Exploration Offshore, L.L.C " :להלן(LLOG או "
 "(לת הפרויקטמפעי"

 השותפים שמות ציון
 וחלקם הנפט בנכס הישירים

, וכן הנפט בנכס הישיר
 שמות, החברה ידיעת למיטב

 בשותפים השליטה בעלי
  :האמורים

Navitas Buckskin -  7.5% 
Buckstone -  28.8% 

Repsol E&P USA Inc. -  22.5% 
Ridgewood Buckskin, LLC  -  8.75% 
ILX Prospect Buckskin, LLC  -  8.75% 
Beacon Offshore Energy Buckskin LLC  -  18.7% 
LLOG Deepwater Development Company I LLC -  5.0% 

 

 הנפט בנכס הלוות החברות של חלקן אודות כלליים פרטים

החזקה בנכס נפט שנרכש  בעד
 ציון תאריך הרכישה: –

 עברת הזכויותה הסכמיחתימת  י)מועד 12.9.2017-ו 17.3.2017
 (., בהתאמהלהלן 5.12.13 יף , כאמור בסעלשותפות נאוויטס

בהתאם להסכמים, העברת הזיכיונות הינה בתוקף מיום 
 ., לעניין חובות וזכויות1.2.2016

מהות ואופן ההחזקה  תיאור
בנכס  הלוות החברותשל 

 הנפט:

 .הנפט בנכס 36.3%-ב רישי באופן מחזיקות הלוות החברות

החלק בפועל המשויך  ציון
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 מנכס בהכנסותהלוות  החברות
 :הנפט

 31.4% –במאגר הצפוני 
 30.6% –במאגר הדרומי 

חלקם של מחזיקי הזכויות  סך
הלוות  החברותההוניות של 

 בנכס המצטברת בהשקעה
 השנים חמש במהלך הנפט

)בין  31.12.2017 ליום שקדמו
 כנכס או כהוצאה הוכרה אם

 (:הכספיים בדוחות

 אלפי דולר 25,363

 

 :Buckskin נכס הנפטשל מיקום  מפה להלן 5.12.2
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 טרם ההחזקה בנכס הנפט  פעולות 5.12.3

)להלן:  Chevron U.S.A Inc ידי חברת-עלהזיכיונות הוחכרו במקור 

"Chevron)"  כאשר בזיכיון(OCS-G 32650  היתה שותפה גםRepsol) ,

 .ובהמשך הומחו לצדדים נוספים כמפורט להלן

, לפי מיטב ידיעתה של החברה וכפי שנמסר לה תיאור תמציתייובא להלן 

לפני  נכס הנפטשל הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ב ,LLOGידי -על

 : שהחברות הלוות החזיקו בנכס הנפט

זהות בעל הזכות 
במועד ביצוע 

 הפעולה

תקופה שבה 
 צעההפעולה בו

תיאור  תיאור תמציתי של הפעולה
תמציתי של 

תוצאות 
 הפעולה

Chevron 2008-2014   נקדחו בזיכיונותOCS-G 25806 ,OCS-G 25814 ,OCS-
G 25823 קידוחי הערכה  3-קידוח תגלית )בחלק הדרומי( ו

 ואימות )בחלק הצפוני(. 

מיליארד  1-כ
 דולר

Chevron 2015  3 סייסמי מידע רכישתD  קידוחי בוד תוצאות ועינוסף
 (appraisal wellsהערכה )

 שכבה מאותה המפיקים לשדות השוואה ביצוע מחקר 
 מקום ובקרבת גיאולוגית

 והצגת תכנית פיתוח גיבוש 

  

- 

LLOG 2016  של  המינויLLOG  כמפעילה מאושר ונכנס לתוקף ביום
12.12.2016 

 והצגת תכנית פיתוח  גיבושLLOG 

 הגשת בקשה ל-SOP,15  להלן. 5.12.5 בסעיף כמפורט 

- 

LLOG 2017   3רכישה ועיבוד של מידע סייסמיD נוסף 

  קבלת החלטתFID הפרויקט שותפי ידי על 

  תחילת עבודה משותפת של חברותLLOG חברתו 
Anadarko  המפעילה בפלטפורמת(Lucius המתוארת ,

התאמות ההנדסיות של  על( להלן (1) )ד( 5.12.14 בסעיף 
 Luciusפלטפורמת 

- 

 

 עמידה בתכנית עבודה 5.12.4

מחויב לבצע  בעל הזיכיון)כמפורט מטה(,  SOP-בהתאם להוראות הזיכיון וה

, בהתאם BSEE-וה BOEM-הפיתוח וההפקה שאושרה על ידי התוכנית את 

  .ולאבני הדרך ולוח הזמנים שנקבע

 

 תכנית עבודה בפועל ומתוכננת 5.12.5

התקופה שנקבעה  הזכיונות ימשיכו להיות בתוקף גם לאחרכמפורט לעיל, 

השהיית "ל BSEE-מטעם ה המפקחבזיכיון, בין היתר, אם נתקבל אישור 

מאריך את תוקף  SOP-ה(. "SOP"או  ,Suspension of Production)הפקה" 

סתיים באופן אוטומטי י SOP-ה. כמו כן, ותקופה שנקבעה בהלמשך  הזיכיון

כאשר  SOP-רשאי לסיים את ה BSEE-מטעם ה המפקח. תחל ההפקהכאשר 

יותר, כי  מתקיימותאינן  SOP-סבור שהנסיבות שהצדיקו את מתן ההוא 

                                                      

 להלן. 5.12.5 כהגדרתו בסעיף   15
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או כי בעל הזיכיון אינו עומד  הזיכיון מצדיקים את הסיום כאמורתנאי 

ולא פועל בשקידה ראויה לקיום תכנית  SOP-באבני הדרך שנקבעו ב

, SOP-למתן ה, על מגיש הבקשה לספק הצדקה SOP-. בכל בקשה להפיתוח

לצרף לוח זמנים סביר על המבקש . כמו כן, לו כמו גם משך הזמן הנדרש

על פי יעוץ משפטי  הפקה.( אל)או חזרה  ה שלהתחלל שתוביללעבודה 

החל, בעל הזיכיון  דיןה לגבי הדין שלה בארה"ב-שקיבלה החברה מעורכי

 הפקיעמועד הלפני  SOPלחידוש או הארכה של בקשה  BSEE-להגיש לנדרש 

שלא להיענות המפקח מחליט . במקרה שהאחרון שאושר SOP -שנקבע ב

, אלא אם ןזיכיווקעות זכויותיו של בעל התו פהארכאו ל SOPמתן לבקשה ל

זכות ערעור על מתקבלת בקשתו להשהות החלטה זו, ובכל מקרה מוקנית לו 

 .כאמורהחלטה 

LLOGבקשה  8.12.2016של נכס הנפט, הגישה למפקח ביום  ה, המפעיל

מוצעת ולוח זמנים לביצועה, , אליה צורפה תכנית עבודה SOPלקבלת 

אישר המפקח  24.2.2017יום ב. פורט להלןשי פיהכוללת שני קידוחים כ

הכולל את תכנית  ,Buckskinלזיכיונות  SOP -המתן את  BSEE-מטעם ה

, וביום 31.5.2017 ועד ליום 1.1.2017 תוקף מיום, העבודה המוצעת

נוסף לזיכיונות שתוקפו עד ליום  SOPאישר המפקח מתן  30.6.2017

אור פעילות הקידוחים המבוצעת ל 16."(האחרון SOP-ה)להלן: " 31.3.2018

 Buckskin -ב יםבשטחי באקסקין, ובהתאם לרגולציה הרלבנטית, השותפ

לפיו הרשיון יעמוד בתוקף עד לשנה לאחר תום  BSEEקיבלו אישור מטעם 

נוסף.  SOPהפעולות )כהגדרתן בתקנות( ולפיכך, בשלב זה אין צורך באישור 

שיון יעמוד בתוקף עד לסיום כפי שצויין, מעת שתחל הפקה בפרויקט, הר

 ההפקה.

-לפעול בהתאם ללוח הזמנים שצורף ל LLOG, על SOP-בהתאם לתנאי ה

SOP וכן לעדכן את ההאחרון ,-BSEE  על ההתקדמות בסוף כל חודש בו

 נקבע תאריך יעד.

, המפעילה דוח, נכון למועד הLLOGידי -על ות הלוותכפי שנמסר לחבר

 .האחרון SOP-בעומדת בלוחות הזמנים שנקבעו 

פי לוח הזמנים -המחויבות עלתיאור תמציתי של הפעולות העיקריות  להלן

 וכן, דוחה למועד ועד 1.1.2017מיום החל האחרון,  SOP-שאושר במסגרת ה

  :הנוספות הנכללות בתכנית העבודה האמורה פעולותה של תמציתי תיאור

 

 

 

 

                                                      

למיטב ידיעת  .31.7.2018, אשר תוקפו במקור הינו עד ליום OCS-G 32650מחריג את תחולתו על זיכיון שאושר  SOP-ה   16
 קודמים.  SOPהנ"ל אושרו לזיכיונות  SOP -ה לפני אישור ההחבר
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של תוכנית  אופה תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקו תקופה
 העבודה המתוכננת

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס 
אלפי בהנפט )

 17דולר(

היקף 
השתתפותם 

בפועל של 
מחזיקי 

הזכיויות 
ההוניות של 

החברות הלוות 
בתקציב 

 )באלפי דולר(

עד  – 1.1.2017
  הדוחלמועד 

 ( התחלת תכנון מפורטDetailed Engineering) 

 ( החלטת השקעה סופיתFID) 

  שזמן אספקתו ארוך ציוד כל ההזמנת(Long lead)  

  פניה לקבלת הצעות מחיר לייצור של צנרות
 (2017)נובמבר   השליטה

  פניה לקבלת הצעות מחיר לייצור והתקנה של צנרות
וחיבורים לפלטפורמת ההפקה, וכן הגשת תכניות מפורטות 

( DOCD -ו DWOPומסמכים משלימים נוספים כנדרש )
 (2017)דצמבר לרגולטור 

93,918 34,092 

בארות( וייצור  2התחלת פעולות קידוח באר פיתוח )קידוח   ואילך הדוחממועד 
  2018בינואר של צנרות השליטה 

  הענקת החוזים להתקנה של צנרות וחיבורים לפלטפורמת
 (2018יוני עד ההפקה )

 ( 2018אוגוסט עד התחלת ייצור של ציוד תת ימי) 

 נובמבר עד הבארות להפקה ) 2ה של התחלת פעולות השלמ
2018) 

  ינואר עד )לאישור מדידה והפקה משותפת הגשת בקשה
2019) 

 ( 2019מאי עד סיום ייצור של ציוד תת ימי) 

 ( 2019יולי עד התחלת התקנה של צנרות) 

 ( 2019ספטמבר עד חיבור לפלטפורמה והזרמה ראשונית) 

 ( 2019דצמבר עד התחלת הפקה)18) 

447,082 162,291 

 

 הנפט נכסלפיתוח  תכניתה 5.12.6

-FIDהחלטת השקעה סופית ) Buckskinקיבלו שותפי  23.2.2017 ביום

Final Investment Decision הנפט נכסא' בתוכנית לפיתוח 1( לפיתוח שלב ,

(, Buckskin בזיכיונותמהזכויות  100%דולר )בגין  מיליון 697-כ של בתקציב

עד סוף שנת  Buckskin פרויקטמ נפטוזאת במטרה לאפשר תחילת הזרמת 

2019. 

כי היא עדכנה את תכנית הפיתוח  מפעילת הפרויקטמסרה  9.11.2017ביום 

לא כוללת שינויים מהותיים הפיתוח המעודכנת של הפרויקט. תוכנית 

בין היתר, את ביצוע קידוחי ההפקה והתשתיות  ,בתכנית ההנדסית, הכוללת

 חאושר של עלויות הפיתושל הפרויקט, ועיקרה הקטנת התקציב המ

( לתקציב מעודכן 100%מיליון דולר )עבור  697-' מכא1הכלולות של שלב 

מסרה כי היא צופה שמועד  LLOGמיליון דולר. בנוסף,  541-מאושר של כ

כפי שנמסר . 2019לחודש יולי  2019תחילת ההפקה יוקדם מחודש דצמבר 

קרם מכך שהעלויות ולוח בעי ועל ידי מפעילת הפרויקט, השינויים הנ"ל נבע

                                                      

 .שנתיים חכירה דמי כולל לא  17
שמועד  תקדים את לוחות הזמנים כפי שהוגדרו בתוכנית העבודה לעיל והיא צופה מסרה כי היא LLOGכמפורט להלן,   18

 .2019לחודש יולי  2019תחילת ההפקה בפועל יוקדם מחודש דצמבר 
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הזמנים המעודכנים של תכנית הפיתוח, מבוססים כעת על הסכמי רכש של 

ציוד ושירותים לפיתוח הפרויקט שנחתמו בפועל והכוללים, בין היתר, 

הסכם חכירת אסדה לקידוחי הפיתוח והסכם בקשר עם ביצוע העבודות 

ת הפיתוח העלויות בתכני Lucius ההנדסיות להתאמת הפלטפורמה הצפה

  . הקודמת התבססו בעיקרן על הערכות מוקדמות של מפעילת הפרויקט

 

דרום. נכון למועד   Buckskin-צפון ו Buckskinלמאגר  מחולק הנפט נכס

 שלושה כוללתו צפוןBuckskin  מאגרבפיתוח  עוסקת פיתוחה, תכנית דוחה

 :כדלקמן שלבים

 שני של קהלהפ והשלמה םקידוחי שניביצוע  הכולל – א'1 שלב (א)

, )קידוחי התגלית וההערכה לא יוכלו לשמש להפקה( אלו קידוחים

 מעלהפקה ושליטה  מערכות. התקנת (TVDמטר ) 8,232-בעומק של כ

 (Spar מסוג" )Lucius" צפהה פלטפורמהצנרות להתקנת  ,לבארות

 יבוצע הטיפול בנפט והגז אשר יופקו מהבארות הבאשר  ההקרוב

)לפרטים נוספים ראו סעיף לפלטפורמה  וביצוע התאמות מסוימות

א' תשמש גם לחיבור 1התשתית שתונח בשלב  .(להלן)ד( 6.5.12.14 

מיליון דולר  541-כהינו  א'1תקציב שלב  .ב'1 בשלב יקדחויהבארות ש

 (. Buckskin נכס הנפטמהזכויות ב 100%-)ל

מיליוני חביות  52-א' הינו כ1המוערך בשלב הכולל היקף ההפקה 

(mmboe) ל(-נכס הנפטמהזכויות ב 100% Buckskin 1כמויות  לפיP.) 

החלה מפעילת הפרויקט בביצוע הקידוח הראשון מבין  2018בינואר 

 .א' של הפרויקט1שני הקידוחים המתוכננים להתבצע בשלב 

 שניהפקה של והשלמה ל נוספיםהפקה  קידוחי שני הכולל – ב'1 שלב

 לצנרת וחיבור לבארות מעל הפקה מתקני התקנת. אלו קידוחים

 מיליון 252-כהינו  ב'1 שלב משוער. תקציב הפלטפורמלהמחוברת 

שותפי  להערכת(. Buckskin הנפט נכסב מהזכויות 100%-)ל דולר

וההפקה מהם תחל  2020, הקידוחים יחלו במהלך שנת הפרוייקט

היקף ההפקה  .2021 שנת של הראשונה מחציתב או 2020 שנת בסוף

-)ל (mmboe) חביות מיליוני 28-ב' הינו כ1המוערך בשלב הכולל 

 (.1Pלפי כמויות  Buckskin הנפט נכסב מהזכויות 100%

 של להפקה והשלמה חדשים הפקה קידוחי ארבעה הכולל – ג'1 שלב (ב)

 לצנרת וחיבור תלבארו מעל מתקנים התקנת. אלו קידוחים ארבעת

מיליון  634-כ הינוג' 1 שלב משוער. תקציב פלטפורמהלרת המחוב

 שותפי להערכת(. Buckskin הנפט נכסבמהזכויות  100%-דולר )ל

 וההפקה, 2025 עד 2022 השנים בין יבוצעו יםהקידוח, הפרוייקט

היקף ההפקה  .בתוך כחצי שנה מתחילת ביצוע הקידוחים תחל מהם

 מהזכויות 100%-)ל נפט ביותח מיליוני 93-ג' הינו כ1המוערך בשלב 

 (.2P-מתוך כמויות המסווגות כעת כ Buckskin הנפט נכסב
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לעניין הפעולות  דלעיל ההערכות – בגין מידע צופה פני עתיד אזהרה
 הצפויה ההפקה יכולת, לרבות לעניין הנפט נכסבהמתוכננות 

 ןהינלעיל,  כאמור, המאגר לפיתוחלוחות זמנים ו עלויותמהמאגר, 
ת על וופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססמידע צ

, בהתבסס על מגוון הלוות החברותידי -על לחברה שנמסרוהערכות 
גורמים וביניהם, תכנית הפיתוח ולוחות הזמנים ליישומה, קבלת 
אישורים רגולטוריים, נתונים משוערים של זמינות ציוד, שירותים 

זה עשויות שלא  דוחבת ועלויות וכן על ניסיון העבר. ההערכו
להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה ויחולו שינויים 
ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי שפורטו לעיל, וכן במידה שישתנו 
ההערכות שנתקבלו, ישתנו תנאי השוק ו/או ממכלול של שינויים 
מתנאים תפעוליים וטכניים במאגר ו/או מגורמים בלתי צפויים 

ו/או  מנכס הנפט ושיווק של נפט וגז טבעי בפיתוח, הפקהם הקשורי
 .מאגר עד להשלמתוהכתוצאה מהתקדמות פיתוח 

 ונטישה איטום, לפירוק בקשר בטוחות 5.12.7

 על הנדרשות( Bonding Requirements) בטוחות להעמיד נדרש הזיכיון בעל

 תחילת לאחר נוספות בטוחות להעמיד יידרש וכן, הזיכיון ותנאי הדין פי

 בטוחות בהעמדת צורך שיש יקבע שהרגולטור ככל הנפט בנכס הפעילות

 .כאמור נוספות

, לפירוק מחויבות בגין בטוחות להעמיד הזיכיון בעל נדרש דוחה למועד נכון

 כמפורט, Buckskin זיכיונות בשטחי הקיימים המתקנים של ונטישה איטום

 :להלן

 100%בגין  $13,245,500 בגובה הועמדה בטוחה – OCS-G 25806זיכיון  בגין

 .Repsolעל ידי מהזכויות בנכס הנפט 

 100%בגין  $1,593,984 בגובהנדרשת בטוחה  – OCS-G 25814זיכיון  בגין

 . מהזכויות בנכס הנפט

את הזכויות  Samson-ו Repsol -מ LLOGבהתאם להסכם לפיו רכשה 

שאת ל Samson-ו Repsolן על עצמ והמוחזקות כיום בידי הלוות, לקח

, אין דרישה להעמדת בטוחה כאמור דוחנכון למועד ה. ןבבטוחות אלו לבד

-תעלה דרישה שכזו בהמשך, אזי היא תיבחן ותועמד עלאם . הרשויותמצד 

 , כמקובל.הרשויותידי השותפים בהתאם לחלקם, תוך התדיינות מול 

כל בעל זיכיון אחראי לקיום ההתחייבות לפירוק, איטום ונטישה של 

 .החזקותיו בזיכיון שיעורם כאמור, ללא קשר להמתקני

 הנדרשות הבטוחות, הנפט בנכס המשותף התפעול הסכם להוראות בהתאם

 בחלקו יישא שותף וכל המשותף החשבון מתוך תועמדנה הזיכיון פי על

 .כאמור הבטוחה בהעמדת הכרוכות בעלויות

  וותשל החברות הל בזיכיוןהשתתפות בפועל בהוצאות והכנסות  שיעור 5.12.8

 הסברים  %100-שיעור מגולם ל אחוז השתתפותשיעור 

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות 

 חברותהההוניות של 
 בנכס הנפט לוותה

תיאור שרשרת  ראו 100% 36.3%
 5.12.1 ף החזקות בסעי

 לעיל
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 בפועל המשויך השיעור
 למחזיקי הזכויות

 חברותהההוניות של 
מנכס  בהכנסות לוותה

  הנפט

 31.4% –במאגר הצפוני 
 –במאגר הדרומי 

30.6% 
 

ף תחשיב בסעי ראו 85.46%
 להלן 5.12.9 

השתתפות בפועל  שיעור
של  מחזיקי הזכויות 

 חברותהההוניות של 
בהוצאות  לוותה

 פיתוחהכרוכות בפעילות 
 בנכס הנפט הפקה או

ף תחשיב בסעי ראו 100% 36.3%
 להלן 5.12.10 

 לוותה חברותה של ההוניות הזכויות למחזיקי בפועל המשויך השיעור 5.12.9

 הנפט מנכס בהכנסות

 פריט
הסבר תמציתי כיצד   אחוז

התמלוגים או  יםמחושב
 ויניכ)לרבות  מיםהתשלו
 (ואחרים הוצאות

שנתיות חזויות של  הכנסות
 נכס הנפט לאחר הממצא 

100%  

תשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא( התמלוגים או ה פירוט
 ברמת נכס הנפט:

 

 הפדראלי ממשלל על תמלוג
 "בבארה

זה הוא ממוצע  שיעור (13.54%)
התמלוג שיש לשלם בגין 

 ,OCS-G 25806זכיונות 
25813, 25814, 25815, 25823  

( והתמלוג בגין זכיון 12.5%)
OCS-G 32650 (18.75%.)19 

 לטובתעל  -תמלוג (1%) 20שלישיים לצדדים על תמלוג
WesternGeco, L.L.C .

ף נוספים, ראו סעי לפרטים
 להלן. 0 5.12.14 

ס טרלות ברמת נכוהכנסות מנ
 הנפט

85.46%  

למחזיקי  המשויךחלק ה
 חברותההזכויות ההוניות של 

בהכנסות הנובעות בנכס  לוותה
 הנפט המנוטרלות )בשרשור(

36.3%  

סה"כ, חלקם של מחזיקי 
 חברותההזכויות ההוניות של 

, בשיעור ההכנסות לוותה
  , ברמת נכס הנפטבפועל

 31.4% –במאגר הצפוני 
 30.6% –במאגר הדרומי 

 

 

 לוותה חברותה של ההוניות הזכויות מחזיקי של בפועל ההשתתפות שיעור 5.12.10

 הנפט נכסבהפיתוח וההפקה  בהוצאות

 פריט
 

 אחוז
 

הסבר תמציתי כיצד 
התמלוגים או  מחושבים

 התשלומים

תיאורטיות של נכס נפט )בלא התמלוגים  הוצאות
 האמורים(

36.3%  

  :הנפט פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס

                                                      

 נפט חביות מיליון 12-16 בין של בגובה( Royalty Suspension) תמלוגים לדחיית זכות קיימת זיכיונותב לשותפים  19
(MMBOE )וזאת אם מחירי הנפט או הגז )לפי העניין( בבורסת הסחורות של ניוזיכיון כל בגין ,-( יורקNYMEX נמצאים )

, דחיית תמלוגים כאמור מתקיימת רק על גז שיופק וחמתחת לרף שנקבע בהתאם לנוסחה הקבועה בזיכיון. נכון למועד הד
 להלן. 5.18.3 שנתיים ואינה מהותית. לפרטים כלליים בדבר תמלוגים בגין זיכיונות, ראו סעיף -מהזיכיונות לתקופה של שנה

על בשיעור של -לשותף הכללי בשותפות זכות לקבלת תמלוג פי הסכם השותפות המוגבלת של שותפות נאוויטס, מוקנית-על  20
עד לפירעון המלא של אגרות החוב של החברה לא השותף הכללי כי מה שנחתם בין הצדדים, הסכים הסככתב על פי . 6%

 . Buckskinמנכס הנפט  Navitas Buckskin -ישולמו לו תמלוגים כלשהם בגין ההכנסות שינבעו ל
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 פריט
 

 אחוז
 

הסבר תמציתי כיצד 
התמלוגים או  מחושבים

 התשלומים

  36.3% ברמת נכס הנפט בפועלסה"כ שיעור ההוצאות 

 החברותשל מחזיקי הזכויות ההוניות של  שיעורם
 בהוצאות נכס הנפט )בשרשור( הלוות

36.3%  

של מחזיקי הזכויות ההוניות של  בפועל שיעורםסה"כ 
, ברמת נכס הנפט )ולפני בהוצאות, הלוות החברות

 (הלוותתשלומים אחרים ברמת 

36.3%  

פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת 
של מחזיקי הזכויות  שיעורם לפי)האחוזים להלן יחושבו  הלוות החברות

 בנכס הנפט(: הלוות החברותההוניות של 

 

 של ההוניות הזכויות למחזיקי בפועל המשויך השיעור
 או פיתוח, בהוצאות הכרוכות בפעילות הלוות חברותה

 הנפט בנכס הפקה

36.3%  

 

 וההפקה הפיתוחותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש,  תגמולים 5.12.11

 )באלפי דולר(  בזיכיון

 פריט
 הזכויות מחזיקי של שיעורם סה"כ

 בתקופה בהשקעה הלוות של ההוניות
 הנפט בנכס זו

 של שיעורם ,ומתוכ
 הזכויות מחזיקי

 הלוות של ההוניות
 משללמ בתשלומים

שנת ב  בפועל שהושקע בתקצי
 התשלומים)לרבות  2017

 (האמורים
25,363 - 

 

 הנפט בנכס מותנים ומשאבים עתודות 5.12.12

 .Netherland, Sewell & Assocaites, Inc-מ ו החברות הלוותשקיבלפי דוח -על

מסווגים כעתודות וחלקם  הנפט נכס, חלק מהמשאבים ב("NSAI")להלן: 

 . להלן כמפורט, מסווגים כמשאבים מותנים

 הנפט בנכס עתודות (א)

 כמויות נתוני (1)

 הוכן ואשר, NSAI -מ ו החברות הלוותשקיבל דוחפי -על

-SPE) פטרוליום משאבי לניהול המערכת לכללי בהתאם

PRMS גז הטבעי נפט והה עתודות 31.12.2017ליום (, נכון

 : להלן כמפורט הינם, הנפט נכסשב
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 הנפט בנכס כ"סה עתודות קטגוריית

(Gross) 

החברות  חלק כ"סה
 הלוות

(Net) 21 

  טבעי גז 

BCF 

 נפט

MMBBL 

  טבעי גז

BCF 

 נפט

 MMBBL 

 

 P1 מוכחות עתודות

(Proved Reserves ) 
17.4 77.5 5.5  24.3  

  צפויות עתודות

(Probable Reserves) 
34.0 151.0 10.7  47.4  

 P2 מסוג עתודות כ"סה

(Proved+Probable Reserves) 
51.4 228.5 16.1  71.7  

  אפשריות עתודות

(Possible Reserves) 
49.5 219.8 15.5  69.0  

 P3 מסוג עתודות כ"סה

(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

100.9 448.3 31.7  140.8  

 

 עתודות הינן לעיל בטבלה המפורטותהמוכחות  העתודות

 דותהעתו מן וחלקא' 1 שלב מפיתוח כתוצאה להפקה הניתנות

 לאור וזאתב', 1 שלב מפיתוח כתוצאה להפקה הניתנות

 ההפקה לקידוחי התשתית מונחתא' 1 בשלב כי העובדה

 ב'.1 בשלב שיכללו

 הן( Possible Reserves) אפשריות עתודות – אזהרה

 מידה באותה מופקות להיות צפויות שאינן הנוספות העתודות

 של סיכוי יש(. Probable Reserves) הצפויות העתודות כמו

 מכמות גבוהות או שוות יהיו בפועל שיופקו שהכמויות 10%

 כמות בצירוף(, Proved Reserves) המוכחות העתודות

 כמות ובצירוף( Probable Reserves) הצפויות העתודות

 (.Possible Reserves) האפשריות העתודות

 והסתייגויות הנחות מספר, היתר בין, NSAIציינה  בדוח

לא ביקרה בשדה הנפט ולא בדקה את  NSAI)א(  :כי ובכללן

( בהתפעול המכני של המתקנים והבארות או את מצבם; )

NSAI  לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות

 שעלולות עלויות העתודות בדוח כללה לא כן ועלהסביבה, 

הניחה כי המאגרים יפותחו  NSAI( ג; )כאמור מחבות לנבוע

                                                      

(. חלק החברות הלוות נטו Gross( אלא חלק החברות הלוות ברוטו )Netוין חלק החברות הלוות נטו )בדוח העתודות לא צ 21
(Netבטבלה לעיל הינו אחרי תשלום תמלוגים ). 
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תוח הקיימות, שיתופעלו באופן סביר, כי בהתאם לתכניות הפי

אף רגולציה או פיקוח ממשלתי לא תשפיע על היכולת של 

בעלות הזכויות לקבל את הכמויות, ושתחזיותיה בנוגע להפקה 

 עתידית תהיינה דומות לתפקוד המאגרים בפועל. 

בדבר  NSAI הערכות – עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה
מידע  הינן הנפט נכסבהטבעי כמויות עתודות הנפט והגז 

צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכות לעיל 
מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי 

, והינן במאגרואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה 
ואשר לגביהן לא  NSAIבגדר הערכות והשערות בלבד של 

שיופקו  הנפטטבעי ו/או הגז ה כמויותקיימת כל וודאות. 
שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין  להיותבפועל עשויות 

היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים 
רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או 

 בפועל מהביצועים כתוצאה/או ו מסחריים מתנאים/או ו הנפט
הנ"ל עשויות להתעדכן ככל  רותוההשעההערכות  .המאגר של

שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים 
 .טבעי וגז נפט של והפקה הנפט נכסב הקשורים

 
 תזרים מהוון נתוני (2)

לחישוב התזרים המהוון המפורט להלן, יצוין כדלקמן:  ביחס

לפי הערכת החברות הלוות התזרים המהוון חושב )א( 

גופים  30-כשל  גז ונפט מחירי ממוצע תחזיותעל המבוססת 

 -הגז מחירי( 1): בינלאומיים הכוללים בנקים וגופי מחקר

. מחיר הגז מותאם (Henry Hub)נלקחו מחירי גז טבעי 

 -נפט מחירי( 2. )שערים ולהפרשילאיכות הגז, לעלויות הולכה 

. מחיר הנפט מותאם לאיכות (West Texas) נפט מחירי נלקחו

 .שערים ולהפרשיה הנפט, לעלויות הולכ

 שימוש נעשה בהם והנפט הטבעי הגז מחירי את המרכזת טבלה להלן

  (:התאמות)לפני 

  נפט מחיר תקופה סוף
 /חביתדולר

  טבעי גז מחיר
 MMBTU/דולר

31.12.2018 55.8 3.21 

31.12.2019 57.8 3.19 

31.12.2020 60.5 3.19 

31.12.2021 60.8 3.19 

31.12.2022 61.1 3.19 

31.12.2023 61.1 3.19 

31.12.2024 61.1 3.19 

31.12.2025 61.1 3.19 

31.12.2026 61.1 3.19 

 3.19 61.1 מכן לאחר

 

על ידי  שהונחו עלויות הינן בחשבון שנלקחו התפעול עלויות)ב( 

NSAIוכן את  אלו כוללות עלויות ישירות ברמת נכס הנפט . עלויות

, ביטוח, הנהלה וכלליות אשר הוצאות תקורהל בנוגע NSAIהערכת 

כמו , המפעילידי -כפי שהוגדר על נכס הנפטניתן לייחסן באופן ישיר ל
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 מפעיל דמי בגין ותוספת הגז הולכת לעלות תוספת כוללות הן כן

(overhead) אשר לא נכללו בתזרימי המזומנים של ,NSAI . עלויות

ות שנלקחו ( ההוצאות ההוניגאלו אינן מותאמות לשינוי אינפלציה; )

תכנית  על עלויות מבוססותבחשבון לצורך הכנת התזרים המהוון 

אשר תידרשנה לקדיחת בארות וכוללות הוצאות הוניות הפיתוח 

ידי -על NSAI-ל שסופקו ההוניות ההוצאותחדשות ולציוד הפקה. 

 תוכנית עלנראות סבירות בעיניה, בהתבסס, בין היתר,  המפעיל

מפרויקטים דומים.  NSAI-קודם שיש ל ועל ידע נכס הנפטהפיתוח ב

, עלויות אלו אינן מותאמות לשינוי המפעילידי -כפי שהוגדר על

-ל שסופקו עלויות הינן בחשבון שנלקחו נטישה עלויות( דאינפלציה; )

NSAI בהתאם להערכותיה באשר לעלות נטישת  המפעילידי -על

, המפעילידי -הבארות, הפלטפורמות ומתקני ההפקה. כפי שהוגדר על

( קצב ההפקה ועלויות הנטישה אינן מותאמות לשינוי אינפלציה; )

בפועל עשוי להיות נמוך או גבוה מקצב ההפקה בו נעשה שימוש 

לא ערכה ניתוח  NSAIלצורך הערכת התזרים המהוון. כמו כן, 

מסויימים,  בתרחישיםרגישות ביחס לקצב ההפקה של הבארות. 

 העתודותלהוביל למסקנה כי  יםעלולקצבי הפקה נמוכים מהצפוי 

( בתזרים המהוון הונחו כמויות חזויות ז; )להפקה ותכלכלי ןאינ

; מהמאגרים ההפקה כושר על בהתבסס יםשנהלמכירה בכל אחת מ

שיעור , 23%מס בשיעור תזרים המהוון נלקח בחשבון ה חישוב)ח( ב

נכס הנפט לממשל הפדרלי, בשיעור של  ברמתהתמלוגים שישולמו 

 של בשיעור שלישיים לצדדים על תמלוגנלקח בחשבון  בנוסף. 12.5%

1%. 

להנחות שונות שהעיקריות שבהן מפורטות לעיל, להלן  בהתאם

באלפי דולר, המיוחס  31.12.2017המהוון נכון ליום  התזריםהערכת 

 :הנפט נכסשב העתודות, מן הלוותהחברות  שללחלק 
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 (הלוות החברות של ן)באלפי דולר ביחס לחלק 31.12.2017ליום  Reserves Proved"כ תזרים מהוון מעתודות מוכחות סה

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 מכירת

 נפט
)אלפי 
 (חביות

 כמות
 מכירות

(MMCF )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 הכנסות
 תמלוגים
 שישולמו

 תמלוגים
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

"כ סה
 תזרים
 לפני
 היטל

 מסו
 הכנסה
)מהוון 

 (%0-ב

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

(%100 
 מנכס
 מס (הנפט

 -ב מהוון   הכנסה
0% 

 -ב מהוון
5% 

 -ב מהוון
10% 

 -ב מהוון
15% 

 -ב מהוון
20% 

2018 - - - - - - 149,329 - (149,329) - (149,329) (145,730) (142,380) (139,250) (136,318) 

2019 4,485 1,009 81,828 11,047 - 9,452 63,554 - (2,224) - (2,224) (2,067) (1,928) (1,803) (1,692) 

2020 10,257 2,308 197,263 26,630 - 24,528 24,902 - 121,202 - 121,202 107,285 95,506 85,461 76,835 

2021 10,803 2,431 208,979 28,212 - 26,134 - - 154,633 30,727 123,906 104,455 88,760 75,971 65,457 

2022 10,868 2,445 211,546 28,559 - 28,640 50,312 - 104,036 25,346 78,690 63,178 51,245 41,955 34,642 

2023 10,972 2,469 213,564 28,831 - 27,546 - - 157,186 34,676 122,511 93,677 72,529 56,798 44,944 

2024 10,762 2,421 209,472 28,279 - 28,015 - - 153,178 33,622 119,556 87,065 64,346 48,199 36,551 

2025 7,562 1,702 147,194 19,871 - 21,888 - - 105,435 22,911 82,524 57,235 40,377 28,930 21,024 

2026 4,859 1,093 94,571 12,767 - 16,710 - - 65,094 14,024 51,070 33,733 22,716 15,568 10,842 

2027 3,122 702 60,764 8,203 - 13,384 - - 39,177 8,510 30,667 19,292 12,400 8,129 5,426 

2028 2,006 451 39,044 5,271 - 11,247 - - 22,526 4,859 17,667 10,585 6,495 4,072 2,605 
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2029 1,289 290 25,089 3,387 - 9,874 - - 11,828 2,462 9,366 5,344 3,130 1,877 1,151 

2030 556 125 10,813 1,460 - 4,549 - 7,260 (2,456) - (2,456) (1,334) (746) (428) (251) 

2031 - - - - - 1,089 - 36,300 (37,389) - (37,389) (19,350) (10,326) (5,667) (3,190) 

 158,025 219,812 302,124 413,366 565,761 177,138 742,900 43,560 288,096 223,054 - 202,517 1,500,127 17,447 77,541 סה"כ

 

 

 (לוותה חברותה של לחלקן)באלפי דולר ביחס  31.12.2017ליום  Probable Reserves"כ תזרים מהוון מעתודות צפויות סה

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 מכירת

 נפט
)אלפי 
 (חביות

 כמות
 מכירות

(MMCF )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 הכנסות
 וגיםתמל

 שישולמו
 תמלוגים
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

"כ סה
 תזרים
 לפני

 ומס היטל
 הכנסה

-ב)מהוון 
%0) 

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

(%100 
 מנכס
 מס (הנפט

 -ב מהוון   הכנסה
0% 

 מהוון
 5% -ב

 מהוון
 10% -ב

 מהוון
 15% -ב

 -ב מהוון
20% 

2018 - - - - - - - - - - - - - - - 

2019 987 222 18,017 2,432 - 1,891 (25,410) - 39,103 - 39,103 36,344 33,894 31,708 29,747 

2020 687 155 13,212 1,784 - 1,995 8,131 - 1,302 5,825 (4,523) (4,004) (3,564) (3,190) (2,868) 

2021 841 189 16,264 2,196 - 2,128 17,279 - (5,339) 3,008 (8,347) (7,037) (5,979) (5,118) (4,410) 

2022 3,547 798 69,048 9,321 - 7,883 - - 51,844 11,847 39,997 32,113 26,047 21,325 17,608 

2023 3,635 818 70,750 9,551 - 8,050 - - 53,149 12,027 41,122 31,444 24,345 19,065 15,086 



 

24 

2024 3,838 863 74,699 10,084 - 8,221 - - 56,394 12,830 43,564 31,725 23,446 17,563 13,318 

2025 7,002 1,575 136,290 18,399 - 14,281 - - 103,610 23,756 79,854 55,383 39,071 27,994 20,344 

2026 9,690 2,180 188,614 25,463 - 22,080 81,104 - 59,967 18,417 41,550 27,445 18,481 12,666 8,821 

2027 11,402 2,565 221,925 29,960 - 26,550 48,279 - 117,136 28,966 88,169 55,465 35,652 23,372 15,599 

2028 12,506 2,814 243,419 32,862 - 29,162 50,312 - 131,084 22,715 108,369 64,926 39,837 24,979 15,977 

2029 13,284 2,989 258,556 34,905 - 31,087 50,312 - 142,253 41,923 100,329 57,247 33,528 20,110 12,327 

2030 13,988 3,147 272,260 36,755 - 35,064 - (7,260) 207,701 44,592 163,109 88,636 49,553 28,428 16,700 

2031 14,340 3,227 279,121 37,681 - 38,135 - (36,300) 239,605 44,735 194,870 100,853 53,820 29,534 16,626 

2032 12,987 2,922 252,787 34,126 - 36,633 - - 182,028 40,480 141,548 69,768 35,539 18,655 10,064 

2033 10,711 2,410 208,485 28,145 - 32,274 - - 148,065 32,874 115,191 54,074 26,293 13,201 6,825 

2034 8,594 1,934 167,283 22,583 - 28,220 - - 116,480 25,818 90,661 40,532 18,812 9,035 4,476 

2035 6,584 1,481 128,159 17,301 - 24,371 - - 86,487 19,251 67,235 28,628 12,683 5,826 2,766 

2036 5,211 1,173 101,430 13,693 - 19,563 - - 68,174 15,422 52,752 21,391 9,046 3,975 1,809 

2037 4,413 993 85,888 11,595 - 18,034 - - 56,259 12,940 43,320 16,730 6,753 2,838 1,238 

2038 3,488 785 67,890 9,165 - 16,263 - - 42,462 9,766 32,695 12,026 4,634 1,863 779 

2039 2,744 617 53,418 7,211 - 14,839 - - 31,368 7,215 24,153 8,461 3,112 1,197 479 

2040 484 109 9,421 1,272 - 5,610 - 7,260 (4,721) - (4,721) (1,575) (553) (203) (78) 

2041 - - - - - 2,178 - 72,600 (74,778) - (74,778) (23,759) (7,962) (2,801) (1,030) 

 202,205 302,021 476,489 796,815 1,415,225 434,407 1,849,632 36,300 230,007 424,511 - 396,486 2,936,936 33,967 150,964 סה"כ
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 (לוותה חברותה של לחלקן)באלפי דולר ביחס  31.12.2017ליום  Proved+Probable (2P  )Reserves"כ תזרים מהוון מעתודות מסוג סה

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 מכירת

 נפט
)אלפי 
 (חביות

 כמות
 מכירות

(MMCF )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 הכנסות
 תמלוגים
 שישולמו

 מלוגיםת
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

"כ סה
 תזרים
 לפני

 ומס היטל
 הכנסה

-ב)מהוון 
%0) 

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

(%100 
 מנכס
 מס (הנפט

 -ב מהוון   הכנסה
0% 

 -ב מהוון
5% 

 -ב מהוון
10% 

 -ב מהוון
15% 

 -ב מהוון
20% 

2018 - - - - - - 149,329 - (149,329) - (149,329) (145,730) (142,380) (139,250) (136,318) 

2019 5,472 1,231 99,845 13,479 - 11,343 38,144 - 36,880 - 36,880 34,277 31,967 29,905 28,055 

2020 10,944 2,462 210,475 28,414 - 26,523 33,033 - 122,504 5,825 116,679 103,281 91,941 82,271 73,967 

2021 11,644 2,620 225,243 30,408 - 28,262 17,279 - 149,294 33,736 115,559 97,418 82,780 70,853 61,047 

2022 14,416 3,244 280,594 37,880 - 36,522 50,312 - 155,880 37,192 118,688 95,291 77,293 63,280 52,250 

2023 14,607 3,287 284,314 38,382 - 35,597 - - 210,335 46,703 163,632 125,120 96,874 75,863 60,031 

2024 14,600 3,285 284,171 38,363 - 36,236 - - 209,572 46,452 163,120 118,789 87,792 65,762 49,869 

2025 14,564 3,277 283,484 38,270 - 36,168 - - 209,045 46,667 162,379 112,618 79,448 56,924 41,368 

2026 14,549 3,274 283,185 38,230 - 38,790 81,104 - 125,061 32,441 92,620 61,178 41,197 28,234 19,664 

2027 14,524 3,268 282,689 38,163 - 39,934 48,279 - 156,313 37,476 118,836 74,757 48,053 31,501 21,025 

2028 14,512 3,265 282,463 38,133 - 40,409 50,312 - 153,610 27,574 126,036 75,511 46,331 29,051 18,582 

2029 14,573 3,279 283,645 38,292 - 40,961 50,312 - 154,081 44,385 109,696 62,591 36,658 21,987 13,477 

2030 14,543 3,272 283,073 38,215 - 39,613 - - 205,245 44,592 160,653 87,302 48,807 28,000 16,448 
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2031 14,340 3,227 279,121 37,681 - 39,224 - - 202,216 44,735 157,481 81,503 43,494 23,868 13,436 

2032 12,987 2,922 252,787 34,126 - 36,633 - - 182,028 40,480 141,548 69,768 35,539 18,655 10,064 

2033 10,711 2,410 208,485 28,145 - 32,274 - - 148,065 32,874 115,191 54,074 26,293 13,201 6,825 

2034 8,594 1,934 167,283 22,583 - 28,220 - - 116,480 25,818 90,661 40,532 18,812 9,035 4,476 

2035 6,584 1,481 128,159 17,301 - 24,371 - - 86,487 19,251 67,235 28,628 12,683 5,826 2,766 

2036 5,211 1,173 101,430 13,693 - 19,563 - - 68,174 15,422 52,752 21,391 9,046 3,975 1,809 

2037 4,413 993 85,888 11,595 - 18,034 - - 56,259 12,940 43,320 16,730 6,753 2,838 1,238 

2038 3,488 785 67,890 9,165 - 16,263 - - 42,462 9,766 32,695 12,026 4,634 1,863 779 

2039 2,744 617 53,418 7,211 - 14,839 - - 31,368 7,215 24,153 8,461 3,112 1,197 479 

2040 484 109 9,421 1,272 - 5,610 - 7,260 (4,721) - (4,721) (1,575) (553) (203) (78) 

2041 - - - - - 2,178 - 72,600 (74,778) - (74,778) (23,759) (7,962) (2,801) (1,030) 

 360,230 521,833 778,613 1,210,181 1,980,986 611,545 2,592,532 79,860 518,103 647,565 - 599,004 4,437,063 51,414 228,505 סה"כ

 
 .הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור ללא או מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין – אזהרה

נתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. הנתונים לעיל מבוססים על הנחות  –רה בגין מידע צופה פני עתיד אזה
 ומחירי תמלוגים שיעורי, נטישה הוצאות, הוניות הוצאות, תפעוליות עלויות, הנפט נכסמשונות, ביניהן ביחס לכמויות הגז והנפט שיופקו, קצב ומשך מכירות הגז הטבעי 

האמורות וההכנסות האמורות עשויות להיות שונות  ההוצאותכמויות הגז הטבעי ו/או הנפט שיופקו בפועל,  כי, יצויןואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו.  המכירה
 בשוק הטבעי והגז העולמי בשוק הנפט ממחירי/או משינויים רגולטוריים ו/או מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו מהותית

 ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו.  בפועלהמכירה  ממחיריו/או כתוצאה  הנפט נכסו/או מהביצועים בפועל של  האמריקאי
 
 

ידי -)באלפי דולר(, אשר בוצע על 31.12.2017( ליום והגז הנפטוכמות מכירות  והגז הנפטלהלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון )מחיר 
 :לוותה חברותה
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שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה

 0%בהוון של 
שווי נוכחי 

 10%בהוון של 
שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
 0%בהוון של 

נוכחי שווי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

 10% של בשיעור והגז הנפט במחיר קיטון 10% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved 

Undeveloped 
Reserves) 

695,522 381,504 284,019 210,920 

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved 

Undeveloped 
Reserves) 

436,000 222,744 155,605 105,131 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,669,270 559,449 353,972 236,447 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,161,180 393,530 250,070 167,963 

"כ עתודות מסוג סה
2P 

(Reserves Proved + 
Probable)  

2,364,792 940,953 637,991 447,366 

"כ עתודות מסוג סה
2P 

(Reserves Proved + 
Probable)  

1,597,180 616,274 405,675 273,094 

 15% של בשיעור והגז הנפט במחיר קיטון 15% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved 

Undeveloped 
Reserves) 

760,403 421,194 316,122 237,367 

 1Pחות מוכ עתודות
(Proved 

Undeveloped 
Reserves) 

371,120 183,054 123,502 78,684 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,796,293 600,929 379,947 253,568 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,034,158 352,050 224,094 150,842 

"כ עתודות מסוג סה
2P 

(Reserves Proved + 
Probable)  

2,556,695 1,022,123 696,070 490,934 

"כ עתודות מסוג סה
2P 

(Reserves Proved + 
Probable)  

1,405,277 535,104 347,596 229,526 

 20% של בשיעור והגז הנפט במחיר קיטון 20% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved 

Undeveloped 
Reserves) 

825,283 460,883 348,226 263,814 

 1Pמוכחות  עתודות
(Proved 

Undeveloped 
Reserves) 

306,239 143,364 91,398 52,237 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,923,315 642,409 405,923 270,689 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
907,135 310,570 198,119 133,721 
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שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
 0%בהוון של 

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
 0%בהוון של 

נוכחי שווי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

"כ עתודות מסוג סה
2P 

(Reserves Proved + 
Probable)  

2,748,598 1,103,293 754,149 534,503 

"כ עתודות מסוג סה
2P 

(Reserves Proved + 
Probable)  

1,213,375 453,934 289,517 185,958 

 
 
 
 
 
 
 

רגישות / 
 קטגוריה

שווי נוכחי 
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

רגישות /  20%של  שווי נוכחי בהוון
 קטגוריה

שווי נוכחי 
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

 20%שווי נוכחי בהוון של 

 10% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות קיטון 10% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

 עתודות
 1Pמוכחות 

(Proved 
Undeveloped 

Reserves) 

673,217 368,609 273,803 202,645 

 עתודות
 1Pמוכחות 

(Proved 
Undeveloped 

Reserves) 

458,306 235,639 165,821 113,406 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,626,819 546,731 346,251 231,481 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,203,631 406,248 257,790 172,929 

דות "כ עתוסה
 2Pמסוג 

(Reserves 
Proved + 

Probable)  

2,300,036 915,340 620,054 434,127 

"כ עתודות סה
 2Pמסוג 

(Reserves 
Proved + 

Probable)  

1,661,937 641,887 423,611 286,334 

 15% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות קיטון 15% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

 עתודות
 1Pוכחות מ
(Proved 

Undeveloped 

726,945 401,851 300,798 224,955 

 עתודות
 1Pמוכחות 

(Proved 
Undeveloped 

404,578 202,397 138,826 91,096 
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רגישות / 
 קטגוריה

שווי נוכחי 
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

רגישות /  20%של  שווי נוכחי בהוון
 קטגוריה

שווי נוכחי 
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
בהוון של 

15% 

 20%שווי נוכחי בהוון של 

Reserves) Reserves) 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,732,616 581,851 368,367 246,120 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,097,834 371,128 235,675 158,290 

"כ עתודות סה
 2Pמסוג 

(Reserves 
Proved + 

Probable)  

2,459,561 983,703 669,165 471,075 

"כ עתודות סה
 2Pמסוג 

(Reserves 
Proved + 

Probable)  

1,502,412 573,524 374,501 249,386 

 20% של בשיעור והגז הנפט כירותמ בכמות קיטון 20% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

 עתודות
 1Pמוכחות 

(Proved 
Undeveloped 

Reserves) 

780,672 435,094 327,794 247,265 

 עתודות
 1Pמוכחות 

(Proved 
Undeveloped 

Reserves) 

350,850 169,154 111,831 68,786 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
1,838,413 616,972 390,482 260,758 

 צפויות עתודות
(Probable 

Reserves) 
992,038 336,007 213,559 143,652 

"כ עתודות סה
 2Pמסוג 

(Reserves 
Proved + 

Probable)  

2,619,085 1,052,066 718,275 508,023 

"כ עתודות סה
 2Pמסוג 

(Reserves 
Proved + 

Probable)  

1,342,887 505,161 325,390 212,438 
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 מותנים משאבים (ב)

 כמויות ונינת (1)

, ואשר NSAI-מ החברות הלוות ושקיבל פי דוח המשאבים-על

-SPEהוכן בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )

PRMS) נכסב המותנים המשאבים 31.12.2017ליום , נכון 

   :להלן כמפורט הינם הנפט

(Northern High Area) Keathley Canyon 828/829/830 Area:  

 קטגוריית

 ביםהמשא

 המותנים

 הנפט בנכס כ"סה

(Gross) 

החברות  חלק כ"סה

 הלוות

(Net)22 

 

  טבעי גז 

BCF 

 נפט

MMBBL 

 

  טבעי גז

BCF 

 נפט

 MMBBL 

 

 אומדן

 הכמויות

  הנמוך

(1C-Low 

Estimate) 

12.2 54.2 3.83 17.0 

 האומדן

 ביותר הטוב

 (2C-Best 

Estimate)23 

4.1 18.2 1.29 5.7 

 האומדן

  הגבוה

(3C-High 

Estimate) 

9.2 40.8 2.88 12.8 

 

 

 

 

                                                      

(. חלק החברות הלוות נטו Gross( אלא חלק החברות הלוות ברוטו )Netבדוח העתודות לא צוין חלק החברות הלוות נטו ) 22
(Netבטבלה לעיל ה ).ינו אחרי תשלום תמלוגים 
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Southern High Area : 

 קטגוריית

 המשאבים

 המותנים

 הנפט בנכס כ"סה

(Gross) 

החברות  חלק כ"סה

 הלוות

(Net)24 

 

  טבעי גז 

BCF 

 נפט

 MMBBL 

 

  טבעי גז

BCF 

 נפט

 MMBBL 

 

 אומדן

 הכמויות

  הנמוך

(1C-Low 

Estimate) 

22.5 59.3 6.8  17.9  

 הטוב האומדן

 ביותר

 (2C-Best 

Estimate) 

92.5 243.5 28.0  73.7  

 האומדן

  הגבוה

(3C-High 

Estimate) 

161.0 423.7 48.7  128.2  

 

 שבזיכיוןלאור זאת לעיל,  שיעור תמלוג גבוה יותר מהחלק הצפונינלקח בחשבון  )*(

OCS-G 32650  בשונה מיתר זיכיונות  18.5%יש לשלם תמלוג בגובה(Buckskin ,

 .(12.5%בהם גובה התמלוג הינו 

 להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהאאין ודאות כי  –אזהרה 
 .המותנים מהמשאבים כלשהו שיעור

 כמויותבדבר  NSAIהערכות  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
הינן מידע  הנפט נכסב טבעי גזנפט ו של מותנים ומשאבים עתודות

. 1968-"חהתשכ, ניירות ערךצופה פני עתיד כמשמעו בחוק 
ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, 

, מהקידוחים במאגר ומקידוחים מהמפעילההנדסי ואחר, שנתקבל 
והינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של במאגרים סמוכים 

NSAI ו/או ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי 
, שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנפט

הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים 
הנפט  רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או

                                                      

(. חלק החברות הלוות נטו Gross( אלא חלק החברות הלוות ברוטו )Netבדוח העתודות לא צוין חלק החברות הלוות נטו ) 24
(Net.בטבלה לעיל הינו אחרי תשלום תמלוגים ) 
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מתנאים מסחריים ו/או מהביצועים בפועל של המאגר.  ו/או
ת להתעדכן ככל שיצטבר מידע ההערכות וההשערות הנ"ל עשויו

נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של 
 הפקה של נפט וגז טבעי.

