נאוויטס פטרוליום
מצגת לקראת גיוס אגרות חוב עם
שעבוד על עודפי פרויקט Buckskin
מאי 2018
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הגבלת אחריות
מצגת זו אינה מהווה ואין לפרשה כהזמנה או הצעה לרכישת ו/או הקצאת ניירות ערך של נאוויטס פטרוליום – שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות") .במצגת זו כללה
השותפות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :החוק").
מצגת זו והמידע המובא בה הינם רכושה הבלעדי של השותפות .אין להפיצם ו/או להשתמש בהם בניגוד לכל חוק ו/או דין ,ועל כל מקרה ללא קבלת אישור השותפות
מראש ,במפורש ובכתב.
מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה השותפות לציבור .מידע מלא ומקיף בקשר עם השותפות ועסקיה ניתן
למצוא בתשקיף השותפות וכן בדוחות התקופתיים והמידיים המפורסמים על ידי השותפות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך  .www.magna.isa.gov.ilהמצגת
מבוססת על נתונים ומידע המצויים בידי השותפות במועד עריכת מצגת זו ,והשותפות אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור על מנת
שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת ,אלא ככל שנדרש על-פי דין .כמו כן ,מובהר כי חלק ניכר מן המידע המוצג במצגת זו לקוח ו/או נגזר
מדיווחיה של השותפות ,אם כי מוצג באופן מרכז ו/או גרפי ו/או תמציתי ,ולפיכך ,מצגת זו אינה מהווה תחליף לעיון בדיווחי החברה ,אלא מקור מידע משלים.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במצגת זו לבין התשקיף ו/או דיווחים שפרסמה השותפות ,יגבר האמור בתשקיף ו/או בדיווחים כאמור.
האסטרטגיה העסקית של השותפות המוצגת במצגת ,נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד ,בין היתר ,בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון השותף
הכללי בשותפות.
המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק .מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים ,לרבות מידע המובא בדרך של איורים ו/או גרפים
ו/או טבלאות ,המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים ,אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת השותפות.
מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת השותפות ,המתבססות ,בין היתר ,על מידע הידוע להנהלת השותפות במועד עריכת מצגת זו ובכלל זה הערכות שווקי
פעילותה ,נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות ,אשר תוכנם לא נבדק על ידי השותפות באופן עצמאי ולפיכך השותפות אינה
אחראית לנכונותם.
התממשותו של המידע צופה פני עתיד כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה ,או אי התממשותו ,יושפעו ,בין היתר ,מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות השותפות
המפורטים בסעיף  24לפרק א' בדוח התקופתי של השותפות ליום  ,31.12.2017וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על השותפות
בתחומי פעילותה ,אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת השותפות .לשותפות אין ודאות כי הערכותיהן ,תכניותיהן וציפיותיהן יתממשו ולפיכך
תוצאות הפעילות עשויות להיות שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה.
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שותפות נאוויטס פטרוליום
כרטיס ביקור

▪ שותפות נפט וגז עם פעילות מבוססת ויכולת מקצועית ,מסחרית ופיננסית מוכחת
▪ יו"ר ומייסד השותפות הוא גדעון תדמור (לשעבר יו"ר דלק קידוחים ,מנכ"ל דלק אנרגיה ,מייסד ומנכ"ל אבנר)
▪ אסטרטגיית השותפות היא להתמקד באיתור הזדמנויות השקעה ייחודיות
בנכסי נפט עם מחיר כניסה אטרקטיבי – נכסי אקספלורציה ,תגליות
מוכחות לפני פיתוח ,ונכסים מפיקים – תוך הצפת ערך בשנים הקרובות
▪

נכסים עיקריים במפרץ מקסיקו ,ארה"ב:
קנדה

▪  – Buckskinתגלית נפט מוכחת וגדולה ,הנמצאת בתהליך פיתוח
מתקדם וצפויה להתחיל הפקה ביולי 2019

