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נאוויטס פטרוליום
מצגת לקראת גיוס אגרות חוב עם  

Buckskinשעבוד על עודפי פרויקט 

2018מאי 



כללהזובמצגת."(השותפות":להלן)מוגבלתשותפות–פטרוליוםנאוויטסשלערךניירותהקצאתאו/ולרכישתהצעהאוכהזמנהלפרשהואיןמהווהאינהזומצגת
.("החוק":להלן)1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעהשותפות

השותפותאישורקבלתללאמקרהכלועל,דיןאו/וחוקלכלבניגודבהםלהשתמשאו/ולהפיצםאין.השותפותשלהבלעדירכושההינםבההמובאוהמידעזומצגת
.ובכתבבמפורש,מראש

ניתןועסקיההשותפותעםבקשרומקיףמלאמידע.לציבורהשותפותשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת
המצגת.www.magna.isa.gov.ilערךניירותרשותשלהאינטרנטבאתרהשותפותידיעלהמפורסמיםוהמידייםהתקופתייםבדוחותוכןהשותפותבתשקיףלמצוא

מנתעלכאמורההערכותאו/והתחזיותאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהשותפות,זומצגתעריכתבמועדהשותפותבידיהמצוייםומידענתוניםעלמבוססת
נגזראו/ולקוחזובמצגתהמוצגהמידעמןניכרחלקכימובהר,כןכמו.דיןפי-עלשנדרשככלאלא,המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפו
.משליםמידעמקוראלא,החברהבדיווחילעיוןתחליףמהווהאינהזומצגת,ולפיכך,תמציתיאו/וגרפיאו/ומרכזבאופןמוצגכיאם,השותפותשלמדיווחיה

.כאמורבדיווחיםאו/ובתשקיףהאמוריגבר,השותפותשפרסמהדיווחיםאו/והתשקיףלביןזובמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל

השותףדירקטוריוןוהחלטותהשוקבתנאיבהתחשב,היתרבין,בעתידלהשתנותועשויההמצגתלמועדנכונה,במצגתהמוצגתהשותפותשלהעסקיתהאסטרטגיה
.בשותפותהכללי

גרפיםאו/ואיוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.בחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת
.השותפותבשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסים,טבלאותאו/ו

שווקיהערכותזהובכללזומצגתעריכתבמועדהשותפותלהנהלתהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות,השותפותהנהלתהערכותעלמבוססעתידפניצופהמידע
אינההשותפותולפיכךעצמאיבאופןהשותפותידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבורייםסטטיסטייםופרסומיםנתונים,פעילותה
.לנכונותםאחראית

השותפותפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,יושפעו,התממשותואיאו,שנצפהמכפישונהבאופןאוחלקואוכולועתידפניצופההמידעשלהתממשותו
השותפותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,31.12.2017ליוםהשותפותשלהתקופתיבדוח'אלפרק24בסעיףהמפורטים

ולפיכךיתממשווציפיותיהןתכניותיהן,הערכותיהןכיודאותאיןלשותפות.השותפותבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהבתחומי
.זהממידעהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיתשונותלהיותעשויותהפעילותתוצאות

הגבלת אחריות
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שותפות נאוויטס פטרוליום
כרטיס ביקור

ישראל

ב"ארה

קנדה

יוסטון

ייחודיותהשקעההזדמנויותבאיתורלהתמקדהיאהשותפותאסטרטגיית▪

תגליות,אקספלורציהנכסי–אטרקטיביכניסהמחירעםנפטבנכסי

הקרובותבשניםערךהצפתתוך–מפיקיםונכסים,פיתוחלפנימוכחות

:ב"ארה,מקסיקובמפרץעיקרייםנכסים▪

▪Buckskin–פיתוחבתהליךהנמצאת,וגדולהמוכחתנפטתגלית

2019ביוליהפקהלהתחילוצפויהמתקדם

▪Shenandoah–לפיתוחהמיועדתנוספתוגדולהמוכחתנפטתגלית

▪PL16–רדודיםבמיםנמוךבסיכוןאקספלורציה

מוכחתופיננסיתמסחרית,מקצועיתויכולתמבוססתפעילותעםוגזנפטשותפות▪

(אבנרל"ומנכמייסד,אנרגיהדלקל"מנכ,קידוחיםדלקר"יולשעבר)תדמורגדעוןהואהשותפותומייסדר"יו▪