 תזרים מהוון נתוני (2)

לחישוב התזרים המהוון המפורט להלן, יצוין כדלקמן: )א(  ביחס

 Keathley -מתייחס רק למשאבים המצויים בהתזרים המהוון 

Canyon 828/829/830 Area ב( התזרים המהוון תואר לעילהמ( ;

 מחירי ממוצע תחזיותעל לפי הערכת החברות הלוות המבוססת חושב 

( 1: )גופים בינלאומיים הכוללים בנקים וגופי מחקר 30-כשל  גז ונפט

. מחיר הגז מותאם (Henry Hub)נלקחו מחירי גז טבעי  -הגז מחירי

 נלקחו -נפט ירימח( 2. )שערים ולהפרשילאיכות הגז, לעלויות הולכה 

. מחיר הנפט מותאם לאיכות הנפט, (West Texas) נפט מחירי

 .שערים ולהפרשילעלויות הולכה 

 שימוש נעשה בהם והנפט הטבעי הגז מחירי את המרכזת טבלה להלן

  (:התאמות)לפני 

  נפט מחיר תקופה סוף
 /חביתדולר

  טבעי גז מחיר
 MMBTU/דולר

31.12.2018 55.8 3.21 

31.12.2019 57.8 3.19 

31.12.2020 60.5 3.19 

31.12.2021 60.8 3.19 

31.12.2022 61.1 3.19 

31.12.2023 61.1 3.19 

31.12.2024 61.1 3.19 

31.12.2025 61.1 3.19 

31.12.2026 61.1 3.19 

 3.19 61.1 מכן לאחר

 

. NSAIעל ידי  שהונחו עלויות הינן בחשבון שנלקחו התפעול עלויות

וכן את הערכת  נכס הנפטאלו כוללות עלויות ישירות ברמת עלויות 

NSAI הוצאות תקורה, ביטוח, הנהלה וכלליות אשר ניתן ל בנוגע

 כן כמו, המפעילידי -כפי שהוגדר על נכס הנפטלייחסן באופן ישיר ל

 מפעיל דמי בגין ותוספת הגז הולכת לעלות תוספת כוללות הן

(overhead) המזומנים של , אשר לא נכללו בתזרימיNSAI . עלויות

( ההוצאות ההוניות שנלקחו גאלו אינן מותאמות לשינוי אינפלציה; )

לצורך הכנת התזרים המהוון מבוססות על עלויות תכנית בחשבון 

הוצאות הוניות אשר תידרשנה לקדיחת בארות הפיתוח וכוללות 

ידי -על NSAI-ל שסופקו ההוניות ההוצאותחדשות ולציוד הפקה. 
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 תוכנית עלנראות סבירות בעיניה, בהתבסס, בין היתר,  ילהמפע

מפרויקטים דומים.  NSAI-ועל ידע קודם שיש ל נכס הנפטהפיתוח ב

, עלויות אלו אינן מותאמות לשינוי המפעילידי -כפי שהוגדר על

-ל שסופקו עלויות הינן בחשבון שנלקחו נטישה עלויות( דאינפלציה; )

NSAI ערכותיה באשר לעלות נטישת בהתאם לה המפעילידי -על

, המפעילידי -הבארות, הפלטפורמות ומתקני ההפקה. כפי שהוגדר על

( קצב ההפקה ועלויות הנטישה אינן מותאמות לשינוי אינפלציה; )

בפועל עשוי להיות נמוך או גבוה מקצב ההפקה בו נעשה שימוש 

לא ערכה ניתוח  NSAIלצורך הערכת התזרים המהוון. כמו כן, 

מסויימים,  בתרחישיםת ביחס לקצב ההפקה של הבארות. רגישו

 המשאביםלהוביל למסקנה כי  יםעלולקצבי הפקה נמוכים מהצפוי 

( בתזרים המהוון הונחו כמויות ז; )להפקה יםכלכלי םאינ המותנים

 ההפקה כושר על בהתבסס השניםחזויות למכירה בכל אחת מ

מס בשיעור  בוןתזרים המהוון נלקח בחשה חישוב; )ח( במהמאגרים

נכס הנפט לממשל הפדרלי,  ברמתשיעור התמלוגים שישולמו  ,23%

 שלישיים לצדדים על תמלוגנלקח בחשבון  בנוסף. 12.5%בשיעור של 

 .1% של בשיעור

להנחות שונות שהעיקריות שבהן מפורטות לעיל, להלן  בהתאם

באלפי דולר, המיוחס  31.12.2017המהוון נכון ליום  התזריםהערכת 

 :הנפט נכסשב המותנים המשאבים, מן הלוות החברות של לחלק
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 (לוותה חברותה של לחלקן)באלפי דולר ביחס  31.12.2017ליום   Low Estimate (1C) Contingent Resources"כ תזרים מהוון משאבים מותנים באומדן הנמוךסה

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 מכירת

 נפט
)אלפי 
 (חביות

 כמות
 מכירות

(FMMC )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 הכנסות
 תמלוגים
 שישולמו

 תמלוגים
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

"כ סה
 תזרים
 לפני
 היטל
 ומס

 הכנסה
)מהוון 

 (%0-ב

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

(%100 
 מנכס
 מס (הנפט

 -ב מהוון   הכנסה
0% 

 -ב מהוון
5% 

 -ב וןמהו
10% 

 -ב מהוון
15% 

 20% -ב מהוון

2018 - - - - - - - - - - - - - - - 

2019 - - - - - - - - - - - - - - - 

2020 - - - - - - - - - - - - - - - 

2021 - - - - - - - - - - - - - - - 

2022 - - - - - - - - - - - - - - - 

2023 - - - - - - - - - - - - - - - 

2024 347 78 6,746 911 - 3,533 81,104 - (78,801) - (78,801) (57,386) (42,411) (31,769) (24,091) 

2025 3,579 805 69,660 9,404 - 9,173 48,279 - 2,803 - 2,803 1,944 1,372 983 714 

2026 6,270 1,411 122,035 16,475 - 15,331 67,252 - 22,977 - 22,977 15,177 10,220 7,004 4,878 

2027 7,979 1,795 155,311 20,967 - 18,025 33,372 - 82,948 13,162 69,786 43,901 28,219 18,499 12,347 

2028 8,556 1,925 166,527 22,481 - 18,127 - - 125,919 27,442 98,477 58,999 36,200 22,699 14,519 
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2029 7,716 1,736 150,181 20,274 - 16,519 - - 113,388 24,720 88,668 50,593 29,631 17,772 10,894 

2030 6,057 1,363 117,893 15,916 - 13,124 - (7,260) 96,113 21,076 75,038 40,777 22,797 13,078 7,683 

2031 4,865 1,095 94,699 12,784 - 15,634 - (36,300) 102,581 22,755 79,826 41,313 22,047 12,098 6,811 

2032 4,039 909 78,619 10,614 - 15,140 - - 52,865 11,493 41,371 20,392 10,387 5,452 2,942 

2033 3,435 773 66,855 9,025 - 13,547 - - 44,282 9,698 34,585 16,235 7,894 3,963 2,049 

2034 855 192 16,649 2,248 - 8,172 - - 6,229 1,141 5,089 2,275 1,056 507 251 

2035 454 102 8,843 1,194 - 7,186 - 7,260 (6,797) - (6,797) (2,894) (1,282) (589) (280) 

2036 - - - - - 2,178 - 72,600 (74,778) - (74,778) (30,323) (12,824) (5,635) (2,564) 

 36,152 64,064 113,306 201,003 358,244 131,486 489,730 36,300 230,007 155,689 - 142,292 1,054,018 12,184 54,152 סה"כ

 

 (לוותה חברותה של לחלקן)באלפי דולר ביחס  31.12.2017ליום   Best Estimate (2C) Contingent Resources"כ תזרים מהוון משאבים מותנים באומדן הטוב ביותרסה

 התזרים רכיבי

 שנה

 כמות
 מכירת

 נפט
)אלפי 
 (חביות

 כמות
 מכירות

(MMCF )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 ותהכנס
 תמלוגים
 שישולמו

 תמלוגים
 שיתקבלו

 עלויות
 הפעלה

 עלויות
 פיתוח

 עלויות
 נטישה
 ושיקום

"כ סה
 תזרים
 לפני
 היטל
 ומס

 הכנסה
)מהוון 

 (%0-ב

 מסים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה

(%100 
 מנכס
 מס (הנפט

 -ב מהוון   הכנסה
0% 

 -ב מהוון
5% 

 -ב מהוון
10% 

 -ב מהוון
15% 

 20% -ב הווןמ

2018 - - - - - - - - - - - - - - - 
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2019 - - - - - - - - - - - - - - - 

2020 - - - - - - - - - - - - - - - 

2021 - - - - - - - - - - - - - - - 

2022 - - - - - - - - - - - - - - - 

2023 - - - - - - - - - - - - - - - 

2024 - - - - - - - - - - - - - - - 

2025 - - - - - - - - - - - - - - - 

2026 - - - - - - - - - - - - - - - 

2027 - - - - - - - - - - - - - - - 

2028 - - - - - - - - - - - - - - - 

2029 - - - - - - - - - - - - - - - 

2030 - - - - - - - - - - - - - - - 

2031 170 38 3,304 446 - 2,976 81,104 - (81,223) - (81,223) (42,036) (22,432) (12,310) (6,930) 

2032 1,645 370 32,015 4,322 - 5,469 48,279 - (26,056) - (26,056) (12,843) (6,542) (3,434) (1,853) 

2033 3,014 678 58,672 7,921 - 6,644 - - 44,107 - 44,107 20,705 10,068 5,055 2,613 

2034 2,863 644 55,732 7,524 - 6,355 - - 41,853 - 41,853 18,711 8,685 4,171 2,067 

2035 2,690 605 52,361 7,069 - 6,023 - - 39,270 5,586 33,684 14,342 6,354 2,919 1,386 

2036 2,542 572 49,473 6,679 - 5,739 - - 37,055 8,106 28,949 11,739 4,964 2,181 993 

2037 2,272 511 44,220 5,970 - 5,222 - - 33,028 7,240 25,788 9,959 4,020 1,690 737 
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2038 1,680 378 32,692 4,413 - 4,088 - - 24,191 5,207 18,984 6,982 2,691 1,082 452 

2039 1,222 275 23,786 3,211 - 3,212 - - 17,364 3,741 13,623 4,772 1,755 675 270 

2040 102 23 1,993 269 - 632 - - 1,093 177 916 305 107 39 15 

2041 - - - - - 545 - 18,150 (18,695) - (18,695) (5,940) (1,991) (700) (258) 

(507) 1,367 7,679 26,698 81,931 30,057 111,988 18,150 129,383 46,903 - 47,823 354,248 4,095 18,200 "כסה  

 
 

 . הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור ללא או מסוים היוון בשיעור חושבו אם ים, ביןיובהר כי נתוני תזרים מהוונ – אזהרה
, נתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. הנתונים לעיל מבוססים על הנחות שונות –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

 המכירה ומחירי תמלוגים שיעורי, נטישה הוצאות, הוניות הוצאות, תפעוליות עלויות, הנפט נכסמביניהן ביחס לכמויות הגז והנפט שיופקו, קצב ומשך מכירות הגז הטבעי 
האמורות וההכנסות האמורות עשויות להיות שונות  אותההוצשיופקו,  ככלכמויות הגז הטבעי ו/או הנפט שיופקו בפועל,  כי, יצויןואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו. 

כתוצאה מתנאים ו הנפט נכסמ טבעי וגזנפט  של למכירה ביחס כלשהם מחייבים חוזים נחתמו טרם כי העובדה לאורמההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר,  מהותית
 ממחיריו/או כתוצאה  הנפט נכסו/או מהביצועים בפועל של  האמריקאי בשוק הטבעי והגז יהעולמ בשוק הנפט ממחיריתפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או 

 ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו.  שייחתמו ככל, שייחתמו הנפט נכסמ גזאו  נפט למכירת בחוזים בפועל שייקבעו והכמויותהמכירה 
 
 

ידי -)באלפי דולר(, אשר בוצע על 31.12.2017( ליום והגז הנפטוכמות מכירות  והגז הנפטהתזרים המהוון )מחיר  להלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את
 :לוותה חברותה
 
 

רגישות / 
 קטגוריה

שווי נוכחי בהוון 
 0%של 

שווי נוכחי בהוון 
 10%של 

שווי נוכחי בהוון 
 15%של 

שווי נוכחי בהוון 
 20%של 

רגישות / 
 קטגוריה

בהוון  שווי נוכחי
 0%של 

שווי נוכחי בהוון 
 10%של 

שווי נוכחי בהוון 
 15%של 

שווי נוכחי בהוון 
 20%של 

 10% של בשיעור והגז הנפט במחיר קיטון 10% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

Low 
Estimate 

112,573 13,482 4,073 806 Low 
Estimate 

51,288 1,875 (1,339) (1,821) 

Best 
Estimate 449,416 145,163 83,903 48,875 

Best 
Estimate 267,071 81,449 44,226 23,429 

 15% של בשיעור והגז הנפט במחיר קיטון 15% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול
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רגישות / 
 קטגוריה

שווי נוכחי בהוון 
 0%של 

שווי נוכחי בהוון 
 10%של 

שווי נוכחי בהוון 
 15%של 

שווי נוכחי בהוון 
 20%של 

רגישות / 
 קטגוריה

בהוון  שווי נוכחי
 0%של 

שווי נוכחי בהוון 
 10%של 

שווי נוכחי בהוון 
 15%של 

שווי נוכחי בהוון 
 20%של 

Low 
Estimate 

127,895 16,384 5,427 1,463 Low 
Estimate 

35,967 (1,027) (2,692) (2,477) 

Best 
Estimate 

495,003 161,092 93,822 55,237 Best 
Estimate 

221,485 65,520 34,307 17,068 

 20% של בשיעור והגז הנפט במחיר קיטון 20% של בשיעור והגז הנפט במחיר גידול

Low 
Estimate 

143,216 19,286 6,780 2,119 Low 
Estimate 

20,646 (3,928) (4,046) (3,134) 

Best 
Estimate 

540,589 177,020 103,741 61,598 Best 
Estimate 

175,899 49,591 24,388 10,707 

 
 
 

רגישות / 
 קטגוריה

שווי נוכחי בהוון 
 0%של 

שווי נוכחי בהוון 
 10%של 

שווי נוכחי בהוון 
 15%של 

שווי נוכחי בהוון 
 20%של 

רגישות / 
 קטגוריה

שווי נוכחי בהוון 
 0%של 

שווי נוכחי בהוון 
 10%של 

שווי נוכחי בהוון 
 15%של 

שווי נוכחי בהוון 
 20%של 

 10% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות קיטון 10% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

Low 
Estimate 

107,883 12,574 3,643 594 Low 
Estimate 

55,979 2,784 (909) (1,608) 

Best 
Estimate 433,848 140,033 80,764 46,886 

Best 
Estimate 282,640 86,579 47,365 25,419 

 15% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות קיטון 15% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

Low 
Estimate 

120,859 15,021 4,781 1,144 Low 
Estimate 

43,003 337 (2,047) (2,159) 

Best 
Estimate 

471,649 153,396 89,114 52,253 Best 
Estimate 

244,838 73,216 39,015 20,052 

 20% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות קיטון 20% של בשיעור והגז הנפט מכירות בכמות גידול

Low 
Estimate 

133,835 17,468 5,919 1,695 Low 
Estimate 

30,027 (2,110) (3,185) (2,710) 

Best 
Estimate 

509,451 166,760 97,464 57,620 Best 
Estimate 

207,037 59,852 30,665 14,685 
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מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן התואם לכללי  החברה

 (.  SPE-PRMSהמערכת לניהול משאבי פטרוליום )

 חוות דעת של המעריך  

, נכון ליום NSAIידי -מצורף לדוח זה דוח משאבים שהוכן על

 .זה בדוחלהכללתו  NSAIוכן הסכמת , 31.12.2017

 לההצהרת הנה

 ; 2018 במרץ 8: ההצהרה תאריך .1

 ;בקסקין מימון בע"מ נאוויטס: התאגיד שם ציון .2

 חנן: ותפקידו שמו, בחברה המשאבים את להעריך המוסמך .3

  ;החברה ל"מנכ, רייכמן

 לצורך הנדרשים הנתונים כל למעריך נמסרו כי, לאשר הרינו .4

 ;עבודתו ביצוע

 קיום על צביעהמ מידע כל לידיעתנו בא לא כי, לאשר הרינו .5

 ;החברה לבין המעריך בין תלות

 הם שדווחו המשאבים ידיעתנו למיטב כי, לאשר הרינו .6

 ;ברשותנו הקיימים ביותר והעדכניים הטובים האומדנים

 לפי נערכו זה בדוח שנכללו הנתונים כי, לאשר הרינו .7

 השלישית לתוספת' ז בפרק המנויים המקצועיים המונחים

 – התשקיף וטיוטת התשקיף רטיפ) ערך ניירות לתקנות

 -ב להם הנודעת ובמשמעות, 1969-ט"התשכ(, וצורה מבנה

(2007)Resources Management System  Petroleum כפי 

 הארגון(, SPE) הפטרוליום מהנדסי איגוד שפרסמו

(, AAPG) הפטרוליום בתחום גיאולוגים של האמריקאי

 דסימהנ ואיגוד( WPC) לפטרוליום העולמית המועצה

 ;הדוח בתאריך כתוקפם(, SPEE) הפטרוליום הערכת

 את שביצע המעריך בזהות שינוי נעשה לא כי, לאשר הרינו .8

 ;החברה ידי-על שפורסם האחרון המשאבים בדבר הגילוי

 .זה בדוח לעיל האמורה ההצהרה להכללת מסכימים הרינו .9

 

 החברה"ל מנכ, רייכמן חנן 

 

 ותבזיכיונ זכויותה העברתל סכםהה 5.12.13

ההסכם )להלן: " 17.3.2017 ביוםלפי הסכם שנחתם  (א)

 Navitas Petroleum Holdingsבין  , כפי שתוקן,"(הראשון

LLC חברת האם של ,Navitas Buckskin (זה בסעיף להלן :

"Navitas Holdings )"ו-Buckstone " :סכם הה)להלן
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, הסכימו הצדדים לפעול להשגת מימון "(העברת הזכויותל

 שתי הכולל) הנכס של' א1 שלב פיתוחמעלויות  18.7%עבור 

וכי בכפוף , הנפקת אגרות חוב לציבורבדרך של  ,(בארות

 ווהתקיימות תנאים נוספים שנקבעלהשגת המימון האמור 

, Navitas Holdingsתהיה בהסכם העברת הזכויות, 

ללא זכאית לקבל בהעברה , Navitas Buckskinבאמצעות 

 זכיונותהמ 5.0%ת בשיעור של זכויו Buckstone -מתמורה 

השלימה  17.7.2017ביום "(. המועברות הזכויות: "להלן)

)סדרה א'(  אגרות חובהחברה את ההנפקה לציבור של 

 ואגרות חוב )סדרה ב'( של החברה.

הושלמו כל התנאים שנקבעו בהסכם העברת  20.7.2017ביום 

 -תהא זכאית לקבל מ Navitas Buckskin-הזכויות לכך ש

Buckstone  ללא תמורה את הזכויות המועברות, ובכלל זאת

 Buckstone-לשלם ל Navitas Holdingsהתחייבותה של 

 מיום הפרוייקט בהוצאות חלקה בגין עבר הוצאות החזר

 מסויימות הוצאות וכן הזכויות העברת למועד ועד 1.2.2016

 מיליוני  דולר ארה"ב. 1.6-, בסך של כסייסמיקה בגין

ול המשותף נקבע, בין היתר, כי ככל וצד )אחד בהסכם התפע

מהזכויות בנכס,  12.5%-או יותר( להסכם מחזיק בפחות מ

אותם צדדים )יחד( יהיו זכאים לנציג יחיד משותף בפגישות 

של הצדדים להסכם, והם יצביעו יחד ויפעלו יחד בכל 

העניינים המתקבלים בהצבעה והפעולות הדורשות החלטה, 

נכון ה צד אחד להסכם לכל דבר ועניין. ויחשבו כאילו הי

הסכמות כל את קיבלה  Navitas Holdings, דוחלמועד ה

להכיר בזכותה  ,הצדדים להסכם התפעול המשותף בנכס

להצביע ולפעול בכל העניינים לגביהם מתקבלות העצמאית 

הואיל וההסכמה  .פי הסכם התפעול המשותף-החלטות על

הקרוב תיקון ב, Navitas Holdings -לכאמור הנ"ל ניתנה 

להסכם התפעול המשותף, שבכוונת השותפים לחתום 

אינו צפוי לכלול שינויים אשר בחודשים הקרובים )ו

 Navitas Buckskinהבהרה כי  להיכלל הצפוי, מהותיים(

להצביע ולפעול זכות עצמאית היא בעלת )המחזיקה בזכויות( 

כם פי הס-בכל העניינים לגביהם מתקבלות החלטות על

חתמו על  Buckstone-כמו כן, השותפות ו. התפעול המשותף

 Navitas Buckskinהסכם לפיו, בין היתר, שועבדו כל מניות 

להבטחת התחייבויות מסוימות של  Buckstoneלטובת 

. לפרטים נוספים אודות Buckstone -השותפות שניתנו ל

 .להלן )ב( 5.15.6 הסכם זה ראו בסעיף 
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הסכם לקבלת שירותים בנוסף, בין החברה לשותפות נחתם 

לפרטים נוספים אודות הסכמים אלו ראו  .כתב התחייבותו

 .להלן, בהתאמה 5.19.3 -ו 5.13.2  בסעיפים

 LLOG-ו Navitas Holdings חתמו 12.9.2017 ביום (ב)

Deepwater  הצדדים להשגת מימון יפעלו על הסכם לפיו

הנפט  נכס של' א1 שלב פיתוח מעלויות 17.6%עבור 

Buckskin (בארות שתי הכולל ,) 17.6%בגין זכויות בשיעור 

 LLOGשהוחזקו באותה עת על ידי  Buckskinבזיכיונות 

Deepwater " :ות הנוספות" העברת הזכויוההסכם ל)להלן-

של הרחבה של אגרות  בדרך, (, בהתאמה"הזכויות הנוספות"

ידי -חוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'( שהונפקו על

ובכלל זאת שעבוד הזכויות לגביהן נדרש המימון החברה, 

 בהתאם למתווה הדומה למימון, הנוסף לטובת הנאמן

קציב המתואר בס"ק )א( לעיל. יצוין כי בעקבות הקיטון בת

המאושר והעודפים שנצברו בחשבונות הפרויקט בעקבות 

היקף המימון הנוסף  לעיל, 5.12.6 כפי שתואר בסעיף  זאת,

-שהיה דרוש להשלמת העברת הזכויות הנוספות הסתכם בכ

מיליון דולר בלבד. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של  69

(, 2017-01-114453מס' אסמכתא: ) 7.12.2017החברה מיום 

אישר  7.12.2017ביום  הנכלל כאן על דרך של הפנייה.

לבצע הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים  דירקטוריון החברה

של אגרות חוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'( בדרך של 

תשמש להשגת המימון הנוסף  תמורתן, אשר הרחבת סדרה

מו כן, החליט דירקטוריון . כהנדרש בגין הזכויות הנוספות

החברה כי לאחר השלמת ההנפקה הפרטית לא תבצע החברה 

גיוסי חוב נוספים בדרך של הרחבת אגרות החוב )סדרה א' 

 של החברה. וסדרה ב'(

הושלמו כל התנאים המתלים להסכם  17.12.2017ביום 

העמידה החברה את ובכלל זה העברת הזכויות הנוספות, 

ות החוב )ברוטו( כהלוואה לחברות תמורת ההנפקה של אגר

הושלמה העברת הזכויות הנוספות )בשיעור כן ו, הלוות

 Buckskinמן הזכויות בזיכיונות  2.5%( כדלקמן: )א( 17.6%

, ובעקבות זאת Navitas Buckskinהועברו ונרשמו על שם 

)ב( -מן הזכויות; ו 7.5%-ב Navitas Buckskinמחזיקה כיום 

הועברו ונרשמו על  Buckskinיכיונות מן הזכויות בז 15.1%

-ב Buckstone, ובעקבות זאת מחזיקה כיום Buckstoneשם 

 מן הזכויות.  28.8%
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 הנפט בנכס השותפים בין מהותיים סכמיםה 5.12.14

 Buckskin Unit)כיונות יבזפעולות  איחודהסכם  (א)

Agreement) 

 שטחהחיפושים, הפיתוח וההפקה ב פעילות איחוד לצורך

ף בסעי כמפורטהמורכב ממספר זכיונות  Buckskin זיכיונות

 מחזיקי)להלן: "במאגר  השותפיםלעיל, חתמו  5.12.1 

על הסכם המאחד את הפעולות  2014בספטמבר "( הזכויות

)להלן  אחד כיוןיז היו כאילו האמורים הזכיונותבשטחי 

 Keathleyהשטח המאוחד נקרא "(. ההסכםבסעיף זה: "

Canyon Block 872 Unit . שלידי המפקח -על אושרההסכם 

 המפקח)להלן: " BSEE-ה מטעם מקסיקו מפרץ איזור

המפקח . 1.8.2014יום מתוקף בוהוא "( BSEE-מטעם ה

 או/ו הקידוח פעולות כל כי, היתר בין, אישר BSEE-מטעם ה

 ויראו מקובלות יהיו הזכיונות אחד בשטח שיבוצעוההפקה 

 אחד אף כיו בוצעו לטובת כל אחד מהזיכיונות, וכאיל ןבה

עצמו, בזיכיון  להפיק או לקדוח כשל בגין יפוג לא מהזיכיונות

 . אם הדבר בוצע כנדרש אך באחד הזיכיונות האחרים

; מתפקידו והעברתו המפעיל התפטרות ;המפעיל (1)

 מחליף מפעיל בחירת

בשטח הזיכיונות  אם נקבע אחרת, ניתנו למפעיל למעט

כל הסמכויות  25(Unit Operator) חל ההסכם עליו

 והפקה פיתוח, קידוח פעולותוהחובות בקשר לניהול 

  .בנכס

 והתפטרותו, עת בכל מתפקידו להתפטר רשאי המפעיל

 את שמסר אחרי ימים 60 כעבור לתוקף תיכנס כאמור

-מפקח מטעם הול הזכויות מחזיקי ליתר הודעתו

BSEE ,פעולותה לביצוע ששימש מה שכל ובלבד 

משביע רצון מצד המפקח  במצב נמצא בזיכיונות

 מפעיל אין אם או, הפעילות העברת לצורך כאמור

 מונה אם. הפעולות נטישת או השעיית צורךל, מחליף

 מינויו עם לתוקף תיכנס ההתפטרות, מחליף מפעיל

 .המחליף המפעיל של ואישורו

 בהתאם, בהצבעה מתפקידו המפעיל את להעביר ניתן

 לפרטים) המשותף התפעול בהסכם שנקבעו ותלהורא

להלן(. העברה  )ב( 5.12.14 ף סעי ראואודות הסכם זה 

                                                      

שותף, המתואר לפי הסכם התפעול המ Operator-לפי הסכם איחוד פעולות בזיכיונות וה Unit Operator -ה  25
 . LLOGלהלן, הינו 
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 יידעו מתפקיד לא תיכנס לתוקף עד שמחזיקי הזכויות

עצמו ועד אשר  והמפעיל BSEE-המפקח מטעם האת 

 המפעיל של ירתובח את יאשר כאמורהמפקח 

 .המחליף

 פוטרת אינה מתפקיד העברתו או המפעיל התפטרות

שהיו  בחובותעמידה -אי לכל מאחריות המפעיל את

למועד שבו ההתפטרות ו/או  עוברמוטלים עליו 

העברה מתפקיד, לפי העניין, נכנסה לתוקף. ככל שלא 

ימים לאחר ההודעה  60ימונה מחליף מפעיל תוך 

לעיל, המפקח רשאי  כאמור BSEE-מפקח מטעם הל

למנות אחד ממחזיקי הזכויות )שאינו המפעיל( 

 .בטל הסכםהכמפעיל מחליף, או לחילופין לקבוע כי 

 בשטח המאוחד משותף תפעול הסכם (2)

מחזיקי הזכויות בזכיונות המפעיל לפי הסכם זה ו

ביחס לשטח המאוחד,  משותף תפעול הסכםיחתמו על 

יבויות יתחלקו כיצד העלויות וההתחי יתאראשר 

 זה להסכם בהתאם פעולות לביצועביניהם בנוגע 

 נוספים אודות הסכם התפעול המשותף לפרטים)

להלן(. אין  )ב( 5.12.14 יף , ראו סעבשטח המאוחד

כדי לשנות  הסכם התפעול המשותף כאמורבהוראות 

זה, או וראות שנקבעו בהסכם את התנאים והה

מחזיקי הזכויות או להחליף אי אלו מההתחייבות של 

. בכל מקרה של סתירה זההמפעיל שנקבעו בהסכם 

בין שני ההסכמים, הוראות הסכם איחוד הפעולות 

 .בזכיונות יגברו

  תכנית פעולה (3)

בין היתר, המפעיל יהיה אחראי להגשת תכנית פעולה 

כל הפעולות שיבוצעו  בנכס בהתאם לדרישות הדין.

בשטח הזיכיונות יהיו בהתאם להוראות תכנית 

 לפי, BSEE או/ו  BOEMידי -על כאמור מאושרת

 .הדין להוראות בהתאם, העניין

כאשר נפט או גז אינם מופקים בכמויות מסחריות 

(paying quantites ( משטח הזיכיונות, וכאשר כל )או

יותר(  חלק( השטח האמור כפוף לזיכיון )אחד או

שהינו מעבר לתוקפו המקורי, אזי תכנית קידוח רציף 

(continuous drilling( או עיבוד מחדש )well-

reworking180-( תתקיים עם הפסקות של לא יותר מ 

ימים לכל הפסקה בין הפעולות כאמור, אלא אם 



 

44 

או  suspension of production"השהיית הפקה" )

SOPאו הוראה אחרת לפעולה ניתנה או אושרה על )-

, או אם פרק הזמן האמור BSEE-ידי המפקח מטעם ה

 פי דין.-הוארך על

תכנית פעולה יכולה לקרוא להפסקה של פעולות 

קידוח למשך זמן סביר אחרי הגילוי והתיחום של 

המאגר, כאשר הפסקה כאמור בפעולות קידוח היא 

של פלטפורמות  מוצדקת כדי לאפשר ייצור והקמה

ומתקנים אחרים הנדרשים לפעולות פיתוח והפקה, 

או הוראה אחרת לפעולה ניתנה או  SOP-ובלבד ש

 .BSEE-ידי המפקח מטעם ה-אושרה על

 ויתור על זיכיונות (4)

לחוכר של לתנאי הזיכיונות והדין החל,  בהתאם

זיכיון, בכפוף להוראות הסכם התפעול המשותף, יש 

שניתנה  ובלבד, ןולאו כ ןחלק יו,זכות לוותר על זכויות

 במקרה. מראש לכך BSEE-המפקח מטעם ה הסכמת

, בלבד אחד בזיכיון להחזקה מביא כאמור ויתור שבו

 מהמועד החל אוטומטי באופן מבוטל בהסכם יראו

 . הסכםכפוף ל אחד זיכיון רק שבו

 Buckskin Unit Operating)תפעול משותף  הסכם (ב)

Agreement ) 

 כללי (1)

 מוסדרת Buckskinההפקה במסגרת זיכיונות  פעילות

( Unit Operating Agreement) משותף תפעול בהסכם

)להלן:  1.8.2014יום מתוקף , בכפי שתוקן מעת לעת

הסכם התפעול המשותף  "(.משותףהתפעול ההסכם "

נחתם ביחד עם חתימת הסכם איחוד הפעולות 

בזיכיונות, וצורף לאותו הסכם כאשר הוגש לאישור 

 . BSEE-פקח מטעם ההמ

היא לקבוע את  הסכם התפעול המשותף מטרת

הזכויות והחובות ההדדיים של הצדדים בקשר 

 שטח: "בסעיף זה )להלן הזיכיונותלפעולות בתחומי 

 כדי הסכםהבהוראות  איןכאמור לעיל, "(. ההסכם

 איחוד בהסכם שנקבעו וההוראות התנאים את לשנות

, לעיל )א( 5.12.14  ףהמתואר בסעיזכיונות ב הפעולות

מחזיקי הזכויות להחליף אי אלו מההתחייבות של או 

איחוד הפעולות בזיכיונות שנקבעו בהסכם או המפעיל 

כאמור. בכל מקרה של סתירה בין שני ההסכמים, 
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 הלןל. יגברו זכיונותב הפעולותהוראות הסכם איחוד 

 :בהסכםיפורטו הוראות עיקריות 

 וחובותיו זכויותיו, המפעיל זהות (2)

LLOG Exploration Offshore, L.L.C  משמשת

 "(.המפעילתחת ההסכם )להלן: " (Operator) כמפעיל

 בלעדי באופן אחראי המפעיל, הסכםה לתנאי בכפוף

. המפעיל רשאי ההסכם שטחב הפעולות לניהול

ובדים לביצוע הפעולות להעסיק קבלני משנה ו/או ע

. המפעיל יקבע את מספר העובדים ומספר כאמור

את שעות עבודתם ואת  ויקבעהקבלנים, יבחר אותם 

 שתשולם.  התמורה

יבצע את תפקידיו בשקידה ראויה ובהתאם  המפעיל

 לנהלים מקובלים בתחום הנפט. 

 הביטוחים את ולקיים להשיג נדרש המפעיל

 .בו הכלולות ותלהורא בהתאם הסכםב המפורטים

חייב המפעיל, להרשות לנציגי כל צד בכל זמן  עוד

 לרישומי גישההעבודה המקובלות  בשעותסביר 

 ההתחשבנות כללי להוראות בהתאםהחשבון המשותף 

 .הסכםב הקבועים

לא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים  המפעיל

להסכם בגין כל חבות או הפסד, אלא אם נבעו 

( או Wilful Misconduct) וןבזד פסולה מהתנהגות

 רשלנות רבתי של המפעיל.

להם, בין היתר, העתק  וימציאידווח לצדדים  המפעיל

 לגבי יומיים עדכוניםלקידוח על תיקוניה,  בקשה כלמ

וסקרים  לוגים של העתקההתקדמות של הקידוח, 

 רגולטוריים לגופים שנשלחושביצע, העתק דיווחים 

 מיפי בקשה של -עלכן, המפעיל יספק  כמו. ועוד

 מהצדדים כל מידע זמין נוסף על חשבונם. 

 מפעיל בחירת; מתפקידו והעברתו המפעיל התפטרות (3)

 מחליף

 ליתר בכתב בהודעה עת בכל להתפטר רשאי המפעיל

 כהגדרתו, עליון כוח של במצב למעט, הצדדים

 זכויות מלהחזיק חדל המפעיל אם, כן כמו. בהסכם

 התפטר כאילו במפעיל יראו בזיכיונות ההשתתפות

 בכל לנקוט יצטרכו הצדדים שיתר מבלי, מתפקידו

 .מחליף מפעיל של בחירתו למעט כך לשם שהיא פעולה
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 בהחלטה מתפקידו המפעיל את להעביר ניתן, כן כמו

(, כאשר מפעילה)שאינם  הסכםל הצדדים יתר של

 יותר או צדדים שניידי -ההחלטה צריכה להתקבל על

שני  רק אםמזכויות ההצבעה ) 50%המחזיקים לפחות 

צדדים להסכם רשאים להשתתף בהצבעה, אזי 

ידי צד או יותר -ההחלטה צריכה להתקבל על

מזכויות ההצבעה(, בכל אחד  65%המחזיקים לפחות 

( אם המפעיל נעשה חדל פרעון, 1מהמקרים הבאים: )

( כונס 2פושט רגל או נמצא בהליך כינוס נכסים; )

ו לחלק משמעותי מנכסיו או נכסים מונה כמפעיל א

( המפעיל נמצא אחראי לפעולה שבוצעה 3ענייניו; )

( 4( או רשלנות רבתי; )Wilful Misconduct) בזדון

חוסר יכולת של המפעיל לעמוד בסטנדרטים של 

( המפעיל ביצע הפרה 5תפעול המפורטים בהסכם; )

 30מהותית של ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך 

, . על אף האמורעל הפרה כאמור ימים מקבלת הודעה

אם לא ניתן לתקן את ההפרה תוך פרק זמן זה, 

והמפעיל החל בתקופה זו בפעולות או צעדים לתיקון 

 .אזי המפעיל לא יועבר מתפקידו ההפרה

 תוך שהתקבלה ובלבד לתוקפה תיכנס כאמור החלטה

 אינוש) להסכם הצדדים לאחד שנודע לאחר ימים 90

 המקרים המתוארים לעיל. המפעיל( אודות אחד 

המפעיל מתפקידו  העברתהמפעיל או  התפטרות

כאמור תיכנסנה לתוקפן בבוקר היום הראשון בחודש 

יום ממועד  90הקלנדרי העוקב שיחול לאחר חלוף 

המפעיל  העברת על החלטההודעת ההתפטרות או 

 מתפקידו, אלא אם הוסכם אחרת. 

, דומתפקי מפעילהשל  העברתוהתפטרותו או  עם

ידי הצדדים להסכם, כאשר -ייבחר מפעיל מחליף על

 יותר או צדדים שניידי -ההחלטה צריכה להתקבל על

שני  רק אםמזכויות ההצבעה ) 50%המחזיקים לפחות 

צדדים להסכם רשאים להשתתף בהצבעה, אזי 

ידי צד או יותר -ההחלטה צריכה להתקבל על

מזכויות ההצבעה(. הצבעתו  65%המחזיקים לפחות 

 או מהצבעה נמנע והוא ככלתיספר  לאשל המפעיל 

 תפקיד את חזרה קבלל במטרה ורק אך מצביע

. ככל וקיימים רק שני צדדים להסכם, מי המפעיל

 למפעיל.  יהפוךעת  באותהשאינו המפעיל 
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לאמור לעיל, אין בהוראות כדי לגרוע  בהתאם

מההוראות שנקבעו בקשר עם התפטרות מפעיל 

 ידו שנקבעו בהסכם איחודוהעברת מפעיל מתפק

 .לעיל )א( 5.12.14 ף הפעולות בזיכיונות, המתואר בסעי

 ההתחשבנות אופן (4)

אם נקבע אחרת, המפעיל ישלם את כל ההוצאות  אלא

פי הסכם זה, והצדדים המשתתפים )בהתאם -על

וצאות אלה, בהתאם להגדרתם בהסכם( יחזירו לו ה

לשיעור החזקתם. המפעיל רשאי לדרוש מהצדדים 

המשתתפים להקדים ולשלם, כל אחד את חלקו, 

 בהוצאות המשוערות, בהתאם להוראות ההסכם. 

 ותקציבים עבודה תכניות (5)

 ואישור להגשה והליכים פרוצדורה קובע הסכםה

( AFE) להוצאה והרשאות תקציבים, עבודה תכניות

 בין. עליהם חל הסכםשה בשטחים פעולות לביצוע

 שעלותו מסוים פרויקט יבצע לא המפעיל, היתר

 מראש אישור ללא דולר 500,000 על עולה המוערכת

)או אם הדבר אושר בהצבעה של הצדדים  ובכתב

 חירום במקרי הדרושות פעולות למעט, להסכם(

 בהתאם לשיקול דעתו כמפעיל סביר וזהיר.

 השותפים ושעבודים של זכויותבטוחות  (6)

להבטחת כל התחייבויותיהם לפי הסכם התפעול 

הקנו הצדדים שאינם המפעיל למפעיל זכות המשותף 

כיונות, ישעבוד, בין היתר, על כלל זכויותיהם בז

הנכסים שירכשו בקשר לזיכיונות והפעולות שיבוצעו 

לפי הסכמי התפעול, זכויותיהם לפי כל הסכמי 

ותקבולי מכירה הפרויקט, וזכויותיהם בהסכמי מכר 

 בהסכם הובהר כי"(. הבטוחה למפעיל)להלן: "

תהיה בעלת עדיפות על פני זכויות  הבטוחה למפעיל

שרכש כל אדם אחר מהשותפים בזכיונות, וכי כל 

רכישה של אינטרס בזיכיונות, בין אם בהעברה, מיזוג, 

שעבוד, פעולה על פי דין או בכל דרך אחרת,  תהיה 

בטוחה למפעיל ולזכויות ל (subordinated)כפופה 

 . השותפים לפי הסכם התפעול המשותף

החוב מובהר כי השעבודים המוקנים למחזיקי אגרות 

ה למפעיל ולזכויות בטוחל (subordinated) כפופים

  .השותפים לפי הסכם התפעול המשותף
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 ידי כל הצדדים-שלא על פעולות (7)

הסכם התפעול המשותף קובע כי כל החלטה על ביצוע 

ולה כלשהי בשטח הזיכיונות תובא להצבעה של פע

השותפים ברישיון. ככל שהחלטה כאמור אושרה ברוב 

הנדרש אך לא ע"י כל השותפים, יהיו השותפים 

שאישרו את הפעולה רשאים לבצעה על חשבונם בלבד, 

 Non-Consent Operation -כפעולה שאינה בהסכמה 

י "(. כל שותף רשאפעולה שאינה בהסכמה)להלן: "

להציע לשותפים לבצע פעולה שאינה בהסכמה, בתנאי 

שההצעה נעשית בתום לב, וכוללת תקציב ועומק 

מטרה סבירים לשטח הזיכיונות, ובתנאי שהפעולה 

המוצעת לא תסכן, תסכל או תפריע באופן בלתי סביר 

לפעולות המשותפות. הצדדים המשתתפים בפעולה 

ים שאינה בהסכמה יהיו אחראים וישפו את הצדד

שאינם משתתפים על כל נזק שיגרם בקשר עם ביצוע 

 .הפעולה שאינה בהסכמה

ההסכם מגדיר מספר מצבים אפשריים לביצוע פעולות 

שאינן בהסכמה, וקובע תוצאות שונות של פעולות אלו 

ביחס לצדדים שאינם משתתפים בפעולה. לגבי פעולות 

כאמור שאינן הכרחיות לצורך שמירה על הזיכיונות 

נאיהם או לפי הוראה רגולטורית מחייבת, לפי ת

ההסכם קובע כי זכויותיהם של הצדדים שאינם 

משתתפים ביחס לשטח שבו תבוצע אותה פעולה, 

לרבות הזכות לקבלת הנפט שיופק, תועבר לצדדים 

המשתתפים בפעולה )ללא תמורה( כל עוד נמשכת 

הפעולה ועד למועד שבו הצדדים המשתתפים החזירו 

בכל הנוגע לחלקם של הצדדים שלא את השקעתם )

 600%השתתפו( בתוספת פרמיה על השקעתם )בין 

במקרה של  300-400%במקרה של אקספלורציה, 

במקרה  100-200%-במקרה של פיתוח, ו 300%הערכה 

של הפקה(. לאחר מועד זה, הצדדים שלא השתתפו 

בפעולה יחזרו ויהיו זכאים לזכויות האמורות. אם, 

ולה שאינה בהסכמה הינה פעולה לעומת זאת, הפע

הכרחית לצורך שמירה על הזיכיונות לפי תנאיהם או 

לפי הוראה רגולטורית מחייבת, אזי יחולטו 

זכויותיהם של השותפים שאינם משתתפים ביחס 

לשטח בו מתבצעת הפעולה וזכויות אלו יועברו ללא 

תמורה לצדדים המשתתפים בפעולה כאשר לצדדים 
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לא תהיה עוד זכות לקבלן  שלא השתתפו בפעולה

 .חזרה

ועמדו לנאמן על ידי הלוות המובהר כי השעבודים ש

על זכויותיהן של הלוות בזיכיונות כפופים להוראות 

הנ"ל, ובמקרה של חילוט הזכויות של שותפים 

שאינם משתתפים בפעולה יועברו הזכויות לשותפים 

 . המשתתפים נקיות מהשעבודים האמורים

 הצבעה זכויות (8)

 יהיועניין המובא להצבעה, לכל צד להסכם  לבכ

הצבעה בהתאם לשיעור החזקתו בזיכיונות  זכויות

 שיעורי אזי, Non-Consent)וככל ומדובר בפעולת 

 .העניין לפי(, פעולה באותה שלו ההשתתפות

אם נקבע אחרת בהסכם, עניין המובא להצבעה  למעט

צדדים להסכם רשאים  שני אםיתקבל באופן הבא: 

-תף בהצבעה, אזי ההחלטה צריכה להתקבל עללהשת

מזכויות  65%ידי צד או יותר המחזיקים לפחות 

 רשאים להסכם צדדים שנימ יותר אםההצבעה. 

