
 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 )"השותפות"( 

 2020באוגוסט   30 

 לכבוד 
 ערך  ניירות  רשות
 22 נשרים  כנפי רחוב

 ירושלים 

 לכבוד 
 "מ בעאביב -בתל  ערך לניירות   הבורסה

 2 בית אחוזת רחוב
 אביב  -תל

 

 .נ.,ג.א

 תכנית קידוחים אופקיים בנכסי הנפט היבשתיים  תחילת ביצוע הנדון:

להודיע מתכבדת  בשותפות    השותפות  הכללי  השותף  דירקטוריון  ארבע  אישר כי  לביצוע  פיתוח   ה תוכנית  קידוחי 

בשדות   היבשתייםה אופקיים  וובסטר  נפט  היסטינגס,  באמצעות  ונצ'ס  איסט   ,Peles, LLC בבעלותה בת  חברה   ,

 .  , בהתאמה("Peles"-ו  "שדות הנפט", "הקידוחים)"  של השותפות המלאה

 :יםלהלן פרטים נוספים אודות הקידוח

 .2020באוגוסט   27 :המועד שבו נתקבלה ההחלטה ▪

ההחלטה ▪ קידוחי  :נימוקי  הנפט. אופקיים  ם  ביצוע  בשדות  העתודות  הנפט  הקידוחים    לפיתוח  איסט  בשדות 

ו  במסגרת    וובסטר-היסטינגס  הפיתוחבהשותפות    התחייבותיבוצעו  השותפות    הסכם  התקשרה  בו  המשותף 

 .  "(הסכם הפיתוח)להלן: "  בשדות אלוזכויות  הבמסגרת עסקה לרכישת 

  ההתקשרות   והשלמת, ומבעלי הזכויות בקרקע קבלת האישורים מהרשויות השונות  :תנאים לביצוע הקידוחים ▪

 . השירותים והציוד הסכמיב

 . H2ונצ'ס  H1נצ'ס   H1,וובסטר  H1,היסטינגסאיסט   :מות הקידוחיםש ▪

 , במדינת טקסס.שדות הנפטקידוחים יבשתיים אופקיים בשטח  :מיקום הקידוחים ▪

הקידוחים יבוצעו במהלך השנה הקרובה. הקידוח הראשון צפוי להתחיל במהלך    :םמועדי הקידוחים הצפויי ▪

 .  שלושה-כשבועייםכל אחד מהקידוחים הינו  . משך הזמן לביצוע 2020 חודש ספטמבר 

 . , Frio (Oligocene)Woodbine (Cretaceous)  :המטרה בקידוחיםשכבות  ▪

 .בשדות הנפטקידוחי פיתוח אופקיים אשר נועדו לפתח את העתודות  :ותכליתם סוג הקידוחים ▪

 מטר.  800-300 -כ ההשלמה האופקית ק"מ, ואורך  2-1.5 -כ :סופיים עומקים ▪

 מיליון דולר ארה"ב.  12-כ :(100%כל תקציב הקידוחים )הסך  ▪

וובסטר היא  - . המפעילה בשדות הנפט איסט היסטינגס וPelesהמפעילה בשדה הנפט נצ'ס היא    :שם המפעילה ▪

Denbury Onshore, LLC " :(.דנברי )להלן" 

 .  Peles :שם התאגיד המבצע את הקידוחים ▪

 :  ובהכנסות האפשריות שינבעו ממנו חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב הקידוחים ▪



. חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות  בשדה נצ'ס תישא השותפות במלוא עלות הקידוחים

 .  75.46%האפשריות מהקידוחים הוא  

תהא זכאית לכל התקבולים מהנפט  תישא השותפות במלוא עלות הקידוחים, ווובסטר  - איסט היסטינגס ובשדות  

כוי תמלוגים  בניבכל שדה,  המופק בכל שדה מקידוחים אלה, עד להחזר ההוצאות שהשקיעה בבארות הפיתוח  

,  2019של השותפות לשנת    לדוח התקופתי  2.ב.8.3.9כמתואר בסעיף    ,בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם הפיתוחו

החל ממועד  "(.  הדוח התקופתי( )להלן: "2020-01-027949)אסמכתא מספר:    2020למרץ    29אשר פורסם ביום  

( הנפט  בשדות  לחלקה  בהתאם  מהבארות  לתקבולים  השותפות  זכאית  תהיה  כאמור,  ההוצאות     50%החזר 

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות  לדוח התקופתי.    2.ב. 8.3.9, בהתאמה(. לפרטים נוספים ראו סעיף  49.8%-ו

בשדות   מהקידוחים  האפשריות  בהכנסות  השותפות  ושל  היסטינגס  ,  37.72%-ו  42.16%הוא    ר וובסט- איסט 

 בהתאמה.  

לדוח התקופתי. לפרטים    8.3לפרטים אודות שדה נצ'ס ראו סעיף    :הפנייה לתיאור נכסי הנפט בדוח התקופתי ▪

 לדוח התקופתי.    8.4סעיף ראו וובסטר  -איסט היסטינגס ואודות שדות 

 : שמות השותפים בנכסי הנפט שבהם יערכו הקידוחים ▪

 :היסטינגסאיסט שדה הנפט 

 . 50% –השותפות 
 . 50% – דנברי

 :וובסטר שדה הנפט

 . 49.8% –השותפות 
 . 49.8% – דנברי

 . 0.4% – מספר שותפים מקומיים 
 :שדה הנפט נצ'ס

 . 98% –השותפות 
 . 2% – מספר שותפים מקומיים להם החזקות זניחות בנכס הנפט )בקרקע ו/או במינרלים( 

 
  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

והיבטים נוספים הנוגעים לביצוע הקידוחים ,  התקציב ולוחות הזמנים לביצוע הקידוחים, קבלת האישורים לביצועם

מידע , המהוות  וובסטר-איסט היסטינגס ו והשלמתם, מבוססים על הערכות והשערות השותפות והמפעילה בשדות  

ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות   .1968-צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

אחר, שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן  ו  הנדסי-תר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, טכנימקצועיות המבוססות, בין הי

פעולות הקידוח  במהלך התקדמות  הנ"ל  ים עשויות להתעדכן  וההשערות  שונות מהותית מההערכות  להיות  , ו/או 

 . לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים, תנאי שוק ותנאים רגולטוריים

 

 בכבוד רב, 

 ניהול בע"מ פלר נפט וגז 

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות  
 מוגבלת
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