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נאוויטס פטרוליום
כנס משקיעים

2018בדצמבר 12



."(השותפות"או"נאוויטס)"מוגבלתשותפותפטרוליוםנאוויטסידיעלהוכנהזומצגת

חברותשלאוהשותפותשלהערךבניירותהשקעההחלטתקבלתעםבקשררלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלכלולאומקיפהלהיותמתיימרתאינהזומצגת
אומצגכלניתניםלא,בפרט.זובמצגתהכלולכלשהומידעשללשלמותואולדיוקוביחס,במשתמעאובמפורש,התחייבותאומצגכלניתניםלא.ידהעלהמוחזקות
ההנפקהבתשקיףלעייןיש,בההכרוכיםוהסיכוניםהשותפותפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.כלשהןתחזיותשלהתממשותןאו/ולסבירותןביחסהתחייבות
אזהרותלרבות,מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהשותפותידיעלהוגשואשרהעתייםוהדיווחיםהמיידייםהדיווחיםובכלהשותפותשפרסמה

.בהןהנכלל1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת,עתידפניצופהמידעבדבר

ניתןשלאשוניםמגורמיםמושפעלהיותועשוי,מהצפוימהותיתשונהבאופןלהתממשעשויאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשוישבמצגתהעתידפניצופההמידע
משועריםהינם,ועלותם,זובמצגתהנכללים,בהםהשתתפותזכויותלשותפותאשרהנפטנכסיבמסגרתשונותפעולותלביצועזמניםלוחות,בנוסף.מראשלהעריכם

הכלליהשותףשלהערכותוכולל,המצגתבתאריךהכלליהשותףאצלהקיימתבלבדחלקיתאינפורמציהעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכוללים
או/וממגבלותוכןשיתקבלווהממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותעלבהסתמךלהשתנותיכולותאשר,המצגתבמועדשבידוהמידעעלבהסתמך
הפעולות,לפיכך.וכדומהבקבלניםתלות,השונותהפעולותלביצועהנדרשיםוהיתריםאישוריםבקבלתעיכוב,הנפטנכסיבתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעות
אחדמכללהפקההניתנותהנפטחביותכמותבדברהנתונים,כןכמו.המשתמעיםאוהמוערכיםמהיעדיםמהותיבאופןשוניםלהיותעשוייםומועדןבפועלשיבוצעו

נוסףמידעשיצטברככללהתעדכןעשוייםאשר,תלויבלתיעתודותממעריךהשותפותשקיבלהדוחותעלהמבוססעתידפניצופהמידעהואאףמהווההשותפותמנכסי
.טבעיוגזנפטשלהפקהשלבפרויקטיםהקשוריםגורמיםשלממכלולכתוצאהאו/ו

הכנתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההשותפותכימובהר,ספקהסרלמען
בתנאיבהתחשב,היתרבין,בעתידלהשתנותועשויההמצגתלמועדנכונה,במצגתהמוצגתהשותפותשלהעסקיתהאסטרטגיה.דיןפיעלשנדרשככלאלא,המצגת

.בשותפותהכלליהשותףדירקטוריוןוהחלטותהשוק

אינההשותפותולפיכךעצמאיבאופןהשותפותידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבורייםסטטיסטייםופרסומיםהמצגתכוללתבנוסף
.לנכונותםאחראית

אינהזומצגת,ולפיכך,תמציתיאו/וגרפיאו/ומרכזבאופןמוצגכיאם,השותפותשלמדיווחיהנגזראו/ולקוחזובמצגתהמוצגהמידעמןניכרחלקכימובהר,כןכמו
האמוריגבר,השותפותשפרסמהדיווחיםאו/והתשקיףלביןזובמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל.משליםמידעמקוראלא,השותפותבדיווחילעיוןתחליףמהווה

.כאמורבדיווחיםאו/ובתשקיף

.כאמורבהקשרעליהםלהסתמךואיןהתחייבותאוחוזהלכלבסיסאינםבההנכללוכלזומצגת.השותפותשלערךניירותלרכישתהזמנהאו/והצעהאיננהזומצגת
.פוטנציאלימשקיעשלדעתולשיקולתחליףואינו,דעהאוהמלצהאינו,השקעההחלטתכללקבלתבסיסאינובמצגתהנמסרהמידע