ידי -על להתקבל צריכה ההחלטה, בהצבעה להשתתף

 50% לפחות במשותף המחזיקים יותר או צדדים שני

למעט אם נקבע אחרת בהסכם,  .ההצבעה מזכויות

ידי כל -או פעילות כלשהי אושרה שלא על ככל ופעולה

הצדדים, אזי צד שהצביע נגד או בחר שלא להשתתף 

שעות ממועד קבלת תוצאות  48בפעילות, רשאי תוך 

ההחלטה לבצע הצבעה מאוחרת ולהשתתף בפעולה. 

ככל ולאחר המועד שבו ניתן לבצע הצבעה מאוחרת, 

 פעולהבישנו לפחות צד שאינו משתתף בפעילות או 

שהצביעו בעד להשתתף  הצדדיםמ אחד כלאושרת, המ

שעות נוספות להודיע למפעיל אם הוא  48נדרש בתוך 

לשיעור החזקתו  בפעולה השתתפותו שיעורמגביל את 

, או שהוא מסכים לשאת בחלקו היחסי זיכיונותב

בפעילות המאושרת. ככל ואחד הצדדים בחר להגביל 

ם את השתתפותו כאמור, ויתר הצדדים המשתתפי

אינם מסכימים לשאת ביתרת העלויות, יראו בהצעה 

 . תבוצע לא והיא, נמשכה כאילולפעילות המאושרת 

 החלות על השותפים ותנאים להטלתן  סנקציות (9)

שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות, כולל  צד

, או יבצע הפרה אחרת של וריביתמקדמות 

רשאי  המפעיל יהיה"(, מפר צד)להלן: " התחייבויותיו
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ימים הוא  30תוך  ישלם לאלפיה אם  הודעה לולמסור 

חשוף לסנקציות כמפורט  יהיהיימצא בהפרה. צד מפר 

ובכפוף לתנאים מסוימים יהיה המפעיל בהסכם, 

רשאי, בין היתר, לממש כנגד הצד המפר את הבטוחה 

 הצד. כל עוד ההפרה נמשכת, למפעיל שניתנה על ידו

, הפקה מערכות, דהלאס לגישה זכאי יהא לא המפר

 ואינפורמציה נתונים, רישומים, מפות, מתקנים

לא יהא זכאי  וכן, בזיכיונות לפעולות הנוגעים

להשתתף בישיבות. כמו כן, כל עוד ההפרה נמשכת, 

הצד המפר לא יהא רשאי להצביע או לקבל החלטות 

 להודיע רשאי מפר צדבעניינים שנקבעו בהסכם. 

 כתוצאה נעשה לא מסויים תשלום כי למפעיל

 זה זה סכום, תשלום אותו לגבי לב בתום ממחלוקת

 אין לגביהם שסכומים ובלבד, בהפרה ייחשב לא

 .למפעיל מיידי באופן ישולמו מחלוקת

 זכויות העברת - שותפים אחזקת דילול אופן (10)

 ותנאים הוראות נקבעובהסכם התפעול המשותף 

זכות השותפים להעביר או להמחות את ל בנוגע

 חלק או כל את. צד יוכל להעביר בזיכיונות ותהזכוי

שהינו בעל יכולת פיננסית ג'  לצד בזיכיונותזכויותיו מ

מתן וזאת בכפוף ללשאת בהתחייבויות לפי ההסכם, 

זכות סירוב ראשון הענקת ו לצדדים האחרים הודעה

, לרכשן בתנאים שנקבעו בהסכםהאחרים לשותפים 

ם לא מקרים מסוימים שפורטו שבהלמעט זאת 

זכות סירוב ראשון, הענקה של נדרשת הודעה או 

 זכויותיושעבד את ל מעוניין שצד במקרהובכלל זאת 

אמור יהיה כפוף השעבוד הבתנאי שואו חלק מהן, 

ונדחה מפני זכויות הצדדים האחרים להסכם התפעול 

 . למפעיל הבטוחהו המשותף

 Buckskin תמלוגים הסכם (ג)

 לבין Buckstone בין 3.1.2017 יוםמ בתוקף הסכםפי -על

WesternGeco, L.L.C (להלן" :WesternGeco ,)"העניקה 

Buckstone ל-WesternGeco כולל  בשיעור על-לתמלוג זכות

של  מהנפט שיופק מהנכס בהתאם לחלקה היחסי 1%של 

Buckstone  בזיכיונותBuckskinעל -. הענקת הזכות לתמלוג

 מיום ססמיים נתוניםכאמור נעשתה בכפוף להסכם 

 בין שנחתם, 30.11.2016 מיום לו והסכם משלים, 30.10.2002

LLOG Exploration Company LLC  חברת האם של(
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Buckstone )ו-WesternGeco ,העניקה  במסגרתו

WesternGeco שירותים ל-LLOG Exploration Company 

LLC .שבו אופן ובאותו זמן באותו וישולם יחושב התמלוג 

 מקרה ובכל, בקשר עם הזיכיונות וגיםהתמל יתר משולמים

 ההכנסות על עולה הוא שבו באופן ישולם או יחושב לא הוא

 . הזכיונותמ ברוטו

של נפט וגז טבעי שיופקו  הולכהו טיפוללעניין  מיםהסכ (ד)

 מהנכס 

 הטיפולהסכמים המסדירים את  נחתמו, דוחלמועד ה נכון

 מפורטכ, הנפט מנכס שיופקו הטבעיההולכה של הנפט והגז ו

 :להלן

נחתם הסכם למתן שירותי טיפול  15.1.2015 ביום (1)

 Buckskinהמחזיקים בזיכיונות  בין טבעיבנפט וגז 

טיפול הפלטפורמת ב המחזיקיםבעלי הזכויות ו לבין

"(, לפיו הפלטפורמה Lucius)להלן: "  Luciusצפהה

 הטבעיתספק לבקסקין שירותי טיפול בנפט והגז 

ובכלל זה שירותי קבלה, ) הזיכיונות שטחמ שיופקו

חימום, הפרדה, ייבוש, דחיסה, מדידה, בקרת איכות 

 ההולכה לצינורות הזרמתם, ולאחר מכן ועוד(

הינו ללא מגבלת  ההסכםלפלטפורמה.  המחוברים

 בהתאם הצדדיםידי -על יבוטל או יתבטלזמן, עד אשר 

לביטול  בכפוף לזכויות .בהסכם הקבועות להוראות

זכות  Luciusנה לפלטפורמת ההסכם כאמור, נית

התפוקה שתנבע לגבי כל  (dedication) בלעדיותל

 . משך כל תקופת הפיתוח וההפקהבזיכיונות מה

 מלהתקשרהפלטפורמה  בעליההסכם אינו מגביל את 

 הפנויות היכולותלניצול  אחריםבהסכמים 

, לרבות טיפול בהפקה ממקורות וציודה בפלטפורמה

 . Buckskinאחרים שאינם זיכיונות 

, השאר בין, בקסקין מצד חודשי תשלום כולל ההסכם

 הפקה עלות זה)ובכלל  ותפעול הפקה עלויות בגין

 עלות, למתקנים גישה עלות(, מינימלית חודשית

 המאפשר)באופן  מוצמדות אלה עלויות. ועוד דחיסה

-ה ידי על המפורסם לפקטור( בלבד חיובי שינוי

COPAS (Council of Petroleum Accountants 

Societies ,)על שתוסכם כפי אחרת להתאמה או 

 .הצדדים
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 כוח אירוע של במקרה מאחריות פטור כולל ההסכם

, פיצוץ, שריפה, סופה, שיטפון, זה)ובכלל  עליון

 צו, לחוק ציות חובת, עבודה מחלוקת, טרור, מלחמה

 (.ועוד

הקבועים בהסכם, קיבולת הטיפול  לתנאים בכפוף

חביות נפט ליום החל מחודש יולי  30,000תעמוד על 

)לרבות זכות להגדיל את הקיבולת האמורה  2019

 15בכפוף לאישור מפעיל הפלטפורמה(, וכן קיבולת של 

MMscf ליוםטבעי  גז. 

להולכה של נפט  הסכמיםנחתמו  2016ביולי כמו כן,  (2)

 Southeast Keathleyעם , Buckskinמשטח זיכיונות 

Canyon Pipeline Company L.L.C (SEKCO )וכן עם 

Poseidon Oil Pipeline Company L.L.C , הסכמיםוכן 

 Discovery Producer Servicesעם  טבעי להולכה של גז

LLC ו-Discovery Gas Transmission LLC ,לפיהם ,

זכות בין היתר, הוקנו לצדדים להסכמים האמורים 

( לגבי כל התפוקה שתנבע dedicationלבלעדיות )

 .יכיונות במשך כל תקופת הפיתוח וההפקהמהז

  אנושי הון 5.13

 .כלשהם עובדים מעסיקה אינה החברה 5.13.1

, לפיו םלקבלת שירותי הסכםחתם נ השותפות לבין החברה בין 5.13.2

)ובכלל זאת  כוח אדםשירותי  לרשות החברה מעמידה השותפות

כפי שיידרשו לה מעת וכוח אדם נוסף מנכ"ל, שירותי דירקטורים 

תי משרד )הנהלת חשבונות, מזכירות חברה וכיו"ב( ( וכן שירולעת

בין בעלי התפקיד כאמור לבין החברה . כפי שיידרשו לה מעת לעת

כי יינתן  קובעמעביד, והסכם הניהול -יחסי עובד מתקיימיםלא 

ידי השותפות במקרה בו ייקבע כי מי מבעלי -לחברה שיפוי על

כי החברה קבע נבהסכם התפקיד כאמור היה או הינו עובד החברה. 

תשלם את חלקה בכל הוצאה או שירותים שיוענקו לה על ידי 

תעריפי שוק הוגנים וסבירים שלא  בסיסהשותפות, כפי חלקה ועל 

( מהתנאים שהיתה יכולה לקבל החברהבחינת יהיו טובים פחות )מ

פורטו י, ובכפוף לתעריפים מירביים שמצד שלישי בלתי תלוי

, מידי לשותפותתשלם החברה מור ם כאבתמורה לשירותי. בהסכם

 , כדלקמן: ( אלפי דולר50שנה, סכום השווה לחמישים )

 שכירות ואחזקת משרד

 

$25,000 

 שירותי חשבות

 

$20,000 



 

53 

 ומזכירות חברה

 פוליסת ביטוח נושאי משרה

 

$2,500 

 שירותי דירקטורים

 

$2,500 

  

$50,000 

 

 של פעילותה בסיס על נקבעו ל"הנ ומוסכם, שהסכומים מובהר

 תעריפי בסיס ההסכם, על חתימת במועד שהייתה צפויה החברה כפי

 פחות )מבחינת החברה( טובים וסבירים שאינם הוגנים שוק

 לקבל מצד שלישי בלתי תלוי. יכולה שהייתה מהתנאים

 הוצאות להחזר זכאית תהא ל, השותפות"הנ התשלומים על נוסף

 הדירקטורים ידי-לנושאי המשרה וע ידי-על שוטפות שיוצאו

 בגין חשבונית הצגת וזאת כנגד תפקידם במסגרת אחרים ועובדים

 ההוצאה.

לפרטים נוספים אודות הביטוח, פטור ושיפוי לו זכאים נושאי  5.13.3

 )פרטים נוספים( לדוח זה. ד'בפרק  22תקנה המשרה בחברה, ראו 

 הון חוזר 5.14

ריבית לקבל, ההון החוזר של החברה מורכב מצד הנכסים מסכומים בנאמנות, 

חייבים ויתרות חובה, ואילו מצד ההתחייבוית מזכאים ויתרות זכות וריבית 

 השלמה.  -לשלם הנובעות מ

הסכום שנכלל  
בדוחות הכספיים 

 31.12.2017ליום 
 )אלפי דולר(

התאמות 
)לתקופה של 
שניים עשר 

 חודשים(

 סך הכל

 7,029 - 7,029 נכסים שוטפים

 7,029 - 7,029 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים 
השוטפים על 
ההתחייבויות 

 השוטפות

- - - 

 

 מימון 5.15

אין מקורות פעילות או נכסים כלשהם, למעט העסקאות  לחברה 5.15.1

, כמתואר עבור שתי החברות הלוות א'1למימון תקציב שלב הנוגעות 

יכולת החברה לפרוע דירקטוריון החברה בדבר  להסבריזה.  בסעיף

 .הדירקטוריון המצורף כפרק ב' לדוח זה דוח ראו, את אגרות החוב
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להלן,  )א( 5.15.6 בסעיף במסגרת הסכמי ההלוואה המתוארים  5.15.2

 )היינו בפרויקט היחסי חלקה לפי אחת כל התחייבו החברות הלוות,

חלקה של  28.8/36.3 -ו Navitas Buckskinחלקה של  7.5/36.3 –

Buckstone,)  לשאת ולממן את כל הוצאותיה השוטפות בפועל של

החברה, לרבות כל ההוצאות הכרוכות בקיום חובות המנפיקה על פי 

הדין הישראלי החל עליה ועל פי שטרי הנאמנות, למעט מס הכנסה 

ישראלי או מס אחר דומה שיחול עליה, אך לרבות מע"מ )להלן: 

ההלוואה נקבע כי מתוך תמורת  "(. בהסכםהוצאות החברה"

אלפי דולר  275-ל השווה ההנפקה יופרש ויועבר לחשבון החברה סך

חודשים )על פי  12ארה"ב המשקף את הוצאות החברה לתקופה של 

חודשים, תשלם כל אחת מהלוות לחברה  6הערכה(, ולאחר מכן, מדי 

 . החודשים שחלפו 6 -את חלקה היחסי בהוצאות החברה כפי שהיו ב

 , שיעור הריבית31.12.2017ליום להלן פרטים בדבר הרכב האשראי  5.15.3

 הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית בגינו:

 
שיעור הריבית 

 האפקטיבית
שיעור ריבית 

 2017בדצמבר  31יתרה ליום  שנתית 

 זמן ארוך זמן קצר   

 אלפי ש"ח % % 

     אגרות חוב

 138,885 - 7.75 9.12% א'סדרה 

 533,519 19,935 7.75 9.46%  ב'סדרה 

     
     

 672,404 19,935   סה"כ כללי

 
 מסגרות אשראי בבנקים 5.15.4

אשראי כספי אין מסגרת סמוך למועד פרסום הדוח, לחברה 

 בבנקים. 

 בקבלת אשראימגבלות  5.15.5

החליט דירקטוריון החברה כי לאחר השלמת  7.12.2017ביום 

נוספים בדרך של  ההנפקה הפרטית לא תבצע החברה גיוסי חוב

נכון ליום  .הרחבת אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'( של החברה

במגבלות ובסמוך למועד פרסום הדוח, החברה עומדת  31.12.2017

 אלו.

 הלוואות מהותית 5.15.6

-מלוא תמורת ההנפקה של אגרות החוב שהונפקו עלכאמור לעיל, 

הועמדה כהלוואה  לרבות בדרך של הרחבת סדרה, ידי החברה,

א' 1חברות הלוות, לצורך מימון חלקן בתקציב המאושר של שלב ל

לפירוט בדבר אגרות חוב  .Buckskinבתכנית הפיתוח של נכס הנפט 
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גילוי בדבר  ושהנפיקה החברה ואשר מהוות הלוואות מהותיות רא

המצורף כפרק ב'  לדוח הדירקטוריון בנספחאגרות החוב של החברה 

 . לדוח זה

)סדרה א'( ושטר הנאמנות  לאגרות החובלשטר הנאמנות  בנוסף

 , בין היתר,כלל, מתווה המימון של החברה לאגרות החוב )סדרה ב'(

בין שנחתמו ( שני הסכמי הלוואה אאת מסמכי המימון הבאים: )

 לבין כל אחת מהחברות הלוות מצד שני)כמלווה( מצד אחד החברה 

( ב)-; ו"(ההלוואה םהסכלהלן )להלן:  )א( 5.15.6  בסעיףהמתוארים 

החברות הלוות ליצור מ ה כל אחתהתחייב לפיהם ,שעבוד הסכמי

 , כמתואר בשטרי הנאמנות לאגרות החובהנאמן לטובתבטוחות 

 הסכמי": ", וביחד עם הסכמי ההלוואההשעבוד הסכמי: ")להלן

 "(. המימון

חתמו על הסכם לפיו, בין היתר,  Buckstone-כמו כן, השותפות ו

להבטחת  Buckstoneלטובת  Navitas Buckskinשועבדו כל מניות 

. לפרטים Buckstone -התחייבויות מסוימות של השותפות שניתנו ל

 להלן. )ב( 5.15.6  נוספים אודות הסכם זה ראו בסעיף

הסכמי ההלוואה התחייבה כל אחת מהחברות הלוות כלפי  במסגרת

החברה, כל עוד תישאר החברה תאגיד מדווח לפי חוק ניירות ערך, 

באופן שוטף, לפי דרישות החברה כפי שתהיינה מעת להעביר לחברה 

והנכסים פרויקט נכס הנפט, הל ידע הנוגעאת כל המלעת, 

לצורך קיום ה חברשיהיה דרוש להמשעובדים לטובת הנאמן, כפי 

 ערך ניירות חוקוהגילוי שתחולנה על החברה לפי  חהדיווחובות 

את, בין ז ובכלל, ודרישות רשות ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת

נוסף אחר  וכל מידע דוחות כספיים ,משאבים עדכניים דוחות היתר,

 שיידרש לחברה כאמור.

 הלוות לחברותההלוואות  (א)

אשר נחתמו בין החברה לבין כל אחת  הלוואה הסכמי

 העמידה ולפיהםזהים בתנאיהם העיקריים, , הינם מהלוות

אגרות החוב  של )ברוטו(תמורת ההנפקה את מלוא  החברה

 Navitas -)סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( כהלוואות ל

Buckskin ו- Buckstone .2017בדצמבר כמו כן, , בהתאמה 

ביצעה החברה את התיקונים הנדרשים להסכמי ההלוואה על 

מלוא תמורת ההנפקה  את גם מנת לאפשר לחברה להעמיד

של אגרות החוב הנוספות )שהונפקו במסגרת הרחבת סדרה 

כמתואר לעיל( כהלוואות נוספות ללוות בהתאם לתנאי 

ו התיקונים הנדרשים להסכמי הסכמי ההלוואה, ונערכ



 

56 

השעבוד על מנת לאפשר שעבוד של הזכויות הנוספות לטובת 

 הנאמן בהתאם לתנאי הסכמי השעבוד.

 ההלוואה:  םהסכ עיקריתמציתי של  תיאור להלן

והתקיימות  החוב אגרות של ההנפקה השלמתעם  (1)

התנאים לשחרור כספי תמורת ההנפקה לחברה לפי 

 -ל להעמיד)א(  חברה:ה התחייבה, שטרי הנאמנות

Navitas Buckskin  הלוואה דולרית בסכום השווה

למלוא תמורת ההנפקה )ברוטו( של אגרות החוב 

לפי שער הדולר היסודי של אגרות החוב , )סדרה א'(

)מס'  13.7.2017כפי שהוגדר בהודעה המשלימה מיום 

 ;"(ההמרה שער( )להלן: "2017-01-060187אסמכתא: 

הלוואה דולרית בסכום  Buckstone -ל להעמיד)ב(  -ו

השווה למלוא תמורת ההנפקה )ברוטו( של אגרות 

קרן )להלן: " , , לפי שער ההמרההחוב )סדרה ב'(

 "(. הההלווא

ע"י החברה לכל אחת מהחברות הועמדה ההלוואה  (2)

הלוות בדרך של העברה בנקאית של סכום ההלוואה 

 סכוםנטו לחשבון הפרויקט של כל אחת מהלוות. "

" הוגדר )לגבי כל אחת משתי ההלוואות( נטו ההלוואה

כסכום בדולר ארה"ב, השווה למלוא תמורת ההנפקה 

)ברוטו( של סדרת אגרות החוב, כפי שהומר לדולר 

ארה"ב לפי שער ההמרה, לאחר שהופחתו ממנו 

הניכויים הבאים: )א( הוצאות ההנפקה של אגרות 

ות הנאמן החוב; )ב( הפרשות לצורך יצירת כרית הוצא

וכרית הריבית לפי הוראות שטר הנאמנות, לרבות 

הוצאות ניהול חשבון ועמלות בנקאיות בגין המרות 

מט"ח; )ג( הפרשה לכיסוי הוצאותיה השוטפות 

)ד(  -חודשים; ו 12לתקופה של  החברההצפויות של 

הפרשה לצורך יצירת כרית העלויות החורגות בהתאם 

"(. הניכוייםד: "להוראות שטר הנאמנות )להלן ביח

הניכויים ייחשבו לתשלומים שבוצעו על ידי הלוות 

בהתאם להוראות הסכם ההלוואה, ובכלל  לחברה

 5זאת תיחשבנה הלוות כמי ששילמו לחברה את 

 תשלומי הריבית הראשונים בגין ההלוואה.

 לשיעור זהה יהיה ההלוואה שתישא הריבית שיעור (3)

 כפי'(, ב וסדרה' א)סדרה  החוב אגרות של הריבית

בהתאם לתנאי שטר הנאמנות,  לעת מעת שיהיה

ריבית פיגורים ומנגנון  לענין להוראות בהתאםלרבות 
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במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב  הריביתהתאמת 

 .כפי שנקבע בשטר

ימים לפני מועד  10קרן ההלוואה תיפרע במועד שיחול  (4)

הריבית הפירעון של סדרת אגרות החוב הרלבנטית, ו

 שנתיים-תשלומים חציבתשולם ההלוואה  בגין

ימים לפני מועד  10במועדים שכל אחד מהם יחול 

, בגין תשלום ריבית של סדרת אגרות החוב הרלבנטית

( חודשים שנסתיימה ביום 6התקופה של שישה )

התשלום, פרט לתשלום בגין תקופת הריבית הראשונה 

לפי מספר הימים בתקופה לגביו תשולם הריבית 

 ימים. 10של  בתוספת

הלוות תבצענה פדיון מוקדם של ההלוואה, במלואה  (5)

או בחלקה, בסכומים ובמועדים כפי שיהיה דרוש על 

לקיים את התחייבויותיה לפדיון  לחברהמנת לאפשר 

 . שטרי הנאמנותמוקדם של אגרות החוב לפי 

הלווה תבצע את כל תשלומי הריבית והקרן בגין  (6)

ים כהגדרתו בשטר ההלוואה ישירות לחשבון התשלומ

 לחברהותשלומים שיבוצעו כאמור ייחשבו לתשלומים 

 על חשבון ההלוואה. 

בהסכם הובהר כי בהתאם לאישור שהתקבל  (7)

מהבורסה בת"א, על החברה יחולו ביחס לאגרות 

החוב חוקי העזר של מסלקת הבורסה הנוגעים לניכוי 

בניירות ערך של חברות עליהן חלים דיני מס במקור 

לרישומים  רה"ב והמופקדים בחברההמס של א

כוונת הצדדים היא שהריבית שתשלמנה  26.בישראל

 החברהבגין ההלוואה והריבית שתשלם  לחברההלוות 

למחזיקי אגרות החוב תהיינה פטורות מניכוי מס 

במקור בהתאם להוראות הקבועות בדיני המס 

"(. לצורך הפטורהאמריקאיים )להלן בסעיף זה: "

תספק  FATCA -ור ובכללי העמידה בתנאי הפט

החברה ללווה את מסמכי הניכוי במקור הנדרשים, 

 W-8ככל שיהיו בידה, הכוללים נכון למועד זה טפסי 

של החברה ושל מסלקת הבורסה וכן הצהרות ניכוי 

במקור שתספק מסלקת הבורסה לחברה לפני כל 

תשלום ריבית, בהתאם לחוקי העזר של המסלקה. 

וכל התשלומים האחרים  תשלומי הקרן, הריבית

                                                      

 [אביב בע"מ )חלק ב'(.-א' לחוקי העזר של מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל4סעיף   26
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החלים על הלוות לפי הסכם ההלוואה ישולמו על ידי 

כשהם נקיים מכל חבות במס, קיימת  לחברההלווה 

או עתידית, ומבלי לבצע ניכויי מס כלשהם, אלא אם 

ניכויים כאמור נדרשים על פי החוק החל. במקרה 

לא תספק או לא  החברהשהפטור לא יחול, או אם 

 שהחברהמכי הפטור, או במקרה תוכל לספק את מס

לא תבצע את ניכויי המס ותשלומים לרשות המס 

בארה"ב על פי הנתונים שיועברו לה על ידי מסלקת 

הבורסה, תבצע הלווה את ניכויי המס במקור 

והתשלומים לרשות המס האמריקאית. במידה ויחול 

שינוי בדין האמריקאי שישלול את תחולת הפטור, אזי 

חברה סכומים נוספים, כפי שיידרש, תשלמנה הלוות ל

יהיה שווה לסכומים  לחברהכך שסך התשלומים 

 שהיתה מקבלת אלמלא בוצעו ניכויי מס כאמור.

הלוות התחייבו לשאת בהוצאות ובתשלומים של  (8)

החברה )כל אחת לפי חלקה היחסי, לפי שיעור 

החזקותיהן בנכס הנפט(, ובכלל זאת: )א( הוצאות 

אגרות החוב; )ב( הפקדת כרית  ותשלומים בגין הנפקת

)ג(  -ההוצאות וכרית הריבית, לפי תנאי השטר; ו

 .  לעיל 5.15.2 תשלום הוצאות החברה כמפורט בסעיף 

בהסכם נכללו מצגים והתחייבויות שניתנו על ידי  (9)

לטובת כל אחת מהלוות, ובכלל זאת נקבע כי  החברה

ש לה תבצע החברה פדיון לפי בקשה בכתב שתוג

, בכפוף בהתאם לתנאי השטרמוקדם של אגרות החוב 

לכך שמלוא הסכום הנדרש לצורך ביצוע הפדיון 

המוקדם יופקד על ידי הלווה בידי הנאמן. כמו כן, 

התחייבה כלפי הלוות לקיים את כל  החברה

התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב לפי שטרי 

קיום התחייבויות -שאיהנאמנות, אלא אם וככל 

קיום התחייבויות הלווה לפי הסכם -נבע מאי החברה

 ההלוואה או הסכמי השעבוד. 

בהסכם נקבע כי על אף כל הוראה אחרת, כל עוד  (10)

אגרות החוב או כל התחייבות אחרת מכוח שטר 

הנאמנות עומדים בתוקף, אזי: )א( הסעד היחיד 

 לא תקיים את שהחברהוהבלעדי של הלווה במקרה 

התחייבויותיה לפי הסכם ההלוואה )להלן בסעיף זה: 

"( יהיה הזכות לבקש אכיפה של התחייבויות הפרה"

והוצאת צוי מניעה כנגדה; )ב( למעט הזכות  החברה

והוצאת צוי  החברהלבקש אכיפה של התחייבויות 
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מניעה כנגדה, הלווה לא יטען והוא מוותר בזאת על כל 

ענת הגנה אחרת זכות לקיזוז, תביעה שכנגד או ט

על יסוד ההפרה.  חברהשהיתה יכולה להיות לו כנגד ה

בנוסף, שום הוראה בהסכם ההלוואה תשפיע או תשנה 

בדרך כלשהי את הזכויות והסעדים המוקנים לנאמן 

לפי הסכמי השעבוד, לרבות הזכות לבצע כל פעולת 

אכיפה ביחס לבטוחות שניתנו לפי אותם הסכמים, 

בהסכם  חברהלו על זכויות הובקשר לשעבוד שניתן 

לפי השטר  חברהההלוואה להבטחת התחייבויות ה

 ואגרות החוב.

בהסכם הוגדרו אירועים מסוימים, אשר כל עוד הם  (11)

מתקיימים ולא ניתנה להם תרופה, ייחשבו לאירועי 

"(, ההפראירועי הפרה של הסכם ההלוואה )להלן: "

 ובכלל זאת האירועים הבאים: )א( אם תתקיים איזו

מהעילות לפירעון מיידי של שטר הנאמנות; )ב( אם 

יתקיים אירוע הפרה כלשהו לפי הסכמי השעבוד; )ג( 

פי -תשלום כלשהו שיש לשלמו על הלווה לא תפרעאם 

ימים מהמועד שנקבע לביצוע  5ההלוואה וחלפו  תנאי

אותו תשלום; )ד(  אם יחלו כנגד הלווה הליכי חדלות 

לה מפרק או כונס נכסים, פירעון או פירוק או ימונה 

 ימים.  45וההליכים או המינוי האמור לא יבוטלו בתוך 

במקרה שיתקיים אירוע הפרה אחד או יותר,  (12)

וכתוצאה מכך יחליטו מחזיקי אגרות החוב להעמיד 

את אגרות החוב לפירעון מיידי, אזי: )א( היתרה 

הבלתי מסולקת של קרן ההלוואה תועמד לפירעון 

די ואוטומטי; )ב( הנאמן יהיה רשאי מיידי באופן מיי

לממש את הבטוחות והסעדים שהועמדו לו לפי הסכמי 

 השעבוד.

כל הסכומים שייגבו על ידי הנאמן בעת מימוש  (13)

הזכויות והסעדים המוקנים לו לפי הסכמי המימון 

ישמשו בהתאם להוראת השטר לענין זה, וייחשבו 

 לתשלומים של הלווה על חשבון ההלוואה.

ל הוראה אחרת בהסכם ההלוואה או בכל על אף כ (14)

הסכם מימון אחר, כל ההתחייבויות והחבויות של 

הלוות לפי הסכם ההלוואה והסכמי המימון האחרים 

תהיינה מוגבלות כדי המידה שבה יהיה ניתן לקיימן 

ולשלמן מתוך הזכויות והנכסים המשועבדים, ולפיכך: 

של  )א( לא יינתנו סעדים כנגד נכסים אחרים כלשהם
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)ב( לא יינתנו סעדים כנגד בעלי הזכויות  -הלוות; ו

 ההוניות של הלוות או נכסיהם. 

הנאמן ומחזיקי אגרות החוב הינם בבחינת צד שלישי  (15)

 שהסכם ההלוואה נעשה לטובתו.

החברה לא תסכים לעריכת שינויים כלשהם בהסכם  (16)

ההלוואה אלא אם יתקיימו התנאים שנקבעו לענין זה 

 לשטר הנאמנות. 

"ב, בארהיורק -ניו מדינת דין הוא ההלוואה הסכם דין (17)

 לבתי נתונה להסכם בקשר הבלעדית השיפוט וסמכות

 ."בבארהיורק -ניו מדינת של המשפט

התחייבויות מסוימות של שותפות נאוויטס שניתנו לטובת  (ב)

Buckstone  

עיקריו  נחתם הסכם שתמציתBuckstone בין השותפות לבין 

", הלווה" -" וההסכםזה: "סעיף )להלן במתוארת להלן 

 בהתאמה(:

למעט אם יתקבל לכך אישור מוקדם בכתב מהלווה,  (1)

התחייבה השותפות לבצע כל פעולה סבירה שביכולתה 

לעשות כבעלת השליטה בחברה על מנת לגרום לחברה 

שלא לבצע פעולות אשר אסורות עליה לפי תנאי שטר 

יף זה: הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'( )להלן בסע

", בהתאמה( או פעולות אגרות החוב" -" והשטר"

שמהוות עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב לפי 

השטר, וכן פעולות נוספות שפורטו בהסכם )להלן: 

"(, למעט אם החברה נדרשת פעולות מוגבלות"

במפורש לבצע פעולה מוגבלת כאמור לפי כל דין 

ול דעת ישראלי או אם פעולה כזו אינה נתונה לשיק

פעולה החברה לפי תנאי שטר הנאמנות )להלן: "

"(. ככל שהדבר יהיה מעשי, תיתן מוגבלת הכרחית

החברה ללווה הודעה בכתב בדבר כוונתה לבצע פעולה 

מוגבלת הכרחית כאמור, ובמידה המירבית המותרת 

לפי כל דין ישראלי תפעל החברה בהתאם להוראות 

לבצע פעולה הלווה כדי לחלוק על הדרישה מהחברה 

מוגבלת הכרחית, אם ניתן באופן סביר לחלוק על 

דרישה כזו ובתנאי שלא יהיה בכך כדי לגרום להשפעה 

מהותית לרעה על החברה, ובתנאי שהלווה תישא בכל 

העלויות וההוצאות )לרבות הוצאות משפטיות( 

שתהיינה כרוכות בכך. בנספח להסכם פורטו הפעולות 

הרחבת סדרת אגרות  המוגבלות, ובכלל זאת: )א(
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לשטר; )ב(  2.2החוב או גיוס חוב נוסף כאמור בסעיף 

לשטר;  4.2 -ו 4.1רכישת אגרות חוב כאמור בסעיפים 

)ג( הפסקה של דירוג אגרות החוב או החלפת חברה 

לשטר; )ד( ביצוע פדיון  5.7מדרגת כאמור בסעיף 

לשטר;  5.14.2מוקדם ביוזמת החברה כאמור בסעיף 

לשטר;  5.15סקאות חריגות כאמור בסעיף )ה( עריכת ע

 6.2.9)ו( בקשה למינוי נציגות דחופה כאמור בסעיף 

לשטר; )ז( הסכמת החברה לפשרה כאמור בסעיף 

)א( לשטר; )ח( הסכמה לתיקון או שינוי תנאי 21.1

לשטר או בכל דרך אחרת; )ט(  23.3השטר לפי סעיף 

 החלפת בטוחות כאמור בנספח ב' לשטר; )י( זימון

אסיפה של מחזיקי אגרות החוב ע"י החברה כאמור 

)יא( הפרה מכוונת של  -בתוספת השניה לשטר; ו

התחייבויות מהותיות אחרות של החברה, למעט אם 

של איזה  Buckstoneההפרה נבעה מהפרה שביצעה 

 מהסכמי המימון. 

השותפות הצהירה והתחייבה, בין היתר: )א( כי תבצע  (2)

ה לעשות כבעלת השליטה כל פעולה סבירה שביכולת

התחייבותיה בחברה על מנת לגרום לחברה לקיים את 

לפי הסכם ההלוואה, ובכלל זאת התחייבות החברה 

לקיים את כל התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות 

קיום -החוב לפי השטר, אלא אם וככל שאי

קיום התחייבויות -ההתחייבויות האמורות נבע מאי

התרגום לשפה )ב( כי הלווה לפי הסכמי המימון; 

לתשקיף הסופי  6האנגלית של שטר הנאמנות ופרק 

שצורפו להסכם הינם שלמים במידה של החברה 

)ג( כי  -סבירה ומדויקים בכל ההיבטים המהותיים; ו

לא תאפשר לשותף הכללי בשותפות לרשום את זכותו 

לפי הסכם השותפות  6%על בשיעור -לקבלת תמלוג

 .המוגבלת עד לסיום ההסכם

בהסכם נקבעו הוראות לפיהן, בין היתר, במקרה  (3)

שהשותפות תפר את התחייבויותיה תהיה הלווה 

זכאית: )א( לפעול לאכיפת התחייבויות השותפות 

ולקבלת צוי מניעה כנגדה; )ב( להגיש כנגד השותפות 

)ג( במקרה שהשותפות לא  -תביעה לפיצוי כספי; ו

ל הלווה תשלם פיצוי כספי שנפסק כנגדה כאמור, תוכ

 (4) גם לממש את הבטוחה שתינתן לה כאמור בפסקה 

להלן. על אף האמור לעיל, למעט ביחס להפרת 

 (2) )ג( לסעיף  -ההתחייבויות הנזכרות בפסקאות )ב( ו
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לעיל, זכותה של הלווה לסעדים בגין הפרת 

ת מותנית בכך שההפרה היתה התחייבויות השותפו

הסיבה הישירה והעיקרית שגרמה לקבלת החלטה 

תקפה של הנאמן או של מחזיקי אגרות החוב לפירעון 

מיידי וזכותה להגיש תביעה לפיצוי כספי כנגד 

השותפות ולממש את הבטוחה במקרה שהשותפות לא 

תשלם את הפיצוי הכספי שנפסק כנגדה מותנית בכך 

בכל מקרה, י של אגרות החוב. שבוצע פירעון מייד

חבות השותפות בגין הפרה של הוראות ההסכם תהא 

מוגבלת להפסדים ונזקים ישירים בלבד שנגרמו ללווה 

 כתוצאה מההפרה. 

להבטחת התחייבויות השותפות לפי ההסכם, הוסכם  (4)

, Navitas Petroleum Holdings LLCבין הצדדים כי 

חברה בת  שהינה Navitas Buckskinחברת האם של 

בבעלות מלאה )בעקיפין( של השותפות )להלן בסעיף 

"(, תשעבד את כל הון המניות של חברת האםזה: "

Navitas Buckskin  :המוחזק על ידה )להלן בסעיף זה

"( לטובת הלווה בהתאם להסכם שעבוד המניות"

הסכם בין הצדדים )להלן בסעיף זה: " שנחתם

והתחייבויות  "(. הסכם השעבוד כולל, מצגיםהשעבוד

של חברת האם, ובכלל זאת כי: )א( חברת האם 

ויש  Navitas Buckskinמחזיקה בכל הון המניות של 

לה סמכות וזכות לשעבד את המניות לטובת הלווה; 

)ב( כי חברת האם תבצע את כל הפעולות ותמסור את 

כל המסמכים הנדרשים לצורך שעבוד המניות לטובת 

א תיצור שעבודים נוספים הלווה; )ג( כי חברת האם ל

ביחס למניות ולא תמכור או תעביר את המניות; )ד( כי 

חברת האם לא תסכים לשינויים מסוימים של מסמכי 

; )ה( כי חברת Navitas Buckskinההתאגדות של 

 Navitasהאם לא תשנה את מבנה ההון של 

Buckskinולא תאפשר ל ,- Navitas Buckskin  לבצע

גוני אחר, או למכור או להעביר את מיזוג או שינוי אר

עיקר נכסיה ולא תצביע בעד כל פעולה כאמור; )ו( כי 

  Navitas Buckskin -חברת האם לא תאפשר ל

להנפיק מניות נוספות או זכויות לקבלת מניות או 

זכויות לקבלת רווחים; )ז( כי חברת האם תמסור 

הודעה מיידית ללווה במקרה שיחול שינוי בשם או 

)ח( כי  -; וNavitas Buckskinזיהוי אחרים של  בפרטי

חברת האם תמסור ללווה הודעות בכתב במקרים 
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מסוימים, לרבות לגבי כל אירוע שעשויה להיות לו 

השפעה מהותית על שווי המניות המשועבדות. בהסכם 

השעבוד פורטו סעדים המוקנים ללווה במקרה של 

ובכלל הפרה וכן הוראות לגבי אופן מימוש השעבוד, 

זאת הוסכם כי במקרה של הפרת ההתחייבויות 

)ז( לעיל, לאור הקושי  –המפורטות בפסקאות )א( 

לקבוע את גובה הנזק שנגרם ללווה, ייחשב הנזק שווה 

 לשווי של המניות המשועבדות. 

 דירוג אשראי 5.15.7

אגרות החוב שהנפיקה החברה ושהינן במחזור, מדורגות נכון למועד 

 27כדלקמן: סטנדרד & פורס מעלות בע"מפרסום דוח זה על ידי 

 אופק הדירוג דירוג מועד הדירוג האחרון אגרות החוב

 יציב -ilA 12.12.2017 סדרה א'

 יציב -ilA 12.12.2017 סדרה ב'

 

 בנוגע לדירוג החברה למחזיקי אגרות החוב התחייבות 

במסגרת הנפקת אגרות החוב התחייבה החברה שתפעל לכך שאגרות 

נה מדורגות על ידי חברה מדרגת המאושרת על ידי החוב תהיי

הממונה על שוק ההון במשרד האוצר וזאת עד למועד הפירעון 

 המוחלט של כל התחייבויות החברה על פי אגרות החוב.

במידה ודירוג , אגרות החוביצוין כי בהתאם לשטר הנאמנות ל

, יהיו -ilBBBאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ירד מתחת לדירוג 

מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית רשאים לדרוש פירעון 

מוקדם של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב מהסדרה 

הרלוונטית בהתאם ליתר התנאים המפורטים בשטר הנאמנות 

 ובאגרת החוב הרלוונטיים. 

 שעבודים 5.15.8

ואגרות החוב )סדרה ב'( של החברה אגרות החוב )סדרה א'( 

על ידי )א( בטוחות שהועמדנה  טוחות אלו:בב מובטחותשבמחזור 

ח ב' לשטר נספל 3סעיף פי הסכמי השעבוד כמפורט בל הלוות

 בזיכיונותהלוות זכויות על כל , ובכלל זה שעבוד הנאמנות

Buckskin  (הלוותבטוחות )להלן: " לעיל 5.12 המתוארים בסעיף" ;

רה שעבדה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב את )ב( החב-ו

                                                      

 12.12.2017 בדבר הדירוג העדכני האמור שיקולי הדירוג וכן היסטורית הדירוגים, ראו דיווח מיידי מיום לפירוט  27
 . ל דרך ההפניה(, הנכלל בדוח זה ע2017-01-115830)מס' אסמכתא: 
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. "(בטוחות המנפיקהמלוא זכויותיה בהסכמי ההלוואה )להלן: 

שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסיה  החברהלפרטים בדבר התחייבות 

 הנאמנות. לשטר 5.11ף ראו בסעי

לתשקיף להשלמה של  2עותק של שטר הנאמנות צורף כנספח לפרק 

)מס'  10.7.2017, כפי שתוקן ביום 29.6.2017החברה מיום 

 (.2017-01-059080אסמכתא: 

להערכת החברה, היא לא תידרש בשנה הקרובה למקורות מימון  5.15.9

למעט  . האמור הינוהשוטפים עסקיהנוספים לצורך כיסוי תפעול 

 לעיל.  5.15.2 ידי הלוות המתואר בסעיף -החזר הוצאות על

  מיסוי 5.16

 .)פרק ג' לדוח זה( הכספיים לדוחות 8ראו ביאור  מיסוי לעניין

 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים 5.17

 :הפעילות תחום את המאפיינים סביבתייםה סיכוניםה בדבר פרטים להלן

 של שונים סיכונים קיימיםנפט וגז  שלקידוחים והפקה  בפעילות 5.17.1

מהתפרצות ו/או נזילה של נפט  הכתוצא היתר בין, לסביבה נזקים

לנבוע בין השאר מתקלות בציוד  שעשוייםו/או דליפה של גז טבעי, 

 הסיכונים חומרת. צפויים בלתי מאירועיםו/או בנהלי עבודה, ו/או 

 משתנה בהם והטיפול הניהול דרך ולפיכך, לאירוע מאירוע משתנה

  .היא אף

 שעניינה רבה לציהלרגו כפופה"ב בארה וגז נפט של הפיתוח פעילות 5.17.2

, הן ברמה הפדרלית והן ברמה המדינתית הסביבה איכות על הגנה

והגנה על קרקעות בהן נערכת ולים )כגון שחרור חומרים לאוויר 

פעילות החיפוש וההפקה של נפט וגז(. גופים פדרליים ומדינתיים 

רבים אמונים על אכיפת חקיקה סביבתית זו, וליישומה השלכות 

יות כספיות גבוהות. חקיקה זו מטילה אחריות ביצועיות ועלו

אזרחית ופלילית על הפועלים בניגוד להוראותיה. חוקים מסוימים 

מטילים מגבלות על קידוח נפט ו/או גז באיזורים המוגדרים 

כאזורים רגישים וכן חובות שונות למניעת זיהום, לרבות בדבר אופן 

החוק מטיל  איטום הקידוחים ונטישת בארות. במקרים מסוימים

"אחריות מוחלטת" לזיהום הסביבה, והגופים השונים האמונים על 

השמירה על הסביבה מוסמכים להטיל אחריות להוצאות הכרוכות 

וכיוצ"ב( על הפועלים  "Clean-Up Costs"בשימור הסביבה )נזקים, 

 -בתחום ללא צורך בהוכחת אשמה או רשלנות מצידם )כגון ה

Federal Compensation and Liability Act - Comprehensive 

Enviromental Response ,)בעלי על אחריות להטיל ניתן לפיו 

 בשטח שנגרמו נזקים על מסוים בשטח הפועלות וחברות קרקעות
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 בהם באזורים הסביבה לזיהום תרומתם בשל לו ובסמיכות האמור

 (.אלה גופים פועלים

נהל הליך משפטי , לא מתהחברהולמיטב ידיעת  הדוח למועד נכון 5.17.3

, בהן המשרה מנושאי מי/או והלוות  החברות כנגד נהלייו/או מ

  בקשר עם השמירה על הסביבה.

 הסביבה איכות דיני להוראות בהתאם תופועלהלוות  החברות 5.17.4

, ונכון למועד פרסום הדוח, לא ידוע Buckskin זיכיונות על החלים

בנכס  הלחברה על אי עמידה או חריגה מדרישות איכות הסביב

  .הנפט

  החברה פעילות על ופיקוח מגבלות 5.18

 כהגדרתה" חוב אגרות"חברת נחשבת ה פרטית חברה הינה החברה 5.18.1

 הינהו, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" מדווח"תאגיד וכ החברות בחוק

 ולהנחיות מכוחו שהוצאו תקנות להוראות, להוראותיו כפופה

 .הבורסה

 של והריבית הקרן מיתשלו לפירעון היחיד המימון ומקור הואיל 5.18.2

 לחברה הצפויים התקבולים הינו החברה שהנפיקה החוב אגרות

 של הפעילות מתחום מושפעת החברה פעילות, ההלוואה מהחזר

 פעילותן על החלים ופיקוח מגבלות לעניין בפרט, החברות הלוות

 :להלן כמפורט"ב בארה

 "בבארה לחקיקה החברות הלוות פעילות כפיפות 5.18.3

ם, הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בארה"ב החיפושי פעילות

כפופה לרגולציה רבה, הן ברמה הפדרלית והן ברמה המדינתית. 

