נאוויטס פטרוליום
כנס משקיעים
 12בדצמבר 2018
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הגבלת אחריות
מצגת זו הוכנה על ידי נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ("נאוויטס" או "השותפות").
מצגת זו אינה מתיימרת להיות מקיפה או לכלול את כל המידע העשוי להיות רלוונטי בקשר עם קבלת החלטת השקעה בניירות הערך של השותפות או של חברות
המוחזקות על ידה .לא ניתנים כל מצג או התחייבות ,במפורש או במשתמע ,ביחס לדיוקו או לשלמותו של מידע כלשהו הכלול במצגת זו .בפרט ,לא ניתנים כל מצג או
התחייבות ביחס לסבירותן ו/או התממשותן של תחזיות כלשהן .על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות השותפות והסיכונים הכרוכים בה ,יש לעיין בתשקיף ההנפקה
שפרסמה השותפות ובכל הדיווחים המיידיים והדיווחים העתיים אשר הוגשו על ידי השותפות לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,לרבות אזהרות
בדבר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968 -הנכלל בהן.
המידע צופה פני העתיד שבמצגת עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי ,ועשוי להיות מושפע מגורמים שונים שלא ניתן
להעריכם מראש .בנוסף ,לוחות זמנים לביצוע פעולות שונות במסגרת נכסי הנפט אשר לשותפות זכויות השתתפות בהם ,הנכללים במצגת זו ,ועלותם ,הינם משוערים
וכוללים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה חלקית בלבד הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך המצגת ,וכולל הערכות של השותף הכללי
בהסתמך על המידע שבידו במועד המצגת ,אשר יכולות להשתנות בהסתמך על התקדמות הפעולות ,מועד ביצוען בפועל והממצאים שיתקבלו וכן ממגבלות ו/או
השפעות חיצוניות רבות כגון שינוי בתנאי נכסי הנפט ,עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים וכדומה .לפיכך ,הפעולות
שיבוצעו בפועל ומועדן עשויים להיות שונים באופן מהותי מהיעדים המוערכים או המשתמעים .כמו כן ,הנתונים בדבר כמות חביות הנפט הניתנות להפקה מכל אחד
מנכסי השותפות מהווה אף הוא מידע צופה פני עתיד המבוסס על דוחות שקיבלה השותפות ממעריך עתודות בלתי תלוי ,אשר עשויים להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף
ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של הפקה של נפט וגז טבעי.
למען הסר ספק ,מובהר כי השותפות אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד הכנת
המצגת ,אלא ככל שנדרש על פי דין .האסטרטגיה העסקית של השותפות המוצגת במצגת ,נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד ,בין היתר ,בהתחשב בתנאי
השוק והחלטות דירקטוריון השותף הכללי בשותפות.
בנוסף כוללת המצגת ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות ,אשר תוכנם לא נבדק על ידי השותפות באופן עצמאי ולפיכך השותפות אינה
אחראית לנכונותם.
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 השותפות ,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.
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מצגת זו איננה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של השותפות .מצגת זו וכל הנכלל בה אינם בסיס לכל חוזה או התחייבות ואין להסתמך עליהם בהקשר כאמור.
המידע הנמסר במצגת אינו בסיס לקבלת כל החלטת השקעה ,אינו המלצה או דעה ,ואינו תחליף לשיקול דעתו של משקיע פוטנציאלי.

שותפות נאוויטס פטרוליום
כרטיס ביקור

▪

שותפות נפט וגז טבעי ציבורית הפעילה בארה"ב וקנדה

▪

לנאוויטס יכולת מקצועית ,מסחרית ופיננסית מוכחת

▪

קבוצת נאוויטס גייסה כ 950-מיליון ש"ח (בהון ובחוב) מתחילת שנת 2017

▪

נכסיה העיקריים של נאוויטס –
▪

▪

▪

▪
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בקסקין –
▪

 515מיליון חביות ()2P+2C ,100%

▪

תכנית פיתוח ממומנת במלואה

▪

צפי לתחילת הפקה – יולי 2019

קנדה
ישראל

יוסטון
ארה"ב

שננדואה –
▪

 281מיליון חביות נפט )(2C ,100%

▪

הארכת רישיונות מתוקף  – SOPאושרה

▪

שותפי הפרויקט מתקדמים בשלב הFEED-

אקספלורציה –
▪

קנדה – רישיון בשטח של כ 2,200-קמ"ר ,בעל פוטנציאל (משאבים פרוספקטיביים) של כ1.2-
מיליארד חביות נפט