הגבלת אחריות
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שותפות נאוויטס פטרוליום
כרטיס ביקור

ישראל

ב"ארה

קנדה

יוסטון

וקנדהב"בארההפעילהציבוריתטבעיוגזנפטשותפות▪

מוכחתופיננסיתמסחרית,מקצועיתיכולתלנאוויטס▪

2017שנתמתחילת(ובחובבהון)ח"שמיליון950-כגייסהנאוויטסקבוצת▪

1.2-כשל(פרוספקטיבייםמשאבים)פוטנציאלבעל,ר"קמ2,200-כשלבשטחרישיון–קנדה▪

נפטחביותמיליארד

ב"ארה,מקסיקובמפרץאקספלורציהרישיונות10–ב"ארה▪

,ExplorationLLOG,GroupBlackstone–בתעשייהמוביליםגורמיםעםאסטרטגייםפעולהשיתופי▪

Warburg Pincus,Riverstone,Equinor (Statoil)ואחרים

–נאוויטסשלהעיקרייםנכסיה▪

–בקסקין▪

(2C+P2,100%)חביותמיליון515▪

במלואהממומנתפיתוחתכנית▪

2019יולי–הפקהלתחילתצפי▪

–שננדואה▪

2C)נפטחביותמיליון281▪ ,100%)

אושרה–SOPמתוקףרישיונותהארכת▪

FEED-הבשלבמתקדמיםהפרויקטשותפי▪

–אקספלורציה▪
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פרויקט
שננדואה
A GAME CHANGER



שותפים חזקים

!הפרויקט יצא לדרך
מנוע צמיחה אדיר

1תזרים מזומנים מהוון

(NPV12, נאוויטסחלק )

1כמות משאבים

(נאוויטסחלק )

מיליון דולר425 מיליון חביות65

5

LLOGהפרויקטמפעילתשלהפיתוחמתווהעלמבוססהמזומניםתזרים▪ Exploration

(יוקטאן)דרוםולשננדואהלשננדואהומשותףאחודפיתוח▪

ההנדסיהתכנוןשלב–FEED-הבשלבנמצאהפרויקט▪

2023שנתסוף–הפקהתחילתצפי▪

ביוםחביות70,000-כ–(2Cקטגורית)הפקהקצבצפי▪

המזומנים המוצג לעיל  בתזריםחלק השותפות . MCF = BOE 6ובהנחת יחס יחידות גז לחביות נפט של BOE, Barrels of Oil Equivalent-כמות המשאבים מוצגת ב. 2018בדצמבר 11מיום NSAIבהתאם לדוח . 1

.  ובניכוי מס ותמלוגים לצדדים שלישיים ולשותף הכללי12%הינו בשיעור היוון של 
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'18אפריל -מרץ
▪LLOG  ממונה כמפעיל

SOPומגישה תכנית 
בשננדואהזוכה נאוויטס▪

Cobaltבמכרז של 

האם קיימת  
דרך להציל 
?את התגלית

'18פברואר 
מגבשת  נאוויטס▪

עסקה משולבת  
,  Venariעם 

Beaconו-LLOG

'17דצמבר 
▪Cobalt  נכנסת

להליך כינוס נכסים

'18ינואר 

חדר מידע  ▪
Cobaltנפתח

'18אפריל 

Cobaltמכרז ▪

'18אפריל 
הרישיונות  

פוקעים

–NSAIח "פרסום דו
מיליון דולר  425

(NPV12, חלק נאוויטס)