 ,הגז/או ו הנפט חיפושי את מסדירות השונות החקיקה הוראות

מתן  יםמוסדר, היתר ביןפיהן, -ועל, ושיווקם הפקתם, פיתוחם

 סילוק, איטום, הקידוח אופןהיתרי קידוח וחיפוש, מיקום הקידוח, 

תשלום תמלוגים  חובת, בארות ונטישת בקידוח המשמשים חומרים

למדינה או לממשל הפדרלי )במקרה שהם בעלי הקרקע שבה נעשית 

 ועניינים"ב בארה המדינות בין וגז נפט שינועפעילות ההפקה(, 

 . הסביבה בהגנת הקשורים

 כפופה ב"בארה טבעי גזו נפט של, הולכה ושיווק הפקה פעילות

 Federal Energy -ה כגון, רגולטוריים גופים כמה של קוחלפי

Regulatory Commission (ה, הפדרלית האנרגיה ועדת-FERC ,)US 

Department of Energy (משרד   ,)האנרגיה של ארה"בUS 

Department of Interior (משרד  ,)הפנים של ארה"בUS Department 

of Transportaion (וגופים של ארה התחבורה משרד ,)רגולטורים"ב 

של מחלקת  יםהבא המשרדים. והמדינתית הפדרלית ברמה נוספים
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 קרקעותעל פעולות נפט וגז טבעי על  יםהפנים של ארה"ב מפקח

 פדרליות קרקעות) Bureau of Land Managementפדרליות: 

( BOEM-ה) Bureau of Ocean Energy Management-ה(, יבשתיות

 Bureau of Safety Environmental-ה 28(,ותימי פדרליות קרקעות)

Enforcement (ה-BSEE( )ימיות פדרליות קרקעות,)ו 29-Office of 

Natural Resources Revenue (תמלוגים, חכירה דמי על אחראי 

 ומשווקות המפיקות חברות(. פדרליות מאדמות אחרות והכנסות

 היתריב להחזיק נדרשותבאדמות מדינה ופדרליות  טבעי גזו נפט

 תחילת טרםידי הגוף הממשלתי הרלוונטי -על מאושרים קידוח

 . הקידוח

The Submerged Lands Act 

מסדיר את  1953משנת  האמריקאיSubmerged Lands Act (SLA )-ה

 ומדינותארה"ב היבשתי בין  מדףהמצויות ב קרקעותה חלוקת

-ידי בית-דין מאוחרים שפורסמו על-ופסקי ,SLA-ה פי על. החוף

 שטח בים הגובלת המדינ לכל הוקצההמשפט העליון של ארה"ב, 

 לכל אשרלמעט טקסס ופלורידה  ,קילומטרים 4.8 של החוף מקו

-ה פי עלקילומטרים.  16.66 של הוקצה שטח מקו החוף הןמ אחת

OCSLA (להלן כהגדרתו) ,המדינות לשטחי מחוץ הנמצאים שטחים 

 פדרלי בשטח נפט או גז הפקת"ב. ארה של בבעלות הםכאמור, 

, כאשר הפקת גז או נפט BSEE-וה BOEM-ה ידי-על מפוקחת

 גופיםידי -על מפוקחת תוהמדינשטחי  תוךמאיזורים הנמצאים ב

 .ומדינה מדינה בכל מפקחים

Outer Continental Shelf Lands Act  

 משנת האמריקאיOuter Continental Shelf Lands Act (OCSLA ) -ה

מסדיר את נושא מתן הזיכיונות , 1978 שנתב שתוקן כפי, 1953

 הנמצאים היבשתי המדף של שטחים באותםלחיפושים של נפט וגז 

 היבשתי"ב )המדף ארהתחת בעלות  קרי, המדינות לשטחי מחוץ

 של בהליך חכרהלה מוצעים הקידוח שטחי, זה חוקפי -על. (החיצוני

ההצעות  של עמידתן נבחנתהמכרז  שלמכרז. בשלב הראשון 

ההצעות, כאשר עבור כל מכרז נקבע מראש  וגובההמכרז  דרישותב

בהתאם לגודל שטח הזיכיון ועומק המים  הצעות להגשתרף מינימום 

 ההגבוה ההצעה נבחנתהמכרז,  שלשבו הוא ממוקם. בשלב השני 

                                                      

 הענקת תפקידיו בין"ב. ארה של הימיים המשאבים פיתוח ניהולהינו גוף ממשלתי האחראי על  BOEM-ה  28
 אנרגיה של פיתוח, וגז נפט ופיתוח חיפוש תכניות על ופיקוח ניהול, משאבים של הערכה, ימיים פדרליים זיכיונות

 .סביבתיים ומחקריםNational Environmental Policy Act (NEPA )-ה של ניתוח, מתחדשת
הינו גוף ממשלתי האחראי על פיקוח בטיחותי וסביבתי על פעולות גז ונפט ימיים, כולל מתן היתרים  BSEE-ה  29

וביצוע בדיקות לפעולות גז ונפט ימיים. בין תפקידיו פיתוח ואכיפה של רגולציית בטיחות וסביבה, מתן היתרי 
וע בדיקות, פרויקטים של רגולציה ימית, מתן מענה לדליפות נפט והטמעת חיפוש פיתוח והפקה ימיים, ביצ

 תכניות ציות.
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 העתידיות ההכנסותבאשר לגובה  הממשלהערכות  מול אלביותר 

תימכרנה  בזיכיוןכויות והז ההצעהאת  דחהיאם  קבלהתל ותעשויש

לשינויים בשווי בגין גלישה  מותאמותבמועד מאוחר יותר, 

 ושינויים החדש למכרז המכרז ביטול ביןפוטנציאלית של מאגרים 

. ההצעה הגבוהה ההפקה בזמן שישררו במחירים לחול שעשויים

באשר  הפדרלי הממשלביותר תזכה בזיכיון אם היא עונה על ציפיות 

 ההצעה, בכפוף לעמידה בתנאי המכרז. להכנסה ממענק 

 לממשל הזיכיון בעל משלם לזיכיון בתמורה, OCSLA-הפי -על

(, במכרז הזכיה לאחר מידפעמי )המשולם -חד הצעה מענק הפדרלי

 ותמלוגים הזיכיון תקופת לאורך המשולמים שנתיים חכירה דמי

 דמי גובה. רישיוןה משטח גז או נפט של הפקה בגין המשולמים

ועומק המים שבו  זיכיוןה שטח גודל לפי נקבע השנתיים ירההחכ

קובע דמי שכירות מינימליים לאקר  OCSLA-הוא מצוי, כאשר ה

בהתאם לפרמטרים האמורים, בעוד גובה דמי השכירות בפועל נקבע 

, שיעור התמלוגים המינימלי OCSLA-הפי -על. BOEM-ידי ה-על

 Mineral-ההעמיד  2007 בשנת אך, מההפקה 12.5%הינו 

Management Services (MMS)30  הפקה עלאת שיעור התמלוגים 

 . 18.75% על וענקו מאותה עתהחדשים ש ימיים פדרליים זכיונותמ

שנים )תלוי  10 - 5לתקופה של  וענקי הזיכיוןקובע עוד כי OCSLA -ה

 שטח נמצא שבו בעומק)תלוי  מסויימים, ובמקרים 31בעומק המים(

שנים  בשלוש רישיוןה תרות להאריך את תקופאפש ישנה( זיכיוןה

המטרה במהלך התקופה הראשונית.  עומקבוצע קידוח ל אםנוספות 

 עוד כל בתוקף זיכיוןה יישאר נפט או גז הפקת תחילת של במקרה

כל עוד  או, (paying quantities)בכמויות מסחריות  מפיקה הבאר

בארה"ב, או י שאושרו פ, כמחדש עיבודקידוח או מבוצעותפעולות 

 זמנית כפי שנקבע אחרת על ידי הרגולציה הפדרלית )למשל, הפסקה

(suspension )ה ידי-על תשנקבע-BSEE) . 

 זכויות העברת; והפקה קידוח היתרי מתן

 בקרקעות המצויים מינרלים החיפושים וההפקה של זכויות ב"בארה

 פי-על מוענקות הפדרלי הממשל של או מדינות של בבעלות המצויות

 פדרלית בבעלות זיכיוןחוכר של . (Lease Agreement) החכרה חוזי

 או החכירה)זכויות  הזיכיון בשטח זכויותיו את להעביר רשאי

                                                      

 Bureau of -ו Bureau of Ocean Energy Management (BOEM)לשתי רשויות,  2011פוצלה בשנת  MMS-ה  30
Safety and Enviromental Enforcement (BSEE). 

 לשטחים, שנים חמש של לתקופה יינתנו מים מטר 400 עד של מקיםבעו המצויים לשטחים זכיונות כי קובע החוק  31
 בשלוש להארכה אפשרות עם שנים חמש של לתקופה יינתנו מים מטר 800 -ל מטר 400 שבין בעומקים המצויים

 עם שנים שבע של לתקופה יינתנו מטר 1,600-ל מטר 800 שבין בעומקים המצויים לשטחים, נוספות שנים
 לתקופה יינתנו מטר 1,600 מעל של בעומקים המצויים לשטחים וזכיונות נוספות שנים לושבש להארכה אפשרות

 . שנים עשר של
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 ,המדינתית ברמה. BOEM-ה של אישורל בכפוף( ההפעלה זכויות

 .המדינתיים הגורמים לאישור כפופה להיות עשויה זכויותה העברת

 וגז נפט הולכת

 -ארה"ב מוסדרת באמצעות שני חוקים עיקריים: הנפט וגז ב הולכת

Natural Gas Act  המסדיר"(, הטבעי הגז חוק)להלן: " 1938משנת 

, Interstate Commerce Act of 1887 -הגז הטבעי, וההולכת את 

 הנפט.  הולכתאת  המסדיר

 הולכה לתשתיות שווה גישה לאפשר, עקרון בסיסי הוא שיש ככלל

ועדת  של הנחיהפי -על. בשוק שחקניםה לכל (אחסון לרבות)

לפי חוק על נושא שינוע הגז הטבעי  האמונההאנרגיה הפדרלית, 

הולכה של גז טבעי  צינורותקווי  מפעילי עלמדינתי בארה"ב, -הבין

 הגז לספקי שוויוני בסיס על (open access)" פתוחה"גישה  אפשרל

 י ההולכהותנאי מתן שירות ההולכה מחירי כאשר"ב, בארה השונים

ידי יו"ר הוועדה. יצוין, כי גם ברמה המדינתית קיימות -מפוקחים על

 הוראות חוק המחייבות בעלי אמצעי הולכה לאפשר "גישה פתוחה"

 כאשר חדשים ללקוחות גישה לאפשרחובה  איןלספקים המורשים. 

 יחד אך, זאת המאפשרים מתקנים אין כאשר או זמינה קיבולת אין

 זמינה קיבולת לספק מסוגלים היותינורות הגז לעל קווי צ ,זאת עם

 או מחירים, סוגים, השירות משך, השירות באיכות הבחנה ללא

 קוויזאת,  לעומת. הקיימים הלקוחות לכל המשונע הגז של נפחים

 שמבקש מי לכל הולכה שירותי לספק חייבים נפט להולכת צינורות

 צרכן כאשר ,לפיכך. מוגבלת הקיבולת כאשר אפילו, שכזה שירות

 הלקוחות, מוגבלת הקיבולת בוש צינורות לקו גישה מבקש חדש

 לאפשר מנת על, להם שהיתה מהקיבולת לאבד עלולים הקיימים

 ועדת של נוספות הנחיות .ההולכה שירותיל גישה החדש ללקוח

-בין צינורות קו מפעיל שאינו מי כל כי קובעותהאנרגיה הפדרלית 

 צדל טבעי גז למכורמצד שלישי או  טבעי גז לרכוש רשאי מדינתי

 נוספים לכללים מחויבות וללא, מפוקחים לא שוק במחירי שלישי

 .הפדרלית האנרגיה ועדת של

 הסביבה איכות

 שעניינה רבה לרגולציה כפופה"ב בארה וגז נפט של הפיתוח פעילות

, הן ברמה הפדרלית והן ברמה המדינתית הסביבה איכות על הגנה

רים לאוויר והגנה על קרקעות בהן נערכת פעילות )כגון שחרור חומ

ההפקה של נפט וגז(. גופים פדרליים ומדינתיים רבים אמונים על 

אכיפת חקיקה סביבתית זו, וליישומה השלכות ביצועיות ועלויות 

כספיות גבוהות. חקיקה זו מטילה אחריות אזרחית ופלילית על 

ילים מגבלות על הפועלים בניגוד להוראותיה. חוקים מסוימים מט
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קידוח וחיפוש נפט ו/או גז באיזורים המוגדרים כאזורים רגישים וכן 

חובות שונות למניעת זיהום, לרבות בדבר אופן איטום הקידוחים 

ונטישת בארות. במקרים מסוימים החוק מטיל "אחריות מוחלטת" 

לזיהום הסביבה, והגופים השונים האמונים על השמירה על הסביבה 

הטיל אחריות להוצאות הכרוכות בשימור הסביבה מוסמכים ל

וכיוצ"ב( על הפועלים בתחום ללא צורך  "Clean-Up Costs")נזקים, 

 Federal Compensation -בהוכחת אשמה או רשלנות מצידם )כגון ה

and Liability Act - Comprehensive Enviromental Response ,)לפיו 

 בשטח הפועלות וחברות קרקעות בעלי על אחריות להטיל ניתן

 תרומתם בשל לו ובסמיכות האמור בשטח שנגרמו נזקים על מסוים

 .  אלה גופים פועלים בהם באזורים הסביבה לזיהום

   בטיחות

 Federal Occupational Safety -להוראות ההלוות כפופות  החברות

and Health Act  וכן לחקיקה מדינתית, שעניינן הגנה על בריאות

 Safty-ועל בטיחות סביבת העבודה. בהתאם להוראות ההעובדים 

and Health Act ,לרשויות, ןלעובדיה לספקהלוות צריכות  החברות 

)ככל תפיקנה  הן שאותם המסוכנים החומרים בדבר דעימ ולציבור

 .שימוש ותעוש ןה שבהם או( נהשתפיק

 ייבוא וייצוא של נפט וגז

ז טבעי, כולל גז טבעי נוזלי, לפי חוק הגז הטבעי, ייבוא או יצוא של ג

 Department of)האנרגיה האמריקנית  מחלקתמצריך אישור של 

Energy) . 

 אסור היה, 1975משנת  Energy Policy and Conservation Act -ה לפי

, 2015 בדצמבר 18 ביום, זאת עם יחד"ב. מארה גולמי נפט לייצא

 ללא מריקאיא גולמי נפט של היצוא את המתיר חוק חוקקה"ב ארה

 ימשיך סנקציה או אמברגו עליהם שהוטל למדיניות ייצוא. רישיון

ייצוא של מוצרי נפט מזוקק מותר באופן כללי .באישור חייב להיות

 כלשהו. אישורקבלת  מצריך אינוו

 לאומיותנהשקעה זרה והתחייבויות בי

 על זר תכל עסקה עם או של אדם זר, אשר עלולה להוביל לשליט

 The Committee of Foreign -הי, נתונה לפיקוח של עסק אמריקא

Investments in the U.S. (CFIUS אין .)הודעה מראש ל חובת-CFIUS 

עשויה ליזום ביקורת על עסקאות גם לאחר  CFIUSעל עסקאות, אך 

-השנחתמו אם לא הוגשה בקשה לאישורן טרם שנחתמו. יתר על כן, 

Mineral Leasing Act על בעלות זרה על חוזי  אוסר 1920 משנת

 .מקומית אמריקאיתחברה ב החזקהאלא דרך  החכרה
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 מהותיים הסכמים 5.19

 מהותיים בהסכמים התקשרה לא החברה, זה הדוח למועד ועד הקמתה ממועד

 :למעט, החברה של הרגילה העסקים בדרך שאינם

 (.לעיל 5.15.6 ף בסעי כמפורט)לחברות הלוות  ההסכמי ההלווא 5.19.1

וכל ההסכמים  ,לאגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'(הנאמנות  ישטר 5.19.2

 .והמסמכים המצורפים או נלווים להם

 החברהכתב התחייבות בין השותפות לבין  5.19.3

לפיו לחברה,  כתב התחייבות העניקה השותפות 2017ביוני  28ביום 

לאגרות החוב של כלפי החברה והנאמן  השותפותאישרה והתחייבה 

 כדלקמן: ברה הח

אין ולא תהיה כל זכות בנכס כלשהו של החברה, לשותפות  (א)

 32והיא לא תיחשב כנושה של החברה;

לא הוגשה כנגד השותפות ו/או השותף הכללי בקשה למינוי  (ב)

כונס נכסים או מפרק או בעל תפקיד אחר ולא ניתן צו בעניין 

מעניינים אלו או כל הליך מקביל להליכים אלו ולמיטב 

שותפות לא עומדת להיות מוגשת בקשה לצו או ידיעת ה

מתקיים כנגד הנ"ל הליך חקירה מנהלי ולא  למינוי כאמור

 כלשהו;

מוותרת באופן בלתי חוזר על כל זכות או סמכות  השותפות (ג)

שהיתה קיימת לה אלמלא התחייבות זו לפתוח בהליכים 

שיגרמו לפירוק, חיסול או סיום חייה בצורה אחרת של 

ליכים לאישור הסדר נושים בחברה או החברה, או בה

 ;הקפאת הליכים או כל הליך מקביל להליכים האמוריםל

תפרסם דוחות כספיים נפרדים )סולו( של  השותפות (ד)

השותפות, ולכל דוח כספי מאוחד שתפרסם השותפות תצורף 

הבהרה כי החברה הינה ישות משפטית נפרדת בעלת נכסים 

 ;וזכויות נפרדים

ני כל נושה איתו היא מתקשרת כי תבהיר בפ השותפות (ה)

החברה הינה ישות משפטית נפרדת בעלת נכסים וזכויות 

 נפרדים מהשותפות.

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 5.20

לצורך השגת השותפות  ידי (, אשר הוקמה עלSPC) יעודית חברה הינה החברה

תשלום חלקן בעלויות תכנית ו, Buckstone-ו Navitas Buckskin עבור מימון

                                                      

 .השותפותידי -על ונרכשו החברהידי -על שהונפקו חוב אגרות על חל אינו האמור, ספק להסרת 32
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כמפורט בסעיף  לכך והנלוותוביצוע כל הפעולות הכרוכות הנפט  נכסשל  פיתוחה

  .לעיל 1.3 

  סיכון גורמי 5.21

הינו  של החברההיחיד לפירעון אגרות החוב  המקורנכון למועד הדוח, 

והאפשרות  Buckskinתקבולים שיתקבלו בידי החברות הלוות בגין נכס הנפט ה

, אם וככל שתהיה חברהד מימון מחדש של ההלוואות שתקבלנה מהלבצע בעתי

 להביאעל ידי החברה  שהונפקוהמשקיעים באגרות החוב  על. לפיכך, להן

 פעילותןביחס לו Buckskinהנפט  נכסבחשבון את אותם גורמי סיכון החלים על 

 אגרות של פירעוןה, אשר יש בהם כדי להשפיע על יכולת של החברות הלוות

 .החוב

בהוצאות כספיות  הכרוכ טבעי פיתוח של תגליות נפט וגז בתחום, פעילות ככלל

, בעיקר מהטעמים ממשי של איבוד מלוא כספי ההשקעה סיכון כספיבגדולות ו

הפקת  שלהמפורטים להלן. הדברים מקבלים משנה תוקף בכל הנוגע לפעילות 

 בים. וגז טבעי נפט

 על לרעה להשפיע עלולה שהתממשותם העיקרייםפירוט של גורמי הסיכון  להלן

  :הקיימית של החברה החוב אגרות של הפירעון יכולת

לפרוע  לוותה חברותהכל אחת מ של היכולת: לוותה חברותב תלות 5.21.1

, היתר בין, תלויה, החברהידי -להן על ושהועמדההלוואות את 

, ביכולתן לגייס הון ובהצלחת לוותה חברותהכל אחת מ של בחוסנן

 של התממשותם. Buckskin הנפט נכסבמסגרת  עסקיתפעילותן ה

 של ביכולתן לפגוע עלול, להלן שיפורטו הסיכון מגורמי יותר או אחד

 על להשפיע ובכך ההלוואה את לפרוע לוותה חברותהכל אחת מ

 .החוב אגרות את לפרוע החברה של יכולתה

 המידע בקבלת הקשור בכל לוותה חברותב תלות לחברה כי יצוין

 עליה שיחולו הדיווח בחובות לעמוד מנת על לחברה דרוש שיהא

 .מכוחו והתקנות ערך ניירות חוק מכוח

 מקרו סיכוני

: מחירי הנפט והגז הטבעי הטבעי והגז הנפט במחירי תנודתיות 5.21.2

הנפט הינו גורם מרכזי המשפיע  מחירמאופיינים בתנודתיות חריפה. 

. כך למשל, עיטב וגז נפטופיתוח של  בהפקהעל כדאיות ההשקעות 

 על לרעה להשפיע עלולה חליפיים ודלקים הגז, הנפט במחירי ירידה

אמנם במחירי הנפט  עליה. Buckskin מפרויקט ההפקה כדאיות

הרווחיות הפוטנציאלית של החברות הלוות ותגדיל את ההכנסות 

 מחירי ועליית קידוח ציוד של זמינותגם לפגוע בעלולה אולם היא 

זה הוא  סיכון Buckskinשל פרויקט א' 1ס לשלב . ביחקידוח שירותי

מכאן נמוך, היות שמרבית החוזים כוללים סיכום על עלויות. 

 שהסיכון העיקרי במקרה דנן הינו ירידה במחירי הנפט.
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 העולמית ובכלכלה בפרט"ב בארה הכלכלי במצב הרעה יצוין כי

, טבעי וגז נפט של הצריכה היקף על לרעה להשפיע עלולה בכלל

 .והגז הנפט במחירי לירידה לגרום עשויה לפיכךו

 ענפיים סיכונים

 של הפרויקטוהיעדר כיסוי ביטוחי מספיק  תפעולו הקמהסיכוני  5.21.3

 חשופותנפט וגז  הפקת של: פעולות ומתקנים של ספקים וקבלנים

נוזלים, נפט וגז  שלכגון התפרצות בלתי מבוקרת  ,סיכונים מגווןל

וטטות בור הקידוח והתלקחות, מבור הקידוח, התפוצצות, התמ

לגרום  עלולאשר כל אחד מהם , תאונות ואירועים אחרים, תקלות

להרס או נזק של בארות נפט או גז, מתקני הפקה, ציוד, גוף ורכוש. 

כלים בבור הקידוח באופן שהמשך  הילכדות הואסיכון נוסף אפשרי 

של  התרחשותהקדיחה יהיה בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות. 

 להיגרםתוצאות חמורות יותר ועלולים לה  יש ,אירועים כאמור בים

קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים  ,נזקים כבדים. כמו כן

עקב התפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או דליפה של  סביבתימזיהום 

כונים יגז. אין כל בטחון שיושגו כל הביטוחים הדרושים לכיסוי הס

ידי פוליסות הביטוח שיושגו -נתן עליכיסוי שיוכי האם בכלל "ל הנ

יקבע על ידי הביטוח  והיקף סוגכי ההחלטה על  ,יהיה מספיק. יצוין

תוך התחשבות, בין היתר, בעלות הביטוח, טיבו והיקפו של המפעיל 

 עשוי מסוימיםהכיסוי המוצע והסיכונים הצפויים. לגבי ביטוחים 

 .לרוכשםלהחליט שלא המפעיל 

 גודל לגבי ההערכות: ומשוערים חלקיים נתונים על הסתמכות 5.21.4

 על, בין היתר,מתבססים וב והמשאבים רזרבותהו Buckskin פרויקט

 בתקופה בפרויקט המוערכת והגז הנפט כמות. והשערות הנחות

 מומחים של דעת חוותפי -על, היתר בין, שנה מדי נקבעת המדווחת

הנחות ונתונים  ם. ישנוגז נפט מאגרי של רזרבות להערכת חיצוניים

רבים המשפיעים על תוצאותיהן של הערכות רזרבות ושינויים 

בהנחות ו/או בנתונים כאמור עשויים להביא לשינויים משמעותיים 

לעניין  דוחבהמידע המופיע  לאור האמור יצוין כי בהערכות.

הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על  בפרויקט םמשאביה

  כמויות מדויקות.

: הפרויקט להשלמתזמנים הלוחות בלחריגות בתקציב ו ותאפשר 5.21.5

 פיתוחעלויות משוערות ולוחות זמנים משוערים של ביצוע פעולות 

להיות בהן סטיות.  עלולותכלליים בלבד ו אומדניםמבוססות על 

וכן גורמים אחרים עלולים לגרום  פיתוחה פעולותתקלות תוך כדי 

מעבר בהוצאות  חריגותבלוחות הזמנים ולמשמעותיים  עיכוביםל

 . מתוכנןה תקציבל
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: תנאי ים סוערים ומזג אויר בלתי תלות במזג אוויר ובתנאי ים 5.21.6

עלולים לגרום  ,צפויים בלתי אחרים טבע אירועי גם כמו, מתאים

לנזקים בציוד ולדחיות בלוחות הזמנים. דחיות כאלה עלולות לגרום 

  לייקור העלויות הצפויות.

מספר יוזמות בעבר : בארה"ב, הוצעו סקאליתשינויים במדיניות הפי 5.21.7

לשנות את המשטר המיסויי החל נכון להיום על חברות לולות אשר ע

בתעשיית הנפט והגז, באופן שיגדיל את היקף המיסוי החל על 

חברות הפועלות בתחום זה. יישומן של יוזמות אלה אם תתקבלנה, 

בתחום זה ם לרעה על תאגידים הפועליכולן או חלקן, צפוי להשפיע 

  . לוותה חברותהבארה"ב, ובכללן 

ת על מערכות ונסמכ לוותה חברותה: סיכוני סייבר ואבטחת מידע 5.21.8

. תקלות במערכות מידע וכשלים באבטחת המידע, ןבפעילותמידע 

, עלולים לוותה חברותהידי פריצה למערכות המחשוב של -לרבות על

ערכות לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול השוטף של המ

העסקית ואף במקרי קיצון לאובדן מידע, ולהסב  ןהתומכות בפעילות

עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע. בנוסף, פגיעה מכוונת 

עלולה לגרום לזליגת מידע  לוותה חברותהבמערכות המידע של 

 . ןלגורמים לא מורשים ולפגיעה בשלמות המידע שבידיה

הצלחת תכנית הפיתוח של : טשותפים האחרים בנכס הנפב תלות 5.21.9

נכס הנפט מותנית, בין היתר, בכך שכל השותפים ישלמו במועדים 

הנדרשים את מלוא חלקם בעלויות הפיתוח ויקיימו את יתר 

התחייבויותיהם לפי הסכמי הפרויקט. במקרה שאחד השותפים לא 

ישלם את חלקו בעלויות הפיתוח או יפר התחייבויות אחרות, אין כל 

בעצמם או  תר השותפים בנכס הנפט יוכלו לממן את חלקובטחון שי

 .באמצעות שותף חדש שיחליפו

בזיכיונות  המחזיקים: תלות בקבלנים, ציוד ושירותים מקצועיים 5.21.10

Buckskin הטיפול בפלטפורמת המחזיקים עם בהסכם התקשרו 

 טיפול שירותי לבקסקין תספק הפלטפורמה לפיו, Lucius הצפה

 הזרמתם מכן ולאחר, הזיכיונות משטח פקושיו הטבעי והגז בנפט

 לחברות שקיימת ומכאן, לפלטפורמה המחוברים ההולכה לצינורות

 הפלטפרומה ידי-על להם שיוענקו והשירותים בציוד תלות הלוות

 )ד(6.5.12.14  סעיף ראו, זה הסכם אודות נוספים לפרטים. כאמור

עיכובים ל להביא עלול בהסכם שנקבעו התנאים קיום-אי. ללעי

קבע לביצוע העבודות, או חלק מהן, יישמשמעותיים בלוח הזמנים 

 וכפועל או לפגוע ביכולת הזרמת הנפט והגז ללקוחות של בקסקין

ח האדם המתאימים ורוב הציוד וכ שכן, גבוהות עלויות יגרור יוצא
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ופגיעה  זמנה בפרקי זמן קצריםניתנים לה לא"ל הנפעולות הלביצוע 

 .בהכנסות

 מפרויקטלשווק נפט וגז  הלוות החברותשל  ןיכולתכמו כן, 

Buckskin  תלויה בזמינות ובקיבולת של צינורות להובלת נפט וגז

ותשתיות אחרות לאיסוף ועיבוד נפט וגז, הנמצאים בבעלות של 

 .ןצדדים שלישיים ואינם בשליטת

: לרגולציה בארה"ב וסיכוני ציות ותלוה חברותה פעילות כפיפות 5.21.11

 ומשתנה מורכבת לרגולציה כפופהבארה"ב  לוות חברותה פעילות

 תחרות, שחיתות מניעת שעניינם ותקנות חוקים כגון, תכופות

 הסביבה איכותיבוא, -יצוא הגבלות, הון הלבנת, עסקיים והגבלים

 לולע ןעובדיה/או ו ןיד-ציות לחוקים ולתקנות אלה על אי .ומיסוי

 .כבדיםאו אזרחיים  יםפלילי קנסותו/או  סנקציותלגרור הטלת 

 לוותה חברותהלהטיל על  עלוליםשינויים ברגולציה סביבתית 

  לשם יישום הוראות החוק.   ןהוצאות משמעותיות נוספות בפעילות

נזקים שונים כיסוי יבוטחו בהלוות  חברות: הביטוחי כיסוי היעדר 5.21.12

 הסיכונים כל לא אך, ןפעילותאשר עלולים להיגרם בקשר ל

)חלקם  הנערכות מעת לעת השונות בפוליסות מכוסים האפשריים

 הביטוח ותקבולי(, או שלא מכוסה בכלל מכוסה באופן חלקי בלבד

את מלוא היקף הנזקים ו/או את כל  יכסו בהכרח לא לפיכך

אבדן , שלישיים לצדדים נזקים ייןלענ לרבותההפסדים האפשריים )

 נזק לעניין והן אפשרי הכנסות אבדןבאר, הוריקנים, שליטה על 

אשר נערכו  הביטוחים, נזק, במקרה של משכך(. סוג מכל לרכוש

 הנזקים מלוא לכיסוי להספיקבכלל או שלא  לכסותשלא  עלולים

ו/או לצדדים שלישיים, לרבות בכל הנוגע לנזקי  הלוות לחברות

המשיך לרכוש פוליסות כן, אין כל ודאות כי ניתן יהיה ל כמוזיהום. 

מתאימות בעתיד בתנאים מסחריים סבירים או בכלל. זאת ועוד, 

 ו/או המפעיל הלוות החברות ותלגבי ביטוחים מסויימים עשוי

 .כלל לרוכשםלהחליט שלא 

מותנה  Buckskinשל זיכיונות  םתוקפ: זיכיונותפקיעה של  5.21.13

 SOP-ו/או בתנאי ה הזיכיוןבתנאי  יםהקבועהתנאים  התקיימותב

במקרה לעיל.  5.12.5  , כמפורט בסעיףאם ניתן והאפשרות להאריכו

של ם . הארכת תוקפו הזיכיונותקעויפ יכולשל אי מילוי התנאים, 

הינה בשיקול דעת הרשויות , אם ניתן( SOP)או של זיכיונות 

לצמצם את ו א, כאמורבקשה המוסמכות הרשאיות לסרב ל

 םתנאים נוספים. אי עמידה בתנאיב םלהתנות ואהזיכיונות 

 SOP -תכנית העבודה שנקבעה בבאו הזיכיון  תנאיב הקבועים

 בזכויות שהושקעובדן הזכויות וכל הכספים ולהביא לא יםעלול
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לאור פעילות הקידוחים המבוצעת אלה עלולים לרדת לטמיון. 

 -רלבנטית, השותפים בבשטחי באקסקין, ובהתאם לרגולציה ה

Buckskin  קיבלו אישור מטעםBSEE  לפיו הרשיון יעמוד בתוקף

עד לשנה לאחר תום הפעולות )כהגדרתן בתקנות( ולפיכך, בשלב זה 

נוסף. כפי שצויין, מעת שתחל הפקה  SOPאין צורך באישור 

 בפרויקט, הרשיון יעמוד בתוקף עד לסיום ההפקה.

 :ם המבטיחים את אגרות החובגורמי סיכון הקשורים לשעבודי 5.21.14

את אגרות החוב, לרבות יצירתם, תחולתם,  המבטיחיםהשעבודים 

כפופים להוראות הדין הרלוונטיות  ,מגבלותיהם והאפשרות לממשם

בהיבטים שונים,  שונים מדיני הבטוחות החלים בישראלהבארה"ב 

קיימים הבדלים שחלקם עשויים להיות משמעותיים. כך למשל, 

ן היקף וטיב סמכויותיו של בית משפט של פירוק בישראל ניכרים בי

 United States -בית משפט אמריקאי בהליכים לפי השיש ללאלו 

Bankruptcy Code ככלל, לבית משפט של פירוק בארה"ב סמכויות .

נרחבות ביותר להפעיל שיקול דעת ולהחליט על יסוד שיקולי צדק 

גביל באופן משמעותי את ויושר במסגרתם הוא עשוי, בין היתר, לה

זכותם של נושים מובטחים לאכוף שעבודים שניתנו להם ונרשמו 

כדין. קיים שוני רב גם בין דיני הבטוחות בישראל ובארה"ב בקשר 

לשעבוד זכויות ונכסי נפט. בעוד שבישראל נרשמים שעבודים על 

מרשם זכויות נפט בפנקס הנפט בו מנוהל גם רישום הזכויות, 

מנוהל על ידי הרשות פדראליים ימיים כיונות נפט יז שלהזכויות 

אך הדין הפדראלי אינו מסדיר  BOEM)הפדראלית המוסמכת )

ל זיכיונות כאמור במרשם הפדראלי, ויצירת שרישום של שעבודים 

בניגוד לדין ) שעבוד אף אינה טעונה אישור של הרשות הפדראלית

יים נרשמים לפי כיונות פדראלי. חלף זאת, שעבודים של ז(בישראל

דיני המדינה שחוף הים שלה קרוב לשטח הזיכינות )לואיזיאנה 

(, ושעבודים אלו נרשמים על בסיס Buckskinבמקרה של זיכיונות 

)בדומה  פרטי הזיהוי של החייב ולא על פי פרטי הזיהוי של הנכס

. לשעבוד בישראל של נכס שלא מתנהל לגביו מרשם זכויות בעלות(

של של השעבודים המבטיחים את אגרות החוב  היצירה והרישום

, בוצעו על פי ייעוץ משפטי וחוות דעת של עורכי הדין של החברה

הרלוונטיים, בהתאם לאופן בו  םהמתמצאים בדיניבארה"ב החברה 

בעסקאות דומות, אך יש  מקובל ליצור ולרשום שעבודים מסוג זה

ות בעת להביא בחשבון, מן הטעמים המפורטים לעיל, כי האפשר

הצורך לממש שעבודים כאמור עשויה להיות שונה מהותית 

מהמאפשרות לממש שעבודים מקבילים אילו היו נוצרים לפי הדין 

 הישראלי.
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פי טיבם -להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על בטבלה

(, לוותה חברותלסיכונים מיוחדים ו )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים

 : פי השפעתם-, עלהחברהכות אשר דורגו בהתאם להער

 החברה עסקי על הסיכון גורם של ההשפעה מידת
 

  גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה השפעה

  X לוותה חברותב תלות 

 מקרו סיכוני   

  X והגז הנפט במחירי תנודתיות 

 ענפיים סיכונים

 X   סיכוני הקמה ותפעול והיעדר כיסוי
תקנים ביטוחי מספיק של הפרויקט ומ

 של ספקים וקבלנים

 X   הסתמכות על נתונים חלקיים
 ומשוערים

 X   אפשרות לחריגות בתקציב ובלוחות
 הזמנים להשלמת הפרויקט

  X ים ובתנאי אויר במזג תלות 

 X  הפיסקלית במדיניות שינויים 

X   מידע ואבטחת סייבר סיכוני 

 X  שותפים האחרים בנכס הנפטב תלות 

 X  ציוד ושירותים קבלניםב תלות ,
 מקצועיים

 X  החברות הלוות  פעילות כפיפות
 ציות וסיכוני"ב בארה לרגולציה

 X  ביטוחי כיסוי היעדר 

 X  זיכיונות של פקיעה 

X    גורמי סיכון הקשורים לשעבודים
 המבטיחים את אגרות החוב

 

ל סמך ההערכה הינה ע החברהפעילות  מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על

 בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
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 מקצועיים מונחים נספח

 .וגז נפט לחיפושי הקשורות הפעולות סך –"אקספלורציה" 

 .ומימן מפחמן המורכבות תרכובות שהם וגז לנפט כולל שם; פחמימנים –"הידרוקרבונים" 

נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף, אינטרס בנכס  -( WORKING INTEREST) "זכות השתתפות"

באופן יחסי לחלקו, בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט, פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק 

 יחסי מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה, לאחר רכישת זכות ההשתתפות.

 – "חיפוש נפט"

 קדיחת נסיון; (1)

ות וניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיאוכימיים כל פעולה אחרת לחיפוש נפט, לרבות בדיק (2)

 ודומיהם, וכן קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות בלבד.

 כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס מסחרי. – "כמויות מסחריות"

בדיקות המבוצעות במהלך הקידוח או לאחריו לרישום רצוף של תכונות הסלעים ותכולתם,  –" לוגים"

 ומטרתן לאתר את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא מאגרי נפט ו/או גז.

 Petroleum Resources Management System" -"(SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול מערכת"

 בתחום גיאולוגים של האמריקאי הארגון(, SPE) הפטרוליום מהנדסי איגודידי -על שפורסמה כפי", (2007)

(, SPEE) הפטרוליום הערכת מהנדסי ואיגוד( WPC) לפטרוליום העולמית המועצה(, AAPG) הפטרוליום

 .לעת מעת שתתוקן וכפי

ידי הגוף המוסמך לכך. כן יראו כנכס -החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין, בזכות שהוענקה על– "נכס נפט"

בנכס נפט או בזכות בעלת מהות נפט זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה, במישרין או בעקיפין, 

 דומה )לפי הענין(.

נפט ניגר, בין נוזלי ובין אדי, לרבות שמן, גז טבעי, גזולין טבעי, קונדנסאטים ופחמימנים  – "נפט"

)הידרוקרבונים( ניגרים להם, וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט 

 ניגר וניתנים להפקה יחד אתו.

המאפשרת )ביבשה או בים( הדמיה של תת הקרקע ואיתור המבנים הגיאולוגיים.  שיטה –קר סייסמי" "ס

 בחתך המצויים השוניםידי החדרת גלים סייסמים לתת הקרקע והחזרתם מהאופקים -הסקר מבוצע על

הדו  הסקרים(. D3) מימדיים תלת וסקרים( D2מימדיים )-דו בסקרים בעיקר משתמשים כיום. שנבדק

ימדיים, משמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור הנסקר, ולאיתור כללי של מבנים מ

העשויים לשמש מלכודות לנפט. הסקרים התלת מימדיים מבוצעים באזורים שאותרו כמבטיחים בסקרים 

נה הדו מימדיים )שעלותם גבוהה יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות באיכות גבוהה יותר( והתמו

המתקבלת בהם היא מפורטת ומאפשרת, בין השאר, איתור מיקום אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה 

 מדויקת יותר של גודל המבנה. 

 נתגלה("; "Prospective Resources) פרוספקטיביים משאבים("; "Petroleum) פטרוליום"

(Discovered" ;")תגלית (Discovery" ;")רזרבות (Reserves" ,")מותנים אביםמש (Contingent 
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Resources" ;")מוכחות רזרבות (Proved reserves" ;")צפויות רזרבות (Probable Reserves" ;")רזרבות 

 ) ביותר הטוב כמויות אומדן("; "Low Estimate) נמוך כמויות אומדן("; "Possible Reserves) אפשריות

(Best Estimate" ;"גבוה כמויות אומדן (High Estimate" ;")1 בקטגוריית מותנים משאביםC,2C,3C 

(1C,2C,3C" ;")בהפקה (On Production" ;")לפיתוח אושר (Approved for Development" ;")מוצדק 

 תוכנית("; " (Development Pending בבחינה פיתוח הצדקת("; "Justified for Development) לפיתוח

 Development Unclarified or) מהותי באופן להתעכב עלולה פיתוח אפשרויות בחינת או הושעתה פיתוח

on Hold באר("; "נטישת ( Well (Abandonment" ;"מעשי אינו פיתוח (Development not Viable;") 

  –1P/2P/3P (1P/2P/3P ")("; "רזרבות בקטגוריה Dry Hole"קידוח יבש ) (Condensate"קונדנסט )

 (.SPE-PRMS) פטרוליום משאבי יהוללנ במערכת אלה מונחים כמשמעות

 קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו, להפיק ממנו נפט ולשווקו. – "פיתוח"

 קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גודלו או גבולותיו של שדה נפט. – "קדיחת נסיון"

טרתו לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה ע"י קידוח קידוח שמ – (Confirmation Well)"קידוח אימות" 

 התגלית, ואישוש מסקנות מבחני ההפקה שבוצעו בקידוח התגלית.

קידוחי הערכה אשר מטרתו לקבוע  תוכניתמ כחלק המבוצע קידוח – (Appraisal Well) "הערכה"קידוח 

 את רזרבות הנפט ו/או הגז וקצב ההפקה הסביר של שדה.

 רזרבות מוכחות המופקות באמצעות קידוחי פיתוח והפקה. – "ומפיקות תמפותחו, מוכחות"רזרבות 

רזרבות מוכחות במאגרים המצויים בשדה מפיק, אשר טרם  – "מפיקות ולא מפותחות, מוכחות"רזרבות 

הוחל בהפקה מסחרית שלהן. קידוחי הפיתוח וההפקה מפיקים ממאגרים אחרים באותו שדה, ואולם 

 הידלדלות עם(. Closed Behind Pipeידי צינורות הדיפון )-גרים הסגורים עלהרזרבות הנ"ל מצויות במא

 .הצינורות מאחורי הסגורים המאגרים ייפתחו המפיקים המאגרים

רזרבות מוכחות המצויות במאגרים, בהם עדיין אין קידוחי פיתוח  – "מפותחות ולא מוכחות"רזרבות 

 ת מוכחות, מפותחות ומפיקות.המצויים בהמשך או בסמוך למאגרים בהם יש רזרבו

 האמריקאי לבצע חיפושים, פיתוח והפקה של מינרלים. OCSLA -שניתן מכוח חוק ה אישור –" זיכיון"

)י( נפט שניתן להפיק ממנו)הם( מאגרקרקע על שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה בידוע  – "שדה נפט"

 נפט בכמויות מסחריות.

"BCF "– רגל מעוקב שהם  מיליארדTCF 0.001 0.0283 -או כ BCM. 

"BCM "- מעוקב מטר מיליארד (Billion Cubic Meter.) 

"Mmcf/D "– .מיליון רגל מעוקב ליום 

"TCF" – ( טריליון רגל מעוקבTrillion Cubic Feet שהם )BCF 1,000 28.32 -או כ BCM. 

"MMCF "– ( מיליון רגל מעוקבMillion Cubic Feet שהם )BCF 0.001 0.00003 -או כ BCM. 

 :לעיל בדוח שימוש נעשה בהן ליחידות המרה מקדמי להלן
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MMCF BCF BCM 

35310.7 35.3107 1 

 

BCM MMCF BCF 

0.0283 1000 1 

 

BCM BCF MMCF 

0.00003 0.001 1 

 



 

 

 
March 7, 2018 

 
 
 
Navitas Buckskin Financing, Ltd. 
12 Abba Eban Boulevard 
Building D, 9th Floor 
Herzliya 4672537 
Israel 
 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
As independent consultants, Netherland, Sewell & Associates, Inc. hereby grants permission to Navitas Buckskin 
Financing, Ltd. ("Navitas Financing") to use the following NSAI reports issued to Navitas Financing in public reports 
to be filed with the Israel Securities Authority (ISA) and the Tel Aviv Stock Exchange (TASE):   
 

 The report dated March 7, 2018, sets forth our estimates of the proved undeveloped, probable, and possible 
reserves and future revenue, as of December 31, 2017, to the Combined interest in certain oil and gas 
properties located in Buckskin Field, Keathley Canyon Blocks 828, 829, and 830, federal waters in the Gulf 
of Mexico.  This report also sets forth our estimates of the contingent resources and cash flow, as of 
December 31, 2017, to the Combined interest for discoveries located in the Keathley Canyon 828/829/830 
Area in federal waters in the Gulf of Mexico. 
 

 The report dated March 7, 2018, sets forth our estimates of the contingent resources, as of December 31, 
2017, to the Combined interest for discoveries located in the Buckskin Southern High Area, Keathley 
Canyon Blocks 828, 871, and 872, federal waters in the Gulf of Mexico. 
 

 
Sincerely, 

 
NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 

 
 /s/ Danny D. Simmons 

 By:  _____________________________________  
   Danny D. Simmons, P.E. 
   President and Chief Operating Officer 
 
 
LEG:STH 
 
 Please be advised that the digital document you are viewing is provided by Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) as a convenience 

to our clients.  The digital document is intended to be substantively the same as the original signed document maintained by NSAI.  The 
digital document is subject to the parameters, limitations, and conditions stated in the original document.  In the event of any differences 
between the digital document and the original document, the original document shall control and supersede the digital document. 



 

 

March 7, 2018 
 
 
 
 
Buckstone Development Company, LLC Navitas Buckskin Financing Ltd. 
1001 Ochsner Boulevard, Suite 100 12 Abba Eban Boulevard 
Covington, Louisiana 70433 Building D, 9th Floor 
 Herzliya 4672537 
 Israel 
 
Navitas Petroleum Limited Partnership 
12 Abba Eban Boulevard 
Building D, 9th Floor 
Herzliya 4672537 
Israel 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
In accordance with your request, we have estimated the proved undeveloped, probable, and possible reserves and 
future revenue, as of December 31, 2017, for certain oil and gas properties located in Buckskin Field, Keathley 
Canyon Blocks 828, 829, and 830, federal waters in the Gulf of Mexico.  Also as requested, we have estimated the 
contingent resources and cash flow, as of December 31, 2017, for these properties.  Navitas Buckskin US, LLC 
(Navitas Buckskin), an affiliate of Navitas Petroleum Limited Partnership (Navitas Petroleum), owns a 7.5 percent 
working interest and Buckstone Development Company, LLC (Buckstone) owns a 28.8 percent working interest in 
Buckskin Field.  Navitas Buckskin Financing Ltd. (Navitas Financing) has financed this total 36.3 percent working 
interest.  For the purposes of this report, the total of the Navitas Buckskin and Buckstone working interests (36.3 
percent) and its associated net revenue interest is referred to as the Combined interest.  We completed our 
evaluation on or about the date of this letter.  This report has been prepared using price and cost parameters 
specified by LLOG Exploration Offshore, LLC (LLOG), the operator of the properties, as discussed in subsequent 
paragraphs of this letter.  Monetary values shown in this report are expressed in United States dollars ($) or 
thousands of United States dollars (M$).  For your reference, the March 6, 2018, exchange rate was 3.463 New 
Israeli Shekels per United States dollar. 
 
The estimates in this report have been prepared in accordance with the definitions and guidelines set forth in the 
2007 Petroleum Resources Management System (PRMS) approved by the Society of Petroleum Engineers (SPE) 
and in accordance with internationally recognized standards, as stipulated by the Israel Securities Authority (ISA).  
As presented in the 2007 PRMS, petroleum accumulations can be classified, in decreasing order of likelihood of 
commerciality, as reserves, contingent resources, or prospective resources.  Different classifications of petroleum 
accumulations have varying degrees of technical and commercial risk that are difficult to quantify; thus reserves, 
contingent resources, and prospective resources should not be aggregated without extensive consideration of these 
factors.  Definitions are presented immediately following this letter.  This report has been prepared for use by Navitas 
Financing and Navitas Petroleum in filing with the ISA; in our opinion the assumptions, data, methods, and 
procedures used in the preparation of this report are appropriate for such purpose, with the exception of the 
exclusion of future income taxes.  It is our understanding that this report will also be used by auditors of Navitas 
Financing and Navitas Petroleum as part of their audit procedures. 
 



 

RESERVES ________________________________________________________________________  
 
Reserves are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable from known accumulations 
by application of development projects from a given date forward under defined conditions.  Reserves must be 
discovered, recoverable, commercial, and remaining as of the evaluation date based on the planned development 
projects to be applied.  Proved reserves are those quantities of oil and gas which, by analysis of engineering and 
geoscience data, can be estimated with reasonable certainty to be commercially recoverable; probable and possible 
reserves are those additional reserves which are sequentially less certain to be recovered than proved reserves.  
There is a 10 percent probability that the quantities will be equal to, or greater than, the quantities of the proved 
plus probable plus possible reserves.   
 
We estimate the gross (100 percent) reserves and the working interest reserves to the Combined interest in these 
properties, as of December 31, 2017, to be: 
 

  Oil Reserves (MBBL)  Gas Reserves (MMCF) 
  Gross  Working  Gross  Working 

Category  (100%)  Interest  (100%)  Interest 
         
Proved Undeveloped  077,540.6  028,147.2  017,446.6  05,699.8 
         
 Total Proved (1P)  077,540.6  028,147.2  017,446.6  05,699.8 
         
Probable   150,910.7  054,780.6  033,954.9  11,093.1 
         
 Proved + Probable (2P)  228,451.3  082,927.8  051,401.6  16,792.9 
         
Possible  219,848.7  079,805.1  049,465.9  16,160.5 
         
 Proved + Probable + Possible (3P)  448,300.0  162,732.9  100,867.5  32,953.4 

 
Totals may not add because of rounding. 

 
We estimate the future net revenue before income taxes, discounted at 0, 5, 10, 15, and 20 percent, to the 
Combined interest in these properties, as of December 31, 2017, to be: 
 
  Future Net Revenue Before Income Taxes (M$) 
  Discounted   Discounted  Discounted  Discounted  Discounted 

Category  at 0%  at 5%  at 10%  at 15%  at 20% 
           
Proved Undeveloped  0,653,830.9  0,473,136.4  0,342,513.4  0,246,688.4  175,326.9 
           
 Total Proved (1P)  0,653,830.9  0,473,136.4  0,342,513.4  0,246,688.4  175,326.9 
           
Probable   1,750,184.0  0,980,479.8  0,584,512.2  0,369,594.9  246,819.8 
           
 Proved + Probable (2P)  2,404,015.0  1,453,616.3  0,927,025.6  0,616,283.3  422,146.7 
           
Possible  2,863,934.0  1,409,411.9  0,793,423.2  0,497,645.0  338,429.9 
           
 Proved + Probable + Possible (3P)  5,267,948.9  2,863,028.2  1,720,448.8  1,113,928.2  760,576.6 
 
Totals may not add because of rounding. 



 

 
The oil volumes shown include crude oil only.  Oil volumes are expressed in thousands of barrels (MBBL); a barrel 
is equivalent to 42 United States gallons.  Gas volumes are expressed in millions of cubic feet (MMCF) at standard 
temperature and pressure bases. 
 
Reserves categorization conveys the relative degree of certainty; reserves subcategorization is based on 
development and production status.  Our study indicates that as of December 31, 2017, there are no proved 
developed reserves for these properties.  The project maturity subclass for the reserves shown in this report is 
approved for development.  The estimates of reserves and future revenue included herein have not been adjusted 
for risk.   
 
Working interest revenue shown in this report is the interest owner's share of the gross (100 percent) revenue from 
the properties prior to any deductions.  Future net revenue is after deductions for the interest owner's share of 
royalties, capital costs, abandonment costs, and operating expenses but before consideration of any income taxes.  
The future net revenue has been discounted at annual rates of 0, 5, 10, 15, and 20 percent to determine its present 
worth, which is shown to indicate the effect of time on the value of money.  Future net revenue presented in this 
report, whether discounted or undiscounted, should not be construed as being the fair market value of the 
properties.  Tables I through VI present revenue, costs, and taxes by reserves category.   
 

CONTINGENT RESOURCES __________________________________________________________  
 
Contingent resources are those quantities of petroleum which are estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from known accumulations, but for which the applied project or projects are not yet considered mature 
enough for commercial development because of one or more contingencies.  The project maturity subclass for the 
contingent resources shown in this report is development pending.  The contingent resources shown in this report 
are contingent upon the acquisition of additional technical data or favorable changes in commercial conditions that 
would justify development beyond the design basis contained in the approved full-field development plan.  The 
costs required to resolve this contingency have not been included in this report; estimates of cash flow are based 
on the assumption that all contingencies will be successfully addressed.  If this contingency is successfully 
addressed, some portion of the contingent resources estimated in this report may be reclassified as reserves; our 
estimates have not been risked to account for the possibility that the contingency is not successfully addressed.  
There is no certainty that it will be commercially viable to produce any portion of the contingent resources. 
 