▪

ארה"ב –  10רישיונות אקספלורציה במפרץ מקסיקו ,ארה"ב

שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים מובילים בתעשייה – ,Blackstone Group ,LLOG Exploration
 Equinor (Statoil) ,Riverstone ,Warburg Pincusואחרים

פרויקט
שננדואה
A GAME CHANGER

הפרויקט יצא לדרך!
מנוע צמיחה אדיר

תזרים מזומנים מהוון

כמות משאבים

1

1

(חלק נאוויטס)

(חלק נאוויטס)NPV12 ,

 65מיליון חביות

 425מיליון דולר

שותפים חזקים
▪ תזרים המזומנים מבוסס על מתווה הפיתוח של מפעילת הפרויקט LLOG Exploration

▪ פיתוח אחוד ומשותף לשננדואה ולשננדואה דרום (יוקטאן)
▪ הפרויקט נמצא בשלב ה – FEED-שלב התכנון ההנדסי
▪ צפי תחילת הפקה – סוף שנת 2023
▪ צפי קצב הפקה (קטגורית  – )2Cכ 70,000-חביות ביום
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 .1בהתאם לדוח  NSAIמיום  11בדצמבר  .2018כמות המשאבים מוצגת ב BOE, Barrels of Oil Equivalent-ובהנחת יחס יחידות גז לחביות נפט של  .6 MCF = BOEחלק השותפות בתזרים המזומנים המוצג לעיל
הינו בשיעור היוון של  12%ובניכוי מס ותמלוגים לצדדים שלישיים ולשותף הכללי.

כיצד נאוויטס רכשה את שננדואה?
ניצול ההזדמנות על-ידי נאוויטס

2009-2017
▪  1.7מיליארד דולר
הושקעו בפרויקט
בקידוחי תגלית ואימות

ינואר '18
▪

חדר מידע
 Cobaltנפתח

אפריל '18
▪

מכרז Cobalt

אפריל '18
הרישיונות
פוקעים
דצמבר '17
▪  Cobaltנכנסת
להליך כינוס נכסים

הרישיונות
חוזרים
למדינה

האם קיימת
דרך להציל
את התגלית?

פרסום דו"ח – NSAI
 425מיליון דולר
(חלק נאוויטס)NPV12 ,

תכנית  SOPהוגשה
פברואר '18
▪ נאוויטס מגבשת
עסקה משולבת
עם ,Venari
 BeaconוLLOG-
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מרץ-אפריל '18
▪  LLOGממונה כמפעיל
ומגישה תכנית SOP
▪ נאוויטס זוכה בשננדואה
במכרז של Cobalt

תכנית
SOP
אושרה
ספטמבר '18

רישיונות הוארכו
דצמבר '18

פרויקט שננדואה

(כולל שננדואה דרום)

23.1%

שיעור אחזקה נאוויטס
תגלית

√

מאומתת

√

מספר קידוחים שבוצעו

8
נפט

נפט/גז

 1,700מטר

עומק מים
השקעות עד כה

כ 1.7-מיליארד דולר

כמויות הניתנות להפקה ()Recoverable ,Gross

כ 281 -מיליון חביות

כמויות הניתנות להפקה (חלק נאוויטס)Recoverable ,

כ 65 -מיליון חביות

תזרים מהוון (חלק נאוויטס)NPV12 ,

 425מיליון דולר

שותפים חזקים – שננדואה

15.95%
30.95%

שותפים חזקים – שננדואה דרום (יוקטאן)

27.1%

11.2%

30.0%
23.1%
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13.9%
5.9%

23.1%

18.8%

פרויקט שננדואה

(כולל שננדואה דרום)

