
 

   נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 "( השותפות)"

 2020  ביולי 30                      

 לכבוד 

 רשות ניירות ערך 

 22רחוב כנפי נשרים 

 ירושלים  

 לכבוד 

 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 

 2רחוב אחוזת בית 

 אביב  -תל

 

 א.ג.נ.,

 הסדר חוב  – Denbury Onshore, LLC הנדון:

חברת  ,  "(דנברי)להלן: "  .Denbury Resources Incבהתאם להודעה שפרסמה  השותפות מתכבדת לעדכן כי  

 ,Thompson  שדות הנפט היבשתיים המפיקים:מפעילה בהבעלת זכויות ו ,  Denbury Onshore, LLCהאם של  

Manvel, East Hastingsו ,-Webster  " :להסדר חוב עם מרבית בעלי החוב  דנברי  הגיעה    ,"(הנפט  שדות)להלן

שלה בבעלותה(  הקיימים  חברות  מספר  ובשם  )  )בשמה  שלה  החוב  לתנאי   Restructuring Supportביחס 

Agreement  )" בהתאמהההסדרו"  "ההודעה)להלן:  לפי ( ",  ההסדר  ההודעה  .  מחוזי    יוגש,  משפט  לבית 

 בחוק פשיטת הרגל האמריקאי.   11בטקסס ארה"ב בהתאם לפרק 

 ל.  התפעולית כרגיבפעילותה  כי היא תמשיך דנברי  ציינהההודעה במסגרת 

אינו  להערכת השותפות,   על ההכנסות הנובעות  על ההפקה השוטפת משדות הנפט,  צפוי להשפיע  ההסדר 

וכן   הנפט,  הפיתוח  משדות  פעולות  שלהן,    הנפט,  בשדותויות  הצפ על  המפעילה  היא  השותפות  כפי  אשר 

)אסמכתא    2020במרץ    29שפורסם ביום    אשר  2019לדוח התקופתי של השותפות לשנת    8.3.9בסעיף    ושתואר

   (.2020-01-027949מספר: 

 . שדות הנפט, ככל שקיימות, על ההסדרהשותפות ממשיכה לבחון עם יועציה את השלכות  

על ההפקה השוטפת בשדות  הערכות השותפות בדבר היעדר השפעה    –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  

על מידע הקיים בידי    ותעל פעולות הפיתוח בשדות הנפט, מבוסס ו   ,ההכנסות הנובעות משדות הנפטעל  ,  הנפט

מידע  לבדיקות שבוצעו בשיתוף עם יועציה המשפטיים של השותפים וכן על  השותפות למועד דוח זה, בהתאם  

-, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח דנבריעל ידי ולציבור לשותפות  שנמסר 

בהתאם,  1968 כי  .  ודאות  כל  אלה  אין  ש  תתממשנההערכות  או  השונה    ותעשויהן  כלל,  באופן  להתממש 

מהאמו לרבותמהותית  שונים  גורמים  עקב  וזאת  לעיל,  עם    ר  בקשר  המוסמך  ביהמ"ש  ,  ההסדרהחלטת 

פרויקטים  לו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים  שדות הנפט  ההסדר ו/או עם  פעולות דנברי בקשר עם  

 של פיתוח והפקה של נפט. 

 :כדלקמן םהינהנפט  בשדותהשותפים שיעור החזקות 

, LLCNavitas Petroleum Onshore  %501   

Denbury Onshore, LLC   50% 

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל 

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים 

 
    ספר  מ   מהזכויות מוחזקות על ידי   0.4%- , כאשר כ %8.94- ודנברי, כל אחת בשיעור של כ   NPO, מוחזק על ידי  Websterנכס הנפט      1

   שותפים מקומיים אשר לכל אחד מהם החזקות זניחות ברישיונות נכס הנפט. 
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