Warburgקרן,Blackstoneקרן,ExplorationLLOG-בתעשייהמוביליםגורמיםעםאסטרטגייםפעולהשיתופי▪ Pincusועוד

היעדבשוקהיחסייםיתרונותיהניצולתוךדינאמיבאופןצומחתהשותפות▪



ניו יורק

ון'סנט ג

ב"ארה
יוסטון

קנדה

יוסטון

מפרץ מקסיקו

ב"ארה

20183-צפי לקידוח ב

תגלית

תגלית בפיתוח

פאונדלנד-לברדור וניו
קנדה

נכסי נאוויטס
1מיליון חביות696-פוטנציאל כולל לנאוויטס של כ

7בלוק 
מיליון חביות427

ון'סנט ג

מונטריאול

BFB
PL 16מיליון חביות25

מיליון חביות30

EC 158
מיליון חביות66

EC 228
מיליון חביות23

EB 252
מיליון חביות4

EC 228
2מיליון חביות2

High Island A403
מיליון חביות8

GC 82
2מיליון חביות24

Buckskin
מיליון חביות39

לחביתגזיחידתיחס.BOE(BarrelsofOilEquivalent)חישובלפי.3.5.2018מתאריךD&Mח"ולדו22.3.2018-ו7.3.2018מתאריךNSAIחות"לדובהתאם,((2P)עתודותאו/ו(2C)מותניםמשאביםאו/ו(BestEstimates)מנובאיםמשאביםקטגוריותהכולל)בפרויקטיםוהמשאביםהעתודותבפוטנציאלנאוויטסחלק.1
הערכותבגדרוהינן,בתחוםהמומחיםמיועציםאו/ובמאגרהמפעילהומאתמהקידוחיםכשנתקבל,ואחרהנדסי,גיאופיזי,גיאולוגימידעעל,היתרביןמבוססותלעילההערות.ערךניירותבחוקכמשמעועתידפניצופהמידעהןהנפטשנכסיהטבעיוהגזהנפטמשאביכמויותבדברNSAIהערכות.6MCF=1BBLלפינפט

כתוצאהאו/ומסחרייםמתנאיםאו/והנפטאו/והטבעיהגזבשוקוביקושהיצעמתנאיאו/ורגולטורייםמשינוייםאו/וומכאנייםתפעולייםמתנאיםכתוצאה,היתרבין,ל"הנומההשערותמהערכותשונותלהיותעשויותבפועלשיופקוהנפטאו/והטבעיהגזכמויות.וודאותכלקיימתלאלגביהןואשרNSAIשלבלבדוהשערות
טבעיוגזנפטשלוהפקההנפטבנכסהקשוריםגורמיםשלממכלולכתוצאהאו/ונוסףמידעשיצטברככללהתעדכןעשויותל"הנוההשערותההערכות.המאגריםשלבפועלמהביצועים

ואקספלורציהתגליתכולל.2

זהיהאכיודאותאין,יתגלהואם,יתגלהאכןהמפורטיםמהמשאביםכלשהוחלקכיודאותאין,כאמורקידוחויבוצעככל.השותפותבשליטתשאינםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהבהתפתחויותתלויוהדברמאחר,היתרבין,ודאיתאינה,חלקהאוכולה,והתממשותוהואיל,עתידפניצופהמידעמהווהלעילהאמורהמידע.3
מהמשאביםכלשהוחלקלהפיקמסחריתמבחינהאפשרי 4

EB832–מיליון חביות 3
EB876–מיליון חביות 3

EB915–מיליון חביות 6

Shenandoah
מיליון חביות36
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תזרים מהוון  
NSAIחות "בדו
(מיליון דולר)

סיכויי הצלחה  
2גיאולוגיים

עתודות ומשאבים
(1מיליון חביות)

