נאוויטס פטרוליום

עדכון לשוק ההון
מרץ2020 ,

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.
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.

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.
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 המלצה או דעה ,ואינו תחליף לשיקול דעתו של משקיע פוטנציאלי.
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נאוויטס -ריכוז נתונים פיננסיים
יתרות מזומנים

שותפות סולו וחברות מטה-
בקסקין ארה"ב-

סה"כ-

(ליום  8במרס)2020 ,

יתרות חוב ברוטו

(אלפי דולר)

89,350
18,138

107,488

(אלפי דולר)

פרוייקטלי

סולו
אג"ח פטרוליום א'-

37,067

הלוואה מקבוצת דלק5,097 -

סה"כ-

42,164

1

בקסקין ארה"ב-

42,130

נכסים יבשתיים-2

45,000

סה"כ-

87,130

סך פרעונות קרן בשנתיים הקרובות56,351 -

גידור מחירי נפט

)(WTI

בקסקין ארה"ב 1,600 -חביות ביום (בממוצע) עד לסוף שנת  2020לפי מחיר של  $46.5לחבית
נכסים יבשתיים 850 -חביות ביום (בממוצע) עד לסוף רבעון  2022 ,1לפי מחיר של  $45לחבית

 .1חוב ברמת חברות הפרויקט העתיד להיפרע מהתזרים החופשי שינבע מפרויקטים אלו.
 .2הלוואה שהועמדה ל ,Navitas Petroleum Onshore LLC -חברה בבעלותה המלאה של השותפות ,על ידי תאגיד בנקאי וגוף מוסדי .לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה
השותפות ביום  1במרץ ( 2020אסמכתא מספר.)2020-01-020358 :
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תודה רבה!