We estimate the gross (100 percent) contingent resources and the working interest contingent resources to the 
Combined interest in the Keathley Canyon 828/829/830 Area, as of December 31, 2017, to be: 
 

  Contingent Oil Resources (MBBL)  Contingent Gas Resources (MMCF) 
  Gross  Working  Gross  Working 

Category  (100%)  Interest  (100%)  Interest 
         
Low Estimate (1C)  54,151.7  19,657.1  12,184.1  3,980.6 
Best Estimate(1) (2C)  18,200.0  06,606.6  04,095.0  1,337.8 
High Estimate(1) (3C)  40,753.6  14,793.6  09,169.6  2,995.7 

 
(1) The contingent resources shown in this report represent volumes that are incrementally recoverable 

over volumes classified as reserves.  The 2C and 3C contingent resources are less than the 1C 
contingent resources because a larger portion of the estimated volumes for the best and high 
estimate cases have been classified as reserves. 

 
The oil volumes shown include crude oil only. 



 

 
We estimate the net contingent cash flow before income taxes, discounted at 0, 5, 10, 15, and 20 percent, to the 
Combined interest in the Keathley Canyon 828/829/830 Area, as of December 31, 2017, to be: 
 

  Net Contingent Cash Flow Before Income Taxes (M$) 
  Discounted   Discounted  Discounted  Discounted  Discounted 

Category  at 0%  at 5%  at 10%  at 15%  at 20% 
           
Low Estimate (1C)  458,594.8  255,333.3  143,377.6  81,002.2  45,805.3 
Best Estimate (2C)  105,579.9  035,087.0  010,747.6  02,497.4  0,0(103.5) 
High Estimate (3C)  445,882.0  140,363.5  046,907.5  16,466.6  06,008.3 

 
The contingent resources shown in this report have been estimated using deterministic methods.  Once all 
contingencies have been successfully addressed, the approximate probability that the quantities of contingent 
resources actually recovered will equal or exceed the estimated amounts is generally inferred to be 90 percent for 
the low estimate, 50 percent for the best estimate, and 10 percent for the high estimate.  The estimates of contingent 
resources included herein have not been adjusted for development risk. 
 
Working interest contingent revenue shown in this report is the interest owner's share of the gross (100 percent) 
revenue from the properties prior to any deductions.  Net contingent cash flow is after deductions for the interest 
owner's share of royalties, capital costs, abandonment costs, and operating expenses but before consideration of 
any income taxes.  The net contingent cash flow has been discounted at annual rates of 0, 5, 10, 15, and 20 percent 
to determine its present worth, which is shown to indicate the effect of time on the value of money.  The net 
contingent cash flow presented in this report, whether discounted or undiscounted, should not be construed as 
being the fair market value of the properties.  Tables VII through IX present cash flow, costs, and taxes by resources 
category. 
 

ECONOMIC PARAMETERS ___________________________________________________________  
 
As requested, this report has been prepared using oil and gas price parameters specified by LLOG.  Oil prices are 
based on NYMEX West Texas Intermediate prices and are adjusted for quality, transportation fees, and market 
differentials.  Gas prices are based on NYMEX Henry Hub prices and are adjusted for energy content, transportation 
fees, and market differentials.  All prices, before adjustments, are shown in the following table: 
 

Period   Oil Price   Gas Price 
Ending  ($/Barrel)  ($/MMBTU) 

     
12-31-2018  51.89  3.00 
12-31-2019  53.21  2.95 
12-31-2020  54.27  2.96 
12-31-2021  55.23  3.05 
12-31-2022  56.32  3.17 
12-31-2023  57.12  3.34 
12-31-2024  57.57  3.52 
Thereafter  58.00  3.75 

 
We have estimated operating costs based on our knowledge of similar operations.  These costs are intended to 
include the per-well overhead expenses allowed under joint operating agreements along with costs to be incurred 
at and below the district and field levels.  Operating costs have been divided into field-level costs, per-well costs, 



 

and per-unit-of-production costs.  Since all properties are nonoperated, headquarters general and administrative 
overhead expenses are not included.  As requested, operating costs are not escalated for inflation. 
 
Capital costs used in this report were provided by LLOG and are based on authorizations for expenditure and actual 
costs from recent activity.  Capital costs are included as required for new development wells and production 
equipment.  Based on our understanding of future development plans, a review of the records provided to us, and 
our knowledge of similar properties, we regard these estimated capital costs to be reasonable.  Abandonment costs 
used in this report are LLOG's estimates of the costs to abandon the wells, platforms, and production facilities, net 
of any salvage value.  As requested, capital costs and abandonment costs are not escalated for inflation.   
 

GENERAL INFORMATION ____________________________________________________________  
 
This report does not include any value that could be attributed to interests in undeveloped acreage beyond those 
tracts for which undeveloped reserves and contingent resources have been estimated.  For the purposes of this 
report, we did not perform any field inspection of the properties, nor did we examine the mechanical operation or 
condition of the wells and facilities.  We have not investigated possible environmental liability related to the 
properties; however, we are not currently aware of any possible environmental liability that would have any material 
effect on the reserves or resources quantities estimated in this report or the commerciality of such estimates.  
Therefore, our estimates do not include any costs due to such possible liability. 
 
The reserves and contingent resources shown in this report are estimates only and should not be construed as 
exact quantities.  Estimates may increase or decrease as a result of market conditions, future operations, changes 
in regulations, or actual reservoir performance.  In addition to the primary economic assumptions discussed herein, 
our estimates are based on certain assumptions including, but not limited to, that the properties will be developed 
consistent with current development plans as provided to us by LLOG, that the properties will be operated in a 
prudent manner, that no governmental regulations or controls will be put in place that would impact the ability of the 
interest owner to recover the volumes, and that our projections of future production will prove consistent with actual 
performance.  If these volumes are recovered, the revenues therefrom and the costs related thereto could be more 
or less than the estimated amounts.  Because of governmental policies and uncertainties of supply and demand, 
the sales rates, prices received, and costs incurred may vary from assumptions made while preparing this report.  
It should be noted that the actual production profile for each category may be lower or higher than the production 
profile used to calculate the estimates of future net revenue and net contingent cash flow used in this report, and 
no sensitivity analysis was performed with respect to the production profile of the wells.  Such sensitivity analysis 
could lead to the conclusion that the reserves or contingent resources are not economic. 
 
For the purposes of this report, we used technical and economic data including, but not limited to, well logs, geologic 
maps, seismic data, and property ownership interests.  We were provided with all the necessary data to prepare 
the estimates for these properties, and we were not limited from access to any material we believe may be relevant.  
The reserves and contingent resources in this report have been estimated using deterministic methods; these 
estimates have been prepared in accordance with generally accepted petroleum engineering and evaluation 
principles set forth in the Standards Pertaining to the Estimating and Auditing of Oil and Gas Reserves Information 
promulgated by the SPE (SPE Standards).  We used standard engineering and geoscience methods, or a 
combination of methods, including volumetric analysis and analogy, that we considered to be appropriate and 
necessary to classify, categorize, and estimate volumes in accordance with the 2007 PRMS definitions and 
guidelines.  As in all aspects of oil and gas evaluation, there are uncertainties inherent in the interpretation of 
engineering and geoscience data; therefore, our conclusions necessarily represent only informed professional 
judgment. 
 
Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) was engaged on April 21, 2017, by Mr. Amit Kornhauser, Chief 
Financial Officer of Navitas Financing, to perform this assessment.  The data used in our estimates were obtained 



 

from Buckstone, LLOG, public data sources, and the nonconfidential files of NSAI and were accepted as accurate.  
Supporting work data are on file in our office.  We have not examined the titles to the properties or independently 
confirmed the actual degree or type of interest owned.  We are independent petroleum engineers, geologists, 
geophysicists, and petrophysicists; we do not own an interest in these properties nor are we employed on a 
contingent basis.  Furthermore, no limitations or restrictions were placed upon NSAI by officials of Buckstone, 
Navitas Buckskin, Navitas Financing, or Navitas Petroleum. 
 

QUALIFICATIONS ___________________________________________________________________  
 
NSAI performs consulting petroleum engineering services under Texas Board of Professional Engineers 
Registration No. F-2699.  We provide a complete range of geological, geophysical, petrophysical, and engineering 
services, and we have the technical expertise and ability to perform these services in any oil and gas producing 
area in the world.  The staff are familiar with the recognized industry reserves and resources definitions, specifically 
those promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, by the Alberta Securities Commission, and 
by the SPE, Society of Petroleum Evaluation Engineers, World Petroleum Council, and American Association of 
Petroleum Geologists.  The technical persons primarily responsible for preparing the estimates presented herein 
meet the requirements regarding qualifications, independence, objectivity, and confidentiality set forth in the SPE 
Standards. 
 
This assessment has been led by Mr. Lee E. George and Mr. Shane M. Howell.  Mr. George and Mr. Howell are 
Vice Presidents in the firm's Houston office at 1301 McKinney Street, Suite 3200, Houston, Texas 77010, USA.  
Mr. George is a Licensed Professional Engineer (Texas Registration No. 95018).  He has been practicing petroleum 
engineering consulting at NSAI since 1997 and has over 15 years prior industry experience.  Mr. Howell is a 
Licensed Professional Geoscientist (Texas Registration No. 11276).  He has been practicing petroleum geoscience 
consulting at NSAI since 2005 and has over 7 years prior industry experience.   

 
 Sincerely, 
 
 NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
 Texas Registered Engineering Firm F-2699 
 
 
    
   By:   
   C.H. (Scott) Rees III, P.E. 
   Chairman and Chief Executive Officer 
 
 
 
 
  
By:   By:   
 Lee E. George, P.E. 95018  Shane M. Howell, P.G. 11276 
 Vice President  Vice President 
 
 
Date Signed:  March 7, 2018 Date Signed:  March 7, 2018 
 
 
LEG:STH 



PETROLEUM RESERVES AND RESOURCES CLASSIFICATION AND DEFINITIONS 
Excerpted from the Petroleum Resources Management System Approved by 

the Society of Petroleum Engineers (SPE) Board of Directors, March 2007 
 

 Definitions - Page 1 of 10 
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Figure 1-1: Resources Classification Framework.
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This document contains information excerpted from definitions and guidelines prepared by the Oil and Gas Reserves 
Committee of the Society of Petroleum Engineers (SPE) and reviewed and jointly sponsored by the World Petroleum Council 
(WPC), the American Association of Petroleum Geologists (AAPG), and the Society of Petroleum Evaluation Engineers 
(SPEE).   
 
Preamble 
Petroleum resources are the estimated quantities of hydrocarbons naturally occurring on or within the Earth's crust.  Resource 
assessments estimate total quantities in known and yet-to-be-discovered accumulations; resources evaluations are focused 
on those quantities that can potentially be recovered and marketed by commercial projects.  A petroleum resources 
management system provides a consistent approach to estimating petroleum quantities, evaluating development projects, and 
presenting results within a comprehensive classification framework.  
 
These definitions and guidelines are designed to provide a common reference for the international petroleum industry, 
including national reporting and regulatory disclosure agencies, and to support petroleum project and portfolio management 
requirements.  They are intended to improve clarity in global communications regarding petroleum resources.  It is expected 
that this document will be supplemented with industry education programs and application guides addressing their 
implementation in a wide spectrum of technical and/or commercial settings.  
 
It is understood that these definitions and guidelines allow flexibility for users and agencies to tailor application for their 
particular needs; however, any modifications to the guidance contained herein should be clearly identified.  The definitions and 
guidelines contained in this document must not be construed as modifying the interpretation or application of any existing 
regulatory reporting requirements.   
 
1.0  Basic Principles and Definitions  
The estimation of petroleum resource quantities involves the interpretation of volumes and values that have an inherent 
degree of uncertainty.  These quantities are associated with development projects at various stages of design and 
implementation.  Use of a consistent classification system enhances comparisons between projects, groups of projects, and 
total company portfolios according to forecast production profiles and recoveries.  Such a system must consider both technical 
and commercial factors that impact the project's economic feasibility, its productive life, and its related cash flows.  
 
1.1  Petroleum Resources Classification Framework  
Petroleum is defined as a naturally occurring mixture 
consisting of hydrocarbons in the gaseous, liquid, or solid 
phase.  Petroleum may also contain non-hydrocarbons, 
common examples of which are carbon dioxide, nitrogen, 
hydrogen sulfide and sulfur.  In rare cases, non-hydrocarbon 
content could be greater than 50%.  
 
The term "resources" as used herein is intended to 
encompass all quantities of petroleum naturally occurring on 
or within the Earth's crust, discovered and undiscovered 
(recoverable and unrecoverable), plus those quantities 
already produced.  Further, it includes all types of petroleum 
whether currently considered "conventional" or 
"unconventional."  
 
Figure 1-1 is a graphical representation of the SPE/WPC/ 
AAPG/SPEE resources classification system.  The system 
defines the major recoverable resources classes: Production, 
Reserves, Contingent Resources, and Prospective 
Resources, as well as Unrecoverable petroleum.  
 
The "Range of Uncertainty" reflects a range of estimated 
quantities potentially recoverable from an accumulation by a 
project, while the vertical axis represents the "Chance of 
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Commerciality", that is, the chance that the project that will be developed and reach commercial producing status.  The 
following definitions apply to the major subdivisions within the resources classification:  
 

TOTAL PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum that is estimated to exist originally in naturally 
occurring accumulations.  It includes that quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to be contained in 
known accumulations prior to production plus those estimated quantities in accumulations yet to be discovered 
(equivalent to "total resources").  
 
DISCOVERED PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to 
be contained in known accumulations prior to production. 
 

PRODUCTION is the cumulative quantity of petroleum that has been recovered at a given date.  While all 
recoverable resources are estimated and production is measured in terms of the sales product specifications, raw 
production (sales plus non-sales) quantities are also measured and required to support engineering analyses based 
on reservoir voidage (see Production Measurement, section 3.2).  

 
Multiple development projects may be applied to each known accumulation, and each project will recover an estimated portion 
of the initially-in-place quantities.  The projects shall be subdivided into Commercial and Sub-Commercial, with the estimated 
recoverable quantities being classified as Reserves and Contingent Resources respectively, as defined below.  
 

RESERVES are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable by application of 
development projects to known accumulations from a given date forward under defined conditions.  Reserves must 
further satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, commercial, and remaining (as of the evaluation 
date) based on the development project(s) applied.  Reserves are further categorized in accordance with the level of 
certainty associated with the estimates and may be sub-classified based on project maturity and/or characterized by 
development and production status.  
 
CONTINGENT RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from known accumulations, but the applied project(s) are not yet considered mature enough for 
commercial development due to one or more contingencies.  Contingent Resources may include, for example, 
projects for which there are currently no viable markets, or where commercial recovery is dependent on technology 
under development, or where evaluation of the accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  
Contingent Resources are further categorized in accordance with the level of certainty associated with the estimates 
and may be subclassified based on project maturity and/or characterized by their economic status.  

 
UNDISCOVERED PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum estimated, as of a given date, to be 
contained within accumulations yet to be discovered. 
 

PROSPECTIVE RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from undiscovered accumulations by application of future development projects.  Prospective Resources 
have both an associated chance of discovery and a chance of development.  Prospective Resources are further 
subdivided in accordance with the level of certainty associated with recoverable estimates assuming their discovery 
and development and may be sub-classified based on project maturity.  
 

UNRECOVERABLE is that portion of Discovered or Undiscovered Petroleum Initially-in-Place quantities which is 
estimated, as of a given date, not to be recoverable by future development projects.  A portion of these quantities may 
become recoverable in the future as commercial circumstances change or technological developments occur; the 
remaining portion may never be recovered due to physical/chemical constraints represented by subsurface interaction of 
fluids and reservoir rocks.  

  
Estimated Ultimate Recovery (EUR) is not a resources category, but a term that may be applied to any accumulation or group 
of accumulations (discovered or undiscovered) to define those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable under defined technical and commercial conditions plus those quantities already produced (total of 
recoverable resources).  
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1.2 Project-Based Resources Evaluations   
The resources evaluation process consists of identifying a recovery project, or projects, associated with a petroleum 
accumulation(s), estimating the quantities of Petroleum Initially-in-Place, estimating that portion of those in-place quantities 
that can be recovered by each project, and classifying the project(s) based on its maturity status or chance of commerciality.  
  
This concept of a project-based classification system is further clarified by examining the primary data sources contributing to 
an evaluation of net recoverable resources (see Figure 1-2) that may be described as follows:  
 

 
• The Reservoir (accumulation):  Key attributes include the types and quantities of Petroleum Initially-in-Place and the fluid 

and rock properties that affect petroleum recovery.  
 

• The Project:  Each project applied to a specific reservoir development generates a unique production and cash flow 
schedule.  The time integration of these schedules taken to the project's technical, economic, or contractual limit defines 
the estimated recoverable resources and associated future net cash flow projections for each project.  The ratio of EUR to 
Total Initially-in-Place quantities defines the ultimate recovery efficiency for the development project(s).  A project may be 
defined at various levels and stages of maturity; it may include one or many wells and associated production and 
processing facilities.  One project may develop many reservoirs, or many projects may be applied to one reservoir.  
 

• The Property (lease or license area):  Each property may have unique associated contractual rights and obligations 
including the fiscal terms.  Such information allows definition of each participant's share of produced quantities 
(entitlement) and share of investments, expenses, and revenues for each recovery project and the reservoir to which it is 
applied.  One property may encompass many reservoirs, or one reservoir may span several different properties.  A 
property may contain both discovered and undiscovered accumulations.  

 
In context of this data relationship, "project" is the primary element considered in this resources classification, and net 
recoverable resources are the incremental quantities derived from each project.  Project represents the link between the 
petroleum accumulation and the decision-making process.  A project may, for example, constitute the development of a single 
reservoir or field, or an incremental development for a producing field, or the integrated development of several fields and 
associated facilities with a common ownership.  In general, an individual project will represent the level at which a decision is 
made whether or not to proceed (i.e., spend more money) and there should be an associated range of estimated recoverable 
quantities for that project.  
 
An accumulation or potential accumulation of petroleum may be subject to several separate and distinct projects that are at 
different stages of exploration or development.  Thus, an accumulation may have recoverable quantities in several resource 
classes simultaneously.   
 
In order to assign recoverable resources of any class, a development plan needs to be defined consisting of one or more 
projects.  Even for Prospective Resources, the estimates of recoverable quantities must be stated in terms of the sales 
products derived from a development program assuming successful discovery and commercial development.  Given the major 
uncertainties involved at this early stage, the development program will not be of the detail expected in later stages of maturity. 
In most cases, recovery efficiency may be largely based on analogous projects.  In-place quantities for which a feasible project 
cannot be defined using current, or reasonably forecast improvements in, technology are classified as Unrecoverable.   
 
Not all technically feasible development plans will be commercial.  The commercial viability of a development project is 
dependent on a forecast of the conditions that will exist during the time period encompassed by the project's activities (see 
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Figure 1-2: Resources Evaluation Data Sources.
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Commercial Evaluations, section 3.1).  "Conditions" include technological, economic, legal, environmental, social, and 
governmental factors.  While economic factors can be summarized as forecast costs and product prices, the underlying 
influences include, but are not limited to, market conditions, transportation and processing infrastructure, fiscal terms, and 
taxes.    
 
The resource quantities being estimated are those volumes producible from a project as measured according to delivery 
specifications at the point of sale or custody transfer (see Reference Point, section 3.2.1).  The cumulative production from the 
evaluation date forward to cessation of production is the remaining recoverable quantity.  The sum of the associated annual 
net cash flows yields the estimated future net revenue.  When the cash flows are discounted according to a defined discount 
rate and time period, the summation of the discounted cash flows is termed net present value (NPV) of the project (see 
Evaluation and Reporting Guidelines, section 3.0).  
 
The supporting data, analytical processes, and assumptions used in an evaluation should be documented in sufficient detail to 
allow an independent evaluator or auditor to clearly understand the basis for estimation and categorization of recoverable 
quantities and their classification.   
 
2.0  Classification and Categorization Guidelines 
 
2.1  Resources Classification  
The basic classification requires establishment of criteria for a petroleum discovery and thereafter the distinction between 
commercial and sub-commercial projects in known accumulations (and hence between Reserves and Contingent Resources).    
 
2.1.1  Determination of Discovery Status  
A discovery is one petroleum accumulation, or several petroleum accumulations collectively, for which one or several 
exploratory wells have established through testing, sampling, and/or logging the existence of a significant quantity of 
potentially moveable hydrocarbons.  
 
In this context, "significant" implies that there is evidence of a sufficient quantity of petroleum to justify estimating the in-place 
volume demonstrated by the well(s) and for evaluating the potential for economic recovery.  Estimated recoverable quantities 
within such a discovered (known) accumulation(s) shall initially be classified as Contingent Resources pending definition of 
projects with sufficient chance of commercial development to reclassify all, or a portion, as Reserves.  Where in-place 
hydrocarbons are identified but are not considered currently recoverable, such quantities may be classified as Discovered 
Unrecoverable, if considered appropriate for resource management purposes; a portion of these quantities may become 
recoverable resources in the future as commercial circumstances change or technological developments occur.  
 
2.1.2  Determination of Commerciality  
Discovered recoverable volumes (Contingent Resources) may be considered commercially producible, and thus Reserves, if 
the entity claiming commerciality has demonstrated firm intention to proceed with development and such intention is based 
upon all of the following criteria:  
 
• Evidence to support a reasonable timetable for development.  
• A reasonable assessment of the future economics of such development projects meeting defined investment and operating 

criteria.  
• A reasonable expectation that there will be a market for all or at least the expected sales quantities of production required 

to justify development.  
• Evidence that the necessary production and transportation facilities are available or can be made available.  
• Evidence that legal, contractual, environmental and other social and economic concerns will allow for the actual 

implementation of the recovery project being evaluated.  
 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined to establish its commercial viability.  There must be 
a reasonable expectation that all required internal and external approvals will be forthcoming, and there is evidence of firm 
intention to proceed with development within a reasonable time frame.  A reasonable time frame for the initiation of 
development depends on the specific circumstances and varies according to the scope of the project.  While 5 years is 
recommended as a benchmark, a longer time frame could be applied where, for example, development of economic projects 
are deferred at the option of the producer for, among other things, market-related reasons, or to meet contractual or strategic 
objectives.  In all cases, the justification for classification as Reserves should be clearly documented. 
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To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in the commercial producibility of the reservoir as 
supported by actual production or formation tests.  In certain cases, Reserves may be assigned on the basis of well logs 
and/or core analysis that indicate that the subject reservoir is hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the same 
area that are producing or have demonstrated the ability to produce on formation tests.  
 
2.2  Resources Categorization  
The horizontal axis in the Resources Classification (Figure 1.1) defines the range of uncertainty in estimates of the quantities 
of recoverable, or potentially recoverable, petroleum associated with a project.  These estimates include both technical and 
commercial uncertainty components as follows:   
 
• The total petroleum remaining within the accumulation (in-place resources).   
• That portion of the in-place petroleum that can be recovered by applying a defined development project or projects.  
• Variations in the commercial conditions that may impact the quantities recovered and sold (e.g., market availability, 

contractual changes).    
 
Where commercial uncertainties are such that there is significant risk that the complete project (as initially defined) will not 
proceed, it is advised to create a separate project classified as Contingent Resources with an appropriate chance of 
commerciality.  
 
2.2.1  Range of Uncertainty 
The range of uncertainty of the recoverable and/or potentially recoverable volumes may be represented by either deterministic 
scenarios or by a probability distribution (see Deterministic and Probabilistic Methods, section 4.2).  
 
When the range of uncertainty is represented by a probability distribution, a low, best, and high estimate shall be provided 
such that:   
 
• There should be at least a 90% probability (P90) that the quantities actually recovered will equal or exceed the low 

estimate.  
• There should be at least a 50% probability (P50) that the quantities actually recovered will equal or exceed the best 

estimate.   
• There should be at least a 10% probability (P10) that the quantities actually recovered will equal or exceed the high 

estimate.     
 
When using the deterministic scenario method, typically there should also be low, best, and high estimates, where such 
estimates are based on qualitative assessments of relative uncertainty using consistent interpretation guidelines.  Under the 
deterministic incremental (risk-based) approach, quantities at each level of uncertainty are estimated discretely and separately 
(see Category Definitions and Guidelines, section 2.2.2).  
  
These same approaches to describing uncertainty may be applied to Reserves, Contingent Resources, and Prospective 
Resources.  While there may be significant risk that sub-commercial and undiscovered accumulations will not achieve 
commercial production, it is useful to consider the range of potentially recoverable quantities independently of such a risk or 
consideration of the resource class to which the quantities will be assigned.  
 
2.2.2  Category Definitions and Guidelines   
Evaluators may assess recoverable quantities and categorize results by uncertainty using the deterministic incremental (risk-
based) approach, the deterministic scenario (cumulative) approach, or probabilistic methods (see "2001 Supplemental 
Guidelines," Chapter 2.5).  In many cases, a combination of approaches is used. 
  
Use of consistent terminology (Figure 1.1) promotes clarity in communication of evaluation results.  For Reserves, the general 
cumulative terms low/best/high estimates are denoted as 1P/2P/3P, respectively.  The associated incremental quantities are 
termed Proved, Probable and Possible.  Reserves are a subset of, and must be viewed within context of, the complete 
resources classification system.  While the categorization criteria are proposed specifically for Reserves, in most cases, they 
can be equally applied to Contingent and Prospective Resources conditional upon their satisfying the criteria for discovery 
and/or development. 
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For Contingent Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates are denoted as 1C/2C/3C respectively.  For 
Prospective Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates still apply.  No specific terms are defined for 
incremental quantities within Contingent and Prospective Resources. 
  
Without new technical information, there should be no change in the distribution of technically recoverable volumes and their 
categorization boundaries when conditions are satisfied sufficiently to reclassify a project from Contingent Resources to 
Reserves.  All evaluations require application of a consistent set of forecast conditions, including assumed future costs and 
prices, for both classification of projects and categorization of estimated quantities recovered by each project (see Commercial 
Evaluations, section 3.1). 
 
Based on additional data and updated interpretations that indicate increased certainty, portions of Possible and Probable 
Reserves may be re-categorized as Probable and Proved Reserves. 
  
Uncertainty in resource estimates is best communicated by reporting a range of potential results.  However, if it is required to 
report a single representative result, the "best estimate" is considered the most realistic assessment of recoverable quantities.  
It is generally considered to represent the sum of Proved and Probable estimates (2P) when using the deterministic scenario 
or the probabilistic assessment methods.  It should be noted that under the deterministic incremental (risk-based) approach, 
discrete estimates are made for each category, and they should not be aggregated without due consideration of their 
associated risk (see "2001 Supplemental Guidelines," Chapter 2.5). 
 
 

Table 1: Recoverable Resources Classes and Sub-Classes 
 

Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Reserves  Reserves are those quantities of 
petroleum anticipated to be 
commercially recoverable by 
application of development projects 
to known accumulations from a 
given date forward under defined 
conditions.   

Reserves must satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, 
commercial, and remaining based on the development project(s) applied.  
Reserves are further subdivided in accordance with the level of certainty 
associated with the estimates and may be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by their development and production status.  
 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined 
to establish its commercial viability.  There must be a reasonable 
expectation that all required internal and external approvals will be 
forthcoming, and there is evidence of firm intention to proceed with 
development within a reasonable time frame.  
 
A reasonable time frame for the initiation of development depends on the 
specific circumstances and varies according to the scope of the project.  
While 5 years is recommended as a benchmark, a longer time frame could 
be applied where, for example, development of economic projects are 
deferred at the option of the producer for, among other things, market-
related reasons, or to meet contractual or strategic objectives.  In all cases, 
the justification for classification as Reserves should be clearly 
documented.   
 
To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in 
the commercial producibility of the reservoir as supported by actual 
production or formation tests.  In certain cases, Reserves may be assigned 
on the basis of well logs and/or core analysis that indicate that the subject 
reservoir is hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the 
same area that are producing or have demonstrated the ability to produce 
on formation tests.  

On Production  The development project is currently 
producing and selling petroleum to 
market.   

The key criterion is that the project is receiving income from sales, rather 
than the approved development project necessarily being complete.  This 
is the point at which the project "chance of commerciality" can be said to 
be 100%.    
 
The project "decision gate" is the decision to initiate commercial production 
from the project.  
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 
Approved for 
Development  

All necessary approvals have been 
obtained, capital funds have been 
committed, and implementation of 
the development project is under 
way.  

At this point, it must be certain that the development project is going 
ahead.  The project must not be subject to any contingencies such as 
outstanding regulatory approvals or sales contracts.  Forecast capital 
expenditures should be included in the reporting entity's current or 
following year's approved budget.    
 
The project "decision gate" is the decision to start investing capital in the 
construction of production facilities and/or drilling development wells.  

Justified for 
Development 

Implementation of the development 
project is justified on the basis of 
reasonable forecast commercial 
conditions at the time of reporting, 
and there are reasonable 
expectations that all necessary 
approvals/contracts will be obtained. 

In order to move to this level of project maturity, and hence have reserves 
associated with it, the development project must be commercially viable at 
the time of reporting, based on the reporting entity's assumptions of future 
prices, costs, etc. ("forecast case") and the specific circumstances of the 
project.  Evidence of a firm intention to proceed with development within a 
reasonable time frame will be sufficient to demonstrate commerciality.  
There should be a development plan in sufficient detail to support the 
assessment of commerciality and a reasonable expectation that any 
regulatory approvals or sales contracts required prior to project 
implementation will be forthcoming.  Other than such approvals/contracts, 
there should be no known contingencies that could preclude the 
development from proceeding within a reasonable timeframe (see 
Reserves class).  
 
The project "decision gate" is the decision by the reporting entity and its 
partners, if any, that the project has reached a level of technical and 
commercial maturity sufficient to justify proceeding with development at 
that point in time. 

Contingent 
Resources 

Those quantities of petroleum 
estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable from known 
accumulations by application of 
development projects, but which are 
not currently considered to be 
commercially recoverable due to 
one or more contingencies. 

Contingent Resources may include, for example, projects for which there 
are currently no viable markets, or where commercial recovery is 
dependent on technology under development, or where evaluation of the 
accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  Contingent 
Resources are further categorized in accordance with the level of certainty 
associated with the estimates and may be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by their economic status.  

Development 
Pending 

A discovered accumulation where 
project activities are ongoing to 
justify commercial development in 
the foreseeable future. 

The project is seen to have reasonable potential for eventual commercial 
development, to the extent that further data acquisition (e.g. drilling, 
seismic data) and/or evaluations are currently ongoing with a view to 
confirming that the project is commercially viable and providing the basis 
for selection of an appropriate development plan.  The critical 
contingencies have been identified and are reasonably expected to be 
resolved within a reasonable time frame.  Note that disappointing 
appraisal/evaluation results could lead to a re-classification of the project 
to "On Hold" or "Not Viable" status.  
 
The project "decision gate" is the decision to undertake further data 
acquisition and/or studies designed to move the project to a level of 
technical and commercial maturity at which a decision can be made to 
proceed with development and production. 

Development 
Unclarified or on 
Hold  

A discovered accumulation where 
project activities are on hold and/or 
where justification as a commercial 
development may be subject to 
significant delay.   

The project is seen to have potential for eventual commercial 
development, but further appraisal/evaluation activities are on hold 
pending the removal of significant contingencies external to the project, or 
substantial further appraisal/evaluation activities are required to clarify the 
potential for eventual commercial development.  Development may be 
subject to a significant time delay.  Note that a change in circumstances, 
such that there is no longer a reasonable expectation that a critical 
contingency can be removed in the foreseeable future, for example, could 
lead to a reclassification of the project to "Not Viable" status.  
 
The project "decision gate" is the decision to either proceed with additional 
evaluation designed to clarify the potential for eventual commercial 
development or to temporarily suspend or delay further activities pending 
resolution of external contingencies.   
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 
Development Not 
Viable 

A discovered accumulation for which 
there are no current plans to 
develop or to acquire additional data 
at the time due to limited production 
potential.  

The project is not seen to have potential for eventual commercial 
development at the time of reporting, but the theoretically recoverable 
quantities are recorded so that the potential opportunity will be recognized 
in the event of a major change in technology or commercial conditions.  
 
The project "decision gate" is the decision not to undertake any further 
data acquisition or studies on the project for the foreseeable future.  

Prospective 
Resources  

Those quantities of petroleum which 
are estimated, as of a given date, to 
be potentially recoverable from 
undiscovered accumulations.  

Potential accumulations are evaluated according to their chance of 
discovery and, assuming a discovery, the estimated quantities that would 
be recoverable under defined development projects.  It is recognized that 
the development programs will be of significantly less detail and depend 
more heavily on analog developments in the earlier phases of exploration.  

Prospect  A project associated with a potential 
accumulation that is sufficiently well 
defined to represent a viable drilling 
target.  

Project activities are focused on assessing the chance of discovery and, 
assuming discovery, the range of potential recoverable quantities under a 
commercial development program.  

Lead  A project associated with a potential 
accumulation that is currently poorly 
defined and requires more data 
acquisition and/or evaluation in 
order to be classified as a prospect.  

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to confirm whether or not the lead 
can be matured into a prospect.  Such evaluation includes the assessment 
of the chance of discovery and, assuming discovery, the range of potential 
recovery under feasible development scenarios.  

Play  A project associated with a 
prospective trend of potential 
prospects, but which requires more 
data acquisition and/or evaluation in 
order to define specific leads or 
prospects.   

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to define specific leads or 
prospects for more detailed analysis of their chance of discovery and, 
assuming discovery, the range of potential recovery under hypothetical 
development scenarios.  

 
 

Table 2: Reserves Status Definitions and Guidelines 
 

Status Definition Guidelines 

Developed 
Reserves  

Developed Reserves are expected 
quantities to be recovered from 
existing wells and facilities.  

Reserves are considered developed only after the necessary equipment 
has been installed, or when the costs to do so are relatively minor 
compared to the cost of a well.  Where required facilities become 
unavailable, it may be necessary to reclassify Developed Reserves as 
Undeveloped.  Developed Reserves may be further sub-classified as 
Producing or Non-Producing.     

Developed Producing 
Reserves  

Developed Producing Reserves 
are expected to be recovered from 
completion intervals that are open 
and producing at the time of the 
estimate.  

Improved recovery reserves are considered producing only after the 
improved recovery project is in operation.   

Developed Non-
Producing Reserves  

Developed Non-Producing 
Reserves include shut-in and 
behind-pipe Reserves.  

Shut-in Reserves are expected to be recovered from (1) completion 
intervals which are open at the time of the estimate but which have not yet 
started producing, (2) wells which were shut-in for market conditions or 
pipeline connections, or (3) wells not capable of production for mechanical 
reasons.  Behind-pipe Reserves are expected to be recovered from zones 
in existing wells which will require additional completion work or future re-
completion prior to start of production.   
 
In all cases, production can be initiated or restored with relatively low 
expenditure compared to the cost of drilling a new well.  
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Status Definition Guidelines 

Undeveloped 
Reserves  

Undeveloped Reserves are 
quantities expected to be 
recovered through future 
investments:  

(1) from new wells on undrilled acreage in known accumulations, (2) from 
deepening existing wells to a different (but known) reservoir, (3) from infill 
wells that will increase recovery, or (4) where a relatively large expenditure 
(e.g. when compared to the cost of drilling a new well) is required to (a) 
recomplete an existing well or (b) install production or transportation 
facilities for primary or improved recovery projects.   

 
 

Table 3: Reserves Category Definitions and Guidelines 
 

Category Definition Guidelines 

Proved Reserves Proved Reserves are those 
quantities of petroleum, which by 
analysis of geoscience and 
engineering data, can be estimated 
with reasonable certainty to be 
commercially recoverable, from a 
given date forward, from known 
reservoirs and under defined 
economic conditions, operating 
methods, and government 
regulations. 

If deterministic methods are used, the term reasonable certainty is 
intended to express a high degree of confidence that the quantities will be 
recovered.  If probabilistic methods are used, there should be at least a 
90% probability that the quantities actually recovered will equal or exceed 
the estimate.  
 
The area of the reservoir considered as Proved includes (1) the area 
delineated by drilling and defined by fluid contacts, if any, and (2) adjacent 
undrilled portions of the reservoir that can reasonably be judged as 
continuous with it and commercially productive on the basis of available 
geoscience and engineering data.   
 
In the absence of data on fluid contacts, Proved quantities in a reservoir 
are limited by the lowest known hydrocarbon (LKH) as seen in a well 
penetration unless otherwise indicated by definitive geoscience, 
engineering, or performance data.  Such definitive information may include 
pressure gradient analysis and seismic indicators.  Seismic data alone 
may not be sufficient to define fluid contacts for Proved reserves (see 
"2001 Supplemental Guidelines," Chapter 8).  
 
Reserves in undeveloped locations may be classified as Proved provided 
that:   
• The locations are in undrilled areas of the reservoir that can be judged 

with reasonable certainty to be commercially productive.   
• Interpretations of available geoscience and engineering data indicate 

with reasonable certainty that the objective formation is laterally 
continuous with drilled Proved locations.  

 
For Proved Reserves, the recovery efficiency applied to these reservoirs 
should be defined based on a range of possibilities supported by analogs 
and sound engineering judgment considering the characteristics of the 
Proved area and the applied development program. 

Probable 
Reserves  

Probable Reserves are those 
additional Reserves which analysis 
of geoscience and engineering data 
indicate are less likely to be 
recovered than Proved Reserves 
but more certain to be recovered 
than Possible Reserves. 

It is equally likely that actual remaining quantities recovered will be greater 
than or less than the sum of the estimated Proved plus Probable Reserves 
(2P).  In this context, when probabilistic methods are used, there should 
be at least a 50% probability that the actual quantities recovered will equal 
or exceed the 2P estimate.  
 
Probable Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Proved where data control or interpretations of available data are less 
certain.  The interpreted reservoir continuity may not meet the reasonable 
certainty criteria.    
 
Probable estimates also include incremental recoveries associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Proved. 
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Category Definition Guidelines 

Possible 
Reserves  

Possible Reserves are those 
additional reserves which analysis 
of geoscience and engineering data 
indicate are less likely to be 
recoverable than Probable 
Reserves.  

The total quantities ultimately recovered from the project have a low 
probability to exceed the sum of Proved plus Probable plus Possible (3P), 
which is equivalent to the high estimate scenario.  When probabilistic 
methods are used, there should be at least a 10% probability that the 
actual quantities recovered will equal or exceed the 3P estimate.  
 
Possible Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Probable where data control and interpretations of available data are 
progressively less certain.  Frequently, this may be in areas where 
geoscience and engineering data are unable to clearly define the area and 
vertical reservoir limits of commercial production from the reservoir by a 
defined project.   
 
Possible estimates also include incremental quantities associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Probable.   

Probable and 
Possible 
Reserves  

(See above for separate criteria for 
Probable Reserves and Possible 
Reserves.)  

The 2P and 3P estimates may be based on reasonable alternative 
technical and commercial interpretations within the reservoir and/or 
subject project that are clearly documented, including comparisons to 
results in successful similar projects.   
 
In conventional accumulations, Probable and/or Possible Reserves may 
be assigned where geoscience and engineering data identify directly 
adjacent portions of a reservoir within the same accumulation that may be 
separated from Proved areas by minor faulting or other geological 
discontinuities and have not been penetrated by a wellbore but are 
interpreted to be in communication with the known (Proved) reservoir.  
Probable or Possible Reserves may be assigned to areas that are 
structurally higher than the Proved area.  Possible (and in some cases, 
Probable) Reserves may be assigned to areas that are structurally lower 
than the adjacent Proved or 2P area.  
 
Caution should be exercised in assigning Reserves to adjacent reservoirs 
isolated by major, potentially sealing, faults until this reservoir is 
penetrated and evaluated as commercially productive.  Justification for 
assigning Reserves in such cases should be clearly documented.  
Reserves should not be assigned to areas that are clearly separated from 
a known accumulation by non-productive reservoir (i.e., absence of 
reservoir, structurally low reservoir, or negative test results); such areas 
may contain Prospective Resources.  
 
In conventional accumulations, where drilling has defined a highest known 
oil (HKO) elevation and there exists the potential for an associated gas 
cap, Proved oil Reserves should only be assigned in the structurally higher 
portions of the reservoir if there is reasonable certainty that such portions 
are initially above bubble point pressure based on documented 
engineering analyses.  Reservoir portions that do not meet this certainty 
may be assigned as Probable and Possible oil and/or gas based on 
reservoir fluid properties and pressure gradient interpretations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 2007 Petroleum Resources Management System can be viewed in its entirety at 
http://www.spe.org/spe-app/spe/industry/reserves/prms.htm. 

 



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Net Net Net Future Net Revenue
Federal Capital Abandonment Operating Before Taxes

Period Oil Gas Total Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Discounted at 0%
Ending  (M$)  (M$)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 149,329.1 0.0 0.0 -149,329.1
12-31-2019 74,224.2 95.1 74,319.3 10,033.1 63,553.7 0.0 11,483.9 -10,751.3
12-31-2020 173,710.7 220.3 173,930.9 23,480.7 24,901.8 0.0 21,722.4 103,826.0
12-31-2021 186,723.9 295.4 187,019.3 25,247.6 0.0 0.0 23,621.3 138,150.4
12-31-2022 192,153.8 412.2 192,566.0 25,996.4 50,311.8 0.0 24,566.2 91,691.6
12-31-2023 197,173.0 580.7 197,753.7 26,696.7 0.0 0.0 24,994.7 146,062.2
12-31-2024 195,152.9 740.5 195,893.4 26,445.6 0.0 0.0 25,512.2 143,935.6
12-31-2025 138,312.9 673.7 138,986.7 18,763.2 0.0 0.0 20,128.8 100,094.6
12-31-2026 88,864.7 432.9 89,297.6 12,055.2 0.0 0.0 15,580.0 61,662.4
12-31-2027 57,097.6 278.1 57,375.7 7,745.7 0.0 0.0 12,657.7 36,972.3
12-31-2028 36,688.3 178.7 36,867.0 4,977.0 0.0 0.0 10,780.2 21,109.7
12-31-2029 23,575.3 114.8 23,690.2 3,198.2 0.0 0.0 9,573.9 10,918.1
12-31-2030 10,160.3 49.5 10,209.8 1,378.3 0.0 7,260.0 5,783.1 -4,211.6
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,300.0 0.0 -36,300.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 1,373,837.7 4,071.9 1,377,909.6 186,017.8 288,096.4 43,560.0 206,404.5 653,830.9
Remaining 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 1,373,837.7 4,071.9 1,377,909.6 186,017.8 288,096.4 43,560.0 206,404.5 653,830.9
check

 Future Net Revenue Before Income Taxes  
Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period (x)Taxes(1) (x)Taxes(1) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 -149,329.1 -145,702.9 -142,344.3 -139,222.4 -136,310.9
12-31-2019 0.0 0.0 -10,751.3 -10,637.1 -10,498.5 -10,343.0 -10,176.1
12-31-2020 0.0 0.0 103,826.0 91,409.2 80,965.2 72,110.0 64,547.1
12-31-2021 0.0 0.0 138,150.4 116,473.1 98,998.4 84,769.9 73,078.6
12-31-2022 0.0 0.0 91,691.6 73,294.5 59,214.7 48,304.8 39,755.0
12-31-2023 0.0 0.0 146,062.2 111,698.4 86,507.9 67,775.4 53,661.9
12-31-2024 0.0 0.0 143,935.6 104,888.7 77,582.1 58,168.4 44,157.2
12-31-2025 0.0 0.0 100,094.6 69,560.7 49,175.5 35,310.3 25,718.4
12-31-2026 0.0 0.0 61,662.4 40,815.0 27,544.5 18,919.7 13,207.0
12-31-2027 0.0 0.0 36,972.3 23,310.3 15,018.2 9,868.5 6,602.5
12-31-2028 0.0 0.0 21,109.7 12,678.9 7,799.4 4,903.3 3,144.6
12-31-2029 0.0 0.0 10,918.1 6,249.0 3,671.3 2,208.9 1,358.3
12-31-2030 0.0 0.0 -4,211.6 -2,229.0 -1,214.3 -679.2 -389.2
12-31-2031 0.0 0.0 -36,300.0 -18,672.5 -9,906.8 -5,406.3 -3,027.3
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 0.0 0.0 653,830.9 473,136.4 342,513.4 246,688.4 175,326.9
Remaining 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.0 653,830.9 473,136.4 342,513.4 246,688.4 175,326.9
check
Note:    Totals may not add because of rounding.

(1) These properties are not subject to production or ad valorem taxes because they are located in federal waters in the Gulf of Mexico.

Working Interest Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED UNDEVELOPED RESERVES

COMBINED INTEREST
BUCKSKIN FIELD, FEDERAL WATERS IN THE GULF OF MEXICO

AS OF DECEMBER 31, 2017

T
able I



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Net Net Net Future Net Revenue
Federal Capital Abandonment Operating Before Taxes

Period Oil Gas Total Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Discounted at 0%
Ending  (M$)  (M$)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 149,329.1 0.0 0.0 -149,329.1
12-31-2019 74,224.2 95.1 74,319.3 10,033.1 63,553.7 0.0 11,483.9 -10,751.3
12-31-2020 173,710.7 220.3 173,930.9 23,480.7 24,901.8 0.0 21,722.4 103,826.0
12-31-2021 186,723.9 295.4 187,019.3 25,247.6 0.0 0.0 23,621.3 138,150.4
12-31-2022 192,153.8 412.2 192,566.0 25,996.4 50,311.8 0.0 24,566.2 91,691.6
12-31-2023 197,173.0 580.7 197,753.7 26,696.7 0.0 0.0 24,994.7 146,062.2
12-31-2024 195,152.9 740.5 195,893.4 26,445.6 0.0 0.0 25,512.2 143,935.6
12-31-2025 138,312.9 673.7 138,986.7 18,763.2 0.0 0.0 20,128.8 100,094.6
12-31-2026 88,864.7 432.9 89,297.6 12,055.2 0.0 0.0 15,580.0 61,662.4
12-31-2027 57,097.6 278.1 57,375.7 7,745.7 0.0 0.0 12,657.7 36,972.3
12-31-2028 36,688.3 178.7 36,867.0 4,977.0 0.0 0.0 10,780.2 21,109.7
12-31-2029 23,575.3 114.8 23,690.2 3,198.2 0.0 0.0 9,573.9 10,918.1
12-31-2030 10,160.3 49.5 10,209.8 1,378.3 0.0 7,260.0 5,783.1 -4,211.6
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,300.0 0.0 -36,300.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 1,373,837.7 4,071.9 1,377,909.6 186,017.8 288,096.4 43,560.0 206,404.5 653,830.9
Remaining 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 1,373,837.7 4,071.9 1,377,909.6 186,017.8 288,096.4 43,560.0 206,404.5 653,830.9
check

 Future Net Revenue Before Income Taxes  
Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period (x)Taxes(1) (x)Taxes(1) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 -149,329.1 -145,702.9 -142,344.3 -139,222.4 -136,310.9
12-31-2019 0.0 0.0 -10,751.3 -10,637.1 -10,498.5 -10,343.0 -10,176.1
12-31-2020 0.0 0.0 103,826.0 91,409.2 80,965.2 72,110.0 64,547.1
12-31-2021 0.0 0.0 138,150.4 116,473.1 98,998.4 84,769.9 73,078.6
12-31-2022 0.0 0.0 91,691.6 73,294.5 59,214.7 48,304.8 39,755.0
12-31-2023 0.0 0.0 146,062.2 111,698.4 86,507.9 67,775.4 53,661.9
12-31-2024 0.0 0.0 143,935.6 104,888.7 77,582.1 58,168.4 44,157.2
12-31-2025 0.0 0.0 100,094.6 69,560.7 49,175.5 35,310.3 25,718.4
12-31-2026 0.0 0.0 61,662.4 40,815.0 27,544.5 18,919.7 13,207.0
12-31-2027 0.0 0.0 36,972.3 23,310.3 15,018.2 9,868.5 6,602.5
12-31-2028 0.0 0.0 21,109.7 12,678.9 7,799.4 4,903.3 3,144.6
12-31-2029 0.0 0.0 10,918.1 6,249.0 3,671.3 2,208.9 1,358.3
12-31-2030 0.0 0.0 -4,211.6 -2,229.0 -1,214.3 -679.2 -389.2
12-31-2031 0.0 0.0 -36,300.0 -18,672.5 -9,906.8 -5,406.3 -3,027.3
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 0.0 0.0 653,830.9 473,136.4 342,513.4 246,688.4 175,326.9
Remaining 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.0 653,830.9 473,136.4 342,513.4 246,688.4 175,326.9
check
Note:    Totals may not add because of rounding.

(1) These properties are not subject to production or ad valorem taxes because they are located in federal waters in the Gulf of Mexico.

