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העתייםהדיווחיםבכללעייןיש,בההכרוכיםוהסיכוניםהשותפותפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.כלשהןתחזיותשלהתממשותןאו/ולסבירותןביחסהתחייבות
המונחכהגדרת,עתידפניצופהמידעבדבראזהרותלרבות,מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהשותפותידיעלהוגשואשרהמיידייםוהדיווחים

.בהןהנכלל1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוק

ניתןשלאשוניםמגורמיםמושפעלהיותועשוי,מהצפוימהותיתשונהבאופןלהתממשעשויאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשוישבמצגתהעתידפניצופההמידע
משועריםהינם,ועלותם,זובמצגתהנכללים,בהםהשתתפותזכויותלשותפותאשרהנפטנכסיבמסגרתשונותפעולותלביצועהזמניםלוחות,בנוסף.מראשלהעריכם

עלבהסתמךהשותפותהערכותוכולל,המצגתעריכתבמועדבשותפותהקיימתבלבדחלקיתאינפורמציהעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכוללים
בתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעותאו/וממגבלותוכןשיתקבלווהממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותבעקבותלרבותלהשתנותיכולותאשרמידע
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שקיבלהדוחותעלהמבוססעתידפניצופהמידעהםאףמהוויםהשותפותמנכסיאחדמכללהפקההניתנותהנפטחביותכמותבדברהנתונים,כןכמו.המשתמעים
.נפטבפרויקטיהקשוריםגורמיםשלממכלולכתוצאהאו/ונוסףמידעשיצטברככללהתעדכןעשוייםאשר,תלויבלתיעתודותממעריךהשותפות

הכנתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתלבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההשותפותכימובהר,ספקהסרלמען
דירקטוריוןוהחלטותהשוקבתנאיבהתחשב,היתרבין,בעתידלהשתנותועשויההמצגתלמועדנכונה,במצגתהמוצגתהשותפותשלהעסקיתהאסטרטגיה.המצגת
.בשותפותהכלליהשותף

.לנכונותםאחראיתאינההשותפותולפיכךעצמאיבאופןהשותפותידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שונותורשויותגופיםמאתציבורייםפרסומיםהמצגתכוללתבנוסף

תחליףמהווהאינהזומצגת,ולפיכך,תמציתיאו/וגרפיאו/ומרכזבאופןמוצגכיאם,השותפותשלמדיווחיהנגזראו/ולקוחזובמצגתהמוצגהמידעחלקכימובהר,כןכמו
או/ובתשקיףהאמוריגבר,השותפותשפרסמהדיווחיםאו/והתשקיףלביןזובמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל.משליםמידעמקוראלא,השותפותבדיווחילעיון

.כאמורבדיווחים

.כאמורבהקשרעליהםלהסתמךואיןהתחייבותאוחוזהלכלבסיסאינםבההנכללוכלזומצגת.השותפותשלערךניירותלרכישתהזמנהאו/והצעהאיננהזומצגת
.פוטנציאלימשקיעשלדעתולשיקולתחליףואינו,דעהאוהמלצהאינובמצגתהנמסרהמידע

משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון , דוחות עתודות, כמו כן(. )כל הנתונים אודות חביות נפט המופיעים במצגת מחושבים  במונחי שווה ערך לחבית נפט 
.2P/2Cמחושבים לפי אומדן 
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נכסי השותפות
רכישת נכסי נפט וגז מוכחים בהם פוטנציאל פיתוח משמעותי

ופיתוחFIDלקראת 

שננדואהתגלית 

הגדלת ההפקה באמצעות  
קידוחים אופקיים ופעולות  

נוספות

דנברי

ס'נצ

בחינת מתווה פיתוח

דרוםבקסקיןתגלית 

הפקה משמעותית ממאגר  
נפט גדול ואיכותי

צפוןבקסקיןפרויקט 

BP 20הגישה תוכנית לביצוע
קידוחי אקספלורציה בבלוקים  

12023הצמודים החל משנת 

בקנדה7בלוק 

נכסים מפיקים

תגליות לפני פיתוח

אקספלורציה

BP-https://www.bp.com/en_ca/canada/home/who-we-are/offshore/newfoundland-and-labrador.htmlבהתאם לפרסומים מטעם חברת . 1

https://www.bp.com/en_ca/canada/home/who-we-are/offshore/newfoundland-and-labrador.html
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מטרת השקף הינה אילוסטרטיבית בלבד  1.
.  ואין בה בכדי לשקף את שווי השותפות

לפרטים נוספים ראו דוחות כספיים ליום
31.03.2021.

,  לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל2.
משאבים מותנים , ראו דוחות עתודות

ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות  
.2021במרץ , 26שפורסמו ביום 

הנתונים משקפים תחזית מחירים  3.
מבוססת ממוצע  אנליסטים לסוף חודש  

, לחבית$ 2021-52.23שנת –2021, מרץ
$  2023-55.19, לחבית$ 2022-54.45

.לחבית$ 58.20-ואילך2024, לחבית
הנתונים משקפים תחזית מחירים של  4.