?שננדואהרכשה את נאוויטסכיצד 
ידי נאוויטס-ניצול ההזדמנות על

2009-2017
מיליארד דולר 1.7▪

הושקעו בפרויקט  
בקידוחי תגלית ואימות

'18ספטמבר 

תכנית  
SOP

אושרה

'18דצמבר 

רישיונות הוארכו

הרישיונות 
חוזרים 
למדינה

הוגשהSOPתכנית 



23.1% שיעור אחזקה נאוויטס

√ תגלית

√ מאומתת

8 מספר קידוחים שבוצעו

נפט גז/נפט

מטר1,700 עומק מים

מיליארד דולר1.7-כ השקעות עד כה

מיליון חביות281-כ (Recoverable ,Gross)כמויות הניתנות להפקה 

מיליון חביות65-כ (, Recoverableנאוויטסחלק )כמויות הניתנות להפקה 

מיליון דולר425 (NPV12, נאוויטסחלק )תזרים מהוון 

(כולל שננדואה דרום)פרויקט שננדואה 

27.1%

23.1%18.8%

11.2%

5.9%
13.9%

(יוקטאן)דרום שננדואה–שותפים חזקים 

30.95%

23.1%

30.0%

15.95%

שננדואה–שותפים חזקים 
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(כולל שננדואה דרום)פרויקט שננדואה 

מנוע צמיחה אדיר
ה

ק
פ

ה
ת 

יל
ח

ת

FEED(שלב תכנון הנדסי)

קידוחים

השלמות

ימיים-מתקנים תת

צנרת הולכה וייצוא

פלטפורמת הפקה

2023 2022 2021 2020 2019 2018

Delta Houseפלטפורמת ההפקה 

עד לתחילת הפקהלמתווה הפיתוח לוח זמנים צפוי 

,(בארות8כ"סהמתוך)בארות4-מראשוניתהפקהכוללהפיתוחמתווה▪

ייעודיתהפקהופלטפורמתהולכהצנרתהקמת

מעלשלהפקהיכולתבעלתהינההמתוכננתההפקהפלטפורמת▪

אזוריהפקהHubמודלעלומבוססתביוםנפטחביות80,000-ל

DeltaבפרויקטיםבהצלחהמיישמתLLOGאשר House,Who-Dat

Khaleesi-ו & Mormont

.2018בדצמבר 11לפרטים נוספים ראו דיווח השותפות מיום . 2לעניין זה ראו שקף , 1968-ח"המידע המובא בשקף זה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך השתכ8



(כולל שננדואה דרום)פרויקט שננדואה 

מנוע צמיחה אדיר
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מועד משוער  
לתחילת הפקה

(חלק נאוויטס)תחזית תזרים מזומנים 

(PHAהסכמי )התחזית אינה כוללת הכנסות פוטנציאליות משימוש בפלטפורמת ההפקה 

.מצורף לוNSAIאשר דוח 2018בדצמבר 11שפרסמה השותפות ביום מיידיהנתונים בדוח זה לקוחים מדוח 9



GSA-הפקה אזורי בHub-כשננדואה
(Greater Shenandoah Area)

10
.  אזוריHub-כשננדואהפרויקט בביסוסו של שקף זה הינו אילוסטרציה המציגה את הפוטנציאל הקיים 

–פלטפורמת הפקה ייעודית 

Hubהפקה אזורי

שננדואה  
(פלטפורמה הפקההקמת )

MONUMENT

GSA–אזור שננדואה המורחב 
(מ"ק30רדיוס של –tie-backפוטנציאל )

שננדואה צפון ודרום
(פיתוח מאוחד)

MONTAUK
THURINGER



פרויקט
בקסקין
!לקראת הפקה



מאפיינים

7.5% שיעור אחזקה נאוויטס

√ תגלית

√ מאומתת

√ בפיתוח

נפט גז/נפט

מטר1,993 עומק מים

Wilcox סוג שכבה מפיקה

מיליון חביות515-כ Gross))1כמויות הניתנות להפקה

מיליון דולר143 (NPV10, נאוויטסחלק , צפוני בלבד)1תזרים מהוון

2019יולי  מועד תחילת הפקה צפוי

לקראת הפקהבקסקיןפרויקט 
2019אין צורך בכספים נוספים עד תחילת הפקה ביולי 

.2017לפרטים אודות הנתונים לעיל ראו  דוח תקופתי של השותפות לשנת . 1

חיבור לפלטפורמת
Lucius הפעילה

בארות 2
ההפקה

אילוסטרציה–תכנית פיתוח בקסקין 

Lucius–פלטפורמת ההפקה הקיימת 

שותפים מובילים בתעשייה

12

–צנרות הולכה 
מ בלבד  "ק9



בקסקיןהתקדמות פיתוח 
2019צפי לתחילת הפקה ביולי –תכנית הפיתוח מתקדמת כמתוכנן 

תוך,ההזרמהמבחנישלמוצלחביצועלרבותבהצלחההסתיימו(completions)ההשלמותוביצועהפיתוחקידוחי▪

