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  א.ג.נ.,

  inBucksk בפרויקט הראשוןהפיתוח  עבודות ההשלמה להפקה של קידוחסיום  הנדון:

 
, ובדוחות 2018במרץ  27כפי שפורסם ביום  2017לדוח התקופתי של השותפות לשנת  7.1בהמשך לאמור בסעיף 

בדבר עדכון תכנית  5.6.20181 -ו 29.4.2018 ,23.1.2018, 12.11.2017המיידים שפרסמה השותפות בתאריכים 

מתכבדת  השותפות ,פרויקטהח של ובדבר קידוחי הפיתו "(הפרויקט)להלן: " Buckskinהפיתוח של פרויקט 

ת ועבוד כי בפרויקט עדכנה את השותפים LLOG Exploration Offshore L.L.Cלעדכן כי מפעילת הפרויקט 

עבודות ההשלמה כללו, בין היתר,  , הסתיימו בהצלחה.KC 829#2 הראשוןקידוח הפיתוח של להפקה ההשלמה 
  .השכבות שהושלמו להפקה בפרויקט נפט מכלבהצלחה ביצוע של מבחני הזרמה בהם הופק 

על מנת  - KC 829#3 -השני עבור לאתר קידוח הפיתוח ל West Neptuneת הקידוח יאוני צפויהימים הקרובים ב
 פקה. הת ההשלמה לותחיל בעבודלה

צפוי הפרויקט פיהם  לעואשר  ,שנקבעו, הזמנים ותמתקדמות במסגרת התקציב ולוחבפרויקט עבודות הפיתוח 
 .2019ל בהפקת הנפט בחודש יולי להתחי

 אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

. 1968-המידע שהובא במסגרת הדיווח לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
ההערכות והעדכונים המובאים במסגרת הדיווח מבוססים, בין היתר, על מידע הנדסי, כלכלי ואחר, שנתקבל 

עיות בלבד אשר לגביהן והינם בגדר הערכות והשערות מקצו ,מהמפעילה בהתאם להתקדמות הפעילות בפרויקט
ו/או מהפרויקט  לא קיימת כל וודאות. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף

 כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של הפקה של נפט וגז טבעי.

  :Buckskinהשותפים בנכס הנפט 

7.5% Navitas Buckskin US, LLC 

28.8% Buckstone Development Company, L.L.C. 

22.5% Repsol E&P USA Inc.  

18.7% 

8.75% 

Beacon Offshore Energy Buckskin LLC 

Ridgewood Buckskin, LLC 

8.75% ILX Prospect Buckskin, LLC 

5.0% LLOG Deepwater Development Company I LLC  

  

   

 בכבוד רב,  

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

  

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל        

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים
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