נכסים

טרום פיתוח/תגליות בשלבי פיתוח

1433 תגלית 17.8 Buckskin צפוןProved+Probable (2P)

תגלית 1.4 Buckskin צפוןContingent

NA תגלית 19.3 Buckskin דרוםContingent

יפורסם בהמשך תגלית 35.8 Shenandoah

אקספלורציה

1305 29% - 48% 12.5 PL16

905 48% 7.6 PL16s

NA 29% - 31% 9.8 PL16(פרוספקטים נוספים)

955 42% - 45% 24.9 Bayou Fer Blanc (BFB)

NA עד תגלית19% 139.2 ב"יתר רישיונות ארה

NA 15% 427.4 רישיון קנדה

נכסי נאוויטס
תזרים מהוון לפי פרויקט

14

BOE(BarrelsofOilEquivalent)חישובלפי,Unrisked,3.5.2018מתאריךD&Mח"ולדו22.3.2018-ו7.3.2018מתאריךNSAIחות"לדובהתאם,((2P)עתודותאו/ו(2C)מותניםמשאביםאו/ו(BestEstimates)מנובאיםמשאביםקטגוריותהכולל)בפרויקטיםוהמשאביםהעתודותבפוטנציאלנאוויטסחלק.1

22.3.2018מתאריךNSAIחות"לדובהתאם.2

.עתידפניצופהמידעמהווהלעילהאמור.23%שלבשיעורומיסים6%שלתמלוגלאחר10%שלהיווןבשיעורשימוש.נפטחביותמיליון228שלכמותהמכיל7.3.2018מתאריךNSAIח"דופ"עקידוחים8-ב2Pתרחיששלהמזומניםתזריםבהיווןנאוויטסחלק.3

עתידפניצופהמידעמהווהלעילהאמור.7.3.2018מתאריךNSAIח"דופ"ע2Cתרחיששלהמזומניםתזריםבהיווןנאוויטסחלק.4

נתונילהביאולא,השותפותברמתמספקיםכספייםמקורותלקיוםבכפוף,קידוחלבצעעקרוניתהחלטהבשותפותהתקבלהלגביוהנפטבנכסהמנובאיםלמשאביםבאשרמהווןתזריםנתונילפרטבחרההשותפות.מסחריתבתגליתיסתיימוהאקספלורציהשקידוחיבהנחה1'מסשולייםהערתלפימזומניםתזריםהיוון.5
עתידפניצופהמידעמהווהלעילהאמור.כאמורהחלטהאוקידוחלביצועהתחייבותלגביהםנתקבלהשטרםהיות,מותניםמשאביםקיימים,מסחריתבתגליתיסתיימוהאקספלורציהשקידוחיבהנחה,בהםנפטלנכסיבאשרלרבות,השותפותשלהנפטנכסיליתרבאשרמהווןמזומניםתזרים

נכס חדש



3תגלית טרם פיתוח

יוסטון

נאוויטס בוחנת יחד עם שותפים רכישת תגליות  
בשלבי פיתוח ותגליות מפיקותמוכחות

חלון ההזדמנויות כיום
ניצול הזדמנויות ייחודיות לרכישת תגליות מוכחות בשלבי פיתוח

משבר  

במחירי

הנפט והגז

נכסים במחיר  

–הזדמנותי 

היווצרות שוק 

של קונים

–פיתוח בזול

ירידה  

בהוצאות 

פיתוח והפקה

התאוששות  

1במחירי הנפט

התעוררות  

בפעילות  

הקידוחים  

2ב"בארה

6

אינההשותפותולפיכךעצמאיבאופןהשותפותידיעלנבדקלאתוכנםאשר,וציבורייםסטטיסטייםופרסומיםנתונים,השותפותשלפעילותהשווקיהערכותזהובכללזומצגתעריכתבמועדהשותפותלהנהלתהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות,עתידפניצופהמידעבגדרהינןלעילהמתוארותהשותפותהערכות.1
השותפותבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהבתחומיהשותפותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויות,היתרבין,יושפעו,התממשותואיאו,שנצפהמכפישונהבאופןאוחלקואוכולועתידפניצופההמידעשלהתממשותו.לנכונותםאחראית