המטרהשכבותמכלנפטהפקת

דולרמיליון541-בכשהסתכם,הפרויקטהתקציבמתוך70%-כהושקעוכהועדהתקציביתבמסגרתמתקדםהפרויקט▪

Luciusההפקהלפלטפורמתהתאמותביצועבשלבועתההפיתוחלתכניתבהתאםכמתוכנןמתקדםהפרויקט▪ Spar,

הייעודיהציודשלוהתקנתו,Anadarkoידיעלהמתופעלת

לחביתדולר15-כשלצפויהשוליתהפקהעלות▪

–הפיתוחבתכניתהתקדמות▪
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הזמנה וייצור ציוד ייעודי

השלמות לקידוחי הפיתוחלפלטפורמת הפקה

תחילת קידוחי הפיתוח

ימיים וחיבור -התקנת מתקנים תת
לפלטפורמת ההפקה ימי-הזמנה וייצור ציוד תת

סיום קידוחי הפיתוח

Buckskinאירועים יוצרי ערך בפיתוח פרויקט 
תחילת  
ההפקה

07/2019

התאמת פלטפורמת ההפקה

והתקנת הציוד הייעודי

סגירת פיננסית  
למימון הפיתוח

07/2017



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

מגדל עזריאלי העגול

מטר187

שכבות החול נושאות 
בבקסקיןהנפט 

מטר415

.הפרויקטמפעילת,LLOGExploration-משהתקבללמידעהתאםהינםבקסקיןמאגרושטחהמפיקההשכבהגובהאודותהנתונים.בלבדהמחשהלצורכיאילוסטרציה16

יפו-אביב-שטח תל

ר"קמ52

שטח מאגר  
בקסקין

ר"קמ111
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בקסקיןמתווה המשך פיתוח 
פוטנציאל עצום לפיתוח נוסף–דרום בקסקין

(אילוסטרציה)בקסקיןמבנה תגלית 

צפוןבקסקין

מיליון חביות255
מיליון דולר143

דרוםבקסקין

מיליון חביות260

(אילוסטרציה)דרום בקסקיןפיתוח –פוטנציאל עצום 

הפיתוחתכניתשל'א1שלבבהצלחהיסתיים,הבארותמשתיההפקהתחילתעם–'א1שלב▪

,שלישיתמפיקהבארלקידוחתיערכנהבפרויקטהשותפות,המפיקותמהבארותשיתקבלהמידעבחינתלאחר–'ב1שלב▪

הפרויקטפיתוחמקידוםכחלק

במתווההדרומיהחלקשילובבבחינתהחלוהפרויקטשותפות',א1שלבשלהמוצלחותהתוצאותבעקבות–דרוםבקסקין▪

הפרויקטפיתוח

'ב1שלב 

צפוןבקסקיןפיתוח 

דרוםבקסקין



אקספלורציה



אקספלורציה
משמעותיאפסיידפוטנציאל 

ון'סנט ג

ניו יורק

מונטריאול

3בלוק 
BP

Noble Energy  
Hess

4בלוק 
BP

Noble Energy
Hess

8בלוק 
BP

Noble Energy
Hess

קנדה

7בלוק 
נאוויטס

קבוצת דלק

קנדה,7בלוק

West-הבאגןהממוקם,ר"קמ2,000-כשלבגודל,7בבלוק(70%)דלקקבוצתושל(30%)שלהזכייההובילהנאוויטס▪ Orphan

נוספותשנים3-בהארכהאפשרותעם,2022שנתעדהרישיוןתוקף–קנדהלחופי

אחדאתומהווהמאודלאטרקטיבינחשבהאזור▪

בעולםהפעיליםהחדשיםהאקספלורציהמאזורי

,השנהנערךאשר,באזורהאחרוןהרישיונותבסבב▪

1.3-כשלענקלסכוםבתמורה–רישיונות4הוענקו

קנדידולרמיליארד

להתחייבותבתמורה7בבלוקזכוודלקנאוויטס▪

ניתנה)קנדידולרמיליון48שלבהיקףלפעילות

(בלבדההתחייבותמסך25%עלערבות

הפרוספקטשטחעל2Dסייסמיקהרכשהנאוויטס▪

נאוויטסמיפתההמידעופיענוחעיבודלאחר.העיקרי

שלפוטנציאלבעלר"קמ400-כשלבגודלפרוספקט

1נפטחביותמיליארד1.2-כ

▪BPהשלכותבעלותלהיותצפויותהקידוחתוצאות–2020בשנתכברנאוויטסשללבלוקבסמוךאקספלורציהקידוחלקדוחצפויה