.לחבית$70

פרויקט
לנאוויטסמהווןתזרים

20212,3תחזיות מרץ 

מיליון דולר2,041
NPV10-2C

מיליון דולר1,497
NPV10-2C

מיליון דולר278
NPV10-2P

מיליון דולר206
NPV10-2P

מיליון דולר87
NPV10-2P

מיליון דולר56
NPV10-2P

מיליון דולר210
NPV10-2P

מיליון דולר157
NPV10-2P

תחזית תזרים  
המזומנים המהוון  

טרם פורסמה

פוטנציאל

385-לכ
מיליון חביות

16 18

224

716

בתגליות  נאוויטסחלק 
קיימות

(MMBOE)מיליוני חביות 

 (2C)ויוקטןשננדואה

 (2C)דרוםבקסקין

 (2P)דנברי (2P)צפוןבקסקין

 (2P)ס’נצ

כ חביות"סה

281

לנאוויטסמהוון תזרים
4מחירי נפט וגז עדכניים
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(BOE)חביות

תחזית  

2021 2022 2023 ואילך 2024

52.23 54.45 55.19 58.20
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דולרמיליונידולרמיליוני

(.2C/2P)בדוחות עתודות ומשאבים מותנים נאוויטסבהתאם לחלק 1.

משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות  , ראו דוחות עתודות, לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל
..2021, במרץ26שפורסם ביום 

.לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 2.

91

1,137
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Longבוצעה רכישת  Lead Items
לפיתוח הפרויקט

נחתם הסכם עם חברת  
Transocean  לשירותי קידוח

והשלמה

FDPאושרה תכנית הפיתוח 

נחתמו הסכמי הקמה ותפעול  
צנרות הולכת הנפט והגז לחוף

ידי  -המובל על, תהליך המימון
Societe Generale(SG) ,  נמצא

לקראת חתימה , בשלבים סופיים
על מסמכי מימון הפרויקט  

FID(החלטת השקעה סופית  )
2021, 3צפויה ברבעון 

EBITDA-תרומה ל
2021לשנת 1ברבעון 

מיליון דולר5.9-כ

בעקבות ביצוע קידוחים 
אופקיים והשקעות 

דנברינוספות בשדות 
20%-חל גידול של כ

בקצבי ההפקה היומיים

קידוחים  4הושלמו 
דנבריאופקיים בשדות 
10מתוך תכנית של 
קידוחים אופקיים

EBITDA-תרומה ל
2021לשנת 1ברבעון 

מיליון דולר10.1-כ

קצב ההפקה הסדיר 
עומד על ממוצע של

אלפי חביות נפט  39-כ
(100%)ביום

לקראת החלטה על  
ביצוע קידוח הפקה 

שלישי בתחילת
2022שנת 

.לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 1.
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פרויקט פרויקט

לקראת 
פותח תוך עמידה בתקציב 

06.2019-ומפיק מז"ובלו
סטטוס

53.1% 7.5% שיעור החזקה

42,000 3,000 (נאוויטסחלק )קצב הפקה יומי בחביות 

מיליון דולר1,497 מיליון דולר206 10NPV

מיליון דולר1-כ מיליון דולר1-כ עלות רכישה

✓ ✓ תגלית מאומתת

X X          FIDבזמן הרכישה

מיליארד דולר1 .8 מיליארד דולר1 עלויות עבר

9 4 מספר בארות שנקדחו

4 2 מספר בארות הפקה

2021.8במרץ , 26משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסמו ביום , ראו דוחות עתודות, לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל1.
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הסכם שירותי קדיחה  
והשלמה עם חברת 

Transocean Ltd. 

הסכמים להקמה 
ותפעול של צנרות 

היצוא של הנפט והגז

✓ ✓✓

הרכש בוצע מחברת  
Technip FMC

.לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 1.

.2021, במרץ26בהתחשב בהשקעות הוניות ועלויות הפעלה וזאת בהתאם לנתוני התזרים המהוון שפורסם ביום , (לחבית)עלות מוערכת לפיתוח והפקה 2.

$16

break even2

2021, 3צפוי ברבעון 
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מיליארד דולר1.7-עלות פיתוח הפרויקט הכולל כ

מיליארד דולר1.1-היקף המימון הכולל כ

למימון הקמת כל הפרויקט( Non-Recourse Project Financing)פרויקטלייםפועלות יחד לחתימת הסכמי מימון וביקוןנאוויטס

אליו מצטרפים בנקים זרים נוספים וכן גופים בנקאיים ופיננסיים ישראלייםידי  -מובל עלהפרויקטליהמימון 

FIDחודשים לאחר 15-משיכת החוב הראשונה צפויה כ. ההון העצמי יוזרם במלואו לפרויקט לפני משיכת החוב

שנים מתחילת ההפקה ללא צורך במימון מחדש3המימון צפוי להיפרע במלואו תוך 
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מיליוני דולר

חודשים לפני 15-יושקע במשך כ
המשיכה הראשונה מהבנקים 350-400 לנאוויטסנדרש הון עצמי 

120 יתרת מזומנים המיועדת לפרויקט

150 מתוכנןגיוס הון

100-120 מסגרות מימון מתוכננות נוספות

חודשים15במשך תקופה של  50 תזרים חופשי צפוי מנכסים מפיקים

420-440

.לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 1.