31.12.2017ליוםהשותפותשלהתקופתיבדוח'אלפרק6.4סעיףראונאנוספיםלפרטים.2

בלבדהדמיהלצרכי.אילוסטרציה.3

Shenandoahורכישת  Buckskinהצלחת מימון הפיתוח של 

מבססים את מעמדה של נאוויטס כשחקן בעל מוניטין ייחודי

מפרץ מקסיקו
ב"ארה

Buckskin Shenandoah
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חלון ההזדמנויות כיום
נאוויטס מנצלת סיטואציה ייחודית בה ניתן לייצר ערך רב בכניסה לתגליות  

מוכחות בשלבי פיתוח  

זמן

רך
ע

אקספלורציה והערכה פיתוח (נכס מניב)הפקה 

סגירה פיננסית
2מיליון דולר144

Refinance-ערך ב
3מיליון דולר232

–דוגמא 
Buckskin    צפון

(ללא החלק הדרומי)

תחילת  
הפקה

קבלת החלטת  
פיתוח

1גרף יצירת הערך של הנכסים

בלבדהדמיהלצרכי.אילוסטרציה.1

5שקףראו.2

שנת,דולר2021-60.8שנת,דולר2020-60.5שנת,דולר2019-57.8שנת,דולר2018-55.8שנת:הינה2017לשנתהתקופתיבדוחפורטהאשרלחביתהנפטמחיריתחזית.7.3.2018מתאריךNSAIח"דופי-על,(2019יולי)הפקהתחילתלמועד8%שלהיווןבשיעורמזומניםתזריםלפינאוויטסחלק.3
דולר61.1-ואילך2021
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מאפיינים

7.5% שיעור אחזקה שותפות

תגלית

מאומתת

4 FIDמספר קידוחים טרום 

נפט גז/נפט

מטר1,993 עומק מים

mmboe 515-כ (Recoverable)1כמויות הניתנות להפקה

מיליארד דולר1-כ FIDהשקעה טרום 

תכנית הפיתוח המאושרת

23.2.2017 (FID)תאריך אישור החלטת פיתוח 

מיליון דולר541 CAPEX( א1שלב)

Anadarkoשל חברת Luciusחיבור לפלטפורמת -קיימת ופעילה  פלטפורמה

מ"ק10 צנרת חיבור לפלטפורמה

2 (א1שלב )מספר בארות הפקה 

2019יולי  2מועד תחילת הפקה

Buckskinפרויקט 
תגלית נפט מוכחת בשלבי פיתוח מתקדמים

1  .Gross , 5לפירוט נא ראו שקף

לעיל2לעניין זה נא ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד שבשקף , המידע האמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד. 2
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הפרויקטלפיתוחח"שמיליון720-כהבתחברהגייסה,2017בשנת▪

במסגרתמתקדמת,הפקהבארותשתיהכוללת',א1שלבשלהפיתוחתכנית▪

:המתוכנניםוהתקציבהזמניםלוח

2018ינוארבחודשהחלההפקהבארותקידוח✓

וקידוחבהצלחההסתייםהראשוןהפיתוחקידוח,2018אפרילבחודש✓

החלהשניהפיתוח

60%-בכהנמוכהובעלותמהזמןבמחציתהסתייםהראשוןהפיתוחקידוח✓

Chevronחברתי"עשבוצעו,במאגרהקודמיםהקידוחיםלעומת

1הפיתוחבתכניתההתקדמותצפי▪

הזמנה וייצור ציוד ייעודי

ימיים-התקנת מתקנים תתלפלטפורמת הפקה

תחילת קידוחי הפיתוח

חיבור לפלטפורמת ההפקה

והזרמה ראשונית ימי-הזמנה וייצור ציוד תת

השלמת קידוחי הפיתוח

Buckskin1אירועים יוצרי ערך בפיתוח פרויקט 
תחילת  
ההפקה

07/2019

התאמת פלטפורמת ההפקה

והתקנת הציוד הייעודי

לעיל2לעניין זה נא ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד שבשקף , המידע האמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד. 1