מנוע צמיחה אדיר

לוח זמנים צפוי למתווה הפיתוח עד לתחילת הפקה

( FEEDשלב תכנון הנדסי)
קידוחים

תחילת הפקה

השלמות
מתקנים תת-ימיים
צנרת הולכה וייצוא
פלטפורמת הפקה
2018

2019

2020

▪ מתווה הפיתוח כולל הפקה ראשונית מ 4-בארות (מתוך סה"כ  8בארות),

2021

2022

פלטפורמת ההפקה Delta House

הקמת צנרת הולכה ופלטפורמת הפקה ייעודית
▪ פלטפורמת ההפקה המתוכננת הינה בעלת יכולת הפקה של מעל
ל 80,000-חביות נפט ביום ומבוססת על מודל  Hubהפקה אזורי
אשר  LLOGמיישמת בהצלחה בפרויקטים Who-Dat ,Delta House
וKhaleesi & Mormont-
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2023

המידע המובא בשקף זה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך השתכ"ח ,1968-לעניין זה ראו שקף  .2לפרטים נוספים ראו דיווח השותפות מיום  11בדצמבר .2018

פרויקט שננדואה

(כולל שננדואה דרום)

מנוע צמיחה אדיר

תחזית תזרים מזומנים (חלק נאוויטס)
250
213
179

165

191
161

155

200

מועד משוער
לתחילת הפקה

85

100

58
50
0
-17
-60
2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

-7

-7
-50

-75
2022

-100
2021

2020

2019

שנים

התחזית אינה כוללת הכנסות פוטנציאליות משימוש בפלטפורמת ההפקה (הסכמי )PHA
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הנתונים בדוח זה לקוחים מדוח מיידי שפרסמה השותפות ביום  11בדצמבר  2018אשר דוח  NSAIמצורף לו.

מיליוני דולרים

120

150

שננדואה כ Hub-הפקה אזורי בGSA-
()Greater Shenandoah Area

פלטפורמת הפקה ייעודית –
 Hubהפקה אזורי

שננדואה
(הקמת פלטפורמה הפקה)

MONTAUK
THURINGER

MONUMENT

שננדואה צפון ודרום
(פיתוח מאוחד)

אזור שננדואה המורחב – GSA
(פוטנציאל  – tie-backרדיוס של  30ק"מ)
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שקף זה הינו אילוסטרציה המציגה את הפוטנציאל הקיים בביסוסו של פרויקט שננדואה כ Hub -אזורי.

פרויקט
בקסקין
לקראת הפקה!

פרויקט בקסקין לקראת הפקה
אין צורך בכספים נוספים עד תחילת הפקה ביולי 2019

מאפיינים

פלטפורמת ההפקה הקיימת – Lucius
7.5%

שיעור אחזקה נאוויטס
תגלית

√

מאומתת

√

בפיתוח

√

נפט/גז

נפט
 1,993מטר

עומק מים

Wilcox

סוג שכבה מפיקה
כמויות הניתנות להפקה(Gross( 1
תזרים מהוון( 1צפוני בלבד ,חלק נאוויטס)NPV10 ,

מועד תחילת הפקה צפוי

כ 515 -מיליון חביות

תכנית פיתוח בקסקין – אילוסטרציה

 143מיליון דולר
חיבור לפלטפורמת
 Luciusהפעילה

יולי 2019
שותפים מובילים בתעשייה

צנרות הולכה –
 9ק"מ בלבד
 2בארות
ההפקה
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 .1לפרטים אודות הנתונים לעיל ראו דוח תקופתי של השותפות לשנת .2017

התקדמות פיתוח בקסקין
תכנית הפיתוח מתקדמת כמתוכנן – צפי לתחילת הפקה ביולי 2019

▪ קידוחי הפיתוח וביצוע ההשלמות ( )completionsהסתיימו בהצלחה לרבות ביצוע מוצלח של מבחני ההזרמה ,תוך
הפקת נפט מכל שכבות המטרה
▪ הפרויקט מתקדם במסגרת התקציבית ועד כה הושקעו כ 70%-מתוך התקציב הפרויקט ,שהסתכם בכ 541-מיליון דולר
▪ הפרויקט מתקדם כמתוכנן בהתאם לתכנית הפיתוח ועתה בשלב ביצוע התאמות לפלטפורמת ההפקה ,Lucius Spar
המתופעלת על ידי  ,Anadarkoוהתקנתו של הציוד הייעודי
▪ עלות הפקה שולית צפויה של כ 15-דולר לחבית
▪ התקדמות בתכנית הפיתוח –

הזמנה וייצור ציוד תת-ימי

סגירת פיננסית
למימון הפיתוח
07/2017

השלמות לקידוחי הפיתוח

אירועים יוצרי ערך בפיתוח פרויקט Buckskin
תחילת קידוחי הפיתוח
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הזמנה וייצור ציוד ייעודי
לפלטפורמת הפקה