ישראל

יוסטון
ארה"ב

▪  – Shenandoahתגלית נפט מוכחת וגדולה נוספת המיועדת לפיתוח
▪  – PL16אקספלורציה בסיכון נמוך במים רדודים
▪ שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים מובילים בתעשייה ,LLOG Exploration-קרן  ,Blackstoneקרן  Warburg Pincusועוד
▪ השותפות צומחת באופן דינאמי תוך ניצול יתרונותיה היחסיים בשוק היעד
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נכסי נאוויטס

קנדה
סנט ג'ון

פוטנציאל כולל לנאוויטס של כ 696-מיליון חביות1

ארה"ב

ניו יורק

יוסטון

בלוק 7
 427מיליון חביות

יוסטון

סנט ג'ון

BFB
 25מיליון חביות

מונטריאול

לברדור וניו-פאונדלנד
קנדה

PL 16
 30מיליון חביות

 3מיליון חביות – EB832
 3מיליון חביות – EB876
 6מיליון חביות – EB915

EC 158

EC 228

 66מיליון חביות

 23מיליון חביות

High Island A403

EC 228

EB 252

 8מיליון חביות

 2מיליון חביות2

 4מיליון חביות

GC 82
צפי לקידוח ב3 2018 -

תגלית
תגלית בפיתוח
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 24מיליון חביות2

מפרץ מקסיקו
ארה"ב

Shenandoah
 36מיליון חביות

Buckskin
 39מיליון חביות

 .1חלק נאוויטס בפוטנציאל העתודות והמשאבים בפרויקטים (הכולל קטגוריות משאבים מנובאים ( )BestEstimatesו/או משאבים מותנים ( )2Cו/או עתודות ( ,))2Pבהתאם לדו"חות  NSAIמתאריך  7.3.2018ו 22.3.2018-ולדו"ח  D&Mמתאריך  .3.5.2018לפי חישוב  .)BarrelsofOilEquivalent( BOEיחס יחידת גז לחבית
נפט לפי  .6MCF =1BBLהערכות  NSAIבדבר כמויות משאבי הנפט והגז הטבעי שנכסי הנפט הן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך .ההערות לעיל מבוססות בין היתר ,על מידע גיאולוגי ,גיאופיזי ,הנדסי ואחר ,כשנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה במאגר ו/או מיועצים המומחים בתחום ,והינן בגדר הערכות
והשערות בלבד של  NSAIואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות .כמויות הגז הטבעי ו/או הנפט שיופקו בפועל עשויות להיות שונות מהערכות ומההשערות הנ"ל ,בין היתר ,כתוצאה מתנאים תפעוליים ומכאניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הנפט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה
מהביצועיםבפועל של המאגרים .ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכןככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמיםהקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט וגז טבעי
 .2כולל תגלית ואקספלורציה
 .3המידע האמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד ,הואיל והתממשותו ,כולה או חלקה ,אינה ודאית ,בין היתר ,מאחר והדבר תלוי בהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות .ככל ויבוצע קידוח כאמור ,אין ודאות כי חלק כלשהו מהמשאבים המפורטים אכן יתגלה ,ואם יתגלה ,אין ודאות כי יהא זה
אפשרי מבחינה מסחרית להפיק חלק כלשהו מהמשאבים

נכסי נאוויטס
תזרים מהוון לפי פרויקט

נכסים

עתודות ומשאבים
(מיליון חביות)1

סיכויי הצלחה
גיאולוגיים2

תזרים מהוון
בדו"חות NSAI
(מיליון דולר)

תגליות בשלבי פיתוח/טרום פיתוח

נכס חדש

 Buckskinצפון )Proved+Probable (2P

17.8

תגלית

1433

 Buckskinצפון Contingent

1.4

תגלית

14

 Buckskinדרום Contingent

19.3

תגלית

NA

Shenandoah

35.8

תגלית

יפורסם בהמשך

אקספלורציה
PL16

12.5

29% - 48%

1305

PL16s

7.6

48%

905

( PL16פרוספקטים נוספים)