Working Interest Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
TOTAL PROVED (1P) RESERVES

COMBINED INTEREST
BUCKSKIN FIELD, FEDERAL WATERS IN THE GULF OF MEXICO

AS OF DECEMBER 31, 2017

T
able II



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Net Net Net Future Net Revenue
Federal Capital Abandonment Operating Before Taxes

Period Oil Gas Total Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Discounted at 0%
Ending  (M$)  (M$)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 16,342.7 20.9 16,363.7 2,209.1 -25,410.0 0.0 1,879.1 37,685.4
12-31-2020 11,634.4 10.0 11,644.4 1,572.0 8,131.2 0.0 1,264.7 676.5
12-31-2021 14,531.8 23.0 14,554.8 1,964.9 17,278.8 0.0 1,342.0 -6,030.9
12-31-2022 62,718.5 134.6 62,853.0 8,485.2 0.0 0.0 6,948.7 47,419.2
12-31-2023 65,320.0 192.4 65,512.3 8,844.2 0.0 0.0 7,204.7 49,463.5
12-31-2024 69,592.9 264.1 69,857.0 9,430.7 0.0 0.0 7,328.3 53,098.0
12-31-2025 128,066.4 623.8 128,690.3 17,373.2 0.0 0.0 12,652.2 98,664.8
12-31-2026 177,233.7 863.3 178,097.0 24,043.1 81,104.4 0.0 17,320.4 55,629.2
12-31-2027 208,534.4 1,015.8 209,550.2 28,289.3 48,279.0 0.0 22,268.9 110,713.0
12-31-2028 228,731.9 1,114.2 229,846.0 31,029.2 50,311.8 0.0 24,671.4 123,833.6
12-31-2029 242,955.5 1,183.5 244,139.0 32,958.8 50,311.8 0.0 26,379.2 134,489.3
12-31-2030 255,832.5 1,246.2 257,078.7 34,705.6 0.0 -7,260.0 30,447.2 199,185.9
12-31-2031 262,279.4 1,277.6 263,556.9 35,580.2 0.0 -36,300.0 35,888.7 228,388.0
12-31-2032 237,534.0 1,157.1 238,691.1 32,223.3 0.0 0.0 33,612.3 172,855.4

Subtotal 1,981,308.1 9,126.3 1,990,434.4 268,708.6 230,007.0 -43,560.0 229,208.0 1,306,070.9
Remaining 771,396.3 3,757.5 775,153.8 104,645.8 0.0 79,860.0 146,534.9 444,113.2
Total 2,752,704.4 12,883.9 2,765,588.3 373,354.4 230,007.0 36,300.0 375,742.9 1,750,184.0
check

 Future Net Revenue Before Income Taxes  
Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period (x)Taxes(1) (x)Taxes(1) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 0.0 0.0 37,685.4 34,456.4 31,636.5 29,158.6 26,969.0
12-31-2020 0.0 0.0 676.5 1,572.3 2,227.6 2,702.6 3,041.9
12-31-2021 0.0 0.0 -6,030.9 -5,493.7 -5,003.0 -4,558.3 -4,157.1
12-31-2022 0.0 0.0 47,419.2 38,542.6 31,633.7 26,194.1 21,866.1
12-31-2023 0.0 0.0 49,463.5 37,822.2 29,289.5 22,944.8 18,165.1
12-31-2024 0.0 0.0 53,098.0 38,613.3 28,504.9 21,332.4 16,165.5
12-31-2025 0.0 0.0 98,664.8 68,302.3 48,108.1 34,422.3 24,987.0
12-31-2026 0.0 0.0 55,629.2 36,581.2 24,538.4 16,760.8 11,639.4
12-31-2027 0.0 0.0 110,713.0 69,844.2 45,025.9 29,604.3 19,818.6
12-31-2028 0.0 0.0 123,833.6 74,051.4 45,364.7 28,409.0 18,152.2
12-31-2029 0.0 0.0 134,489.3 76,733.0 44,948.8 26,969.5 16,540.8
12-31-2030 0.0 0.0 199,185.9 108,200.6 60,479.7 34,697.1 20,385.1
12-31-2031 0.0 0.0 228,388.0 118,104.2 62,987.2 34,549.4 19,444.1
12-31-2032 0.0 0.0 172,855.4 85,257.5 43,465.4 22,836.8 12,333.6

Subtotal 0.0 0.0 1,306,070.9 782,587.7 493,207.5 326,023.5 225,351.2
Remaining 0.0 0.0 444,113.2 197,892.1 91,304.7 43,571.4 21,468.6
Total 0.0 0.0 1,750,184.0 980,479.8 584,512.2 369,594.9 246,819.8
check
Notes:    Remaining represents estimates after December 31, 2032, through the end of production in 2041.
Notes:    Totals may not add because of rounding.

(1) These properties are not subject to production or ad valorem taxes because they are located in federal waters in the Gulf of Mexico.

Working Interest Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROBABLE RESERVES

COMBINED INTEREST
BUCKSKIN FIELD, FEDERAL WATERS IN THE GULF OF MEXICO

AS OF DECEMBER 31, 2017

T
able III



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Net Net Net Future Net Revenue
Federal Capital Abandonment Operating Before Taxes

Period Oil Gas Total Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Discounted at 0%
Ending  (M$)  (M$)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 149,329.1 0.0 0.0 -149,329.1
12-31-2019 90,567.0 116.0 90,683.0 12,242.2 38,143.7 0.0 13,363.0 26,934.1
12-31-2020 185,345.0 230.3 185,575.3 25,052.7 33,033.0 0.0 22,987.1 104,502.5
12-31-2021 201,255.7 318.4 201,574.1 27,212.5 17,278.8 0.0 24,963.3 132,119.5
12-31-2022 254,872.3 546.8 255,419.1 34,481.6 50,311.8 0.0 31,514.9 139,110.8
12-31-2023 262,492.9 773.1 263,266.0 35,540.9 0.0 0.0 32,199.4 195,525.7
12-31-2024 264,745.8 1,004.5 265,750.3 35,876.3 0.0 0.0 32,840.4 197,033.6
12-31-2025 266,379.4 1,297.6 267,676.9 36,136.4 0.0 0.0 32,781.1 198,759.5
12-31-2026 266,098.5 1,296.2 267,394.7 36,098.3 81,104.4 0.0 32,900.4 117,291.6
12-31-2027 265,632.0 1,293.9 266,925.9 36,035.0 48,279.0 0.0 34,926.6 147,685.3
12-31-2028 265,420.1 1,292.9 266,713.0 36,006.3 50,311.8 0.0 35,451.6 144,943.3
12-31-2029 266,530.9 1,298.3 267,829.2 36,156.9 50,311.8 0.0 35,953.1 145,407.3
12-31-2030 265,992.8 1,295.7 267,288.5 36,083.9 0.0 0.0 36,230.3 194,974.2
12-31-2031 262,279.4 1,277.6 263,556.9 35,580.2 0.0 0.0 35,888.7 192,088.0
12-31-2032 237,534.0 1,157.1 238,691.1 32,223.3 0.0 0.0 33,612.3 172,855.4

Subtotal 3,355,145.8 13,198.2 3,368,344.1 454,726.4 518,103.4 0.0 435,612.5 1,959,901.8
Remaining 771,396.3 3,757.5 775,153.8 104,645.8 0.0 79,860.0 146,534.9 444,113.2
Total 4,126,542.1 16,955.8 4,143,497.9 559,372.2 518,103.4 79,860.0 582,147.4 2,404,015.0
check

 Future Net Revenue Before Income Taxes  
Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period (x)Taxes(1) (x)Taxes(1) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 -149,329.1 -145,702.9 -142,344.3 -139,222.4 -136,310.9
12-31-2019 0.0 0.0 26,934.1 23,819.3 21,138.0 18,815.6 16,792.9
12-31-2020 0.0 0.0 104,502.5 92,981.5 83,192.7 74,812.6 67,588.9
12-31-2021 0.0 0.0 132,119.5 110,979.4 93,995.4 80,211.7 68,921.5
12-31-2022 0.0 0.0 139,110.8 111,837.2 90,848.4 74,498.8 61,621.1
12-31-2023 0.0 0.0 195,525.7 149,520.6 115,797.4 90,720.3 71,827.0
12-31-2024 0.0 0.0 197,033.6 143,502.1 106,087.0 79,500.8 60,322.7
12-31-2025 0.0 0.0 198,759.5 137,863.0 97,283.6 69,732.6 50,705.4
12-31-2026 0.0 0.0 117,291.6 77,396.1 52,082.9 35,680.5 24,846.3
12-31-2027 0.0 0.0 147,685.3 93,154.5 60,044.2 39,472.8 26,421.1
12-31-2028 0.0 0.0 144,943.3 86,730.3 53,164.1 33,312.3 21,296.8
12-31-2029 0.0 0.0 145,407.3 82,982.0 48,620.1 29,178.4 17,899.0
12-31-2030 0.0 0.0 194,974.2 105,971.6 59,265.4 34,017.8 19,995.9
12-31-2031 0.0 0.0 192,088.0 99,431.7 53,080.4 29,143.1 16,416.7
12-31-2032 0.0 0.0 172,855.4 85,257.5 43,465.4 22,836.8 12,333.6

Subtotal 0.0 0.0 1,959,901.8 1,255,724.1 835,720.9 572,711.8 400,678.1
Remaining 0.0 0.0 444,113.2 197,892.1 91,304.7 43,571.4 21,468.6
Total 0.0 0.0 2,404,015.0 1,453,616.3 927,025.6 616,283.3 422,146.7
check
Notes:    Remaining represents estimates after December 31, 2032, through the end of production in 2041.
Notes:    Totals may not add because of rounding.

(1) These properties are not subject to production or ad valorem taxes because they are located in federal waters in the Gulf of Mexico.

Working Interest Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES

COMBINED INTEREST
BUCKSKIN FIELD, FEDERAL WATERS IN THE GULF OF MEXICO

AS OF DECEMBER 31, 2017

T
able IV



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Net Net Net Future Net Revenue
Federal Capital Abandonment Operating Before Taxes

Period Oil Gas Total Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Discounted at 0%
Ending  (M$)  (M$)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 217.8 -217.8
12-31-2020 9,803.9 11.2 9,815.2 1,325.0 17,278.8 0.0 1,409.6 -10,198.3
12-31-2021 121,523.2 192.3 121,715.4 16,431.6 -17,278.8 0.0 13,644.5 108,918.2
12-31-2022 125,562.2 269.4 125,831.6 16,987.3 -50,311.8 0.0 13,618.9 145,537.2
12-31-2023 130,584.8 384.6 130,969.4 17,680.9 50,311.8 0.0 13,678.2 49,298.5
12-31-2024 131,987.4 500.8 132,488.2 17,885.9 0.0 0.0 14,424.3 100,178.0
12-31-2025 133,624.4 650.9 134,275.3 18,127.2 0.0 0.0 14,470.3 101,677.8
12-31-2026 134,392.3 654.6 135,047.0 18,231.3 -81,104.4 0.0 14,395.8 183,524.2
12-31-2027 134,485.1 655.1 135,140.2 18,243.9 -48,279.0 0.0 12,335.2 152,840.1
12-31-2028 131,448.2 640.3 132,088.5 17,831.9 30,792.6 0.0 13,435.2 70,028.8
12-31-2029 130,801.3 637.1 131,438.5 17,744.2 23,377.2 0.0 13,412.0 76,905.0
12-31-2030 130,359.8 635.0 130,994.8 17,684.3 57,934.8 0.0 13,625.5 41,750.2
12-31-2031 135,216.8 658.7 135,875.4 18,343.2 17,278.8 0.0 14,544.2 85,709.2
12-31-2032 152,771.7 744.2 153,515.8 20,724.6 48,279.0 0.0 16,304.3 68,207.9

Subtotal 1,602,561.0 6,634.1 1,609,195.2 217,241.3 48,279.0 0.0 169,515.9 1,174,158.9
Remaining 2,402,775.1 11,704.1 2,414,479.3 325,954.7 0.0 18,150.0 380,599.5 1,689,775.0
Total 4,005,336.2 18,338.3 4,023,674.4 543,196.0 48,279.0 18,150.0 550,115.4 2,863,934.0
check

 Future Net Revenue Before Income Taxes  
Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period (x)Taxes(1) (x)Taxes(1) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 0.0 0.0 -217.8 -200.0 -184.4 -170.6 -158.4
12-31-2020 0.0 0.0 -10,198.3 -9,075.5 -8,118.8 -7,297.9 -6,588.8
12-31-2021 0.0 0.0 108,918.2 92,044.9 78,412.6 67,289.1 58,130.3
12-31-2022 0.0 0.0 145,537.2 116,656.7 94,487.7 77,262.0 63,727.7
12-31-2023 0.0 0.0 49,298.5 37,554.9 28,981.9 22,631.2 17,863.7
12-31-2024 0.0 0.0 100,178.0 72,958.1 53,933.9 40,416.2 30,665.5
12-31-2025 0.0 0.0 101,677.8 70,527.0 49,768.8 35,674.8 25,941.1
12-31-2026 0.0 0.0 183,524.2 121,319.3 81,767.8 56,091.9 39,104.6
12-31-2027 0.0 0.0 152,840.1 95,922.5 61,529.5 40,260.6 26,827.1
12-31-2028 0.0 0.0 70,028.8 41,792.6 25,553.3 15,972.8 10,187.8
12-31-2029 0.0 0.0 76,905.0 43,914.1 25,740.5 15,451.9 9,480.2
12-31-2030 0.0 0.0 41,750.2 22,725.3 12,725.4 7,312.2 4,302.2
12-31-2031 0.0 0.0 85,709.2 44,166.6 23,475.4 12,834.8 7,200.6
12-31-2032 0.0 0.0 68,207.9 33,707.8 17,218.1 9,063.8 4,904.5

Subtotal 0.0 0.0 1,174,158.9 784,014.3 545,291.7 392,792.9 291,588.2
Remaining 0.0 0.0 1,689,775.0 625,397.6 248,131.6 104,852.0 46,841.8
Total 0.0 0.0 2,863,934.0 1,409,411.9 793,423.2 497,645.0 338,429.9
check
Notes:    Remaining represents estimates after December 31, 2032, through the end of production in 2052.
Notes:    Totals may not add because of rounding.

(1) These properties are not subject to production or ad valorem taxes because they are located in federal waters in the Gulf of Mexico.

Working Interest Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
POSSIBLE RESERVES

COMBINED INTEREST
BUCKSKIN FIELD, FEDERAL WATERS IN THE GULF OF MEXICO

AS OF DECEMBER 31, 2017

T
able V



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Net Net Net Future Net Revenue
Federal Capital Abandonment Operating Before Taxes

Period Oil Gas Total Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Discounted at 0%
Ending  (M$)  (M$)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 149,329.1 0.0 0.0 -149,329.1
12-31-2019 90,567.0 116.0 90,683.0 12,242.2 38,143.7 0.0 13,580.8 26,716.3
12-31-2020 195,148.9 241.5 195,390.4 26,377.7 50,311.8 0.0 24,396.7 94,304.2
12-31-2021 322,778.9 510.7 323,289.5 43,644.1 0.0 0.0 38,607.8 241,037.7
12-31-2022 380,434.5 816.2 381,250.7 51,468.8 0.0 0.0 45,133.8 284,648.1
12-31-2023 393,077.7 1,157.7 394,235.4 53,221.8 50,311.8 0.0 45,877.6 244,824.1
12-31-2024 396,733.2 1,505.3 398,238.5 53,762.2 0.0 0.0 47,264.7 297,211.6
12-31-2025 400,003.7 1,948.5 401,952.2 54,263.5 0.0 0.0 47,251.4 300,437.2
12-31-2026 400,490.8 1,950.8 402,441.6 54,329.6 0.0 0.0 47,296.2 300,815.8
12-31-2027 400,117.1 1,949.0 402,066.1 54,278.9 0.0 0.0 47,261.8 300,525.4
12-31-2028 396,868.4 1,933.2 398,801.5 53,838.2 81,104.4 0.0 48,886.9 214,972.1
12-31-2029 397,332.2 1,935.4 399,267.7 53,901.1 73,689.0 0.0 49,365.2 222,312.4
12-31-2030 396,352.6 1,930.7 398,283.3 53,768.2 57,934.8 0.0 49,855.8 236,724.4
12-31-2031 397,496.1 1,936.2 399,432.4 53,923.4 17,278.8 0.0 50,432.9 277,797.3
12-31-2032 390,305.7 1,901.2 392,206.9 52,947.9 48,279.0 0.0 49,916.7 241,063.3

Subtotal 4,957,706.9 19,832.4 4,977,539.2 671,967.8 566,382.4 0.0 605,128.3 3,134,060.7
Remaining 3,174,171.4 15,461.7 3,189,633.1 430,600.5 0.0 98,010.0 527,134.5 2,133,888.2
Total 8,131,878.3 35,294.0 8,167,172.4 1,102,568.3 566,382.4 98,010.0 1,132,262.8 5,267,948.9
check

 Future Net Revenue Before Income Taxes  
Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period (x)Taxes(1) (x)Taxes(1) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 -149,329.1 -145,702.9 -142,344.3 -139,222.4 -136,310.9
12-31-2019 0.0 0.0 26,716.3 23,619.4 20,953.6 18,645.0 16,634.5
12-31-2020 0.0 0.0 94,304.2 83,906.0 75,073.9 67,514.8 61,000.2
12-31-2021 0.0 0.0 241,037.7 203,024.4 172,408.0 147,500.8 127,051.8
12-31-2022 0.0 0.0 284,648.1 228,493.8 185,336.1 151,760.8 125,348.8
12-31-2023 0.0 0.0 244,824.1 187,075.5 144,779.3 113,351.5 89,690.8
12-31-2024 0.0 0.0 297,211.6 216,460.2 160,020.9 119,917.0 90,988.2
12-31-2025 0.0 0.0 300,437.2 208,390.0 147,052.4 105,407.5 76,646.5
12-31-2026 0.0 0.0 300,815.8 198,715.4 133,850.7 91,772.4 63,951.0
12-31-2027 0.0 0.0 300,525.4 189,077.0 121,573.7 79,733.4 53,248.2
12-31-2028 0.0 0.0 214,972.1 128,522.9 78,717.4 49,285.1 31,484.6
12-31-2029 0.0 0.0 222,312.4 126,896.1 74,360.6 44,630.3 27,379.2
12-31-2030 0.0 0.0 236,724.4 128,696.8 71,990.8 41,330.0 24,298.0
12-31-2031 0.0 0.0 277,797.3 143,598.3 76,555.9 41,977.8 23,617.4
12-31-2032 0.0 0.0 241,063.3 118,965.4 60,683.5 31,900.6 17,238.1

Subtotal 0.0 0.0 3,134,060.7 2,039,738.4 1,381,012.5 965,504.8 692,266.3
Remaining 0.0 0.0 2,133,888.2 823,289.7 339,436.3 148,423.4 68,310.4
Total 0.0 0.0 5,267,948.9 2,863,028.2 1,720,448.8 1,113,928.2 760,576.6
check
Notes:    Remaining represents estimates after December 31, 2032, through the end of production in 2052.
Notes:    Totals may not add because of rounding.

(1) These properties are not subject to production or ad valorem taxes because they are located in federal waters in the Gulf of Mexico.

Working Interest Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES

COMBINED INTEREST
BUCKSKIN FIELD, FEDERAL WATERS IN THE GULF OF MEXICO

AS OF DECEMBER 31, 2017

T
able V

I



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Net Net Net Future Net Cash
Federal Capital Abandonment Operating Flow Before Taxes

Period Oil Gas Total Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Discounted at 0%
Ending  (M$)  (M$)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 6,285.3 23.8 6,309.1 851.7 81,104.4 0.0 764.7 -76,411.7
12-31-2025 65,456.7 318.8 65,775.5 8,879.7 48,279.0 0.0 6,674.9 1,941.9
12-31-2026 114,671.6 558.6 115,230.1 15,556.1 67,251.8 0.0 11,601.5 20,820.7
12-31-2027 145,940.1 710.9 146,650.9 19,797.9 33,371.8 0.0 15,022.5 78,458.8
12-31-2028 156,478.9 762.2 157,241.1 21,227.6 0.0 0.0 16,137.2 119,876.4
12-31-2029 141,119.4 687.4 141,806.8 19,143.9 0.0 0.0 14,724.2 107,938.7
12-31-2030 110,779.3 539.6 111,319.0 15,028.1 0.0 -7,260.0 13,820.8 89,730.1
12-31-2031 88,985.4 433.5 89,418.8 12,071.5 0.0 -36,300.0 15,591.1 98,056.2
12-31-2032 73,875.2 359.9 74,235.0 10,021.7 0.0 0.0 14,201.1 50,012.2

Subtotal 903,591.7 4,394.7 907,986.4 122,578.2 230,007.0 -43,560.0 108,537.9 490,423.4
Remaining 86,775.4 422.7 87,198.1 11,771.7 0.0 79,860.0 27,394.9 -31,828.6
Total 990,367.0 4,817.4 995,184.4 134,349.9 230,007.0 36,300.0 135,932.8 458,594.8
check

 Future Net Cash Flow Before Income Taxes  
Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period (x)Taxes(1) (x)Taxes(1) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0.0 0.0 -76,411.7 -56,055.7 -41,719.6 -31,460.5 -24,011.0
12-31-2025 0.0 0.0 1,941.9 798.6 194.5 -113.4 -258.4
12-31-2026 0.0 0.0 20,820.7 13,637.9 9,111.8 6,198.8 4,287.3
12-31-2027 0.0 0.0 78,458.8 48,976.2 31,253.0 20,347.5 13,492.6
12-31-2028 0.0 0.0 119,876.4 71,838.5 44,096.8 27,666.4 17,708.5
12-31-2029 0.0 0.0 107,938.7 61,651.6 36,150.0 21,709.5 13,325.6
12-31-2030 0.0 0.0 89,730.1 48,786.6 27,293.1 15,670.7 9,213.9
12-31-2031 0.0 0.0 98,056.2 50,666.0 26,999.5 14,797.9 8,321.6
12-31-2032 0.0 0.0 50,012.2 24,672.7 12,581.0 6,611.4 3,571.3

Subtotal 0.0 0.0 490,423.4 264,972.5 145,960.1 81,428.3 45,651.4
Remaining 0.0 0.0 -31,828.6 -9,639.2 -2,582.6 -426.0 153.9
Total 0.0 0.0 458,594.8 255,333.3 143,377.6 81,002.2 45,805.3
check
Notes:    Remaining represents estimates after December 31, 2032, through the end of production in 2036.
Notes:    Totals may not add because of rounding.

(1) These properties are not subject to production or ad valorem taxes because they are located in federal waters in the Gulf of Mexico.

Working Interest Revenue

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
LOW ESTIMATE (1C) CONTINGENT RESOURCES

COMBINED INTEREST
KEATHLEY CANYON 828/829/830 AREA, BUCKSKIN FIELD, FEDERAL WATERS IN THE GULF OF MEXICO

AS OF DECEMBER 31, 2017

T
able V

II



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Net Net Net Future Net Cash
Federal Capital Abandonment Operating Flow Before Taxes

Period Oil Gas Total Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Discounted at 0%
Ending  (M$)  (M$)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 3,104.3 15.1 3,119.4 421.1 81,104.4 0.0 467.1 -78,873.1
12-31-2032 30,083.1 146.5 30,229.6 4,081.0 48,279.0 0.0 3,384.5 -25,514.8

Subtotal 33,187.4 161.7 33,349.1 4,502.1 129,383.4 0.0 3,851.6 -104,388.0
Remaining 299,686.1 1,459.8 301,145.9 40,654.7 0.0 18,150.0 32,373.4 209,967.8
Total 332,873.5 1,621.5 334,495.0 45,156.8 129,383.4 18,150.0 36,225.0 105,579.9
check

 Future Net Cash Flow Before Income Taxes  
Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period (x)Taxes(1) (x)Taxes(1) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0.0 0.0 -78,873.1 -41,087.2 -22,063.4 -12,180.1 -6,896.4
12-31-2032 0.0 0.0 -25,514.8 -12,824.8 -6,653.9 -3,553.5 -1,948.7

Subtotal 0.0 0.0 -104,388.0 -53,912.0 -28,717.3 -15,733.7 -8,845.1
Remaining 0.0 0.0 209,967.8 88,999.0 39,464.9 18,231.1 8,741.6
Total 0.0 0.0 105,579.9 35,087.0 10,747.6 2,497.4 -103.5
check
Notes:    Remaining represents estimates after December 31, 2032, through the end of production in 2040.
Notes:    Totals may not add because of rounding.

(1) These properties are not subject to production or ad valorem taxes because they are located in federal waters in the Gulf of Mexico.

Working Interest Revenue

CASH FLOW, COSTS, AND TAXES
BEST ESTIMATE (2C) CONTINGENT RESOURCES

COMBINED INTEREST
KEATHLEY CANYON 828/829/830 AREA, BUCKSKIN FIELD, FEDERAL WATERS IN THE GULF OF MEXICO

AS OF DECEMBER 31, 2017

T
able V

III



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Net Net Net Future Net Cash
Federal Capital Abandonment Operating Flow Before Taxes

Period Oil Gas Total Royalties (2)Costs(2) Costs Expenses Discounted at 0%
Ending  (M$)  (M$)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Remaining 745,373.8 3,630.8 749,004.6 101,115.6 100,623.6 18,150.0 83,233.4 445,882.0
Total 745,373.8 3,630.8 749,004.6 101,115.6 100,623.6 18,150.0 83,233.4 445,882.0
check

 Future Net Cash Flow Before Income Taxes  
Production Ad Valorem Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted

Period (x)Taxes(1) (x)Taxes(1) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Remaining 0.0 0.0 445,882.0 140,363.5 46,907.5 16,466.6 6,008.3
Total 0.0 0.0 445,882.0 140,363.5 46,907.5 16,466.6 6,008.3
check
Notes:    Remaining represents estimates after December 31, 2032, through the end of production in 2052.
Notes:    Totals may not add because of rounding.

(1) These properties are not subject to production or ad valorem taxes because they are located in federal waters in the Gulf of Mexico.
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KEATHLEY CANYON 828/829/830 AREA, BUCKSKIN FIELD, FEDERAL WATERS IN THE GULF OF MEXICO
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March 7, 2018 
 
 
 
Buckstone Development Company, LLC Navitas Buckskin Financing Ltd. 
1001 Ochsner Boulevard, Suite 100 12 Abba Eban Boulevard 
Covington, Louisiana 70433 Building D, 9th Floor 
 Herzliya 4672537 
 Israel 
 
Navitas Petroleum Limited Partnership 
12 Abba Eban Boulevard 
Building D, 9th Floor 
Herzliya 4672537 
Israel 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
In accordance with your request, we have estimated the contingent resources, as of December 31, 2017, for 
discoveries located in the Buckskin Southern High Area, Buckskin Field, Keathley Canyon Blocks 828, 871, and 
872, federal waters in the Gulf of Mexico.  Navitas Buckskin US, LLC (Navitas Buckskin), an affiliate of Navitas 
Petroleum Limited Partnership (Navitas Petroleum), owns a 7.5 percent working interest and Buckstone 
Development Company, LLC (Buckstone) owns a 28.8 percent working interest in Buckskin Field.  Navitas Buckskin 
Financing Ltd. (Navitas Financing) has financed this total 36.3 percent working interest.  For the purposes of this 
report, the total of the Navitas Buckskin and Buckstone working interests (36.3 percent) and its associated net 
revenue interest is referred to as the Combined interest.  We completed our evaluation on or about the date of this 
letter.  Contingent resources are those quantities of petroleum which are estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable from known accumulations, but for which the applied project or projects are not yet 
considered mature enough for commercial development because of one or more contingencies.  The resources 
shown in this report are contingent upon the return of positive results from an additional appraisal well, the 
acquisition of favorable technical data, and improvements in commercial conditions that would justify development 
of the Buckskin Southern High Area.  If these contingencies are successfully addressed, some portion of the 
contingent resources estimated in this report may be reclassified as reserves; our estimates have not been risked 
to account for the possibility that the contingencies are not successfully addressed.  There is no certainty that it will 
be commercially viable to produce any portion of the contingent resources.  The project maturity subclass for these 
resources is development unclarified.  This report does not include economic analysis for these properties.  Based 
on analogous field developments, it appears that the best estimate contingent resources in this report have a 
reasonable chance of being economically viable.  The estimates in this report have been prepared in accordance 
with the definitions and guidelines set forth in the 2007 Petroleum Resources Management System (PRMS) 
approved by the Society of Petroleum Engineers (SPE) and in accordance with internationally recognized 
standards, as stipulated by the Israel Securities Authority (ISA).  Definitions are presented immediately following 
this letter.  This report has been prepared for use by Navitas Financing and Navitas Petroleum in filing with the ISA; 
in our opinion the assumptions, data, methods, and procedures used in the preparation of this report are appropriate 
for such purpose.  It is our understanding that this report will also be used by auditors of Navitas Financing and 
Navitas Petroleum as part of their audit procedures. 
 
We estimate the gross (100 percent) contingent resources and working interest contingent resources to the 
Combined interest in the Buckskin Southern High Area, as of December 31, 2017, to be: 
 



 

  Contingent Oil Resources (MMBBL)  Contingent Gas Resources (BCF) 
  Gross  Working  Gross  Working 

Category  (100%)  Interest  (100%)  Interest 
         
Low Estimate (1C)  059.3  021.5  022.5  08.2 
Best Estimate (2C)  243.5  088.4  092.5  33.6 
High Estimate (3C)  423.7  153.8  161.0  58.4 

 
The oil volumes shown include crude oil only.  Oil volumes are expressed in millions of barrels (MMBBL); a barrel 
is equivalent to 42 United States gallons.  Gas volumes are expressed in billions of cubic feet (BCF) at standard 
temperature and pressure bases. 
 
The contingent resources shown in this report have been estimated using deterministic methods.  Once all 
contingencies have been successfully addressed, the approximate probability that the quantities of contingent 
resources actually recovered will equal or exceed the estimated amounts is generally inferred to be 90 percent for 
the low estimate, 50 percent for the best estimate, and 10 percent for the high estimate.  The estimates of contingent 
resources included herein have not been adjusted for development risk. 
 
For the purposes of this report, we did not perform any field inspection of the properties, nor did we examine the 
mechanical operation or condition of the wells and facilities.  We have not investigated possible environmental 
liability related to the properties; however, we are not currently aware of any possible environmental liability that 
would have any material effect on the resources quantities estimated in this report or the commerciality of such 
estimates.   
 
The resources shown in this report are estimates only and should not be construed as exact quantities.  Estimates 
may increase or decrease as a result of market conditions, future operations, changes in regulations, or actual 
reservoir performance.   
 
For the purposes of this report, we used technical and economic data including, but not limited to, well logs, geologic 
maps, seismic data, and property ownership interests.  We were provided with all the necessary data to prepare 
the estimates for these properties, and we were not limited from access to any material we believe may be relevant.  
The resources in this report have been estimated using deterministic methods; these estimates have been prepared 
in accordance with generally accepted petroleum engineering and evaluation principles set forth in the Standards 
Pertaining to the Estimating and Auditing of Oil and Gas Reserves Information promulgated by the SPE (SPE 
Standards).  We used standard engineering and geoscience methods, or a combination of methods, including 
volumetric analysis and analogy, that we considered to be appropriate and necessary to classify, categorize, and 
estimate volumes in accordance with the 2007 PRMS definitions and guidelines.  As in all aspects of oil and gas 
evaluation, there are uncertainties inherent in the interpretation of engineering and geoscience data; therefore, our 
conclusions necessarily represent only informed professional judgment. 
 
Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) was engaged on April 21, 2017, by Mr. Amit Kornhauser, Chief 
Financial Officer of Navitas Financing, to perform this assessment.  The data used in our estimates were obtained 
from Buckstone, public data sources, and the nonconfidential files of NSAI and were accepted as accurate.  
Supporting work data are on file in our office.  We have not examined the titles to the properties or independently 
confirmed the actual degree or type of interest owned.  We are independent petroleum engineers, geologists, 
geophysicists, and petrophysicists; we do not own an interest in these properties nor are we employed on a 
contingent basis.  Furthermore, no limitations or restrictions were placed upon NSAI by officials of Buckstone, 
Navitas Buckskin, Navitas Financing, or Navitas Petroleum. 
 



 

QUALIFICATIONS ___________________________________________________________________  
 
NSAI performs consulting petroleum engineering services under Texas Board of Professional Engineers 
Registration No. F-2699.  We provide a complete range of geological, geophysical, petrophysical, and engineering 
services, and we have the technical expertise and ability to perform these services in any oil and gas producing 
area in the world.  The staff are familiar with the recognized industry reserves and resources definitions, specifically 
those promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, by the Alberta Securities Commission, and 
by the SPE, Society of Petroleum Evaluation Engineers, World Petroleum Council, and American Association of 
Petroleum Geologists.  The technical persons primarily responsible for preparing the estimates presented herein 
meet the requirements regarding qualifications, independence, objectivity, and confidentiality set forth in the SPE 
Standards. 
 
This assessment has been led by Mr. Lee E. George and Mr. Shane M. Howell.  Mr. George and Mr. Howell are 
Vice Presidents in the firm's Houston office at 1301 McKinney Street, Suite 3200, Houston, Texas 77010, USA.  
Mr. George is a Licensed Professional Engineer (Texas Registration No. 95018).  He has been practicing petroleum 
engineering consulting at NSAI since 1997 and has over 15 years prior industry experience.  Mr. Howell is a 
Licensed Professional Geoscientist (Texas Registration No. 11276).  He has been practicing petroleum geoscience 
consulting at NSAI since 2005 and has over 7 years prior industry experience.   

 
 Sincerely, 
 
 NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
 Texas Registered Engineering Firm F-2699 
 
 
   
   By:   
   C.H. (Scott) Rees III, P.E. 
   Chairman and Chief Executive Officer 
 
 
 
 
    
By:   By:   
 Lee E. George, P.E. 95018  Shane M. Howell, P.G. 11276 
 Vice President  Vice President 
 
Date Signed:  March 7, 2018 Date Signed:  March 7, 2018 
 
LEG:STH 
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Figure 1-1: Resources Classification Framework.
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This document contains information excerpted from definitions and guidelines prepared by the Oil and Gas Reserves 
Committee of the Society of Petroleum Engineers (SPE) and reviewed and jointly sponsored by the World Petroleum Council 
(WPC), the American Association of Petroleum Geologists (AAPG), and the Society of Petroleum Evaluation Engineers 
(SPEE).   
 
Preamble 
Petroleum resources are the estimated quantities of hydrocarbons naturally occurring on or within the Earth's crust.  Resource 
assessments estimate total quantities in known and yet-to-be-discovered accumulations; resources evaluations are focused 
on those quantities that can potentially be recovered and marketed by commercial projects.  A petroleum resources 
management system provides a consistent approach to estimating petroleum quantities, evaluating development projects, and 
presenting results within a comprehensive classification framework.  
 
These definitions and guidelines are designed to provide a common reference for the international petroleum industry, 
including national reporting and regulatory disclosure agencies, and to support petroleum project and portfolio management 
requirements.  They are intended to improve clarity in global communications regarding petroleum resources.  It is expected 
that this document will be supplemented with industry education programs and application guides addressing their 
implementation in a wide spectrum of technical and/or commercial settings.  
 
It is understood that these definitions and guidelines allow flexibility for users and agencies to tailor application for their 
particular needs; however, any modifications to the guidance contained herein should be clearly identified.  The definitions and 
guidelines contained in this document must not be construed as modifying the interpretation or application of any existing 
regulatory reporting requirements.   
 
1.0  Basic Principles and Definitions  
The estimation of petroleum resource quantities involves the interpretation of volumes and values that have an inherent 
degree of uncertainty.  These quantities are associated with development projects at various stages of design and 
implementation.  Use of a consistent classification system enhances comparisons between projects, groups of projects, and 
total company portfolios according to forecast production profiles and recoveries.  Such a system must consider both technical 
and commercial factors that impact the project's economic feasibility, its productive life, and its related cash flows.  
 
1.1  Petroleum Resources Classification Framework  
Petroleum is defined as a naturally occurring mixture 
consisting of hydrocarbons in the gaseous, liquid, or solid 
phase.  Petroleum may also contain non-hydrocarbons, 
common examples of which are carbon dioxide, nitrogen, 
hydrogen sulfide and sulfur.  In rare cases, non-hydrocarbon 
content could be greater than 50%.  
 
The term "resources" as used herein is intended to 
encompass all quantities of petroleum naturally occurring on 
or within the Earth's crust, discovered and undiscovered 
(recoverable and unrecoverable), plus those quantities 
already produced.  Further, it includes all types of petroleum 
whether currently considered "conventional" or 
"unconventional."  
 
Figure 1-1 is a graphical representation of the SPE/WPC/ 
AAPG/SPEE resources classification system.  The system 
defines the major recoverable resources classes: Production, 
Reserves, Contingent Resources, and Prospective 
Resources, as well as Unrecoverable petroleum.  
 
The "Range of Uncertainty" reflects a range of estimated 
quantities potentially recoverable from an accumulation by a 
project, while the vertical axis represents the "Chance of 
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Commerciality", that is, the chance that the project that will be developed and reach commercial producing status.  The 
following definitions apply to the major subdivisions within the resources classification:  
 

TOTAL PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum that is estimated to exist originally in naturally 
occurring accumulations.  It includes that quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to be contained in 
known accumulations prior to production plus those estimated quantities in accumulations yet to be discovered 
(equivalent to "total resources").  
 
DISCOVERED PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to 
be contained in known accumulations prior to production. 
 

PRODUCTION is the cumulative quantity of petroleum that has been recovered at a given date.  While all 
recoverable resources are estimated and production is measured in terms of the sales product specifications, raw 
production (sales plus non-sales) quantities are also measured and required to support engineering analyses based 
on reservoir voidage (see Production Measurement, section 3.2).  

 
Multiple development projects may be applied to each known accumulation, and each project will recover an estimated portion 
of the initially-in-place quantities.  The projects shall be subdivided into Commercial and Sub-Commercial, with the estimated 
recoverable quantities being classified as Reserves and Contingent Resources respectively, as defined below.  
 

RESERVES are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable by application of 
development projects to known accumulations from a given date forward under defined conditions.  Reserves must 
further satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, commercial, and remaining (as of the evaluation 
date) based on the development project(s) applied.  Reserves are further categorized in accordance with the level of 
certainty associated with the estimates and may be sub-classified based on project maturity and/or characterized by 
development and production status.  
 
CONTINGENT RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from known accumulations, but the applied project(s) are not yet considered mature enough for 
commercial development due to one or more contingencies.  Contingent Resources may include, for example, 
projects for which there are currently no viable markets, or where commercial recovery is dependent on technology 
under development, or where evaluation of the accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  
Contingent Resources are further categorized in accordance with the level of certainty associated with the estimates 
and may be subclassified based on project maturity and/or characterized by their economic status.  

 
UNDISCOVERED PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum estimated, as of a given date, to be 
contained within accumulations yet to be discovered. 
 

PROSPECTIVE RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from undiscovered accumulations by application of future development projects.  Prospective Resources 
have both an associated chance of discovery and a chance of development.  Prospective Resources are further 
subdivided in accordance with the level of certainty associated with recoverable estimates assuming their discovery 
and development and may be sub-classified based on project maturity.  
 

UNRECOVERABLE is that portion of Discovered or Undiscovered Petroleum Initially-in-Place quantities which is 
estimated, as of a given date, not to be recoverable by future development projects.  A portion of these quantities may 
become recoverable in the future as commercial circumstances change or technological developments occur; the 
remaining portion may never be recovered due to physical/chemical constraints represented by subsurface interaction of 
fluids and reservoir rocks.  

  
Estimated Ultimate Recovery (EUR) is not a resources category, but a term that may be applied to any accumulation or group 
of accumulations (discovered or undiscovered) to define those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable under defined technical and commercial conditions plus those quantities already produced (total of 
recoverable resources).  
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1.2 Project-Based Resources Evaluations   
The resources evaluation process consists of identifying a recovery project, or projects, associated with a petroleum 
accumulation(s), estimating the quantities of Petroleum Initially-in-Place, estimating that portion of those in-place quantities 
that can be recovered by each project, and classifying the project(s) based on its maturity status or chance of commerciality.  
  
This concept of a project-based classification system is further clarified by examining the primary data sources contributing to 
an evaluation of net recoverable resources (see Figure 1-2) that may be described as follows:  
 

 
• The Reservoir (accumulation):  Key attributes include the types and quantities of Petroleum Initially-in-Place and the fluid 

and rock properties that affect petroleum recovery.  
 

• The Project:  Each project applied to a specific reservoir development generates a unique production and cash flow 
schedule.  The time integration of these schedules taken to the project's technical, economic, or contractual limit defines 
the estimated recoverable resources and associated future net cash flow projections for each project.  The ratio of EUR to 
Total Initially-in-Place quantities defines the ultimate recovery efficiency for the development project(s).  A project may be 
defined at various levels and stages of maturity; it may include one or many wells and associated production and 
processing facilities.  One project may develop many reservoirs, or many projects may be applied to one reservoir.  
 

• The Property (lease or license area):  Each property may have unique associated contractual rights and obligations 
including the fiscal terms.  Such information allows definition of each participant's share of produced quantities 
(entitlement) and share of investments, expenses, and revenues for each recovery project and the reservoir to which it is 
applied.  One property may encompass many reservoirs, or one reservoir may span several different properties.  A 
property may contain both discovered and undiscovered accumulations.  

 
In context of this data relationship, "project" is the primary element considered in this resources classification, and net 
recoverable resources are the incremental quantities derived from each project.  Project represents the link between the 
petroleum accumulation and the decision-making process.  A project may, for example, constitute the development of a single 
reservoir or field, or an incremental development for a producing field, or the integrated development of several fields and 
associated facilities with a common ownership.  In general, an individual project will represent the level at which a decision is 
made whether or not to proceed (i.e., spend more money) and there should be an associated range of estimated recoverable 
quantities for that project.  
 
An accumulation or potential accumulation of petroleum may be subject to several separate and distinct projects that are at 
different stages of exploration or development.  Thus, an accumulation may have recoverable quantities in several resource 
classes simultaneously.   
 
In order to assign recoverable resources of any class, a development plan needs to be defined consisting of one or more 
projects.  Even for Prospective Resources, the estimates of recoverable quantities must be stated in terms of the sales 
products derived from a development program assuming successful discovery and commercial development.  Given the major 
uncertainties involved at this early stage, the development program will not be of the detail expected in later stages of maturity. 
In most cases, recovery efficiency may be largely based on analogous projects.  In-place quantities for which a feasible project 
cannot be defined using current, or reasonably forecast improvements in, technology are classified as Unrecoverable.   
 
Not all technically feasible development plans will be commercial.  The commercial viability of a development project is 
dependent on a forecast of the conditions that will exist during the time period encompassed by the project's activities (see 
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Figure 1-2: Resources Evaluation Data Sources.
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Commercial Evaluations, section 3.1).  "Conditions" include technological, economic, legal, environmental, social, and 
governmental factors.  While economic factors can be summarized as forecast costs and product prices, the underlying 
influences include, but are not limited to, market conditions, transportation and processing infrastructure, fiscal terms, and 
taxes.    
 
The resource quantities being estimated are those volumes producible from a project as measured according to delivery 
specifications at the point of sale or custody transfer (see Reference Point, section 3.2.1).  The cumulative production from the 
evaluation date forward to cessation of production is the remaining recoverable quantity.  The sum of the associated annual 
net cash flows yields the estimated future net revenue.  When the cash flows are discounted according to a defined discount 
rate and time period, the summation of the discounted cash flows is termed net present value (NPV) of the project (see 
Evaluation and Reporting Guidelines, section 3.0).  
 
The supporting data, analytical processes, and assumptions used in an evaluation should be documented in sufficient detail to 
allow an independent evaluator or auditor to clearly understand the basis for estimation and categorization of recoverable 
quantities and their classification.   
 
2.0  Classification and Categorization Guidelines 
 
2.1  Resources Classification  
The basic classification requires establishment of criteria for a petroleum discovery and thereafter the distinction between 
commercial and sub-commercial projects in known accumulations (and hence between Reserves and Contingent Resources).    
 
2.1.1  Determination of Discovery Status  
A discovery is one petroleum accumulation, or several petroleum accumulations collectively, for which one or several 
exploratory wells have established through testing, sampling, and/or logging the existence of a significant quantity of 
potentially moveable hydrocarbons.  
 
In this context, "significant" implies that there is evidence of a sufficient quantity of petroleum to justify estimating the in-place 
volume demonstrated by the well(s) and for evaluating the potential for economic recovery.  Estimated recoverable quantities 
within such a discovered (known) accumulation(s) shall initially be classified as Contingent Resources pending definition of 
projects with sufficient chance of commercial development to reclassify all, or a portion, as Reserves.  Where in-place 
hydrocarbons are identified but are not considered currently recoverable, such quantities may be classified as Discovered 
Unrecoverable, if considered appropriate for resource management purposes; a portion of these quantities may become 
recoverable resources in the future as commercial circumstances change or technological developments occur.  
 
2.1.2  Determination of Commerciality  
Discovered recoverable volumes (Contingent Resources) may be considered commercially producible, and thus Reserves, if 
the entity claiming commerciality has demonstrated firm intention to proceed with development and such intention is based 
upon all of the following criteria:  
 
• Evidence to support a reasonable timetable for development.  
• A reasonable assessment of the future economics of such development projects meeting defined investment and operating 

criteria.  
• A reasonable expectation that there will be a market for all or at least the expected sales quantities of production required 

to justify development.  
• Evidence that the necessary production and transportation facilities are available or can be made available.  
• Evidence that legal, contractual, environmental and other social and economic concerns will allow for the actual 

implementation of the recovery project being evaluated.  
 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined to establish its commercial viability.  There must be 
a reasonable expectation that all required internal and external approvals will be forthcoming, and there is evidence of firm 
intention to proceed with development within a reasonable time frame.  A reasonable time frame for the initiation of 
development depends on the specific circumstances and varies according to the scope of the project.  While 5 years is 
recommended as a benchmark, a longer time frame could be applied where, for example, development of economic projects 
are deferred at the option of the producer for, among other things, market-related reasons, or to meet contractual or strategic 
objectives.  In all cases, the justification for classification as Reserves should be clearly documented. 
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To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in the commercial producibility of the reservoir as 
supported by actual production or formation tests.  In certain cases, Reserves may be assigned on the basis of well logs 
and/or core analysis that indicate that the subject reservoir is hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the same 
area that are producing or have demonstrated the ability to produce on formation tests.  
 
2.2  Resources Categorization  
The horizontal axis in the Resources Classification (Figure 1.1) defines the range of uncertainty in estimates of the quantities 
of recoverable, or potentially recoverable, petroleum associated with a project.  These estimates include both technical and 
commercial uncertainty components as follows:   
 
• The total petroleum remaining within the accumulation (in-place resources).   
• That portion of the in-place petroleum that can be recovered by applying a defined development project or projects.  
• Variations in the commercial conditions that may impact the quantities recovered and sold (e.g., market availability, 

contractual changes).    
 
Where commercial uncertainties are such that there is significant risk that the complete project (as initially defined) will not 
proceed, it is advised to create a separate project classified as Contingent Resources with an appropriate chance of 
commerciality.  
 
2.2.1  Range of Uncertainty 
The range of uncertainty of the recoverable and/or potentially recoverable volumes may be represented by either deterministic 
scenarios or by a probability distribution (see Deterministic and Probabilistic Methods, section 4.2).  
 
When the range of uncertainty is represented by a probability distribution, a low, best, and high estimate shall be provided 
such that:   
 
• There should be at least a 90% probability (P90) that the quantities actually recovered will equal or exceed the low 

estimate.  
• There should be at least a 50% probability (P50) that the quantities actually recovered will equal or exceed the best 

estimate.   
• There should be at least a 10% probability (P10) that the quantities actually recovered will equal or exceed the high 

estimate.     
 
When using the deterministic scenario method, typically there should also be low, best, and high estimates, where such 
estimates are based on qualitative assessments of relative uncertainty using consistent interpretation guidelines.  Under the 
deterministic incremental (risk-based) approach, quantities at each level of uncertainty are estimated discretely and separately 
(see Category Definitions and Guidelines, section 2.2.2).  
  
These same approaches to describing uncertainty may be applied to Reserves, Contingent Resources, and Prospective 
Resources.  While there may be significant risk that sub-commercial and undiscovered accumulations will not achieve 
commercial production, it is useful to consider the range of potentially recoverable quantities independently of such a risk or 
consideration of the resource class to which the quantities will be assigned.  
 
2.2.2  Category Definitions and Guidelines   
Evaluators may assess recoverable quantities and categorize results by uncertainty using the deterministic incremental (risk-
based) approach, the deterministic scenario (cumulative) approach, or probabilistic methods (see "2001 Supplemental 
Guidelines," Chapter 2.5).  In many cases, a combination of approaches is used. 
  
Use of consistent terminology (Figure 1.1) promotes clarity in communication of evaluation results.  For Reserves, the general 
cumulative terms low/best/high estimates are denoted as 1P/2P/3P, respectively.  The associated incremental quantities are 
termed Proved, Probable and Possible.  Reserves are a subset of, and must be viewed within context of, the complete 
resources classification system.  While the categorization criteria are proposed specifically for Reserves, in most cases, they 
can be equally applied to Contingent and Prospective Resources conditional upon their satisfying the criteria for discovery 
and/or development. 
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For Contingent Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates are denoted as 1C/2C/3C respectively.  For 
Prospective Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates still apply.  No specific terms are defined for 
incremental quantities within Contingent and Prospective Resources. 
  
Without new technical information, there should be no change in the distribution of technically recoverable volumes and their 
categorization boundaries when conditions are satisfied sufficiently to reclassify a project from Contingent Resources to 
Reserves.  All evaluations require application of a consistent set of forecast conditions, including assumed future costs and 
prices, for both classification of projects and categorization of estimated quantities recovered by each project (see Commercial 
Evaluations, section 3.1). 
 
Based on additional data and updated interpretations that indicate increased certainty, portions of Possible and Probable 
Reserves may be re-categorized as Probable and Proved Reserves. 
  
Uncertainty in resource estimates is best communicated by reporting a range of potential results.  However, if it is required to 
report a single representative result, the "best estimate" is considered the most realistic assessment of recoverable quantities.  
It is generally considered to represent the sum of Proved and Probable estimates (2P) when using the deterministic scenario 
or the probabilistic assessment methods.  It should be noted that under the deterministic incremental (risk-based) approach, 
discrete estimates are made for each category, and they should not be aggregated without due consideration of their 
associated risk (see "2001 Supplemental Guidelines," Chapter 2.5). 
 