12

תמשיך ליזום ולקדם פרויקטים ייחודיים ואיכותיים  נאוויטס-הנפט כאן כדי להישאר
.  בתחום הנפט והגז אשר צפויים לייצר ערך רב למשקיעי השותפות

של פעילות בתחום האנרגיה  " רגל נוספת"מקדמת בניית נאוויטסבמקביל 
פועלת לאיתור סגמנטים אטרקטיביים בתחום האנרגיה נאוויטס, לשם כך. המתחדשת

המתחדשת בהם ניתן יהיה לייצר ערך משמעותי למשקיעיה תוך ניצול יתרונותיה  
.Offshore Wind-כדוגמת סגמנט ה–היחסיים 

יחד עם Offshore Wind-השותפות בוחנת הזדמנויות בסגמנט ה

Offshore-התחום Windוצפוי,ביותרמהירבקצבהמתפתח,המתחדשתהאנרגיהבתחוםסגמנטהינו,

.220%-כשלCAGRממוצעשנתיבשיעורולצמוחלהמשיך,פומבייםמקורותפיעל

ובפרט,הבינלאומיהמתחדשתהאנרגיהבשוקאנלייטשלוהפיתוחהניהול,ההנדסה,הייזוםיכולות

Onshore-הבסגמנט Wind,בזירהנאוויטסקבוצתשלהעסקיוהפיתוחהייזוםיכולותעםבשילוב

ואנרגיהתשתיתפרויקטיבפיתוחנאוויטסשלניסיונהגםכמו,בפרטהאמריקאיובשוקבכללהבינלאומית

Offshore-הבסגמנטאיכותייםפרויקטיםופיתוחייזוםלטובתגבוההסינרגיהייצרו,ימיים Wind.

באופןפעולהעימהלשתףלנאוויטסלאפשרצפויאשראנלייטחברתעםהסכםנחתם,לכךבהמשך

Offshore-הבסגמנטפרויקטיםשלותפעולהקמה,מימון,פיתוח,לייזוםשנתייםשללתקופהבלעדי

Windנאוויטס40%–אנלייט60%עליעמודהאחזקותיחס.הבינלאומיבשוק.

Offshore 

 Onshoreאנרגיה מתחדשת

.לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף , כמו כן. בתחום האנרגיה המתחדשתנאוויטספי דין לפעילות -בכפוף לתיקון תקנון הבורסה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על1.

.Jefferiesמאגר מידע של בנק השקעות 2.
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תחזית תחזית

(BOE)חביות

תחזית  
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משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות  , ראו דוחות עתודות, לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל1.
.2021, במרץ26שפורסם ביום 
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.2021, במרץ31לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 1.

הון עצמי
מיליון דולר94

EBITDA
מיליון דולר14.1

מזומנים ופיקדונות
מיליון דולר122

מחיר ממוצע(אלפי חביות)היקף תקופת הגידוראסטרטגיית גידור
(דולר לחבית)

SWAP+PUTדצמבר-יוני
202122242.6

PUTאוגוסט-ינואר
202227545

מחיר ממוצע (אלפי חביות)היקף תקופת הגידוראסטרטגיית גידור
(דולר לחבית)

PUTCALL

COLLARדצמבר -אפריל
20212134555

COLLAR 20222584555שנת

COLLAR 2023604870, 1רבעון

בקסקין

(WTI) גידור מחירי נפט
נכסים יבשתיים 
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התחייבויות  

(128,022) ('סדרה ב)אגרות חוב 

(54,245) דנבריהלוואה למימון עסקת 

(2,465) נטו, נגזרים פיננסיים

(2,065) נטו, התחייבויות פיננסיות אחרות

(186,797) כ התחייבויות"סה

נכסים

111,307 מזומנים ושווי מזומנים

פיקדונות לזמן קצר 10,796

400 סכומים בנאמנות

122,503 כ נכסים"סה

(64,294) נטו, חוב פיננסי

2021, במרץ31לפרטים ראו דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 1.

שותפות סולו
אלפי דולרנטו , חוב פיננסי

31.03.2021



עמית קורנהאוזר

ל כספים"סמנכ
09-7883680:טלפון

amit@navitaspet.com

:לפרטים נוספים

mailto:amit@navitaspet.com
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