Buckskinפרויקט 
עדכון פעילות  

סגירת פיננסית  
למימון הפיתוח

07/2017

פלטפורמת
Lucius

בארות 2
ההפקה

1אילוסטרציה–Buckskinתכנית פיתוח 
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Shenandoahתגלית נפט מוכחת וגדולה
הצלחה נוספת ביישום אסטרטגיית השותפות-Shenandoahפרויקט 

▪Shenandoah–לואיזיאנהלחופינפטחביותמיליון155שלתגלית,

דולרמיליארד1.7-ככהעדבהשהושקעו,ב"ארה

אחזקותמכירתב"בארההמשפטביתאישר,2018אפרילבחודש▪

לשותפותבפרויקט

23.1%-בכהשותפותתחזיקהרכישההשלמתלאחר▪

מהפרויקט

וליישםלגבשליכולתההודות,בלבדדולרמיליון1.8-כשללתשלוםהתחייבותתמורתהזכויותאתלרכושהצליחההשותפות▪

לעצמהשרכשההמוניטיןניצולתוךייחודיתפעולהאסטרטגיית

LLOGחברת–Buckskinבפרויקטמשותפותיהשתייםלרכישהצירפההשותפות▪ Exploration,כמפעילתגםהמשמשת

WarburgקרןשבבעלותVenariחברתבפרויקטשותפה,כןכמו.BlackstoneקרןשבבעלותBeaconוחברת,הפרויקט

Pincus

לאישורהבקשהסטטוס,מהפרויקטהצפוימהווןמזומניםתזריםלגבילעדכןתוכלהקרוביםבחודשיםכי,צופההשותפות▪

SOP)1הפיתוחתכנית - Suspension of Production)סופיתהשקעההחלטתלאישורזמניםולוחותלרגולטורשהוגשה

(FID)הפרויקטלפיתוח

כפוףיהיהאשר,התכנוןולקידוםבנכסהזכויותהסדרתלהשלמתמוגבלתתהיההקרובהבשנהבפרויקטהצפויהההשקעה▪

20kבטכנולוגיתהשימושלאישורגם psi

ניו אורלינס

Buckskin

Shenandoah

תגלית

תגלית בפיתוח

דרך-אבניומבוססתהפקהשלבעדהפרויקטלפיתוחתכניתמציגהאשר,Buckskinבפרויקטשהוגשהלזובדומה,SOPבקשתלרגולטורהוגשהShenandoahבפרויקט.1



11

Shenandoahתגלית נפט מוכחת וגדולה
רכישה הזדמנותית

?הזדמנותיתברכישהמדוברמדוע

Chapter)רגלפשיטתהליך▪ Cobaltמחברתהנכסרכישת:(11
International Energy,י"עהמנוהלרגלפשיטתהליךבמסגרת

ב"בארההפדראליהמשפטבית

באפריללפוגעמדהרישיונותתוקף:הרישיונותתוקףפקיעת▪
השותפות.הפרויקטאטרקטיביותעלשהשפיעהעובדה,2018

מוכחתמקצועיתיכולתבעלתקבוצהוגיבשהההזדמנותאתזיהתה
הרישיונותתוקףאתזהבשלבלשמרשהצליחה

תנאיםבשנימותניתהעסקההשלמת:מתליםתנאיםשלהגנה▪
באמצעותהרישיונותתוקףהארכתהינושבהםשהעיקרימתלים
חברתהמוכרתאצלנותרהסיכון.SOP))1הפיתוחתכניתאישור

Cobalt

LLOG:התגליתערךשימור▪ explorationכמפעילתמונתה
פיתוחתכניתהכוללת,SOP-הלאשורבקשהוהגישההפרויקט

שנים7-בהרישיונותמוארכיםבמסגרתהמוצעת

–הקרוביםבחודשיםלעדכוניםצפי

קבלת החלטת השקעה 
סופית לפיתוח הפרויקט

(FID)

רישום בעלות בזכויות 
בפרויקט

על שם השותפות

ח משאבים עם  "דו
תזרים מהוון

אישור התכנית הפיתוח 
(SOP)