 

Table 1: Recoverable Resources Classes and Sub-Classes 
 

Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Reserves  Reserves are those quantities of 
petroleum anticipated to be 
commercially recoverable by 
application of development projects 
to known accumulations from a 
given date forward under defined 
conditions.   

Reserves must satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, 
commercial, and remaining based on the development project(s) applied.  
Reserves are further subdivided in accordance with the level of certainty 
associated with the estimates and may be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by their development and production status.  
 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined 
to establish its commercial viability.  There must be a reasonable 
expectation that all required internal and external approvals will be 
forthcoming, and there is evidence of firm intention to proceed with 
development within a reasonable time frame.  
 
A reasonable time frame for the initiation of development depends on the 
specific circumstances and varies according to the scope of the project.  
While 5 years is recommended as a benchmark, a longer time frame could 
be applied where, for example, development of economic projects are 
deferred at the option of the producer for, among other things, market-
related reasons, or to meet contractual or strategic objectives.  In all cases, 
the justification for classification as Reserves should be clearly 
documented.   
 
To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in 
the commercial producibility of the reservoir as supported by actual 
production or formation tests.  In certain cases, Reserves may be assigned 
on the basis of well logs and/or core analysis that indicate that the subject 
reservoir is hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the 
same area that are producing or have demonstrated the ability to produce 
on formation tests.  

On Production  The development project is currently 
producing and selling petroleum to 
market.   

The key criterion is that the project is receiving income from sales, rather 
than the approved development project necessarily being complete.  This 
is the point at which the project "chance of commerciality" can be said to 
be 100%.    
 
The project "decision gate" is the decision to initiate commercial production 
from the project.  
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 
Approved for 
Development  

All necessary approvals have been 
obtained, capital funds have been 
committed, and implementation of 
the development project is under 
way.  

At this point, it must be certain that the development project is going 
ahead.  The project must not be subject to any contingencies such as 
outstanding regulatory approvals or sales contracts.  Forecast capital 
expenditures should be included in the reporting entity's current or 
following year's approved budget.    
 
The project "decision gate" is the decision to start investing capital in the 
construction of production facilities and/or drilling development wells.  

Justified for 
Development 

Implementation of the development 
project is justified on the basis of 
reasonable forecast commercial 
conditions at the time of reporting, 
and there are reasonable 
expectations that all necessary 
approvals/contracts will be obtained. 

In order to move to this level of project maturity, and hence have reserves 
associated with it, the development project must be commercially viable at 
the time of reporting, based on the reporting entity's assumptions of future 
prices, costs, etc. ("forecast case") and the specific circumstances of the 
project.  Evidence of a firm intention to proceed with development within a 
reasonable time frame will be sufficient to demonstrate commerciality.  
There should be a development plan in sufficient detail to support the 
assessment of commerciality and a reasonable expectation that any 
regulatory approvals or sales contracts required prior to project 
implementation will be forthcoming.  Other than such approvals/contracts, 
there should be no known contingencies that could preclude the 
development from proceeding within a reasonable timeframe (see 
Reserves class).  
 
The project "decision gate" is the decision by the reporting entity and its 
partners, if any, that the project has reached a level of technical and 
commercial maturity sufficient to justify proceeding with development at 
that point in time. 

Contingent 
Resources 

Those quantities of petroleum 
estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable from known 
accumulations by application of 
development projects, but which are 
not currently considered to be 
commercially recoverable due to 
one or more contingencies. 

Contingent Resources may include, for example, projects for which there 
are currently no viable markets, or where commercial recovery is 
dependent on technology under development, or where evaluation of the 
accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  Contingent 
Resources are further categorized in accordance with the level of certainty 
associated with the estimates and may be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by their economic status.  

Development 
Pending 

A discovered accumulation where 
project activities are ongoing to 
justify commercial development in 
the foreseeable future. 

The project is seen to have reasonable potential for eventual commercial 
development, to the extent that further data acquisition (e.g. drilling, 
seismic data) and/or evaluations are currently ongoing with a view to 
confirming that the project is commercially viable and providing the basis 
for selection of an appropriate development plan.  The critical 
contingencies have been identified and are reasonably expected to be 
resolved within a reasonable time frame.  Note that disappointing 
appraisal/evaluation results could lead to a re-classification of the project 
to "On Hold" or "Not Viable" status.  
 
The project "decision gate" is the decision to undertake further data 
acquisition and/or studies designed to move the project to a level of 
technical and commercial maturity at which a decision can be made to 
proceed with development and production. 

Development 
Unclarified or on 
Hold  

A discovered accumulation where 
project activities are on hold and/or 
where justification as a commercial 
development may be subject to 
significant delay.   

The project is seen to have potential for eventual commercial 
development, but further appraisal/evaluation activities are on hold 
pending the removal of significant contingencies external to the project, or 
substantial further appraisal/evaluation activities are required to clarify the 
potential for eventual commercial development.  Development may be 
subject to a significant time delay.  Note that a change in circumstances, 
such that there is no longer a reasonable expectation that a critical 
contingency can be removed in the foreseeable future, for example, could 
lead to a reclassification of the project to "Not Viable" status.  
 
The project "decision gate" is the decision to either proceed with additional 
evaluation designed to clarify the potential for eventual commercial 
development or to temporarily suspend or delay further activities pending 
resolution of external contingencies.   
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 
Development Not 
Viable 

A discovered accumulation for which 
there are no current plans to 
develop or to acquire additional data 
at the time due to limited production 
potential.  

The project is not seen to have potential for eventual commercial 
development at the time of reporting, but the theoretically recoverable 
quantities are recorded so that the potential opportunity will be recognized 
in the event of a major change in technology or commercial conditions.  
 
The project "decision gate" is the decision not to undertake any further 
data acquisition or studies on the project for the foreseeable future.  

Prospective 
Resources  

Those quantities of petroleum which 
are estimated, as of a given date, to 
be potentially recoverable from 
undiscovered accumulations.  

Potential accumulations are evaluated according to their chance of 
discovery and, assuming a discovery, the estimated quantities that would 
be recoverable under defined development projects.  It is recognized that 
the development programs will be of significantly less detail and depend 
more heavily on analog developments in the earlier phases of exploration.  

Prospect  A project associated with a potential 
accumulation that is sufficiently well 
defined to represent a viable drilling 
target.  

Project activities are focused on assessing the chance of discovery and, 
assuming discovery, the range of potential recoverable quantities under a 
commercial development program.  

Lead  A project associated with a potential 
accumulation that is currently poorly 
defined and requires more data 
acquisition and/or evaluation in 
order to be classified as a prospect.  

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to confirm whether or not the lead 
can be matured into a prospect.  Such evaluation includes the assessment 
of the chance of discovery and, assuming discovery, the range of potential 
recovery under feasible development scenarios.  

Play  A project associated with a 
prospective trend of potential 
prospects, but which requires more 
data acquisition and/or evaluation in 
order to define specific leads or 
prospects.   

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to define specific leads or 
prospects for more detailed analysis of their chance of discovery and, 
assuming discovery, the range of potential recovery under hypothetical 
development scenarios.  

 
 

Table 2: Reserves Status Definitions and Guidelines 
 

Status Definition Guidelines 

Developed 
Reserves  

Developed Reserves are expected 
quantities to be recovered from 
existing wells and facilities.  

Reserves are considered developed only after the necessary equipment 
has been installed, or when the costs to do so are relatively minor 
compared to the cost of a well.  Where required facilities become 
unavailable, it may be necessary to reclassify Developed Reserves as 
Undeveloped.  Developed Reserves may be further sub-classified as 
Producing or Non-Producing.     

Developed Producing 
Reserves  

Developed Producing Reserves 
are expected to be recovered from 
completion intervals that are open 
and producing at the time of the 
estimate.  

Improved recovery reserves are considered producing only after the 
improved recovery project is in operation.   

Developed Non-
Producing Reserves  

Developed Non-Producing 
Reserves include shut-in and 
behind-pipe Reserves.  

Shut-in Reserves are expected to be recovered from (1) completion 
intervals which are open at the time of the estimate but which have not yet 
started producing, (2) wells which were shut-in for market conditions or 
pipeline connections, or (3) wells not capable of production for mechanical 
reasons.  Behind-pipe Reserves are expected to be recovered from zones 
in existing wells which will require additional completion work or future re-
completion prior to start of production.   
 
In all cases, production can be initiated or restored with relatively low 
expenditure compared to the cost of drilling a new well.  
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Status Definition Guidelines 

Undeveloped 
Reserves  

Undeveloped Reserves are 
quantities expected to be 
recovered through future 
investments:  

(1) from new wells on undrilled acreage in known accumulations, (2) from 
deepening existing wells to a different (but known) reservoir, (3) from infill 
wells that will increase recovery, or (4) where a relatively large expenditure 
(e.g. when compared to the cost of drilling a new well) is required to (a) 
recomplete an existing well or (b) install production or transportation 
facilities for primary or improved recovery projects.   

 
 

Table 3: Reserves Category Definitions and Guidelines 
 

Category Definition Guidelines 

Proved Reserves Proved Reserves are those 
quantities of petroleum, which by 
analysis of geoscience and 
engineering data, can be estimated 
with reasonable certainty to be 
commercially recoverable, from a 
given date forward, from known 
reservoirs and under defined 
economic conditions, operating 
methods, and government 
regulations. 

If deterministic methods are used, the term reasonable certainty is 
intended to express a high degree of confidence that the quantities will be 
recovered.  If probabilistic methods are used, there should be at least a 
90% probability that the quantities actually recovered will equal or exceed 
the estimate.  
 
The area of the reservoir considered as Proved includes (1) the area 
delineated by drilling and defined by fluid contacts, if any, and (2) adjacent 
undrilled portions of the reservoir that can reasonably be judged as 
continuous with it and commercially productive on the basis of available 
geoscience and engineering data.   
 
In the absence of data on fluid contacts, Proved quantities in a reservoir 
are limited by the lowest known hydrocarbon (LKH) as seen in a well 
penetration unless otherwise indicated by definitive geoscience, 
engineering, or performance data.  Such definitive information may include 
pressure gradient analysis and seismic indicators.  Seismic data alone 
may not be sufficient to define fluid contacts for Proved reserves (see 
"2001 Supplemental Guidelines," Chapter 8).  
 
Reserves in undeveloped locations may be classified as Proved provided 
that:   
• The locations are in undrilled areas of the reservoir that can be judged 

with reasonable certainty to be commercially productive.   
• Interpretations of available geoscience and engineering data indicate 

with reasonable certainty that the objective formation is laterally 
continuous with drilled Proved locations.  

 
For Proved Reserves, the recovery efficiency applied to these reservoirs 
should be defined based on a range of possibilities supported by analogs 
and sound engineering judgment considering the characteristics of the 
Proved area and the applied development program. 

Probable 
Reserves  

Probable Reserves are those 
additional Reserves which analysis 
of geoscience and engineering data 
indicate are less likely to be 
recovered than Proved Reserves 
but more certain to be recovered 
than Possible Reserves. 

It is equally likely that actual remaining quantities recovered will be greater 
than or less than the sum of the estimated Proved plus Probable Reserves 
(2P).  In this context, when probabilistic methods are used, there should 
be at least a 50% probability that the actual quantities recovered will equal 
or exceed the 2P estimate.  
 
Probable Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Proved where data control or interpretations of available data are less 
certain.  The interpreted reservoir continuity may not meet the reasonable 
certainty criteria.    
 
Probable estimates also include incremental recoveries associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Proved. 
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Category Definition Guidelines 

Possible 
Reserves  

Possible Reserves are those 
additional reserves which analysis 
of geoscience and engineering data 
indicate are less likely to be 
recoverable than Probable 
Reserves.  

The total quantities ultimately recovered from the project have a low 
probability to exceed the sum of Proved plus Probable plus Possible (3P), 
which is equivalent to the high estimate scenario.  When probabilistic 
methods are used, there should be at least a 10% probability that the 
actual quantities recovered will equal or exceed the 3P estimate.  
 
Possible Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Probable where data control and interpretations of available data are 
progressively less certain.  Frequently, this may be in areas where 
geoscience and engineering data are unable to clearly define the area and 
vertical reservoir limits of commercial production from the reservoir by a 
defined project.   
 
Possible estimates also include incremental quantities associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Probable.   

Probable and 
Possible 
Reserves  

(See above for separate criteria for 
Probable Reserves and Possible 
Reserves.)  

The 2P and 3P estimates may be based on reasonable alternative 
technical and commercial interpretations within the reservoir and/or 
subject project that are clearly documented, including comparisons to 
results in successful similar projects.   
 
In conventional accumulations, Probable and/or Possible Reserves may 
be assigned where geoscience and engineering data identify directly 
adjacent portions of a reservoir within the same accumulation that may be 
separated from Proved areas by minor faulting or other geological 
discontinuities and have not been penetrated by a wellbore but are 
interpreted to be in communication with the known (Proved) reservoir.  
Probable or Possible Reserves may be assigned to areas that are 
structurally higher than the Proved area.  Possible (and in some cases, 
Probable) Reserves may be assigned to areas that are structurally lower 
than the adjacent Proved or 2P area.  
 
Caution should be exercised in assigning Reserves to adjacent reservoirs 
isolated by major, potentially sealing, faults until this reservoir is 
penetrated and evaluated as commercially productive.  Justification for 
assigning Reserves in such cases should be clearly documented.  
Reserves should not be assigned to areas that are clearly separated from 
a known accumulation by non-productive reservoir (i.e., absence of 
reservoir, structurally low reservoir, or negative test results); such areas 
may contain Prospective Resources.  
 
In conventional accumulations, where drilling has defined a highest known 
oil (HKO) elevation and there exists the potential for an associated gas 
cap, Proved oil Reserves should only be assigned in the structurally higher 
portions of the reservoir if there is reasonable certainty that such portions 
are initially above bubble point pressure based on documented 
engineering analyses.  Reservoir portions that do not meet this certainty 
may be assigned as Probable and Possible oil and/or gas based on 
reservoir fluid properties and pressure gradient interpretations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 2007 Petroleum Resources Management System can be viewed in its entirety at 
http://www.spe.org/spe-app/spe/industry/reserves/prms.htm. 

 



 

 פרק ב'

 

דוח הדירקטוריון על מצב 

 ענייני החברה

  



 בקסקין מימון בע"מנאוויטס 
 דוח הדירקטוריון

 

 
 דירקטוריון הדוח 

 
 2017 מברדצב 31שהסתיימה ביום  לתקופה

 

 

 שהסתיימה ביום לתקופה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון נאוויטס בקסקין מימון בע"מדירקטוריון 
 "(.הדוח תקופת" -)להלן 2017 ,מברדצב 31
 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 

 

 תוצאות הפעילות .1
 

 כללי .א
 

כחברה  2017באפריל,  6התאגדה בישראל ביום  "(החברה" -נאוויטס בקסקין מימון בע"מ )להלן
וגז , תגלית נפט Buckskinרויקט פ ( במטרה לגייס מקורות כספיים למימון פיתוחSPCייעודית )

 " או "הפרויקט"(.Buckskin" -)להלן בארה"ב במים עמוקים באזור מפרץ מקסיקו
 

בדרך של הנפקת אגרות חוב, כאשר מלוא תמורת גיוס המקורות הכספיים כאמור התבצע 
 Navitas Buckskin USלטובת  Non-Recourseמסוג  ותלצורך העמדת הלווא שימשה ותההנפק

LLC להלן(- "Navitas Buckskin" )ו- Buckstone Development Company LLC להלן(- 
"Buckstone")( חברות ייעודיות ,SPC) ללא פעילות או נכסים כלשהם, למעט  המאוגדות בארה"ב

"החברות הלוות"(. כספי ההלוואות  -בפרויקט )להלן ביחד 36.3%זכויות השתתפות בשיעור של 
 בעלויות הפיתוח של הפרויקט. מיועדים לשמש את החברות הלוות לצורך מימון חלקן

 
"השותפות  -על ידי נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת )להלן מניות החברה מוחזקות במלואן

 תסחרונאשר הוקמה במטרה לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז,  האם"(
אביב. השותפות האם, באמצעות חברות בנות, מחזיקה במלוא -בבורסה לניירות ערך בתל

לדוחות  4)ראה באור  אגרות החוב יעם השלמת גיוס אשר, Navitas Buckskin -ב הזכויות
 מהפרויקט. 7.5% -מחזיקה ב הכספיים המצורפים(

 
הראשון מבין שני יתוח הפקידוח החלה מפעילת הפרויקט בביצוע  2018במהלך חודש ינואר, 

 .א' של הפרויקט1הקידוחים המתוכננים להתבצע בשלב 
 

-המהווה כ ,בפרויקטמיליון דולר  34 -למועד אישור הדוחות, השקיעו החברות הלוות סך של כעד 
 .מיליון דולר 196 -א' בסך של כ1ות של שלב הפיתוח הכולל בעלויותמתוך חלקן  17%

 
(, 1999-חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"טהינה  החברה
  .1968-תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ״חכ ונחשבת

 
  

 נאוויטס בקסקין מימון בע"מ



 בקסקין מימון בע"מנאוויטס 
 דוח הדירקטוריון

 

 

 ניתוח דוחות רווח והפסד .ב

 
 :(באלפי דולר) החברהלהלן נתונים עיקריים לגבי הרווח והפסד של 

   תקופת הדוח 
    

   112 הוצאות הנהלה וכלליות

   (112) השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות

   -  רווח תפעולי

   5,584 הכנסות מימון

   (5,584) הוצאות מימון

וכולל רווח נקי   -   

 
הוצאות אלו  אלפי דולר. 112-הסתכמו במהלך תקופת הדוח לסך של כ הוצאות הנהלה וכלליות

שירותי ניהול משותפות האם. אגרות, שכר דירקטורים ו ,בעיקר שירותים מקצועייםכוללות 
 עלויות אלו מחויבות במלואן לחברות הלוות.

 
אלפי דולר בגין הסכומים  5,097 -הכנסות ריבית בסך של כבעיקר  כוללות הכנסות מימון

 487-וכן הכנסות מימון בסך של כ הועמדו כהלוואות לחברות הלוות בהתאם למתווה ההנפקהש
בהתאם לשיטת הריבית  אלפי דולר בגין הפחתת הפרמיה המגולמת בהלוואות כאמור

  .האפקטיבית
 

וכן  אלפי דולר בגין אגרות החוב 5,097 -כוללות בעיקר הוצאות ריבית בסך של כ הוצאות מימון
עלויות ההנפקה בהתאם לשיטת הריבית אלפי דולר בגין הפחתת  487-מימון בסך של כ הוצאות

    .יתהאפקטיב
   

 
 מצב כספי, נזילות ומקורות מימון .2
 
 

 מצב כספי .א
 

 2017, בדצמבר 31היתרות במאזן ליום  ולכן 2017באפריל,  6החברה התאגדה ביום  ,כאמור לעיל
בסעיפי  ותהעיקרי היתרותלהלן פירוט משקפות את השינוי שחל במהלך תקופת הדוח בלבד. 

 המאזן:
 

 אלפי דולר, כמפורט להלן: 7,029 -כ עומדים על סך שלשל החברה  הנכסים השוטפים
 
 אלפי דולר.  1,209 -של כעומדים על סך  מזומנים (1)
 
אלפי דולר. יתרה זו מייצגת את הריבית אותה זכאית  5,750 -עומדת על סך של כ ריבית לקבל (2)

 החוב. גב( לתנאי אגרות-אל-בתנאים זהים )גב החברה לקבל בהתאם לתנאי הסכמי המימון
 
 אלפי דולר.   70 -עומדים על סך של כ ( חייבים ויתרות חובה3)
 

אלפי דולר. סכומים  193,944 -סך של כב הלוואות שניתנושל החברה הינם  הנכסים הלא שוטפים
 4)ראה באור  עלויות הנפקה מיוחסותיתרת ת אגרות החוב, נטו מאלו מייצגים את תמורת הנפק

 המצורפים(.לדוחות הכספיים 
       

 אלפי דולר, כמפורט להלן: 7,029 -עומדות על סך של כ של החברה ההתחייבויות השוטפות
  
אלפי דולר. סכומים אלו מייצגים בעיקר את  1,279 -עומדים על סך של כ זכאים ויתרות זכות (1)

 .אלפי דולר 1,094 -יתרת ההתחייבות לתשלום עלויות הנפקת אגרות החוב בסך של כ
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   .אלפי דולר 5,750 -בגין אגרות החוב שהונפקו עומדת על סך של כ ריבית לשלם (2)

 
)בניכוי  אגרות חובשל החברה מייצגות את יתרת ההתחייבות בגין  ההתחייבויות הלא שוטפות

לדוחות הכספיים  4אלפי דולר. )ראה באור  193,944 -עלויות הנפקה מיוחסות( בסך כולל של כ
 המצורפים(.

 
 תזרים מזומנים .ב

 

אלפי דולר  200,413 -סך כולל של כתמורה לבמהלך תקופת הדוח ביצעה החברה שני גיוסי חוב ב
 3,717-לדוחות הכספיים המצורפים(, אשר בניכוי עלויות גיוס ששולמו בסך של כ 4)ראה באור 

ר. תמורת אלפי דול 196,696אלפי דולר הסתכמו לתזרימי מזומנים מפעילות מימון, נטו בסך של 
שוטף של התפעול הההנפקה שהתקבלה, בניכוי סכומים המיועדים לתשלום עלויות ההנפקה ו

מזומנים  העמדת ההלוואות כאמור הסתכמה לתזרים הועמדו כהלוואות לחברות הלוות. ,החברה
אלפי דולר. במהלך תקופת הדוח התהווה לחברה  195,326ששימש לפעילות השקעה בסך של 

   אלפי דולר.  161תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 
  

 מימון .ג
 

יחידות אגרות חוב, כשהרכבה של כל  472,000הנפקת החברה השלימה  2017חודש יולי, מהלך ב
 -ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( )להלן ביחד 733-ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( ו 267יחידה הינו 

במסגרת  לחברהש"ח ע.נ. התמורה המיידית ברוטו  472,000,000"אגרות החוב"(, ובסך הכל 
  .ון דולרמילי 132.8 -כההצעה לציבור הסתכמה לסך של 

 
יחידות אגרות  248,000אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של  2017במהלך חודש דצמבר, 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  913-ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( ו 87חוב, כשהרכבה של כל יחידה 
ות החוב ש"ח ע.נ., שהונפקו בדרך של הרחבת סדרה. אגר 248,000,000, ובסך הכל ב'( של החברה

 .מיליון דולר 68.2 -כש"ח ליחידה בתמורה לסך כולל של  968הוקצו במחיר של 
 

 לדוחות הכספיים המצורפים. 4לפרטים נוספים בדבר תנאי אגרות החוב ראה באור 
 

יכולת הפירעון של אגרות החוב מותנית ביכולתן של החברות הלוות לפרוע את ההלוואות. הואיל 
לטובת  שועבדוולחברות הלוות אין פעילות או נכסים כלשהם למעט זכויותיהן בפרויקט )אשר 

הנאמן( ולא צפויים להיות להן פעילויות או נכסים נוספים, הרי שיכולת החברה לפרוע את אגרות 
 .תלויה במידה כמעט מוחלטת בהצלחת הפיתוח של הפרויקטהחוב 

 
פירעון קרן  יובמקביל מועד ,)סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( אגרות החוב פירעון ימועד
 ., בהתאמה2021ובחודש יולי  2021 יוניבחודש  םהינ ,ואות שיועמדו לחברות הלוותוההל

 
תחזית תזרימי  המאושרת לפרויקט, וכןבהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בתוכנית הפיתוח 

תקופה במשך  הפיק ולהניב תזרים מזומנים חיוביהפרויקט יחל לממנו,  הצפויים לנבועהמזומנים 
. על ההלוואות נמוך מיתרתצפוי להיות כאשר תזרים זה  ,עד למועד הפירעון האמור כשנתייםשל 

 החברה לפרוע את יתרת אגרות החוב(ושל ) כן, יכולת החברות הלוות לפרוע את יתרת ההלוואות
מסתמכת הן על תזרים המזומנים שינבע מהפרויקט עד למועד הפירעון והן על יכולת החברות 

מאחר ועסקאות למימון מחדש  להערכת הדירקטוריון,. "(Refinance)"הלוות לבצע מימון מחדש 
ל  בארה"ב לא צפוי של נכסים דומים לאחר שלב הפיתוח כאמור מתבצעות במהלך העסקים הרגי

כי לחברות הלוות יהיה קושי להשלים את העסקה למימון מחדש ופירעון יתרת ההלוואות כלפי 
 החברה.

 
מובהר כי לחברה אין זכויות השתתפות בפרויקט ואין לה לפיכך יכולת להשפיע על סיכויי הצלחת 

 תכנית הפיתוח.
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וח של הפרויקט תקציב מעודכן המשקף , אושר במסגרת עדכון תכנית הפית2017בנובמבר  9ביום 
לעומת זאת מיליון דולר ) 541 -עומד כעת על כואשר א' 1עלויות הפיתוח הכוללות של שלב בקיטון 

 .מיליון דולר( 697 -התקציב הקודם שאושר על ידי השותפים בסך של כ
 
 

 היבטי ממשל תאגידי
 
 מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות .1
 

 .לא קבעה מדיניות למתן תרומות החברה
 

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .2
 

ועמית  חנן וולףה"ה  - מיומנות חשבונאית ופיננסית יבעלים דירקטור 3מכהנים  ,למועד הדוחנכון 
הדירקטורים האמורים לפירוט השכלתם וניסיונם הרלוונטי של  .והגב' ליאת טננהולץ קורנהאוזר

    . בדוח פרטים נוספים על התאגיד, פרק ד' לדוח תקופתי זה 26 תקנהראה 
 

 הדירקטורים בחברה, המספריתר החברה סבורה כי בהתחשב בפעילותה וכן בניסיונם העסקי של 
מצבה  לבחינת הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין בכל הנוגע

 ספיים ואישורם.הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכ
 

 בתאגיד פנימיהמבקר גילוי בדבר ה .3
 

 : להלן פרטים בדבר המבקר הפנימי של החברה 3.1
 

, המבקר הפנימי בחברה הינו מיכאל גרינברג, אשר הינו בוגר 2017בדצמבר,  24החל מיום 
 אביב.-תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל

  
 8-ו)א( 3 בתנאים הקבועים בסעיפיםבהתאם להצהרתו, המבקר הפנימי עומד נכון למועד זה 

 .1999-תשנ"טהלחוק החברות, )ב( 146ובסעיף  1992-תשנ"בהלחוק הביקורת הפנימית, 
 

או של גופים  החברההמבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של למיטב ידיעת החברה, 
 .הקשורים אליה

 
רותי ביקורת פנימית חיצוניים, ולא יאינו עובד של החברה, אלא מעניק לה שמבקר הפנים 

ממלא בחברה תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו 
ממלא מחוץ לחברה תפקיד היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי 

 בחברה. 
  

, בהתאם 2017בדצמבר,  24דירקטוריון החברה ביום מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי  3.2
 אחר בחינת השכלתו, כישוריו וניסיונו של המבקר הפנימי,להמלצת ועדת הביקורת ול

מחדש מעת לעת על  ייבחנוובהתחשב בסוג, היקף ומורכבות הפעילות בחברה. שיקולים אלו 
החברה, על מנת לוודא עמידת החברה והמבקר הפנימי  ועדת הביקורת ודירקטוריון ידי

 בדרישות הדין.
 

 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו מנכ"ל החברה. 3.3
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 גילוי בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר .4
 

, תל 144רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רחוב מנחם בגין 
 אביב.

 
 להלן פרטים בדבר שכר טרחת רואה החשבון:

 

 שנה
 שירותי מס שירותי סקירה וביקורת דוחות כספיים

 שעות אלפי ש"ח שעות אלפי ש"ח
2017 310 1,112 301 554 

  
 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 
 אומדנים חשבונאיים קריטיים .1
 

 לדוחות הכספיים המצורפים. 2ראה באור לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

  חנן רייכמן גדעון תדמור 

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

 
                                                                                                                                                                                                        בע"מ נאוויטס בקסקין מימון

 
 

  .2018 ,במרץ 8תאריך חתימה: 



 

 

 

 פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה -נספח לדוח הדירקטוריון
 

 מועד הנפקה סדרה
 ע.נ. מקורי

 )אלפי ש"ח(

 יתרת ע.נ.

 (4) )אלפי ש"ח(

יתרת 

ע.נ. 

 משוערך

)אלפי 

 ש"ח(

 (5) הצמדה (3) שיעור ריבית נקובה
 יתרה בספרים

 )אלפי ש"ח(

 הריבית שנצבר

 )אלפי ש"ח(

 בורסהבשווי 

 31.12.17ליום 

 )אלפי ש"ח(

 דירוג

(1()2) 
 (7) פרטי נאמן

 145,253 - 138,885 דולר ארה"ב 7.75% 143,987 147,600 126,024 07/2017 א'
-ilA ( 1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות )

 בע"מ

 581,387 19,935 533,519 דולר ארה"ב 7.75% 558,388 572,400 345,976 07/2017 ב'
-ilA ( 1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות )

 בע"מ

 

  .(2017-15-074536)אסמכתא:  2017, באוגוסט 27דוח הדירוג דווח על ידי החברה ביום  .ilA-בדירוג  Standard & Poor's Maalotגרות החוב מדורגות על ידי א (1)

את הדירוג שנקבע, והחילה אותו על אגרות החוב הנוספות שהונפקו בדרך של הרחבת סדרה. דוח אשרור  2017בדצמבר,  12ביום  Standard & Poor's Maalot, אשררה 2017באוגוסט,  27בהמשך לדוח הדירוג שדווח ביום  (2)

 (. 2017-01-115830)אסמכתא:  2017בדצמבר,  12הדירוג דווח על ידי החברה ביום 

שנתיים -תשלומים חצי מועדי תשלומי הריבית סדרה ב':. 2020ועד  2017בדצמבר של כל אחת מהשנים  31וביום  2021ועד  2018ביוני של כל אחת מהשנים  30שנתיים ביום -תשלומים חצי ':א סדרה הריבית תשלומי מועדי (3)

 . 2021ועד  2018בינואר של כל אחת מהשנים  31וביום  2021ועד  2018ביולי של כל אחת מהשנים  31ביום 

פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראו בסעיף  לבצעבדבר זכות החברה  לפרטים. 2021ביולי,  31, וקרן אגרות החוב )סדרה ב'( תיפרע בתשלום אחד ביום 2021ביוני,  30קרן אגרות החוב )סדרה א'( תיפרע בתשלום אחד ביום  (4)

 לשטרי הנאמנות.  5.14.2

י אז תשלם החברה צמודות לשער הדולר ארה"ב, באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית כי שער התשלום גבוה או נמוך מהשער היסודי, כ הינןהקרן והריבית של אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'(  (5)

ער התשלום" תהא המשמעות ל או מוקטן, לפי העניין, באופן יחסי לשיעור עליית או ירידת שער התשלום לעומת השער היסודי. למונחים "שער הדולר", "השער היסודי" ו"שאת אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגד

 הנאמנות לאגרות החוב. ישניתנה להם בתוספת הראשונה לשטר

 .מיידי/מימוש בטוחות ירעוןלפ הסדרותתנאים המקימים עילה להעמדת  התקיימו, ולא של אגרות חוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'( הנאמנות ישטרהתנאים וההתחייבויות לפי למועד הדוח החברה עומדת בכל  (6)

כי החברה למועד הדוח, לא התקבלה הודעה מהנאמן  .אביב-תל, 17 שדהוכתובת: יצחק  ori@slcpa.co.il, דואר אלקטרוני: 03-5613824, פקס: 03-6237777)רו"ח( אורי לזר, טלפון:  עו"ד : הנאמן אצל הקשר איש פרטי להלן (7)

 .הנאמן לבצע פעולות שונות ובכלל זה לכנס את מחזיקי האג"ח דרישת, וכן לא התקבלה מיידי/מימוש בטוחות ירעוןאינה עומדת בתנאים ובהתחייבויות או שהתקיימה עילה לפ

בהתאם להסכמי  Buckskinבזיכיונות  יהןהמפורטות בנספח ב' לשטרי הנאמנות, ובכלל זאת שעבודים שהעמידו הלוות לנאמן על זכויות בבטוחותהנאמנות מובטחות  יפי שטר-התחייבויות החברה על: משועבדים נכסים ( 8)

 .נספחהשעבוד המתוארים בנספח, ושעבודים שהעמידה החברה לנאמן על זכויותיה בהסכמי ההלוואה כהגדרתם ב

 דירקטוריון החברה קיבל החלטה כי החברה לא תבצע גיוסי חוב נוספים בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'(. 2017בדצמבר  7ביום  ( 9)

 



 

 פרק ג'

 

 31דוחות כספיים ליום 

 2017בדצמבר, 

  



  
  
  
  
  
  
  

  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון
  

  2017, בדצמבר 31 ליום דוחות כספיים
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
    עמוד    
  
  

  2  דוח רואה חשבון המבקר
  
  

  3  דוח על המצב הכספי
  
  

  4  הכולל הרווח על דוח
  
  

  5-6  המזומנים תזרימי על דוח
  
  

  7-18  באורים לדוחות הכספיים
  
  

- - - - - - - - - - - - - - -  
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  החשבון המבקרדוח רואה 

  
  בע"מ נאוויטס בקסקין מימוןלבעלי המניות של 

  
  

 31ם ו) ליחברהה -(להלן נאוויטס בקסקין מימון בע"מ של  ףעל המצב הכספי המצור הדוחביקרנו את 
(יום הקמת החברה)  2017באפריל  6תקופה מיום הרווח הכולל ותזרימי המזומנים ל עלואת הדוח  2017בדצמבר 
. אחריותנו היא הדירקטוריון וההנהלה של החברהדוחות כספיים אלה הינם באחריות . 2017בדצמבר  31ועד ליום 

  לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
  
  

חשבון -ם שנקבעו בתקנות רואי, לרבות תקניבישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
ת הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחו

האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 
  הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
  

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של הנ"ל  לדעתנו, הדוחות הכספיים
באפריל (יום  6מיום לתקופה  ואת תוצאות פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה 2017בדצמבר  31ם וליחברה ה

) והוראות תקנות (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2017בדצמבר  31ועד ליום  2017 הקמת החברה)
  .2010-ך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עניירות ער

  
  
  
  
  
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     אביב,-תל
  רואי חשבון    2018, במרס 8 

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  ,144רח' מנחם בגין 

 6492102אביב -תל

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 דוח על המצב הכספי

- 3 -  

  
  
  
  ליום      

  בדצמבר 31
      2017  
  דולראלפי     באור  
        

        שוטפים נכסים
  1,209      מזומנים

  5,750      ריבית לקבל
  70      חייבים ויתרות חובה

      7,029  
        

        נכסים לא שוטפים
  193,944    4  שניתנו הלוואות

        
  200,973      סה"כ נכסים

        
        

        שוטפות התחייבויות
 1,279      זכאים ויתרות זכות

 5,750      ריבית לשלם
      7,029 
        

        שוטפותלא  התחייבויות
  193,944    4  אגרות חוב

        
        הון

  *) -    7  הון מניות
  -      יתרת רווח

      -  
        

 200,973      סה"כ התחייבויות והון
        
  
  .דולר אלפי 1-מ קטנה היתרה  *)
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  
  

              2018במרס,  8
  תדמור גדעון    הכספיים הדוחות אישור תאריך

  דירקטוריוןה"ר יו
  

  רייכמן חנן  
  "למנכ

  

  קורנהאוזר עמית  
  כספים"ל סמנכ
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  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון
  

 על הרווח הכולל דוח
 
  
לתקופה       

  מיום
באפריל,  6

2017  (*  
  ועד ליום

  בדצמבר 31
      2017  
  אלפי דולר      
        
        

  112     הוצאות הנהלה וכלליות
  )112(     הוצאות הנהלה וכלליותהשתתפות ב

       
  -      תפעולי רווח

       
  845,5     הכנסות מימון
  )845,5(     הוצאות מימון

       
  -       כוללו נקי רווח

        
        
  
  
  .הקמת החברה יום  *)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הבאורים
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  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון
  

 דוח על תזרימי המזומנים
  
  
  לתקופה מיום      

באפריל,  6
2017  (*  

  ועד ליום
  בדצמבר 31

      2017  
  אלפי דולר      
        

        פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
        

  -      רווח נקי
       

       :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת להצגתהתאמות הדרושות 
        

        : והפסד רווח לסעיפי התאמות
        

  ,5845      הוצאות מימון בגין אגרות חוב
  )5,584(      בגין הלוואות שניתנו הכנסות מימון

        
       -  

        :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
        

  )70(      חובהבחייבים ויתרות  היעלי
  )91(      בזכאים ויתרות זכות ירידה

        
      )116(  
        
        

  1,492      ריבית שהתקבלה
  )1,492(      ריבית ששולמה

        
       -  
        

  )161(      פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 
        

        פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
        

  )195,326(      מתן הלוואות לזמן ארוך
        
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .הקמת החברה יום  *)
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון
  

 דוח על תזרימי המזומנים
  

 
  לתקופה מיום      

באפריל,  6
2017  (*  

  ועד ליום
  בדצמבר 31

      2017  
  אלפי דולר      

        מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 
        

  31200,4      (בניכוי עמלת התחייבות)ת אגרות חוב הנפקמ התמור
  )173,7(      עלויות הנפקת אגרות חוב

        
  ,696196       מימוןפעילות מ שנבעומזומנים נטו 

        
  91,20      ה במזומנים ושווי מזומניםיעלי

        
  -       התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

        
  91,20      התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

        
        פעילויות מהותיות שלא במזומן

        
  1,094      רישום עלויות הנפקת אגרות חוב כנגד זכאים ויתרות זכות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .הקמת החברה יום  *)
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  



  
  נאוויטס בקסקין מימון בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים 

- 7 - 
  

  
  כללי  -: 1באור 

  
כחברה  2017באפריל,  6 ביוםהתאגדה בישראל ) "החברה" -(להלן "מבע נאוויטס בקסקין מימון  א.

, תגלית נפט וגז Buckskinפרויקט  ) במטרה לגייס מקורות כספיים למימון פיתוחSPCייעודית (
לפרטים נוספים בדבר  .או "הפרויקט") "Buckskin" -במים עמוקים באזור מפרץ מקסיקו (להלן

ראה שיעור ההחזקות בפרויקט אשר מומן באמצעות כספים שגייסה החברה בדבר והפרויקט 
 .3 באור
 

נאוויטס ישראל  -(לשעבר , שותפות מוגבלתפטרוליום נאוויטסהחברה הינה בבעלות מלאה של   ב.
הנסחרת בבורסה לניירות ערך שותפות  ,)"השותפות האם" -להלן, נפט וגז, שותפות מוגבלת

 .בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגזאשר הוקמה במטרה לעסוק אביב, -בתל
 Navitas Bucskin US LLC-השותפות האם, באמצעות חברות בנות, מחזיקה במלוא הזכויות ב

 . ")Navitas Buckskin" -(להלן
  

מלוא  כאשרבדרך של הנפקת אגרות חוב לציבור, התבצע,  כאמורהמקורות הכספיים  סוגי  ג.
) 4(ראה גם באור  Non-Recourseמסוג  ותהלוואלצורך העמדת  שימשה ותתמורת ההנפק

, ")Buckstone" -(להלן Buckstone Development Company LLC -ו Navitas Buckskinלטובת 
זכויות השתתפות בשיעור של  פעילות או נכסים כלשהם, למעטללא ) SPCחברות ייעודיות (

כספי ההלוואות מיועדים לשמש את החברות  ."החברות הלוות") -ביחד (להלן בפרויקט 36.3%
  פרויקט.ההפיתוח של  בעלויותהלוות לצורך מימון חלקן 

  
 Navitas Buckskin אגרות  ישלמת גיוסה לאחר אשרשל השותפות האם, עודית יי הינה חברה בת

 אשר הינה חברה רשומה בארה"ב Buckstone .מהפרויקט 7.5% -, מחזיקה ב)4(ראה באור  החוב
 Navitas -מהחזקותיה בפרויקט ל 7.5%והעברת  גיוסי אגרות החוב כאמור,לאחר השלמת 

Buckskinמהפרויקט 28.8% -, מחזיקה ב. Buckstone  בבעלות מלאה של חברה הינהLLOG 
Exploration Offshore LLC להלן)- "LLOG,(" .אשר משמשת גם כמפעילת הפרויקט  

  
, ולחברה Non-Recourseהחברה לחברות הלוות הינן בתנאי  שהעמידהכאמור לעיל, ההלוואות   ד.

פירעון ההלוואות. יכולת הפירעון של אגרות -לא תהיה זכות חזרה לחברות הלוות במקרה של אי
החברות הלוות לפרוע את ההלוואות. הואיל ולחברות הלוות אין  החוב מותנית ביכולתן של

לטובת הנאמן) ולא צפויים  שועבדופעילות או נכסים כלשהם למעט זכויותיהן בפרויקט (אשר 
נכסים נוספים, הרי שיכולת החברה לפרוע את אגרות החוב תלויה  ולהיות להן פעילויות א

שינבעו ממנו, לרבות  ותזרימי המזומניםיקט במידה כמעט מוחלטת בהצלחת הפיתוח של הפרו
") לאחר השלמת פיתוח הפרויקט. מובהר כי לחברה Refinanceבאפשרות לביצוע מימון מחדש ("

 אין זכויות השתתפות בפרויקט ואין לה לפיכך יכולת להשפיע על סיכויי הצלחת תכנית הפיתוח.
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
 הדוחות הכספייםהצגת  בסיס  .א

  
כמו כן,  )."IFRS" -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן    

שנתיים),  כספייםלהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 
  .2010-התש"ע

  
  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות.

  
  פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.החברה בחרה להציג את 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  פיננסיים מכשירים  .ב

  
  פיננסיים נכסים  .1

  
) מוכרים במועד IAS 39( 39פיננסיים בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי מספר  נכסים

ישירות, למעט לגבי נכסים ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה 
פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות 

  לרווח או הפסד.
  
  וחייבים הלוואות  -

  
 הניתנים או קבועים בתשלומים המוחזרות השקעות הינן וחייבים הלוואות
 מוצגות הלוואות, הראשונית ההכרה לאחר. פעיל בשוק נסחרים שאינם לקביעה

ישירות, תוך שימוש בשיטת  עסקה עלויות בתוספתעל פי תנאיהן לפי העלות 
  הריבית האפקטיבית.

  
  פיננסיות התחייבויות  .2
  

 עסקהמוכרות לראשונה בשווי הוגן, הלוואות מוצגות בניכוי עלויות  ההתחייבויות
  קובעת את סיווג ההתחייבות במועד ההכרה לראשונה. החברהישירות. 

  
 סיווגם על מבוסס פיננסיות בהתחייבויות החשבונאי הטיפול, הראשונית ההכרה לאחר

  :להלן כמפורט
  
  מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות  -

  
 בניכוי העלות לפי תנאיהן פי על מוצגותההכרה הראשונית, הלוואות,  לאחר

. הלוואות ללא האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך ישירות עסקה עלויות
 מוצגות ,עתידיים רווחיםיהיה מתוך  רעונןישפאשר לגביהן נקבע  ,רעוןיפמועד 

על פי ערך נוכחי תוך שימוש בשיעור היוון הזהה לשיעור הריבית האפקטיבית 
לראשונה על בסיס הערכת תזרימי המזומנים והמועדים הצפויים  ההכרה במועד

  אותן ההתחייבויות. רעוןילפ
  

  פיננסיים מכשירים קיזוז  .3
  

      המצב על בדוחפיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג  נכסים   
אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת  הכספי

כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את 
לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך  הזכותביל. ההתחייבות במק

העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של 
 אחד הצדדים. 

  
  פיננסיים מכשירים גריעת  .4
  

  פיננסיים נכסים  )א
  

ם מהנכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומני נכס
העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים  החברההפיננסי, או כאשר 

מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים 
  שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) פיננסיים מכשירים  ב.

  
  (המשך) פיננסיים מכשירים גריעת  .4

  
  פיננסיות התחייבויות  )ב
  

 בוטלה, נפרעה ההתחייבות דהיינו, מסולקת היא כאשר נגרעת פיננסית התחייבות
 את פורע) החברה( החייב כאשר מסולקת פיננסית התחייבות. פקעה או

 או בסחורות, אחרים פיננסיים בנכסים, במזומן תשלום ידי על ההתחייבות
  .מההתחייבות משפטית משוחרר או, שירותים

  
  פיננסיים נכסים ערך ירידת  .5
  

בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי  החברה
  :הבאיםאו קבוצה של הנכסים הפיננסיים 

  
  מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים  -

  
 באופן השפיעו יותר או אחד אירוע כאשר קיימת ערך לירידת אובייקטיבית ראייה
 סכום. ההכרה מועד לאחר מהנכס העתידיים המזומנים תזרימי אומדן על שלילי

 הכספיים בדוחות הנכס יתרת בין כהפרש נמדד הפסד או לרווח הנזקף ההפסד
 בהתאם המהוונים, העתידיים המזומנים תזרימי אומדן של הנוכחי הערך לבין

  . הפיננסי הנכס של המקורית האפקטיבית הריבית לשיעור
  

  דידת שווי הוגןמ  ג.
  

 התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי
  .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה

  
 או הנכס של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת

  .ביותר) Advantageous( הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות
  

משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  החברה
השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים  מקסוםשניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 

  שאינם ניתנים לצפייה. השימוש בנתונים ומזעורלצפייה 
  

  
  חוץ ומטבע ההצגה מטבע, הפעילות טבעמ  .ד
 

  ההצגה ומטבע הפעילות מטבע  .1
 

 את מהווה והוא מאחר"דולר")  -ארה"ב (להלן דולר הינו החברה של הפעילות מטבע  
 של ההצגה. מטבע החברה פועלת בה העיקרית הכלכלית הסביבה את שמשקף המטבע
 .דולר הינו הכספיים הדוחות

  
  חוץ במטבע והתחייבויות נכסים, עסקאות  .2

  
 החליפין שער לפי בהן הראשונית ההכרה עם נרשמות חוץ במטבע הנקובות עסקאות

 במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים, הראשונית ההכרה לאחר. העסקה במועד
 הפרשי. זה במועד החליפין שער לפי הפעילות למטבע דיווח תאריך בכל מתורגמים חוץ
 חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. הפסד או לרווח נזקפים, שער

  . העסקה במועד החליפין שער לפי מתורגמים עלות לפי המוצגים
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  הכרה בהכנסה  .ה

  
  האפקטיבית.הכנסות מימון מוכרות בדוחות הכספיים בהתאם לשיטת הריבית 

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני     .ו  

  
  15 IFRS הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות  

  
15 IFRS  הפורסם על ידי-IASB  ,18את  חליףהתקן מ. 2014בחודש מאי IAS  ,11הכנסות IAS 

 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת 
IFRIC 31 -העברות של נכסים מלקוחות וSIC   עסקאות חליפין הכוללות שירותי  -הכנסות
  פרסום.

  
   התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

 
, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים זיהוי החוזה עם הלקוח    -   1שלב 

)modifications( .בחוזים   
  .בחוזה) distinct(מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי   -   2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,  ,קביעת מחיר העסקה  -   3 שלב

  תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
כירה היחסי על בסיס מחיר המ מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל  -   4 שלב

   הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.
, תוך הבחנה בין קיום מחויבות מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה   -   5 שלב

   במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם החדש תקןה    
  .2018 ,בינואר

  
  .עקב יישום התקן הכספיים הדוחות על השפעה צפויה לאלהערכת החברה 

  
  9 IFRS מכשירים פיננסיים  

  
מכשירים פיננסיים,  - IFRS 9הנוסח המלא והסופי של את IASB  -ה פרסם 2014 יולי בחודש

  מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  -IAS 39המחליף את 
  

 הוניים למכשירים חוב מכשירי בין הבחנה תוך פיננסים נכסים מדידת לגבי כללים קובע התקן
  .פיננסיות התחייבויות של הגריעה וכללי המדידה לאופן מתייחס התקן כן כמו. ונגזרים

  
כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי  בין היתר, התקן החדש קובע  

   הוגן.
  

עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים בתקופות   
  המצטברים הבאים:

   
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי   -  

  המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
   

ם מסוימים, לקבל תזרימי על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדי   -  
  מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן. 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני     .ו  

  
נמדדים בעלות המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים (שלא   

מופחתת) תהיה על פי שווי הוגן. התקן החדש קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי 
    הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

  
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים   

לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. ייזקפו 
ם בשווי הוגן דרך אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אות

  רווח או הפסד.
  

כמו כן, התקן החדש כולל מודל חדש הבנוי משלושה שלבים למדידת ירידת ערך של מכשירי   
ננסים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומתבסס על הפסדי אשראי חוב פי

"). כל שלב קובע את אופן המדידה של הפסדי האשראי Expected Credit Loss Modelצפויים ("
  הצפויים וזאת בהתבסס על שינויים שחלו בסיכון האשראי של מכשיר החוב.  