התקנת מתקנים תת-ימיים וחיבור
לפלטפורמת ההפקה

סיום קידוחי הפיתוח

התאמת פלטפורמת ההפקה
והתקנת הציוד הייעודי

תחילת
ההפקה
07/2019

התקדמות פיתוח בקסקין
קידוחי פיתוח "שוברי שיא" בשכבת ה ,Wilcox-ב ,GoM-ארה"ב
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התקדמות פיתוח בקסקין
ביצוע התאמות לפלטפורמת ההפקה הפעילה Lucius
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תגלית הנפט בקסקין
מתגליות הנפט הגדולות במפרץ מקסיקו ,ארה"ב

שטח תל-אביב-יפו
 52קמ"ר

שכבות החול נושאות
הנפט בבקסקין
 415מטר
שטח מאגר
בקסקין
 111קמ"ר

מגדל עזריאלי העגול
 187מטר
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אילוסטרציה לצורכי המחשה בלבד .הנתונים אודות גובה השכבה המפיקה ושטח מאגר בקסקין הינם התאם למידע שהתקבל מ ,LLOG Exploration -מפעילת הפרויקט.

מתווה המשך פיתוח בקסקין
בקסקין דרום – פוטנציאל עצום לפיתוח נוסף

▪

שלב 1א' – עם תחילת ההפקה משתי הבארות ,יסתיים בהצלחה שלב 1א' של תכנית הפיתוח

▪

שלב 1ב' – לאחר בחינת המידע שיתקבל מהבארות המפיקות ,השותפות בפרויקט תיערכנה לקידוח באר מפיקה שלישית,
כחלק מקידום פיתוח הפרויקט

▪

בקסקין דרום – בעקבות התוצאות המוצלחות של שלב 1א' ,שותפות הפרויקט החלו בבחינת שילוב החלק הדרומי במתווה
פיתוח הפרויקט
מבנה תגלית בקסקין (אילוסטרציה)

פוטנציאל עצום – פיתוח בקסקין דרום (אילוסטרציה)

בקסקין צפון
 255מיליון חביות
 143מיליון דולר

שלב 1ב'
פיתוח בקסקין צפון

בקסקין דרום
 260מיליון חביות
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בקסקין דרום

אקספלורציה

אקספלורציה

קנדה
סנט ג'ון

פוטנציאל אפסייד משמעותי

ניו יורק

ארה"ב
יוסטון

בלוק  ,7קנדה
▪ נאוויטס הובילה זכייה שלה ( )30%ושל קבוצת דלק ( )70%בבלוק  ,7בגודל של כ 2,000-קמ"ר ,הממוקם באגן הWest Orphan-
לחופי קנדה – תוקף הרישיון עד שנת  ,2022עם אפשרות הארכה ב 3-שנים נוספות
▪ האזור נחשב לאטרקטיבי מאוד ומהווה את אחד
מאזורי האקספלורציה החדשים הפעילים בעולם

בלוק 4
BP
Noble Energy
Hess

▪ בסבב הרישיונות האחרון באזור ,אשר נערך השנה,
הוענקו  4רישיונות – בתמורה לסכום ענק של כ1.3-
מיליארד דולר קנדי
▪ נאוויטס ודלק זכו בבלוק  7בתמורה להתחייבות
לפעילות בהיקף של  48מיליון דולר קנדי (ניתנה
ערבות על  25%מסך ההתחייבות בלבד)
▪ נאוויטס רכשה סייסמיקה  2Dעל שטח הפרוספקט
העיקרי .לאחר עיבוד ופיענוח המידע מיפתה נאוויטס
פרוספקט בגודל של כ 400-קמ"ר בעל פוטנציאל של
כ 1.2-מיליארד חביות נפט1

סנטג'ון

בלוק 8
BP
Noble Energy
Hess

בלוק 3
BP
Noble Energy
Hess

בלוק 7
נאוויטס
קבוצת דלק

מונטריאול

קנדה

ניויורק

▪  BPצפויה לקדוח קידוח אקספלורציה בסמוך לבלוק של נאוויטס כבר בשנת  – 2020תוצאות הקידוח צפויות להיות בעלות השלכות
 de-riskingמשמעותיות לפרוספקט של בלוק 7