9.8

29% - 31%

NA

)Bayou Fer Blanc (BFB

24.9

42% - 45%

955

יתר רישיונות ארה"ב

139.2

 19%עד תגלית

NA

רישיון קנדה

427.4

15%

NA

 .1חלקנאוויטסבפוטנציאל העתודות והמשאביםבפרויקטים (הכולל קטגוריות משאבים מנובאים( )BestEstimatesו/או משאביםמותנים ( )2Cו/או עתודות (,))2Pבהתאם לדו"חות NSAIמתאריך 7.3.2018ו 22.3.2018-ולדו"ח D&Mמתאריך ,Unrisked,3.5.2018לפי חישוב )BarrelsofOilEquivalent( BOE
 .2בהתאם לדו"חות NSAIמתאריך22.3.2018
 .3חלקנאוויטסבהיוון תזרים המזומנים של תרחיש  2Pב 8-קידוחיםע"פ דו"ח  NSAIמתאריך 7.3.2018המכיל כמות של  228מיליון חביותנפט .שימוש בשיעור היוון של  10%לאחר תמלוג של  6%ומיסיםבשיעור של  .23%האמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד.
 .4חלקנאוויטסבהיוון תזרים המזומנים של תרחיש  2Cע"פ דו"ח  NSAIמתאריך.7.3.2018האמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד
 .5היוון תזרים מזומנים לפי הערת שוליים מס'  1בהנחה שקידוחי האקספלורציה יסתיימו בתגלית מסחרית .השותפות בחרה לפרט נתוני תזרים מהוון באשר למשאבים המנובאים בנכס הנפט לגביו התקבלה בשותפות החלטה עקרונית לבצע קידוח ,בכפוף לקיום מקורות כספיים מספקים ברמת השותפות ,ולא להביא נתוני
תזרים מזומנים מהוון באשר ליתר נכסי הנפט של השותפות,לרבות באשר לנכסינפט בהם ,בהנחה שקידוחיהאקספלורציהיסתיימובתגלית מסחרית ,קיימים משאבים מותנים,היות שטרם נתקבלה לגביהםהתחייבותלביצוע קידוח או החלטה כאמור.האמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד

5

חלון ההזדמנויות כיום
ניצול הזדמנויות ייחודיות לרכישת תגליות מוכחות בשלבי פיתוח

נאוויטס בוחנת יחד עם שותפים רכישת תגליות
מוכחות בשלבי פיתוח ותגליות מפיקות

יוסטון

התעוררות
בפעילות
הקידוחים
בארה"ב2

תגליתטרםפיתוח3

התאוששות
במחירי הנפט1

פיתוח בזול–
ירידה
בהוצאות
פיתוח והפקה

נכסים במחיר
הזדמנותי –
היווצרות שוק
של קונים

משבר
במחירי
הנפט והגז

מפרץ מקסיקו
ארה"ב

Shenandoah

Buckskin

הצלחת מימון הפיתוח של  Buckskinורכישת Shenandoah
מבססות את מעמדה של נאוויטס כשחקן בעל מוניטין ייחודי
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 .1הערכות השותפות המתוארות לעיל הינן בגדר מידע צופה פני עתיד ,המתבססות ,בין היתר ,על מידע הידוע להנהלת השותפות במועד עריכת מצגת זו ובכלל זה הערכות שווקי פעילותה של השותפות ,נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים ,אשר תוכנם לא נבדק על ידי השותפות באופן עצמאי ולפיכך השותפות אינה
אחראיתלנכונותם.התממשותושל המידע צופה פני עתיד כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה ,או אי התממשותו,יושפעו ,בין היתר ,מההתפתחויותבסביבה הכלכלית ובגורמים חיצונייםהמשפיעים על השותפות בתחומי פעילותה ,אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצוייםבשליטת השותפות
 .2לפרטיםנוספים נא ראו סעיף  6.4לפרק א' בדוח התקופתי של השותפות ליום31.12.2017
 .3אילוסטרציה.לצרכיהדמיה בלבד