de-risking7בלוקשללפרוספקטמשמעותיות

ב"בארהרישיונות

נמוכהבעלותמהירהלהבשלה–ב"ארה,מקסיקומפרץבאזוררישיונות10▪

19

ניו יורק

ון'סנט ג

ב"ארה
יוסטון

קנדה

.2017לשנתהשותפותשלהתקופתילדוחצורףאשרNSAIח"לדובהתאם,מהפרוספקט100%עבור.נפטחביותמיליארד1.2-כמתוכן.1



נתונים פיננסיים  
עיקריים



פעילות בשוק ההון הישראלי
הנפקות יחידות השתתפות ואגרות חוב

21

ח"מיליון ש60

Pre-IPO ש"יההנפקת

6.03₪-ש"יהמחיר 

הנפקה פרטית

2017מרץ -ינואר

ח"מיליון ש472

מימון לפיתוח  בקסקיןח פרויקט "אג
בקסקין

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

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

א"בורסה לניירות ערך בת

2017יולי 

ח"מיליון ש60

-IPO ש"יההנפקת

ח"ש8.20-ש"יהמחיר 

א"בורסה לניירות ערך בת

2017ספטמבר 

ח"מיליון ש21

ש"ליהואופציות ש"יההנפקת 

ח"ש9.87-ש"יהמחיר 

א"בורסה לניירות ערך בת

2018יולי 

ח"מיליון ש260

מימון בקסקיןח פרויקט "הרחבת אג
בקסקיןלפיתוח 

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

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

א"בורסה לניירות ערך בת

2017דצמבר 

ח"מיליון ש75

פטרוליוםנאוויטסקונצרניח "אג
ח"ואופציות לאג

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

א"בורסה לניירות ערך בת

2018יוני 

ח"מיליון ש22 ח"מיליון ש60 ח"מיליון ש62

ח"מיליון ש75ח"מיליון ש260ח"מיליון ש472



מיליוני חביות127-חלק נאוויטס בתגליות המוכחות מסתכם לכ

התגליות המוכחות של נאוויטס פטרוליום
רזרבות ומשאבים מותנים

חלק נאוויטס בתגליות המוכחות–רזרבות ומשאבים מותנים

19
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22
.השותפותשלמידייםדיווחיםבמסגרתשפורסמוNSAIלדוחותאו2017לשנתהשותפותשלהתקופתילדוחצורפואשרNSAIלדוחותבהתאםהינםזהבשקףהמופיעיםהנתונים



קונצרניח "אג
בקסקיןח המובטחות בשעבוד מלא על עודפי פרויקט "אג

ח"שמיליון75-כשלבסך(קונצרניח"אג)השותפותברמת'אסדרהח"אגנאוויטסגייסה,2018יוניבחודש▪

1בקסקיןמפרויקטהצפוייםהעודפיםעלבשעבודמובטחתהסדרה▪

–ח"האגסדרותלפירעוןעדבקסקיןפרויקטתזרימיאילוסטרצית▪
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דולר60מחיר חבית 

מיליון דולר36

06/21תזרים חופשי עד 

מיליון דולר16
07/21–06/22תזרים חופשי 

דולר50מחיר חבית 

מיליון דולר~ 100

Refiבקסקין

.  כהגדרתם בשטר הנאמנות. 1

.NSAIבהתאם לדוחות 2Pפי קטגוריית על 10%המזומנים בשיעור היוון של בתזריםהנתונים המוצגים בשקף זה מתייחסים לחלק נאוויטס 

