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  .ג.נ.,א
  )"נכס הנפט"( Block 16 South Pelto בנכס הנפט קידוח אקספלורציה: הנדון

 

שפרסמה השותפות  2017לדוח התקופתי לשנת  המשאבים המנובאים בנכס הנפט המצורף לפרק א' בהמשך לדוח

)אסמכתא מספר:  2018באוגוסט  2(, לדוח המיידי מיום 2018-01-052957אסמכתא מספר: ) 2018במרץ  27ביום 

ת לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח ( בדבר החלטת השותף הכללי בשותפו2018-01-072618

)אסמכתא מספר:  2018באוקטובר  7ולדוח המיידי מיום  "(הקידוחבנכס הנפט )" G-OCS #35607 1אקספלורציה 

 EnVenמתכבדת השותפות להודיע כי נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקט  ,הקידוח תחילתבדבר  (2018-01-092484

Energy Ventures, LLC "(כי הקידוח הגיע לעומקהמפעילה )"וכי מניתוח ממצאי  ,מטר( 3,718-רגל )כ 12,200 ו הסופי

 .(Dry Hole)הינו קידוח יבש הקידוח כי  נקבע לכןו, מים(ב) נמצאו חולות רטובים בשכבות המטרההקידוח עולה כי 

 ללמוד את ממצאי הקידוח. תמשיךהשותפות   .לאור האמור, הקידוח ייאטם ויינטש

, לאחר קיזוז לשותפותעלות הקידוח נטו  מנכס הנפט למפעילה בחודש יוני שנה זו, 50%כתוצאה ממכירת 

  .בלבד מיליון דולר 1-הינה כ, 1בגין המכירה כאמורהתקבולים 

)לרבות הוצאות שיקום אתר הקידוח ככל  נטישההאיטום והכולל עלויות הוצאות הקידוח בפועל הערכת סך 

 בסכום האמורחלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות (. 100%מיליון דולר ) 6.8 -ת בכמסתכמ, שתהיינה(

  מיליון דולר. 3.4 -כ הינו ,(לפני קיזוז התקבולים כאמור)ברוטו 

, בהיערכות 2019בחודש יולי בו צפויה הנפט הלקראת הפקת  ,בפיתוח פרויקט בקסקין תמשיך ותתמקדהשותפות 

 .עם עתודות נפט מוכחותלפיתוח תגלית שיננדואה ובאיתור ובחינה של פרויקטים נוספים 

לשותפות בגין הוצאות הצפויות סך הההערכות דלעיל בדבר המידע הנ"ל, לרבות  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

על הערכות והשערות שנתקבלו  המבוססותהקידוח וכן עלות הקידוח נטו )לחלק השותפות( הנגזרת מהן 

מידע צופה פני עתיד. ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות שלגביהן  הינם, מהמפעילה

בפרויקטים בין היתר והן עשויות להתעדכן בהמשך כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים  לא קיימת כל וודאות

 .של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים

  :ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן הנפט בנכס יםהשותפ

50% Navitas Petroleum US LLC 

50% EnVen Energy Ventures LLC 

 בכבוד רב,

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות 
 מוגבלת

 "למנכ, רייכמן חנן"י ע

 כספים"ל סמנכ, קורנהאוזרעמית 
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