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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת 

 )"השותפות"(

 2019 ביוני 6                

              לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 המאי"הבאמצעות   באמצעות המגנ"א

 

 ג.א.נ.,

 uckskinBמפרויקט צפויה תחילת הפקה  - המפעילההתייחסות השותפות לפרסום  הנדון:

מפעילת  עודכנה השותפות כי ,"(הפרויקט)להלן: " Buckskin1לקראת תחילת ההפקה מפרויקט 

 באתר האינטרנט שלהפרסמה "(, המפעילה"להלן: ) LLOG Exploration Offshore LLCפרויקט, ה

 "(. הפרסום)להלן: "בנוגע לפרויקט  עלון מידע

לא בדיווחי השותפות, היות ש מואשר לא פורסבדבר הפרויקט, פרטים  ונכלל, הפרסוםמסגרת ב

דרישות הגילוי המפורטות בתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי מתוקף  נדרש לעשות כן

מתוקף התוספת האחת עשרה או /ו 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –התשקיף וטיוטת תשקיף 

בין היתר ניתן . "(התקנות)להלן: " 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 שכבת  - גיאולוגיתהשכבה ה ;עובי שכבת המאגר ;oil in placeבמונחי הנפט כמויות  פירוט בדבר

התנהלות פרטים בדבר (; Shenandoahא מאגר צאותה השכבה בה נמ) עליון ותחתון Wilcox -ה

; פרטים טכניים ליון דולרימ 60 -העלות בפועל של ביצוע הקידוח הראשון  ציוןלרבות  - הקידוחים

שהותקנו  המתקנים, הצנרות והחיבוריםבדבר אופן ביצוע ההשלמות; וכן פרטים בדבר ואחרים 

 . בפרויקט

, הובאו בפרסום הכלוליםהשותפות מבקשת להבהיר כי כל הנתונים שצוינו לעיל, וכל יתר הנתונים 

בחשבון בחישוב העתודות, המשאבים וקצבי ההפקה כפי שפרסמה השותפות ואין בכל הנתונים 

שהובאו במסגרת הפרסום כדי לשנות או להוסיף מידע מהותי, התואם את התקנות, מעבר למידע 

 שדווח על ידי השותפות. 

המצאותן של "עד  בדברשהופיעו בפרסום,  ,ערכותההבפרט, מבקשת השותפות ליתן הבהרה בדבר 

. על מנת למנוע אי הבנות, השותפות מבקשת oil in placeבמונחי  -ליארד חביות" נפט במאגר ימ 5

מתאר את כמות הנפט המצויה  (”hydrocarbons in place” )או ”oil in place“ המונח להבהיר כי

על פי התקנות, אין לציין במסגרת  2.בתוך המאגר, לא את הכמות הניתנת להפקה –לפי ההערכות  –

, אלא רק כמויות של עתודות ו/או oil in place -הגילוי הנדרש בדבר נכסי נפט וגז את כמויות ה

 משאבים.

                                                      
 :)אסמכתא מספר 2019 באפריל  17. לעניין זה ראו דוח מיידי שפרסמה השותפות ביום אשר יתכן שתחל כבר במהלך החודש הנוכחי 1
  הערכותיה של המפעילה בנוגע להקדמת מועד תחילת הפקת הנפט מהפרויקט הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו (. 2019-01-035073  
 .1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  

היא כמות הנגזרת, בין היתר,  -שהיא הכמות המסווגת כעתודות או משאבים, לפי הנסיבות  –הכמות הניתנת להפקה מהמאגר   2
( בהערכות בדבר האחוז מתוך כמות זו שאותו ניתן יהיה oil in placeמהכפלת ההערכות בדבר הכמויות המצויות בתוך המאגר )

בתשקיף להשלמה של השותפות שפורסם  29, נא ראו ה"ש Recovery Factor -להערכות השותפות בדבר ה (.recovery factorלהפיק )
     (.2017-01-081112)אסמכתא מספר:  2017בספטמבר  12ביום 
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 7.1.11סעיף ראו משאבים בפרויקט, שנערכו בהתאם לתקנות, עתודות וההת ולפרטים אודות הערכ

-2019-01: מספר )אסמכתא 2019במרץ  29שפורסם ביום  2018בדוח התקופתי של השותפות לשנת 

027558 .) 

 אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

עתיד מידע צופה פני הינן  ושצוינו לעיל, המובאות במסגרת הפרסוםהערכותיה של המפעילה חלק מ

בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד אשר  והינן 1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

לגביהן לא קיימת כל וודאות. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף 

 .מהפרויקט ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של הפקה של נפט וגז טבעי

 

 :Buckskinפים בנכס הנפט השות

 

Navitas Buckskin 7.5% 

Buckstone 28.8% 

Repsol E&P USA Inc. 22.5% 

Ridgewood Buckskin, LLC 8.75%  

ILX Prospect Buckskin, LLC 8.75%  

Beacon Offshore Energy Buckskin LLC 18.7% 

LLOG Deepwater Development Company I LLC 5.0% 

 

 

       

 

 בכבוד רב,

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ     

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת      

  

 על ידי חנן רייכמן, מנכ"ל     

   עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים           
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