חלון ההזדמנויות כיום
נאוויטס מנצלת סיטואציה ייחודית בה ניתן לייצר ערך רב בכניסה לתגליות
מוכחות בשלבי פיתוח
גרף יצירת הערך של הנכסים1

הפקה (נכס מניב)

אקספלורציה והערכה

פיתוח
תחילת
הפקה

ערך

קבלת החלטת
פיתוח

זמן

7

ערך בRefinance-

סגירה פיננסית

 232מיליון דולר3

 144מיליון דולר2

דוגמא –
 Buckskinצפון
(ללא החלק הדרומי)

 .1אילוסטרציה .לצרכיהדמיהבלבד
 .2ראו שקף 5
 .3חלק נאוויטס לפי תזרים מזומנים בשיעור היוון של  8%למועד תחילת הפקה (יולי  ,)2019על-פי דו"ח  NSAIמתאריך  .7.3.2018תחזית מחירי הנפט לחבית אשר פורטה בדוח התקופתי לשנת  2017הינה :שנת  55.8 -2018דולר ,שנת  57.8 -2019דולר ,שנת  60.5 -2020דולר ,שנת  60.8 -2021דולר ,שנת
 2021ואילך 61.1-דולר

פרויקט Buckskin
תגלית נפט מוכחת בשלבי פיתוח מתקדמים

מאפיינים
שיעור אחזקה שותפות

7.5%

תגלית
מאומתת
מספר קידוחים טרום FID
נפט/גז

4
נפט
 1,993מטר

עומק מים
כמויות הניתנות להפקה)Recoverable( 1

כ515 mmboe -

השקעה טרום FID

כ 1-מיליארד דולר

תכנית הפיתוח המאושרת
תאריך אישור החלטת פיתוח ()FID
( CAPEXשלב 1א)
פלטפורמה

מספר בארות הפקה (שלב 1א)
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 541מיליון דולר
קיימת ופעילה  -חיבור לפלטפורמת  Luciusשל חברת Anadarko

צנרת חיבור לפלטפורמה

מועד תחילת

23.2.2017

הפקה2

 ,Gross .1לפירוט נא ראו שקף5
 .2המידעהאמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד ,לעניין זה נא ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד שבשקף 2לעיל

 10ק"מ
2
יולי 2019

פרויקט Buckskin
עדכון פעילות

תכנית פיתוח  – Buckskinאילוסטרציה

1

▪ בשנת  ,2017גייסה חברה הבת כ 720-מיליון ש"ח לפיתוח הפרויקט
▪ תכנית הפיתוח של שלב 1א' ,הכוללת שתי בארות הפקה ,מתקדמת במסגרת
לוח הזמנים והתקציב המתוכננים:

פלטפורמת
Lucius

✓ קידוח בארות ההפקה החל בחודש ינואר 2018
✓ בחודש אפריל  ,2018קידוח הפיתוח הראשון הסתיים בהצלחה וקידוח
הפיתוח השני החל
✓ קידוח הפיתוח הראשון הסתיים במחצית מהזמן ובעלות הנמוכה בכ60%-
לעומת הקידוחים הקודמים במאגר ,שבוצעו ע"י חברת Chevron

 2בארות
ההפקה

▪ צפי ההתקדמות בתכנית הפיתוח

1

הזמנה וייצור ציוד תת-ימי

סגירת פיננסית
למימון הפיתוח
07/2017

התקנת מתקנים תת-ימיים

אירועים יוצרי ערך בפיתוח פרויקט Buckskin

1

תחילת קידוחי הפיתוח

9

הזמנה וייצור ציוד ייעודי
לפלטפורמת הפקה

חיבור לפלטפורמת ההפקה
והזרמה ראשונית

 .1המידעהאמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד ,לעניין זה נא ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד שבשקף 2לעיל

השלמת קידוחי הפיתוח

התאמת פלטפורמת ההפקה
והתקנת הציוד הייעודי

תחילת
ההפקה
07/2019

 Shenandoahתגלית נפט מוכחת וגדולה
פרויקט  - Shenandoahהצלחה נוספת ביישום אסטרטגיית השותפות