רישיונות בארה"ב
▪  10רישיונות באזור מפרץ מקסיקו ,ארה"ב – להבשלה מהירה בעלות נמוכה
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 .1מתוכן כ 1.2-מיליארד חביות נפט .עבור  100%מהפרוספקט ,בהתאם לדו"ח  NSAIאשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת .2017

נתונים פיננסיים
עיקריים

פעילות בשוק ההון הישראלי
הנפקות יחידות השתתפות ואגרות חוב

21

ח
ש""ח
מיליון ש
 62מיליון
60

ח
ש""ח
מיליון ש
 60מיליון
60

ש""ח
מיליון ש
 21מיליון
22
ח

 Pre-IPOהנפקת יה"ש

 -IPOהנפקת יה"ש

הנפקת יה"ש ואופציות ליה"ש

מחיר יה"ש₪ 6.03 -

מחיר יה"ש 8.20 -ש"ח

מחיר יה"ש 9.87 -ש"ח

הנפקה פרטית

בורסה לניירות ערך בת"א

בורסה לניירות ערך בת"א

ינואר-מרץ 2017

ספטמבר 2017

יולי 2018

ש""ח
מיליון ש
 472מיליון
472
ח

ש""ח
מיליון ש
 260מיליון
260
ח

ש""ח
מיליון ש
 75מיליון
75
ח

אג"ח פרויקט בקסקין מימון לפיתוח
בקסקין

הרחבת אג"ח פרויקט בקסקין מימון
לפיתוח בקסקין

אג"ח קונצרני נאוויטס פטרוליום
ואופציות לאג"ח

סדרה א' ,דולרית ,לפירעון ביוני 7.75% ,2021

סדרה א' ,דולרית ,לפירעון ביוני 7.75% ,2021

סדרה א' ,שיקלית ,לפירעון ביוני 8.4% ,2022

סדרה ב' ,דולרית ,לפירעון ביולי 7.75% ,2021

סדרה ב' ,דולרית ,לפירעון ביולי 7.75% ,2021

בורסה לניירות ערך בת"א

בורסה לניירות ערך בת"א

בורסה לניירות ערך בת"א

יולי 2017

דצמבר 2017

יוני 2018

התגליות המוכחות של נאוויטס פטרוליום
רזרבות ומשאבים מותנים

רזרבות ומשאבים מותנים – חלק נאוויטס בתגליות המוכחות
140

127

120

24

100
65

60
40
19

20

19

0
2P+2C
GC82

שננדואה

בקסקין דרום

בקסקין צפון

חלק נאוויטס בתגליות המוכחות מסתכם לכ 127-מיליוני חביות
22

הנתונים המופיעים בשקף זה הינם בהתאם לדוחות  NSAIאשר צורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת  2017או לדוחות  NSAIשפורסמו במסגרת דיווחים מידיים של השותפות.

MMBOE

80

אג"ח קונצרני
אג"ח המובטחות בשעבוד מלא על עודפי פרויקט בקסקין

▪

בחודש יוני  ,2018גייסה נאוויטס אג"ח סדרה א' ברמת השותפות (אג"ח קונצרני) בסך של כ 75-מיליון ש"ח

▪

הסדרה מובטחת בשעבוד על העודפים הצפויים מפרויקט

▪

אילוסטרצית תזרימי פרויקט בקסקין עד לפירעון סדרות האג"ח –

בקסקין1

מחיר חבית  50דולר

 ~100מיליון דולר

מחיר חבית  60דולר

יתרה

 Refiבקסקין

 16מיליון דולר

 ~140מיליון דולר
 Refiבקסקין

אג"ח
קונצרני

יתרת אג"ח
 21מיליון דולר

אג"ח
פרויקטלי

יתרת אג"ח
 41מיליון דולר

 21מיליון דולר
תזרים חופשי 07/21 – 06/22

תזרים חופשי 07/21 – 06/22

 36מיליון דולר
תזרים חופשי עד 06/21

23

 .1כהגדרתם בשטר הנאמנות.
הנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלק נאוויטס בתזרים המזומנים בשיעור היוון של  10%על פי קטגוריית  2Pבהתאם לדוחות .NSAI