30.95%

23.10%

30.00%

15.95%

שותפים חזקיםשותפים חזקים

10בשקף1'מסשולייםהערתראונא.1



Shenandoahתגלית נפט מוכחת וגדולה
Buckskinשכפול מודל –Shenandoahפרויקט 

Buckskin Shenandoah

Keathley Canyon
Offshore Louisiana, USA

Walker Ridge
Offshore Louisiana, USA

מיקום  

6,500 / 30,000 feet 5,800 / 30,000 feet כ עומק"סה/עומק מים

√ √ מאומתתתגלית

√ √ 1תכנית פיתוח

x x FIDבזמן רכישה

מיליארד דולר1 מיליארד דולר1.7 (טרם כניסת נאוויטס)השקעת עבר בפרויקט 

4 6 מספר בארות שנקדחו

7.5% 23.1% אחוזי בעלות נאוויטס בפרויקט

מיליון דולר1-כ מיליון דולר1-כ עלות רכישה

LLOG Exploration LLOG Exploration מפעילת הפרויקט

Beacon (Blackstone) Beacon (Blackstone)

ILX (Riverstone) / Ridgewoodשותפים חזקים בפרויקט Venari (Warburg Pincus)

Repsol

10בשקף1'מסשולייםהערתראונא.1

נכס חדש

12



cce
(Corporate)ח ברמת השותפות "אג

Buckskinמובטח בשעבוד על עודפי פרויקט 

פרטי נייר הערך המוצע

שקלי אפיק

31/12-וב30/6-ב, פעמיים בשנה תשלום ריבית

2022, ביוני30בתשלום אחד  פירעון הקרן

3.6 מ"מח

העודפים  . בקסקיןהסדרה מובטחת בשעבוד על העודפים הצפויים מפרויקט 
'  ח א"אגמלא שלכהגדרתם בשטר הינם לאחר השארת כריות לפירעון 

מימוןבקסקין

שעבוד

1נתונים לגבי פרויקט בקסקין

7.5% אחוז אחזקה בפרויקט

מיליון חביות נפט38.6 (2P) חלק השותפות בחביות נפט

(חלק צפוני בלבד)מיליון דולר 144 (2P) NPV10 שווי פרויקט

מיליון דולר41.5 ( 'בקסקין מימון א)ח פיתוח שגויס "היקף אג

2019יולי  תחילת הפקה צפויה

2021יוני  ( 'בקסקין מימון א)ח פיתוח "מועד פירעון אג

'אמימוןבקסקיןח"אגמחזיקיזכויותכלעלבהקפדהשומר,השותפותברמתח"האגגיוסמבנה

5שקףראונא.1 13



בהיקף של  6/2021-ח הפיתוח ובהנחת מחזור החוב ב"וכל תשלומי הריבית והקרן בגין אג23%מיסים בשיעור של , 6%תמלוג של : מיליון חביות נפט ובניכוי228כ כמות של "המכיל סה7.3.2018מתאריך NSAIח "פ דו"קידוחים ע8-ב2Pהמזומנים של תרחיש בתזריםחלק נאוויטס . כהגדרתם בשטר הנאמנות המוצע. 1
2בהקשר זה נא ראו שקף , האמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד. מיליוני דולר142-כ

דולר61.1-ואילך2021שנת , דולר2021-60.8שנת , דולר2020-60.5שנת , דולר2019-57.8שנת , דולר2018-55.8שנת : הינה2017יצוין כי תחזית מחירי הנפט לחבית אשר פורטה בדוח התקופתי לשנת 

' א1סיום פיתוח שלב 
ותחילת הפקה

20
10

3

18
28

38

148
156

165

Q2/2018 Q4/2018 Q2/2019 Q4/2019 Q2/2020 Q4/2020 Q2/2021 Q4/2021 Q2/2022

(מיליוני דולר)Buckskinתחזית יתרת המזומנים בפרויקט 

14

(Corporate)ח ברמת השותפות "אג
Buckskinעודפים משמעותיים בפרויקט 

1עודפי פרויקט בקסקין

ח פיתוח  "פירעון אג
ומחזור  ( בקסקין מימון א)

החוב הקיים



!תודה רבה
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