▪

 – Shenandoahתגלית של  155מיליון חביות נפט לחופי לואיזיאנה,
ארה"ב ,שהושקעו בה עד כה כ 1.7-מיליארד דולר

▪

בחודש אפריל  ,2018אישר בית המשפט בארה"ב מכירת אחזקות
בפרויקט לשותפות

▪

לאחר השלמת
מהפרויקט

בכ23.1%-

▪

השותפות הצליחה לרכוש את הזכויות תמורת התחייבות לתשלום של כ 1.8-מיליון דולר בלבד ,הודות ליכולתה לגבש וליישם
אסטרטגיית פעולה ייחודית תוך ניצול המוניטין שרכשה לעצמה

▪

השותפות צירפה לרכישה שתיים משותפותיה בפרויקט  – Buckskinחברת  ,LLOG Explorationהמשמשת גם כמפעילת
הפרויקט ,וחברת  Beaconשבבעלות קרן  .Blackstoneכמו כן ,שותפה בפרויקט חברת  Venariשבבעלות קרן Warburg
Pincus

▪

השותפות צופה ,כי בחודשים הקרובים תוכל לעדכן לגבי תזרים מזומנים מהוון הצפוי מהפרויקט ,סטטוס הבקשה לאישור

הרכישה

תחזיק

השותפות

ניו אורלינס

Shenandoah
תגלית
תגליתבפיתוח

Buckskin

תכנית הפיתוח )SOP - Suspension of Production( 1שהוגשה לרגולטור ולוחות זמנים לאישור החלטת השקעה סופית
לפיתוח הפרויקט ()FID
▪
10

ההשקעה הצפויה בפרויקט בשנה הקרובה תהיה מוגבלת להשלמת הסדרת הזכויות בנכס ולקידום התכנון ,אשר יהיה כפוף
גם לאישור השימוש בטכנולוגית 20k psi

 .1בפרויקט Shenandoahהוגשהלרגולטור בקשת ,SOPבדומה לזו שהוגשהבפרויקט  ,Buckskinאשר מציגה תכנית לפיתוח הפרויקט עד שלב הפקה ומבוססת אבני-דרך

 Shenandoahתגלית נפט מוכחת וגדולה
רכישה הזדמנותית

מדוע מדובר ברכישה הזדמנותית?

שותפים חזקים

שותפים חזקים

▪

הליך פשיטת רגל ( :)Chapter 11רכישת הנכס מחברת Cobalt
 ,International Energyבמסגרת הליך פשיטת רגל המנוהל ע"י
בית המשפט הפדראלי בארה"ב

▪

פקיעת תוקף הרישיונות :תוקף הרישיונות עמד לפוג באפריל
 ,2018עובדה שהשפיעה על אטרקטיביות הפרויקט .השותפות
זיהתה את ההזדמנות וגיבשה קבוצה בעלת יכולת מקצועית מוכחת
שהצליחה לשמר בשלב זה את תוקף הרישיונות

▪

הגנה של תנאים מתלים :השלמת העסקה מותנית בשני תנאים
מתלים שהעיקרי שבהם הינו הארכת תוקף הרישיונות באמצעות
אישור תכנית הפיתוח .(SOP( 1הסיכון נותר אצל המוכרת – חברת
Cobalt

▪

שימור ערך התגלית LLOG exploration :מונתה כמפעילת
הפרויקט והגישה בקשה לאשור ה ,SOP -הכוללת תכנית פיתוח
מוצעת במסגרתה מוארכים הרישיונות ב 7-שנים