    
  .  2018בינואר,  1תיות המתחילות ביום התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנ  

  
למעט חשבונאות גידור, יש ליישם את הוראות התקן החדש למפרע, אך אין חובה להציג מחדש 

גידור, יש ליישם את הוראות התקן החדש מכאן ואילך את מספרי ההשוואה. עבור חשבונאות 
  למעט מספר חריגים.

  
ההפרשה  שראי שבהלוואות שהועמדו על ידה,להערכת החברה, בשלב זה, בשים לב לסיכון הא

יתרת ההלוואות ל ביחסמהותית  לירידת ערך ההלוואות שהועמדו על ידה אינה צפויה להיות
מאחר וההון העצמי של  .דולר) ןליוימ 2 -כאמור (בשלב זה ההפרשה נאמדת בסכום של כ

  החברה, הינו אפסי, רישום הפרשה לירידת ערך יגרום לגרעון בהון החברה.
  

IFRIC 23 ההכנסה ודאות הקשורה למסים על-טיפול באי  
  

ות הקשורה למסים על ההכנסה ודא-טיפול באי - IFRIC 23את  IASB -ה 2017בחודש יוני 
ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות ). הפרשנות מבהירה את כללי "הפרשנות" -(להלן

ודאות הקשורה למסים -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12 בהתאם להוראות
ודאות -על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי
הודאות -המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי

הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של 
  .הודאות-אי

. 2019בינואר,  1הפרשנות תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
אימוץ מוקדם אפשרי. במועד היישום לראשונה, החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי 

   :השיטות
יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד היישום   א.

  .לראשונה ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח
  .יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה ב.
  

 .להערכת החברה, לפרשנות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
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 Buckskinפרויקט   -: 3אור ב
  

הינו תגלית נפט וגז הממוקמת במים העמוקים של מפרץ מקסיקו. על פי דוח שהתקבל  Buckskinפרויקט 
 העתודות המוכחות 2018, במרס 7 ביום ")NSAI" -(להלן .Netherland, Sewell & Associates, Incמחברת 

)P1 ( 77.5 -כב נאמדותשל המאגר MMBBL 17.5 -של נפט וכ BCF  המוכחות העתודות ו. טבעישל גז
  גז טבעי. של BCF 51.4 -של נפט וכ MMBBL 228.5 -כב נאמדותשל המאגר ) P2( הצפויותו

  
 -(להלן האם חברת בת של השותפות Navitas Petroleum Holdings LLC חתמו 2017במרס,  17ביום 

 5%") של ההסכם" -(להלן תועתידי זכויות וקבלת,  על הסכם המחאת Buckstone -ו החברה האחות")
 ").הזיכיונות" -(להלן הפרויקט כיונותימז
    

משא ומתן ויפעלו לקבלת מזכר הבנות חתום עם  ינהלו Buckstone  -ו האחות, החברה בהתאם להסכם
 האם והשותפות החברה האחות ,החברה אשר"), המלווים" -(להלן ישראלייםמלווים בנקאיים ומוסדיים 

 שתי הכולל, בפרויקטא' 1מתוכנית פיתוח שלב  18.7% למימון, 2017באפריל  26עד ליום  לאתרם יפעלו
 בדרך, ליוני דולרימ 130 -בכנאמדה במועד החתימה על ההסכם אשר עלותו ו) B -ו A(בארות  בארות

ידי הצדדים לצורך קבלת המימון -על מושיוקלתאגידים ייעודים  שיינתנו Non-Recourse תוהלווא של
דדים הצחתמו  2017באפריל,  21ביום  .בהסכם, והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בפרויקט וההחזקה

והעמדת הלוואות בתנאים זהים  ,על ידי החברהאגרות החוב לציבור  הנפקתאישור מתווה להסכם על 
לקבלת מזכר הבנות  השלימה החברה האחות את התחייבותהובכך  )4 באורגם  ראה( לחברות הלוות

   .עם המלווים חתום
  

ביולי  20ת הנפקת אגרות החוב בהתאם למתווה המוסכם וביום החברה א , השלימה2017ביולי  16ביום 
שהינה חברה ייעודית בבעלות מלאה ,  Navitas Buckskin-למהזיכיונות  5% ה שלהעברההושלמה  2017

   .האחותשל החברה 
  

, אושר במסגרת עדכון תכנית הפיתוח של הפרויקט תקציב מעודכן המשקף קיטון 2017בנובמבר  9ביום 
 לעומת התקציבזאת מיליון דולר ( 541 -עומד כעת על כא' ואשר 1בעלויות הפיתוח הכוללות של שלב 

  .מיליון דולר) 697 -שאושר על ידי השותפים בסך של כ הקודם
  

החלה מפעילת הפרויקט בביצוע הקידוח הראשון מבין שני הקידוחים  2018 ,במהלך חודש ינואר
  .א' של הפרויקט1המתוכננים להתבצע בשלב 

  
, LLOGחברה בבעלות מלאה של  התקשרה החברה האחות בהסכם נוסף עם 2017בספטמבר,  12ביום 

LLOG Deepwater Development Company LLC להלן)- "LLOG Deepwater(" , יפעלו לפיו הצדדים
 17.6%, בגין זכויות בשיעור הפרויקט א' של1מעלויות פיתוח שלב נוספים  17.6%להשגת מימון עבור 

על  חובהאגרות  ת, בדרך של הרחבLLOG Deepwaterידי  ההתקשרות עלבמועד  אשר הוחזקובפרויקט 
, בכפוף והעמדת תמורת הגיוס כהלוואות נוספות לחברות הלוות "המימון הנוסף") -ידי החברה (להלן

לתנאים הקבועים בשטרי הנאמנות של אגרות החוב בקשר עם הרחבת סדרה, ובכלל זאת שעבוד 
הזכויות לגביהן נדרש המימון הנוסף לטובת הנאמן, וכן תנאים בנוגע ליחס שבין היקף הגיוס לשיעור 

הריבית, אי פגיעה בדירוג, העדר עילה לפירעון מיידי, העדר פגיעה הגידול בזכויות המשועבדות, גובה 
  הנאמנות.  יבכושר פירעון ותנאים נוספים והכל כמפורט בשטר

  
, בהעברה ללא LLOG Deepwater -לקבל מ זכאיתהחברה האחות בכפוף להשגת המימון הנוסף, תהיה 

   הפרויקט. מזיכיונות 2.5%תמורה, זכויות נוספות בשיעור 
  
  ).4הקצאה פרטית (ראה באור , השלימה החברה את גיוס המימון הנוסף בדרך של 2017בדצמבר  7יום ב
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  חוב אגרות  -: 4 אורב

  
יחידות אגרות חוב,  472,000הנפקת  2017ימה החברה במהלך חודש יולי השל, 1 בבאורלאמור  בהמשך

ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב')  733-ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ו 267הינו  כשהרכבה של כל יחידה
במסגרת לחברה ש"ח ע.נ. התמורה המיידית ברוטו  472,000,000"אגרות החוב"), ובסך הכל  -(להלן ביחד

התקבל בדרך  מיליון דולר 8.2 -, מתוכם סך של כדולרמיליון  132.8 -כההצעה לציבור הסתכמה לסך של 
השותפות האם את  מימשה(לאחר תאריך המאזן  האם של רכישת אגרות חוב בהנפקה על ידי השותפות

 4.2 -כב נאמדהכרוכות בהנפקה  , כאשר סך העלויותה באגרות החוב שנרכשו בהנפקה)החזקותי כל
  מיליון דולר.

  
  .7.75%שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב הינו 

  
  .-ilAבדירוג  Standard & Poor's Maalotעל ידי  מדורגותאיגרות החוב 

  
וקרן אגרות החוב (סדרה ב')  2021ביוני,  30קרן אגרות החוב (סדרה א') תיפרע בתשלום אחד ביום 

  .2021ביולי,  31תיפרע בתשלום אחד ביום 
  

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה א') תשולם בתשלומים חצי שנתיים 
ועד  2017בדצמבר של כל אחת מהשנים  31, וביום 2021ועד  2018ביוני של כל אחת מהשנים  30ביום 
בגין תקופה של שישה חודשים המסתיימת במועד התשלום, פרט לתשלום בגין תקופת הריבית  2020

-הריבית בגין התקופה המתחילה ביום ה מהשול, לגביו 2017בדצמבר  31ביום  התבצעאשונה אשר הר
והמסתיימת ביום הקודם למועד התשלום האמור. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2017ביולי,  16
  ביחד עם הפירעון האחרון של קרן אגרות החוב (סדרה א').  2021ביוני,  30
  

בלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ב') תשולם בתשלומים חצי שנתיים הריבית על היתרה ה
ועד  2018בינואר של כל אחת מהשנים  31, וביום 2021ועד  2018ביולי של כל אחת מהשנים  31ביום 
בגין תקופה של שישה חודשים המסתיימת במועד התשלום, פרט לתשלום בגין תקופת הריבית  2021

 16-הריבית בגין התקופה המתחילה ביום ה מהשול, לגביו 2018בינואר  31יום התבצע בהראשונה אשר 
 31והמסתיימת ביום הקודם למועד התשלום האמור. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2017ביולי, 
  ביחד עם הפירעון האחרון של קרן אגרות החוב (סדרה ב').  2021ביולי, 

 
מיליון דולר  26.25 -ל ידי הנאמן כריות ריבית בסך כולל של כ, יוחזקו עהנאמנותבהתאם לתנאי שטרי 

תשלומי הריבית הראשונים של אגרות החוב וכן כריות מיוחדות לכיסוי חריגות מתקציב  5לטובת פירעון 
  מיליון דולר.   10 -א' של תכנית הפיתוח, בסך כולל של כ1שלב 

  
ש"ח  3.554( 2017ביולי,  12הדולר היציג ליום הקרן והריבית של אגרות החוב תהיינה צמודות לשער 

  לדולר).
  

אגרות החוב מובטחות בשעבודים שהועמדו לנאמן על ידי החברות הלוות על פי הסכמי השעבוד 
שנחתמו בין הנאמן לבין כל אחת מהלוות, בין היתר על מלוא זכויותיהן בזיכיונות ובנכס הנפט כמפורט 

. כמו כן, שיעבדה עול המשותף וההתחייבויות כלפי המפעילובכפוף להסכם התפ בשטרי הנאמנות,
החברה לטובת הנאמן את שני הסכמי ההלוואות שיועמדו לחברות הלוות, להבטחת אגרות החוב (סדרה 

  א') ואגרות החוב (סדרה ב').
  

 יהיו הנאמן והמחזיקים רשאים להעמיד לפירעון מיידי שטרי הנאמנות כוללים, כמקובל, מקרים בהם
את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה, וכן לממש בטוחות שניתנו להבטחת 
אגרות החוב, והנאמן יהיה חייב לעשות כן במקרה שהתקבלה על כך החלטה כדין באסיפה כללית של 

  . מקרים אלו כוללים, בין היתר:מחזיקי אגרות החוב
 

 ת של אגרות החוב (שאינו כתוצאה משינוי ידי החברה המדרג-דירוג אגרות החוב על עדכון
לאגרות החוב  שנקבעבמתודולוגיה ו/או בסולמות הדירוג של החברה המדרגת), כך שהדירוג 

  .-ilBBBנמוך מדירוג של 
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  (המשך) חוב אגרות  -: 4 אורב

  

 במישרין ו/או בעקיפין,החברההון המניות של השותפות האם בשיעור ההחזקה של ירידה ב , 
השותפות עוד בעל השליטה בשותף הכללי של  אינואו אם מר גדעון תדמור  50% -מתחת ל

 שותפותהאו אם שיעור החזקותיו של מר גדעון תדמור בהון מניות השותף הכללי של  האם
, ולא התקבלה לכך הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה 30% -ירד מתחת להאם 

 .מיוחדת
  

, החברות הלוות לטובת Non-Recourseמסוג  ותלצורך העמדת הלווא השימשמלוא תמורת ההנפקה 
 ותמורת Navitas Buckskin -להעמדת ההלוואה ל שימשה )'א סדרהאגרות חוב ( הנפקתתמורת  כאשר

. כספי ההלוואה לחברות הלוות Buckstone -להעמדת ההלוואה ל שימשה )'ב סדרה( חובאגרות  הנפקת
  .הפרויקטשל התכנית לפיתוח  א'1מימון חלקן בעלויות שלב מיועדים לשמש אותן לצורך 

  
החוב במועד ההנפקה, ובתנאים זהים  אגרות לקרן השווה בסכוםועמדו ה Non-Recourse -הלוואות ה

גב) מבחינת שיעור הריבית, מועדי הפירעון, תנאי ההצמדה (קרן וריבית), ההוראות בדבר פדיון -אל-(גב
ת שיעור הריבית של אגרות החוב עקב שינוי בדירוג, לתנאים שנקבעו מוקדם וההוראות בדבר התאמ

  בכל אלו לגבי אגרות החוב, בשינויים המחויבים.
  

העברת סכומים כלשהם מתוך כספי תמורת ההנפקה של אגרות החוב לחברה  ,למתווה ההנפקהבהתאם 
"התנאים לשחרור כספי  -תהא מותנית בהתקיימות מספר תנאים שהוגדרו בשטרי הנאמנות (להלן

 :ההנפקה")

 החברות המאשרת כי זכויות  הדין של החברה בארה"ב-הנאמן יקבל חוות דעת משפטית מעורכי
ידי הרשות הפדראלית -במרשם הזכויות המנוהל על תעל שם הלוורשומות  בזיכיונות תהלוו

) וכי במרשמי המשכונות במדינת לואיזיאנה בארה"ב שנבדקו לא BOEMהמוסמכת בארה"ב (
) על זכויות אלו, למעט המשכון שנרשם לטובת הנאמן על Mortgageנמצא רישום של משכון (

  ;הנאמנות יפי שטר
 

 לפיתוח  את המימון המשלים הזרימו תהלווהחברות יות של בעלי המנ כי הנאמן יקבל אישור
מהמפעיל הוראה לבצע  וקיבל תלווחברות ההבהתאם לתנאים שנקבעו, וכי  א' בפרויקט1שלב 

א' בתכנית 1במסגרת שלב  1הימים הראשונים של קידוח מס'  30) עבור cash callתשלום (
 ;"הוראת התשלום") -(להלן הפיתוח

  

  החברות הלוות לפיו הושלמו כל התנאים שנקבעו בהסכם מהנאמן יקבל אישור בכתב
  ;Navitas Buckskin -להעברת הזכויות ל

  

 י שטרבת כי השעבודים המפורטים והמאשר תוהנאמן יקבל את חוות הדעת האמריקאי
נוצרו ונרשמו והינם תקפים וברי אכיפה, בכפוף לכל תנאיהם כמפורט בהסכמי  הנאמנות
  השעבוד;

  
לחברות הלוות אשר בשליטתן מימון עצמי  האם השותפותו LLOG , העמידולאמור לעילבהתאם   

 27.7 -א' בפרויקט, לפי חלקן היחסי. המימון המשלים הועמד כהון בסך של כ1משלים לפיתוח שלב 
 Navitasהאם, עבור  השותפות על ידימיליון דולר  10.1 -וכ Buckstone, עבור LLOG על ידימיליון דולר 

Buckskin.  
  

 התקיימו כל התנאים לשחרור כספי ההנפקה ,הכספייםלתאריך המאזן, כמו גם למועד אישור הדוחות   
נאמן, הועברו וכספי תמורת ההנפקה, בניכוי הכריות אשר הוגדרו בשטרי הנאמנות ומוחזקות על ידי ה

  .לחברה
  

   



  
  נאוויטס בקסקין מימון בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים 

- 15 - 
  

  
  (המשך) חוב אגרות  -: 4 אורב

  
יחידות אגרות חוב,  248,000 הקצאה פרטית של, אישר דירקטוריון החברה 2017בדצמבר  7ביום 

 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') של 913 -ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ו 87כשהרכבה של כל יחידה 
"אגרות החוב  -(להלן בדרך של הרחבת סדרה , שהונפקוע.נ. ש"ח 248,000,000ובסך הכל  החברה

  . לעיל. תנאי אגרות החוב הנוספות זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות, כפי שתוארו הנוספות")
  

, במחיר הנמוך ממחירן המתואם נכון למועד ליחידה ש"ח 968במחיר של  הוקצואגרות החוב הנוספות 
התמורה המיידית שהתקבלה במסגרת ההצעה הפרטית  ניכיון.ונפקו בה, כך שאגרות החוב ההרחבה

  מיליון דולר. 68.2 -הסתכמה לסך של כ
  

  ות הכספיים:כפי שמוצג בדוחואגרות חוב (סדרה ב')  (סדרה א') חובאגרות  בגיןריכוז הנתונים להלן 
  

  סה"כ    סדרה ב'    סדרה א'  
  אלפי דולר  
            

  5,750    5,750    -   ריבית לשלם
  944,193    885,153    059,40  אגרות חוב

            
  40,059    635,159   199,694  
            

  .9.4% -שיעור הריבית האפקטיבית עומד על כ
  
  
  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 5 אורב
  

  :יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א.

  
  

 
 31ליום 

  בדצמבר
     2017 
  דולר אלפי   באור    
        

  Navitas Buckskin       40,059 -לשניתנו  הלוואות
  )713(       זכות ויתרות זכאים

ריבית לשלם בגין אגרות חוב המוחזקות על ידי השותפות 
  האם

    
  )214(  

 )7,944(    4    אגרות חוב המוחזקות על ידי השותפות האם
         
        4831,5  
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  (המשך) עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי   -: 5 אורב

  
  :עם בעלי עניין וצדדים קשורים עסקאות  .ב

    

    

  לתקופה מיום
באפריל,  6

2017 (*  
  ועד ליום

  בדצמבר 31
        2017  
  דולר אלפי    באור    

          )הוצאותהכנסות (
          

  )23(    'ג5   שירותי כוח אדם ומשרד -וכלליות הנהלה הוצאות
מימון בגין אגרות חוב המוחזקות על ידי השותפות  הוצאות

  האם 
  

4    )316(  
  Navitas Buckskin   4    1,413 -ל הלוואותמימון בגין  הכנסות

          
 1,074       סה"כ 

    
  .הקמת החברה יום  *)

  
הסכם לקבלת שירותים, לפיו החל האם השותפות נחתם בין החברה לבין  2017ביולי,  12ביום   .ג

פי שטרי -על החברהכל התחייבויות  השלמת ההנפקה של אגרות החוב ועד למועד בו בוצעוממועד 
 תעמידשנים ממועד השלמת ההנפקה, לפי המוקדם,  5הנאמנות לאגרות החוב או עד חלוף 

שירותי כוח אדם (ובכלל זאת מנכ"ל, שירותי דירקטורים וכוח אדם החברה לרשות  האם השותפות
בתמורה לשירותים  כפי שיידרשו לה מעת לעת. ,מעת לעת) וכן שירותי משרדנוסף כפי שיידרשו לה 

נוסף על התשלומים . אלפי דולר 50-, מידי שנה, סכום השווה להאם לשותפות החברהתשלם כאמור 
ידי הדירקטורים -ועל היד-הוצאות שוטפות שיוצאו על תהא זכאית להחזרהאם הנ"ל, השותפות 

עלויות אלו יחויבו על ידי החברה לחברות הלוות, כל אחת על  ועובדים אחרים במסגרת תפקידם.
  פי חלקה היחסי בהלוואות שהועמדו.

   
מחלקה של השותפות האם  6%תמלוגים בשיעור של זכאי לקבל  של השותפות האם שותף הכלליה    .ד

שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש או יהיה בעתיד  או חומרים בעלי ערך אחריםו/ , גזנפטב
אינטרס, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברות, שותפויות או תאגידים האם לשותפות 

זכאי השותף הכללי לתמלוגים בגין חלקה  ,. בהתאםתהיה בעלת זכויות בהםהאם אשר השותפות 
ערב  במסגרת ההסכמים שנחתמוהאמור, . על אף Buckskinשל השותפות האם בהכנסות פרויקט 

כי עד לפירעון המלא של אגרות  של השותפות האם , התחייב השותף הכלליהנפקת אגרות החוב
  מהפרויקט. Navitas Buckskin -החוב, לא ישולמו לו תמלוגים כלשהם בגין ההכנסות שינבעו ל
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  מכשירים פיננסיים  -: 6 אורב
  

  :נכסים פיננסיים  א.  

        
  

 
 31ליום 

  בדצמבר
     2017 
  דולר אלפי   באור    
        
        

 91,20       מזומנים
        

         :נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
          

  70        חייבים ויתרות חובה
  199,694    4        הלוואות שניתנו

          
  ,764199        ים בעלות מופחתתנכסים פיננסיסה"כ 

          
 ,973200        סה"כ נכסים פיננסיים

         
         

        :בעלות מופחתת ותפיננסי התחייבויות
         

 791,2        זכאים ויתרות זכות
 199,694    4        אגרות חוב

         
 ,973200        ותפיננסי התחייבויותסה"כ 

  
  :שווי הוגן  ב.  

  
וזכאים  חייבים יים כגון מזומנים ושווי מזומנים,השווי ההוגן של מכשירים פיננסבשל אופיים, 

  מהווה קירוב נאות לערכם בספרים.
  

  .אלפי דולר 209,587 -עומד על כ ,אגרות החוב וההלוואות שניתנושווין ההוגן של 
        

  :מדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים    ג.
  

  :סיכון מטבע  .1
  

מכשיר פיננסי סיכון מטבע הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של 
  ישתנו כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.

  
התחייבויות החברה כלפי מחזיקי להחשיפה של החברה לסיכון של מטבע חוץ קשור בעיקר 

  ).4גב לחברות הלוות (ראה באור -אל-אגרות החוב שלה והעמדת תמורתן כהלוואות גב
  

פירעון ההלוואות שניתנו לחברות הלוות, מאחר ומקורות החברה לפירעון אגרות החוב הינם 
לשער הדולר על מנת  אשר נקובות בדולר, ביצעה החברה הנפקה של אגרות חוב הצמודות

מחזיקה החברה כריות ריבית וכריות מיוחדות  כמו כן, .לצמצם את החשיפה לסיכון המטבע
  אחרות שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות החוב בפקדונות דולריים.  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 6 אורב
  

  : (המשך)מדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים    ג.
  
  :נזילותסיכון   .2

        
  הקבוצה בוחנת את הסיכון לקשיי נזילות באמצעות כלים לתכנון נזילות.        
        

פי התנאים הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על 
  החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומי ריבית):

  
  2017בדצמבר,  31התחייבות ליום  

 סה"כ  יםשנ 4  יםשנ 3  יםתישנ  שנהעד   
  דולר אלפי  
                

 791,2  -  -  -  791,2   זכאים ויתרות זכות
  264,354   216,680   15,701   15,701   16,272   אגרות חוב

                
 ,633265   216,680  15,701  15,701  ,55117  סה"כ

  
  
  הון  -: 7 אורב
  

ש"ח ע.נ. כל  1מניות רגילות בנות  1,000 -ש"ח, מחולק ל 1,000הון המניות הרשום של החברה הינו   
  אחת. 

  
    ש"ח ע.נ. כל אחת. 1מניות רגילות בנות  100מחולק ל  ,ש"ח 100הון המניות המונפק של החברה הינו 

  
  
  ההכנסה על מסים  -: 8 אורב

 
  .24%הינו  2017שיעור מס החברות בישראל בשנת 

  
אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  2016בדצמבר 
הפחתת שיעור מס החברות החל  היתר, את , בין, אשר כולל2016 - ), התשע"ז2018 -ו 2017התקציב 

  .23%לשיעור של  2018 בינואר, 1מיום 
  

  
  
  
  

- - - - - - - - - - - - - - - -  
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 פרטים נוספים על החברה
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 פרטי החברה

     מ"בע מימון בקסקין נאוויטס : החברה שם

 515643484  :החברות ברשם מס' חברה

  09-7883687  :פקסימיליה   09-7883680  :טלפון   פיתוח הרצליה, 12 אבן אבא' שד  :כתובת

             31.12.2017   :הדוח על המצב הכספי תאריך

 2018במרץ,  8   :הדוח פרסום אריךת

 06.04.2017-31.12.2017   :תקופת הדוח
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   (דולרבאלפי ) רבעונייםלפי  הכולל הרווח על תמצית :א10תקנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימוש בתמורת ניירות הערך :ג01תקנה 

שהנפיקה בתקופת הדוח ועד  מאגרות החובהשימוש שעשתה החברה בתמורת שנתקבלה  יפורטלהלן 

 :בתשקיףלמועד פרסומו, תוך התייחסות ליעדי התמורה שפורטו 

 ניירות הצעת אופן

 שהונפקו הערך

 הערך ניירות

 שהונפקו

 התמורה

 שנתקבלה

 )ברוטו(

 תמורת ייעוד

 ההנפקה

 השימוש בתמורה בפועל

תשקיף להשלמה 

 29.6.2017מיום 

)כפי שתוקן ביום 

)להלן  (10.7.2017

בפרק זה: 

תשקיף "

 (להשלמה"

והודעה משלימה 

, 13.7.2017מיום 

מכוחו הונפקו 

אגרות חוב )סדרה 

א'( ואגרות חוב 

)סדרה ב'( של 

 החברה 

126,024,000 

ש"ח ע.נ. אגרות 

חוב )סדרה א'( 

-של החברה ו

345,976,000 

ש"ח ע.נ. אגרות 

 חוב )סדרה ב'(

472,000 

 אלפי ש"ח 

ההנפקה  תמורת

ות החוב של אגר

 שמשל נועדה

לצורך במלואה 

הלוואות העמדת 

לשתי החברות 

לצורך הלוות, 

חלקן מימון 

א' של 1שלב ב

תכנית הפיתוח 

 ,של הפרויקט

כמפורט בסעיף 

לפרק א'  1.3

)תיאור עסקי 

 .החברה( לדוח זה

מיליוני  24.8 -סך של כ

הועמד  דולר ארה"ב

, נטו )לאחר כהלוואה

הניכויים המפורטים 

 Navitas-ל בהמשך(

Buckskin 68 -וסך של כ 

מיליוני דולר ארה"ב 

-ל , נטוהועמד כהלוואה

Buckstone,  בהתאם

להסכמי ההלוואה 

 5.15.6המתוארים בסעיף 

לפרק א' )תיאור עסקי 

ה( בדוח זה. יתרת החבר

, לאחר תשלום התמורה

הופקדה  עלויות ההנפקה,

בחשבון הנאמנות ככרית 

                                                           
 .2017 ביוני 30ד הקמת החברה( ועד ליום )מוע 2017 באפריל 6לתקופה מיום   1

 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 

 31.12.2017 30.9.2017 30.6.20171 

    הוצאות ועלויות:

 - 19 93 הנהלה וכלליות הוצאות

 - (19) (93) השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות

 - - - רווח תפעולי

 - 2,315 3,269 הכנסות מימון

 - (2,315) (3,269) הוצאות מימון

 - - - רווח נקי וכולל לתקופה
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הוצאות, כרית ריבית 

כיסוי חריגות וכרית ל

א', וזאת 1מתקציב שלב 

בהתאם להוראות שטרי 

 .הנאמנות לאגרות החוב

 

ביצעה החברה הנפקה פרטית של אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'(  2017בחודש דצמבר 
מיליון  240-תמורת ההנפקה עמדה על סך של כ .ע.נ. מיליון ש"ח 248-בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של כ

 ש"ח, והחברה העמידה את תמורת ההנפקה כהלוואה לחברות הלוות כדלקמן:

מיליוני דולר  43.2-וסך של כ  Navitas Buckskin-מיליוני דולר ארה"ב הועמד כהלוואה ל 3.7-סך של כ
למתווה למימוש הסכם העברת הזכויות הנוספות , בהתאם  Buckstone-כהלוואה לארה"ב הועמד 

 .)תיאור עסקי החברה( בדוח זה לפרק א' 5.12.13בסעיף המתואר 

 

 תוהלווא רשימת :14תקנה 

 ת שנתנה החברה:ופירוט יתרת ההלווא להלן 

 שם הלווה
סכום ההלוואה 

 המקורי

יתרת ההלוואה ליום 

31.12.2017  

Navitas Buckskin US LLC 40,128 40,059 

Buckstone Development Company L.L.C 155,474 159,635 

 לפרק א' )תיאור עסקי החברה( בדוח זה 5.15.6סעיף  ראו, אודות הסכמי ההלוואהלפירוט  

 לדוחות הכספיים. 4וכן באור 

 

 מסחר בבורסה :20תקנה 

 אביב-בתל ניירות ערךלנרשמו למסחר בבורסה ועד למועד פרסום הדוח  2017שנת במהלך 

ע.נ כל ₪  1רשומות על שם, בנות אגרות חוב )סדרה א'( של החברה,  147,600,000בע"מ 

אגרות חוב )סדרה ב'( של החברה, רשומות על  572,400,000-ו (1141365)מס' נייר:  אחת

(. לפרטים נוספים אודות אגרות החוב, 1141373)מס' נייר:  .נ כל אחתע ש"ח 1שם, בנות 

  המצורף כפרק ב' לדוח זה. ,דוח הדירקטוריוןנספח לראו 

פרסום דוח  בשלה, ניירות ערך של החברבקצובה מסחר הפסקת  הנרשמ 12.11.2017ביום 

דוח עתודות ומשאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון עדכניים בפרויקט  אודותמיידי 

Buckskin  :(2017-01-105666)מס' אסמכתא . 
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 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21תקנה 

נכון ונושאי המשרה המכהנים בחברה הדירקטורים כל . החברה איננה מעסיקה עובדים

בעלת השליטה נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת )מועסקים על ידי למועד דוח זה 

, או על ידי חברת השותף "(שותפות נאוויטס" או "השותפות)להלן בפרק זה: " (בחברה

לפרטים אודות הסכם  .שותפות נאוויטס, והם אינם זכאים לשכר נוסף מהחברהבהכללי 

א' )תיאור  לפרק 5.13.2לקבלת שירותי ניהול שנחתם בין החברה לבין השותפות, ראו סעיף 

 .עסקי החברה( בדוח זה

הדירקטורים החיצוניים בחברה זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לממוצע 

תקנות הסכומים הקבועים והסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית ל

, לפי דרגתה של 2000-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 החברה, דרגה א', למשך כל תקופת הכהונה.

אשר אינם דירקטורים עלות העסקתם של ה 2017בדצמבר  31בתקופה שנסתיימה ביום 

 אלפי ש"ח. 50 -הסתכמה לסך של כברה בחמועסקים על ידי השותפות האם 

ההוצאות של החברה, לרבות שכר הדירקטורים, ראו סעיף לפרטים אודות מנגנון החזר 

 .קי החברה( בדוח זהלפרק א' )תיאור עס 5.13.2

 

  השליטה בחברה :א21תקנה 

 , שותפות מוגבלת.פטרוליוםנאוויטס של  (100%) חברת בת בבעלות מלאה נההחברה הי

 פלר. בשותפות הכללי שותףהמשמשת כ, מ"בע ניהול וגז נפט פלר ידי על מנוהלת שותפותה

 רייכמן חנן(, 62.5%) תדמור גדעון של בבעלותם פרטית חברה הינה מ"בע ניהול וגז נפט

 בחברה.  כדירקטורים גם המשמשים(, 12.5%) וולף וחנן( 12.5%) כץ קובי(, 12.5%)

 

  שליטהה תעסקאות עם בעל :22תקנה 

ו עם שנערכנוספות עסקאות להלן, אין  המפורטות העסקאות למעטלמיטב ידיעת החברה,  

באישורן, אשר החברה השליטה בחברה יש עניין אישי  תהשליטה בחברה או שלבעל בעלת

  או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח:פרסום דוח זה עד למועד  2017התקשרה בהן בשנת 

החברה  העמידהענין אישי בהסכמי ההלוואה שבעלת השליטה בחברה, לשותפות,  .א

-, חברה בבעלות ושליטה מלאה )בעקיפין( של השותפות וNavitas Buckskin-ל

Buckstone )להעברת  בהסכמים, עמה התקשרה השותפות )באמצעות חברה בת

לפרק א' )תיאור עסקי  5.12.13בסעיף  המתוארים, Buckskinזכויות בנכס הנפט 

 . החברה( בדוח זה

בסעיף ן החברה לבין השותפות, כמתואר הסכם לקבלת שירותי ניהול שנחתם בי .ב

 .לפרק א' )תיאור עסקי החברה( בדוח זה 5.13.2

, חנן רייכמן, קובי כץ וחנן וולף, המכהנים כדירקטורים בחברה, גדעון תדמור ה"ה .ג

 בשותפות. הכללי בשותף השליטה הינם בעלי
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 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .ד

אחריות נושאי המשרה והדירקטורים של החברה מבוטחת במסגרת פוליסת ביטוח 

. גבול אחריות המבטח על נאוויטס שותפותאחריות דירקטורים ונושאי משרה של 

מיליון דולר ארה"ב  15הינו  ,2017בנובמבר,  9ביום  שעודכנה, כפי פי הפוליסה

למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול 

אישר  2017ביוני  27ביום . 2018בנובמבר  9האחריות, הביטוח הינו בתוקף עד ליום 

דירקטוריון החברה כי התמורה המשולמת לשותפות במסגרת הסכם הניהול 

החברה( בדוח זה, כוללת גם את  עסקילפרק א' )תיאור  5.13.2המתואר בסעיף 

 הנ"ל. עלויות הפוליסהחלקה היחסי של החברה ב

, שותפות נאוויטסבנוסף לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה של 

בפוליסת ביטוח נוספת ונפרדת המכסה את  29.5.2017התקשרה החברה ביום 

עות אפשריות חבות החברה, הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים, בגין תבי

בקשר עם הצעת ניירות הערך של החברה לפי התשקיף. גבול אחריות המבטח על פי 

מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח  15 הפוליסה הינו בסך של

פוליסת ביטוח : "בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות )להלן

 שנים. 7ש לתקופה של פוליסת ביטוח ההנפקה נערכת מרא ."(ההנפקה

דולר ארה"ב, עבור כל  28,500הפרמיה בגין פוליסת ביטוח ההנפקה הינה בסך של 

דולר  50,000תקופת הביטוח כאמור. החברה תישא בהשתתפות עצמית בסך של 

 150,000ארה"ב בגין תביעות שאינן בארה"ב וקנדה והשתתפות עצמית בסך של 

 .רה"ב וקנדהדולר ארה"ב בגין תביעות שתוגשנה בא

 פטור ושיפוי דירקטורים .ה

 פטור מאחריות

לפטור, מראש, בהתאם ובכפוף לתקנון החברה והוראות הדין, רשאית החברה 

מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת  בחברה משרה נושא

 .  ההזהירות כלפי

דירקטוריון החברה להעניק כתבי פטור מאחריות  אישר 2017ביוני  27 ביום

לנושאי המשרה בחברה, וכפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות לבעלי ענין בחברה 

עסקה עם בעל  לאישורעם החלטה  בקשרהמכהנים כנושאי משרה, אך למעט 

 נספחכ צורף הפטור כתב נוסחשליטה או עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי. 

 .לתשקיף להשלמה של החברה 8 לפרק 'א

 שיפוי נושאי משרה

לתת בהתאם ובכפוף לתקנון החברה, והוראות הדין, החברה תהיה רשאית 

נושא משרה בה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה התחייבות מראש לשפות 

או בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד 

 . בתוקף היותו נושא משרה עקב פעולה שעשהשהוציא 

אישר דירקטוריון החברה להעניק כתבי שיפוי לנושאי המשרה  2017ביוני  27ביום 

 בחברה, וכפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות לבעלי ענין בחברה המכהנים כנושאי

 .לתשקיף להשלמה של החברה 8 לפרק נספח ב'צורף כ. נוסח כתב השיפוי משרה
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 עניין ונושאי משרההחזקות בעלי  :24תקנה 

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות לפרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות 

)מס'  16.7.2017מיום הערך של החברה נכון למועד הדוח, ראו דוח מיידי של החברה 

 (, אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה. 2017-01-060841א: תאסמכ

 

 ן מונפק וניירות ערך המיריםהון רשום, הו א:24תקנה 

 מניות 1,000 -ל מחולק, ש״ח 1,000נכון למועד הדוח, הון המניות הרשום של החברה הינו 

 החברה של והנפרע המונפק המניות הון .אחת כל שם על רשומות. נ.ע ש״ח 1 בנות רגילות

 על רשומות. נ.ע ש״ח 1 בנות רגילות מניות 100-ל מחולק, ש״ח 100 הינו התשקיף לתאריך

  .אחת כל שם

 

 מרשם בעלי המניות ב:24תקנה 

 . נאוויטסשותפות כל הון המניות המונפק של החברה מוחזק על ידי נכון למועד הדוח,  

 מען רשום א:25תקנה 

 4672530, פיתוח הרצליה, 12 אבן אבא' שד   כתובת: 

 09-7883680   טלפון: 

 09-7883680  פקסימיליה:

   amit@navitaspet.com אלקטרוני:כתובת דואר 
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 הדירקטורים של החברה :62תקנה 

עמית  חנן רייכמן חנן וולף יעקב כץ גדעון תדמור שם 

 קורנהאוזר

אליהו 

 ליפשיץ

ליאת 

 טננהולץ

עירית שדר 

 טוביאס

יו"ר  תפקיד:  .1

 דירקטוריון ה

 דירקטור דירקטור דירקטור

ומנכ"ל 

 החברה

 דירקטור

וסמנכ"ל 

 הכספים

דירקטור 

 חיצוני

דירקטורית 

 חיצונית

 יתדירקטור

 952515259 058407008 057995755 מספר תעודת זהות:  .2
 )דרכון הולנדי(

017335696 038705562 313769135 039821384 027805340 

 25.5.1970 22.4.1984 24.4.1977 26.3.1976 17.3.1977 12.10.1975 1.11.1963 9.1.1963 תאריך לידה:  .3

שד' אבא אבן  דין:-מען להמצאת כתבי בי  .4
, הרצליה 12

 פיתוח

שד' אבא אבן 
, הרצליה 12

 פיתוח

שד' אבא אבן 
, הרצליה 12

 פיתוח

שד' אבא אבן 
, הרצליה 12

 פיתוח

שד' אבא אבן 
, הרצליה 12

 פיתוח

, 53ארלוזורוב 
 אביב-תל

שד' אבא אבן 
, הרצליה 12

 פיתוח

 585ת.ד 
פרדסיה 
4281500 

ישראלית  הולנדית ישראלית ישראלית נתינות:  .5

 וארה"ב

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית

 ועדת ביקורת; - - - - - חברות בוועדות של הדירקטוריון:  .6

ועדת מאזן;  

 ועדת תגמול

 ועדת ביקורת;

ועדת מאזן;  

 ועדת תגמול

ועדת 

  ביקורת;

ועדת מאזן; 

 תגמולועדת 

או בלתי  האם הוא דירקטור חיצוני  .7
 :תלוי

,     כן - - - - -

דירקטור 

 חיצוני

כן, 

דירקטורית 

 חיצונית

- 

אם כן, האם הוא בעל מומחיות   .8
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 

 מקצועית:

בעל כשירות  - - - - -

 מקצועית

בעלת 

מומחיות 

- 
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עמית  חנן רייכמן חנן וולף יעקב כץ גדעון תדמור שם 

 קורנהאוזר

אליהו 

 ליפשיץ

ליאת 

 טננהולץ

עירית שדר 

 טוביאס

חשבונאית 

 פיננסית

דירקטור חיצוני אם כן, האם הוא   .9
 :2מומחה

 - לא לא - - - - -

אם כן, האם הוא כשיר להתמנות   .10
 :3כדירקטור בלתי תלוי

 - כן כן - - - - -

, של החברההאם הוא עובד של   .11
חברה בת שלה, של חברה קשורה 

)בציון  שלה או של בעל עניין בה
 :התפקיד שהוא ממלא כאמור(

. יו"ר כן
דירקטוריון 

השותף הכללי 
בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

 בחברה

 ר"יו סגן. כן
 הדירקטוריון

 הכללי בשותף
בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

 בחברה

 דירקטור. כן
 ומשנה

 ל"למנכ
 הכללי השותף

בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

 בחברה

. דירקטור כן
 ומנכ"ל

החברה 
והשותף 

הכללי 
בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

 בחברה

כן. סמנכ"ל 
של כספים 
החברה 

בשותף ו
הכללי 

בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

 בחברה 

  לא לא לא

באפריל,  6 תאריך תחילת כהונה:  .12

2017 

באפריל,  6

2017 

באפריל,  6

2017 

באפריל,  6

2017 

באפריל,  6

2017 

באוקטובר,  3

20174 

באוקטובר,  3

2017 

3.10.2017 

תואר ראשון  השכלה:  .13
...L 

מאוניברסיטת 
 תל אביב

LB   בכלכלה
מאוניברסיטת 

 תל אביב.

ALB 

2rD בכלכלה .
וחשבונאות 

מאוניברסיטת 
אמסטרדם 

(AVB) 

תואר ראשון 

LL.B 

במשפטים 
ומדעי הרוח 

מהאוניברסיט

MBA  במנהל
עסקים 

 מאוניברסיטת
תל אביב, בוגר 

חשבונאות 

ראשון  תואר
 שפהביחב"ל, 
וספרות 
צרפתית 

מהאוניברסיט

תואר ראשון 

LL.B 
וכן  ,במשפטים

תואר ראשון 
בחשבונאות 

תואר ראשון 

LLB 
במשפטים 

מהאוניברסיט
ה העברית, 

                                                           
 .2000-לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס 1כמשמעות המונח בתקנה   2
 .1999-לחוק החברות, תשנ"ט 1כמשמעות המונח בסעיף   3
   .(27.6.2017מיום  החל ,קרי) בחברה כדירקטור מינויו ממועד החל תיחשב ליפשיץ מר של כהונתו מועד תחילת כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה. תקופת  4



 8 -ד 

 

עמית  חנן רייכמן חנן וולף יעקב כץ גדעון תדמור שם 

 קורנהאוזר

אליהו 

 ליפשיץ

ליאת 

 טננהולץ

עירית שדר 

 טוביאס

התמחות 
במימון 

מאוניברסיטת 
 תל אביב

וכלכלה  ה העברית
אוניברסיטת 

 תל אביב

ה העברית, וכן 
 Masterתואר 

of European 
Affairs מ-

Lund 
University .

 בוגר, בנוסף
 תכנית

 לגיאולוגיה
 של והנדסה

, נפט מאגרי
 הטכניון

מאוניברסיטת 
 אביבתל 

ותואר שני 

LL.M 
במשפטים, 

התמחות 
המשפט 

המסחרי 
מאוניברסיט

 ת בר אילן

מנכ"ל דלק  עיסוקים בחמש השנים האחרונות:  .14
מערכות 

אנרגיה בע"מ 
)עד אוקטובר 

(, מנכ"ל 2011
ודירקטור 

באבנר נפט וגז 
בע"מ, יו"ר 
דירקטוריון 

דלק ניהול 
קידוחים 

( בע"מ, 1993)
דירקטור 
בחברות 

פרטיות שונות 
שבבעלות 

השותפויות 
אבנר חיפושי 

נפט ודלק 

דירקטור 
ומנכ"ל סאם 

אנרג'י 
דיווילופמנט 

-2013בע"מ )
( מנכ"ל 2016

סאנפאוור 
קורפ ישראל 

-2010בע"מ )
2013) 

 

ראש מחלקת 
מיזוגים 

ורכישות ושוק 
ההון בארנסט 

אנד יאנג 
(2000-2010 ,)

החל משנת 
משמש  2010

כיועץ בלתי 
 תלוי

מנהל פיתוח 
עסקי דלק 

-2007אנרגיה )
(, מנכ"ל 2011

מד אפסטרים 
-2011בע"מ )

(, מנכ"ל 2012
 נאוויטס

ישראל נפט 
וגז, שותפות 

 מוגבלת
 (היום–2012)

כספים  מנהל
בדלק מערכות 
אנרגיה בע"מ 

(2013-2016 ,)
חשב קבוצת 

דלק בע"מ 
(2008-2016 ,)

סמנכ"ל 
כספים 

 בנאוויטס
אל נפט ישר

וגז, שותפות 
מוגבלת 

 היום(-2016)

-בבית עמית
ספר מנדל 
למנהיגות 

חינוכית 
היום(. -2016)

סמנכ"ל 
 בגוליבר

'י בע"מ אנרג
(2011–2016.) 

VP Business 

Developmen

t  במטריקס
היום(. -2018)

Commercial 

Finance 

Business 
באמדוקס 

(2015-2018 .)
פיתוח עיסקי 

בנאוויטס 
 פטרוליום

(2013-2015 .)
יועצת בכירה 

מיסוי  –
בינלאומי 

בסומך חייקין 

דירקטורית, 
חברת נבחרת 
הדירקטורים 

ויועצת 
משפטית 
עצמאית 
 לחברות

(2017 – 
היום(; 

סמנכ"ל, 
יועצת 

משפטית 
ראשית 
ומזכיר 

שותפות בדלק 
-קידוחים
שותפות 
מוגבלת 

ואבנר חיפושי 
שותפות –נפט 

מוגבלת 
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עמית  חנן רייכמן חנן וולף יעקב כץ גדעון תדמור שם 

 קורנהאוזר

אליהו 

 ליפשיץ

ליאת 

 טננהולץ

עירית שדר 

 טוביאס

קידוחים )עד 
סוף ינואר 

2016 ,)
דירקטור 

בכהן פיתוח 
 ומבני תעשיה

בע"מ 
ובחברות בת 

שלה )עד 
(, 2011דצמבר 

ודירקטור 
בחברות 

פרטיות שונות 
 שבבעלותו. 

(KPMG )
(2011-2013.) 

(2011-2017 ;)
יועצת 

משפטית 
בקבוצת דלק 

בע"מ 
ובתאגידי 

הבת בקבוצה 
(1999-2011 .)

בנוסף, חברת 
הועד המנהל 

של איגוד 
החברות 

הציבוריות 
בישראל 

(2014-2017) 

ם משמש דים אחרים בהתאגי  .15
 כדירקטור:

דירקטור 
 הכללי שותףב

בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

בחברה, וכן 
דירקטור 
בחברות 

פרטיות שונות 
 שבבעלותו

דירקטור 
 הכללי שותףב

בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

בחברה, וכן 
דירקטור 
בחברות 

פרטיות שונות 
 שבבעלותו

דירקטור 
 הכללי שותףב

בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

 בחברה

דירקטור 
 הכללי שותףב

בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

 בחברה

דירקטורית  - - -
 הכללי שותףב

בשותפות 
נאוויטס, 

בעלת 
השליטה 

  בחברה

האם הוא בן משפחה של בעל עניין   .16
 אחר בשותפות או בשותף הכללי:

 לא לא לא לא לא לא לא לא

רואה בו דירקטוריון החברה האם   .17
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

 לא כן לא כן לא כן לא לא
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עמית  חנן רייכמן חנן וולף יעקב כץ גדעון תדמור שם 

 קורנהאוזר

אליהו 

 ליפשיץ

ליאת 

 טננהולץ

עירית שדר 

 טוביאס

לצורך עמידה במספר המזערי שקבע 
( 12)א()92 פי סעיף-הדירקטוריון על

 :1999-לחוק החברות, תשנ"ט
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 נושאי משרה בכירה  :א26 תקנה

חנן רייכמן, וסמנכ"ל הכספים, מר עמית קורנהאוזר, מר לפרטים בדבר מנכ"ל החברה, 

  לעיל. 26תקנה פירוט לפי , ראו ים בחברהגם כדירקטור ניםהמכה

 מיכאל גרינברג שם

 69108231 מספר תעודת זהות:

 5.8.1955 תאריך לידה:

 24.12.2017 תארך תחילת כהונה:

תפקיד שממלא בחברה, בחברת 
בת, בחברה קשורה או בבעל עניין 

 בה:

 מבקר פנימי

 לא האם הוא בעל עניין בחברה:

האם הוא בן משפחה של בעל עניין 
 אחר בשותפות או בשותף הכללי:

 לא

בוגר תואר ראשון חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל  השכלתו:
 אביב.

מבקר פנימי בדלק מערכות רכב בע"מ ודלק מוטורס בע"מ  עיסוקים בחמש השנים האחרונות

)עד היום(; מבקר פנימי בקבוצת דלק בע"מ וחברות הבנות 

 (2015–1996שלה )

 

  חברהמורשה חתימה של ה ב:26 תקנה

 .  )ד( לחוק ניירות ערך37חתימה עצמאיים כמשמעם בסעיף  אין בחברה מורשי

 

 רואה החשבון של החברה :72תקנה 

 .6492102, תל אביב 144 מנחם בגיןחשבון, רחוב י את קסירר, רואי אקוסט פורר גב 

 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת )ג(:92תקנה 

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את מינוים של מר אליהו ליפשיץ  3.10.2017ביום  

-וגב' ליאת טננהולץ כדירקטורים חיצוניים בחברה, וכן את מינויה של גב' עירית שדר

 טוביאס כדירקטורית בחברה.
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  החלטות החברה א:92תקנה 

לפרטים אודות החלטות דירקטוריון החברה בקשר עם פטור, ביטוח ושיפוי דירקטורים  

 לעיל.  22ונושאי משרה בחברה, ראו פירוט לפי תקנה 

 

 

 

 

 

 _________________________________                2018 ,במרץ 8 תאריך:   

 נאוויטס בקסקין מימון בע"מ                  

 :תפקידם       :שמות החותמים 

 יו"ר דירקטוריון       גדעון תדמור 

 מנכ"ל       חנן רייכמן 
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