 47מיליון דולר
תזרים חופשי עד 06/21

אג"ח קונצרני
ארביטראז' אטרקטיבי לאג"ח המובטחות בשעבוד על עודפי פרויקט בקסקין

14

תשואות האג"ח הסחירות של שותפות נאוויטס

12
10

אחוזי תשואה

8
6

ארביטראז'
של כ8%-

ארביטראז'
של כ5%-

4

2
0
June-18
יוני '18

July-18
יולי '18

August-18
אוג' '18

תשואה שקלית פטרוליום א'

September-18
ספט' '18

October-18
אוקט' '18

November-18
נוב' '18

תשואה שקלית מותאמת בקסקין מימון א'

ארביטראז' אטרקטיבי לאג"ח קונצרני המובטח בשעבוד על עודפי פרויקט בקסקין

24

תשואת אג"ח בקסקין מימון א' הותאמה לתשואה שיקלית תוך שימוש בהנחת עליות גידור של כ.2.6% -

תיזמון תזרימים למימון שננדואה
פרויקטי בקסקין ושננדואה – תיזמון נכון בין השקעה בפיתוח ותחילת הפקה

שננדואה – תזרים שוטף

מקור חיצוני לפרויקט
שננדואה – השקעות בפיתוח
216

הפקה
תחילת
תחילת
שננדואה
הפקה
בקסקין
H2/2023

170
 .1מימון פרויקטלי שננדואה;
 Refi .2פרויקט בקסקין;
 .3מקורות אחרים של נאוויטס

18

2024

2023

2022

()17

()25
()78

25

2021

()75

נתוני התזרים לעיל הינם במיליוני דולר ומבוססים על דוחות  NSAIשל הפרויקטים בקסקין ושננדואה.

2020
()7

2019
()7

הפקה
תחילת
תחילת
בקסקין
הפקה
בקסקין
07/2019

שותפות נאוויטס פטרוליום
סיכום נכסים והתחייבויות

בקסקין צפון

שננדואה

NPV10

 143מיליון

NPV12

דולר1

בקסקין דרום

בקסקין

שננדואה

 425מיליון דולר

2

נאוויטס בקסקין US
נכס פיננסי ,נטו

 5מיליון

דולר3

שותפות נאוויטס
חוב פיננסי ,נטו סולו

( )17מיליון

26

דולר4

שותפות
חוב

נכסי
אקספלורציה

נכסי אקספלורציה
(עלות בספרים)

 9מיליון

דולר5

מטרת השקף הינה אילוסטרטיבית בלבד ואין בה בכדי לשקף את שווי השותפות.
 .1על פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח  NSAIמיום  7במרץ  2018אשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת  .2 | .2017על פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח  NSAIמיום  11בדצמבר .2018
 .3על פי הדוחות הכספיים של השותפות לשנת  .4 | .2017על פי הדוחות הכספיים של השותפות לרבעון השלישי של שנת  ,2018לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לרבעון השלישי של שנת .2018
 .5על פי הדוחות הכספיים של השותפות לרבעון השלישי של שנת .2018

מה הלאה?
נעים קדימה במלוא המרץ!

העצמת היכולות המקצועיות
נאוויטס העצימה את יכולותיה המקצועיות במשרדה ביוסטון וגייסה לאחרונה –
▪ סטיב גאלון ,סמנכ"ל תפעול ( .)COOשימש לאחרונה כמנהל פרויקט הגז הטבעי "תמר" בנובל אנרג'י

▪ טום ווין ,מנהל זכויות ( .)Landmanשימש כעו"ד בתחום הנפט והגז במספר חברות ,לרבות בChevron-

28

נגישות לעסקאות פוטנציאליות ()deal flow
▪ שיתוף פעולה מוצלח עם LLOG
והשותפים בפרויקטים

נגישות לעסקאות

▪ חיזוק מעמדה של נאוויטס בשוק היעד

פוטנציאליות אטרקטיביות

▪ חלון ההזדמנויות הפתוח

שותפים קודמים וקיימים

29

ב"שוק של קונים"

שותפים חדשים בחצי שנה האחרונה

היתרון היחסי של נאוויטס בשוק היעד

מוניטין
ומקצועיות

היתרון היחסי
בחשיבה יצירתית

עסקאות
פוטנציאליות

המשך יצירת ערך למשקיעי נאוויטס
30

תודה רבה!