15.95%
30.95%
30.00%
23.10%

צפי לעדכונים בחודשים הקרובים –
דו"ח משאבים עם
תזרים מהוון
11

 .1נא ראו הערת שוליים מס'  1בשקף 10

אישור התכנית הפיתוח
()SOP

רישום בעלות בזכויות
בפרויקט
על שם השותפות

קבלת החלטת השקעה
סופית לפיתוח הפרויקט
)(FID

 Shenandoahתגלית נפט מוכחת וגדולה
פרויקט  – Shenandoahשכפול מודל Buckskin

נכס חדש

מיקום
עומק מים/סה"כ עומק
תגלית מאומתת
תכנית

פיתוח1

 FIDבזמן רכישה
השקעת עבר בפרויקט (טרם כניסת נאוויטס)
מספר בארות שנקדחו
אחוזי בעלות נאוויטס בפרויקט
עלות רכישה
מפעילת הפרויקט

שותפים חזקים בפרויקט

Shenandoah

Buckskin

Walker Ridge
Offshore Louisiana, USA

Keathley Canyon
Offshore Louisiana, USA

5,800 / 30,000 feet

6,500 / 30,000 feet

√

√

√

√

x

x

 1.7מיליארד דולר

 1מיליארד דולר

6

4

23.1%

7.5%

כ 1-מיליון דולר

כ 1-מיליון דולר

LLOG Exploration

LLOG Exploration

)Beacon (Blackstone

)Beacon (Blackstone

)Venari (Warburg Pincus

ILX (Riverstone) / Ridgewood
Repsol

12
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cce

אג"ח ברמת השותפות ()Corporate
מובטח בשעבוד על עודפי פרויקט Buckskin

פרטי נייר הערך המוצע
שקלי

אפיק
תשלום ריבית

פעמיים בשנה ,ב 30/6-וב31/12-

פירעון הקרן

בתשלום אחד  30ביוני2022 ,

מח"מ

3.6

שעבוד

הסדרה מובטחת בשעבוד על העודפים הצפויים מפרויקט .Buckskin
העודפים כהגדרתם בשטר הינם לאחר השארת כריות לפירעון מלא של אג"ח
א' בקסקין מימון

נתונים לגבי פרויקט

בקסקין1

אחוז אחזקה בפרויקט
חלק השותפות בחביות נפט )(2P
שווי פרויקט (2P) NPV10
היקף אג"ח פיתוח שגויס (בקסקין מימון א')

7.5%
 38.6מיליון חביות נפט
 144מיליון דולר (חלק צפוני בלבד)
 41.5מיליון דולר

תחילת הפקה צפויה

יולי 2019

מועד פירעון אג"ח פיתוח (בקסקין מימון א')

יוני 2021

מבנה גיוס האג"ח ברמת השותפות ,שומר בהקפדה על כל זכויות מחזיקי אג"ח א' בקסקין מימון
13

 .1נא ראו שקף 5

אג"ח ברמת השותפות ()Corporate
עודפים משמעותיים בפרויקט Buckskin

תחזית יתרת המזומנים
165

156

בפרויקט ( Buckskinמיליוני דולר)

148

38

28

18

10

3
Q2/2022

Q4/2021

עודפי פרויקט

Q2/2021

Q4/2020

Q2/2018

בקסקין1

פירעון אג"ח פיתוח
(בקסקין מימון א) ומחזור
החוב הקיים

14

Q2/2020

Q4/2019

Q2/2019

Q4/2018

20

סיום פיתוח שלב 1א'
ותחילת הפקה

 .1כהגדרתםבשטר הנאמנותהמוצע .חלק נאוויטסבתזרים המזומניםשל תרחיש  2Pב 8-קידוחיםע"פ דו"ח  NSAIמתאריך 7.3.2018המכיל סה"כ כמותשל  228מיליון חביותנפט ובניכוי :תמלוג של  ,6%מיסיםבשיעור של  23%וכל תשלומי הריבית והקרן בגין אג"ח הפיתוח ובהנחת מחזור החוב ב 6/2021-בהיקף של
כ 142-מיליוני דולר .האמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד ,בהקשר זה נא ראו שקף2
יצוין כי תחזית מחירי הנפט לחביתאשר פורטה בדוח התקופתי לשנת  2017הינה :שנת  55.8-2018דולר,שנת  57.8-2019דולר,שנת  60.5-2020דולר ,שנת  60.8-2021דולר,שנת  2021ואילך 61.1-דולר

תודה רבה!