מיליון דולר~ 140

Refiבקסקין

יתרה

מיליון דולר47

06/21תזרים חופשי עד 

ח "אג
פרויקטלי

ח  "יתרת אג
מיליון דולר41

מיליון דולר21
07/21–06/22תזרים חופשי 

ח "אג
קונצרני

ח  "יתרת אג
מיליון דולר21



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

.2.6%-תוך שימוש בהנחת עליות גידור של כשיקליתהותאמה לתשואה ' מימון אבקסקיןח "תשואת אג

c

המובטח בשעבוד על עודפי פרויקט בקסקיןקונצרניח "אטרקטיבי לאג' ארביטראז
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'תשואה שקלית מותאמת בקסקין מימון א 'תשואה שקלית פטרוליום א

'  ארביטראז
8%-של כ '  ארביטראז

5%-של כ

הסחירות של שותפות נאוויטסח"האגתשואות 

'18' נוב'   18' אוקט'                    18' ספט'18' אוג'18יולי '   18יוני 



שננדואהלמימון תזרימיםתיזמון 
תיזמון נכון בין השקעה בפיתוח ותחילת הפקה–ושננדואהבקסקיןפרויקטי

25

תחילת  
הפקה

בקסקין

תחילת הפקה

שננדואה

H2/2023

170

216

(78)

תזרים שוטף–שננדואה

מקור חיצוני לפרויקט

תחילת  
הפקה

בקסקין

תחילת הפקה

בקסקין

07/2019

;  שננדואהפרויקטלימימון 1.

.2Refi בקסקיןפרויקט  ;

נאוויטסמקורות אחרים של 3.

(75)

(17)
(7)(7)

(25)

השקעות בפיתוח–שננדואה

2019 2020 2021 2022 2023 2024

18

.ושננדואהבקסקיןשל הפרויקטים NSAIלעיל הינם במיליוני דולר ומבוססים על דוחות התזריםנתוני 



שותפות נאוויטס פטרוליום
סיכום נכסים והתחייבויות  

26

בקסקין צפון  
NPV10

1מיליון דולר143

דרוםבקסקין

USנאוויטס בקסקין 
נטו, נכס פיננסי

3מיליון דולר5

נאוויטסשותפות 
נטו סולו  , חוב פיננסי

4מיליון דולר( 17)

שננדואה
NPV12

2מיליון דולר425

נכסי אקספלורציה
(עלות בספרים)

5מיליון דולר9

בקסקין

שותפות 
חוב

שננדואה

נכסי 
אקספלורציה

.מטרת השקף הינה אילוסטרטיבית בלבד ואין בה בכדי לשקף את שווי השותפות

.2018בדצמבר 11מיום NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח . 2| . 2017אשר צורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2018במרץ 7מיום NSAIעל פי תזרימי המזומנים שנכללו בדוח . 1

.2018לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לרבעון השלישי של שנת , 2018על פי הדוחות הכספיים של השותפות לרבעון השלישי של שנת . 4| . 2017על פי הדוחות הכספיים של השותפות לשנת . 3

.2018על פי הדוחות הכספיים של השותפות לרבעון השלישי של שנת . 5



?מה הלאה
!נעים קדימה במלוא המרץ



העצמת היכולות המקצועיות

28

–לאחרונהוגייסהביוסטוןבמשרדההמקצועיותיכולותיהאתהעצימהנאוויטס

י'אנרגבנובל"תמר"הטבעיהגזפרויקטכמנהללאחרונהשימש.(COO)תפעולל"סמנכ,גאלוןסטיב▪

Chevron-בלרבות,חברותבמספרוהגזהנפטבתחוםד"כעושימש.(Landman)זכויותמנהל,וויןטום▪
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שותפים חדשים בחצי שנה האחרונה שותפים קודמים וקיימים

(deal flow)נגישות לעסקאות פוטנציאליות 

LLOGעםמוצלחפעולהשיתוף▪
בפרויקטיםוהשותפים

היעדבשוקנאוויטסשלמעמדהחיזוק▪

הפתוחההזדמנויותחלון▪

נגישות לעסקאות 

פוטנציאליות אטרקטיביות  

"שוק של קונים"ב



בשוק היעדנאוויטסהיתרון היחסי של 

30

נאוויטסהמשך יצירת ערך למשקיעי 

עסקאות  
פוטנציאליות

היתרון היחסי  
בחשיבה יצירתית

מוניטין  
ומקצועיות



!תודה רבה
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