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  פעילותעדכון  – בקסקין פרויקט הנדון:

 

ט, עם מפעילת הפרויק יחד"( הפרויקט"להלן: ין )בקסקרויקט פים בפותהשרידה במחירי הנפט, בוחנים לאור הי

LLOG Exploration Offshore, LLC " :בהתאם  .מהפרויקט ליות ההפקהכאת כל באופן שוטף ,"(ילההמפע)להלן

 . בלבד 2020י מא שחודמהלך ב ההפקה מהפרויקטעל הפסקה זמנית של השותפים החליטו  ,לבחינה זו

 .2020 ש יוניקט כי ההפקה מהפרויקט תתחדש בראשית חודלשותפים בפרוי המפעילה הודיעה

 פקה הזמניתההת סקהפ ,מהמפעילה וקבלהתשכפי  ,יקטמהנדסי הפרוהערכות בהתאם לו השותפותהערכת ל

  .רות הקיימותמהבאעל יכולת ההפקה לרבות  ,בקסקיןגר אמעל לרעה אינה צפויה להשפיע עיל כאמור ל

 את)אסמכ 0202במרץ  29ביום שפורסם כפי  ,9201לשנת  השותפותי של תהתקופ דוח' בפרק בל 2בסעיף כמפורט 

רכישת אופציות מכר  באמצעות הנפטסקאות לגידור מחירי עבה התקשרהשותפות  ,(2020-01-027949מספר: 

(PUT) פציות פציות המכר הן אואו ר כייובה. דולר 46.5נפט ביום לפי מחיר של ביות ח 1,600 -כ בהיקף של

פות אין ערכת השותלה, מורהאהנת הגידור הגלאור בפועל. קה הפהיקף ו מושפע מהאינן מימושפיננסיות ו

  .פעילות השותפותל השפעה מהותית לרעה עבלבד להפסקת ההפקה בחודש מאי 

 אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

מאגר בקסקין על  זמניתקת ההפקה הסהפשפעת ר ההיעד ,יקטהפקה מהפרוחידוש ה ילגבת השותפות והערכ

ופה פני עתיד מידע צ ההינת פעילות השותפועל  מהפרויקטקה של הפסקת ההפ תית לרעהשפעה מהווהיעדר ה

, ם שמסרה המפעילהעל נתוני , בין היתר,מבוססות ההערכות אל. 1968-מעו בחוק ניירות ערך, התשכ"חכמש

מהפרויקט  הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ההערכה .הפרויקטנדסי הלהערכות מ בהתאם לרבות

 .וצאה מתנאי שוק הנפטו/או כת וגז טבעי נפט הפקתרמים הקשורים בפרויקטים של מכלול של גוכתוצאה מו/או 

 



 

  :יהם הינם כדלקמןושיעור החזקות בקסקין פרויקטפים בתהשו
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7.5% Navitas Buckskin US, LLC 

28.8% Buckstone Development Company, L.L.C. 

22.5% Repsol E&P USA Inc.  

18.7% 

8.75% 

Beacon Offshore Energy Buckskin LLC 

Ridgewood Buckskin, LLC 

8.75% ILX Prospect Buckskin, LLC 

5.0% LLOG Deepwater Development Company I LLC  
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