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 Shenandoah הנפט נכס רכישתעסקה ל -מתלים התנאים כל ההתקיימות : הנדון
 

בהמשך לאסיפה הכללית המיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום 

, ואשר במסגרתה אושר "(הזימון דוח)"  2018במרץ  8אשר הזימון לה פורסם ביום , 2018במרץ  29

( ייכלל בסעיף "התגליתאו " "נכס הנפט)" Shenandoahתיקון להסכם השותפות כך שנכס הנפט 

 הנפט בנכס ודוח המשאבים המותנים 2018באפריל  8דיווח השותפות מיום לוכן מטרות השותפות, 

, 2018 בספטמבר 12כי ביום  לדווחהשותפות מתכבדת , 20181במאי  6שפרסמה השותפות ביום 

ור התקבל אישור הרגולט, כי הנפט המפעילה בנכס ,LLOG Exploration Company L.L.Cעדכנה 

 ."(האישורה )"שהוגשה על יד SOP (Suspension of Production) -הלבקשת 

 מהווה התקיימות התנאי המתלהונכס הנפט ב הכלוליםהזיכיונות מאריך את תוקף  האישור

 .הנפט להשלמת העסקה לרכישת נכס האחרון

בהמשך לקבלת האישור, תפעלנה הרוכשות להשלמת העסקה, לרבות רישום הזכויות בנכס הנפט 

על שמן והעברת התמורה למוכרת. התמורה המיידית נטו אותה תשלם השותפות בגין חלקה בנכס 

 לדוח הזימון. 1.1.5מיליון דולר. לפרטים נוספים אודות התמורה ראו סעיף  1.4 -הנפט עומדת על כ

מייל דרומית ללואיזיאנה, במפרץ מקסיקו,  155-זיכיונות ונמצא כ 3כולל  Shenandoahנכס הנפט 

התגלתה תגלית בשטח הזיכיונות, וכעת נכס  2009מטר. בשנת  1,770-ארה"ב, בעומק מים של כ

קידוחי תגלית,  6נקדחו בשטח הזיכיונות  2017ועד לשנת  2009הנפט עומד בפני פיתוח. משנת 

  מיליארד דולר ארה"ב. 1.7-כ הנפט ואימות והושקעו בנכסהערכה 

מכילה , התגלית DeGolyer and MacNaughton-בהתאם לדוח משאבים מותנים שקיבלה השותפות מ

מיליון  300 -( וכ2Cמיליון חביות ) 155 -( כ1Cמיליון חביות ) 62 -משאבים מותנים בהיקף של כ

  .2ברות הפקה  )MMBOE ((3C) חביות

  

                                                 
 ., בהתאמה035781-01-2018 -ו 028809-01-2018, 018642-01-2018 אסמכתאות מספר:  1
 לדיווח השותפות. לפרטים ראו Shenandoah South (North Yocatan)צפוי להתבצע באופן מאוחד עם התגלית הסמוכה, הנפט פיתוח נכס   2

   הערכות השותפות בדבר הפיתוח המשותף הינן מידע צופה פני עתיד. (2018-01-075519)אסמכתא מספר:  2018באוגוסט  12מיום 
  . הערכות אלה מתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת השותפות במועד דוח זה. 1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

    ערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של ההערכות וההש
 בפרט. Shenandoahהפקה של נפט וגז טבעי בכלל, ובנכסי 
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 השותפות בנכס הנפט )טרם רישום הזכויות על שם הרוכשות(: 

 

 

 

54.05% Cobalt International Energy 

45.95% Venari Offshore LLC 

  :ד' לדוח הזימון( 1.1.3סעיף בהנחת מימוש כל ההסכמים, כמפורט ב) הנפט בנכס ותהשותפ

 

 

 

 

 

 

בנכס הנפט  ההחזקהשיעורי  ת השותפות דלעיל בענייןוהערכ – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק  (דוח הזימוןבהתאם ל)הסכמים חת מימוש כל הבהנ

אמור ימומשו במלואם לרבות , שכן אין כל וודאות שההסכמים כ1968-, התשכ"חניירות ערך

 ילה בנכס הנפט. למפעיתנה האופציה שנ

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 "למנכ, רייכמן חנן"י ע

 יםכספ"ל סמנכ, קורנהאוזרעמית 

                                                 
  . LLC oldingsHNavitas Petroleum( של 100%חברה פרטית המאוגדת בארה"ב ואשר בבעלותה המלאה ) 3

30.95%   LLOG Exploration Offshore, L.L.C 

30.00% Venari Offshore LLC 

15.95% Beacon Offshore Energy Development LLC 

23.10% Navitas ShenHai LLC
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