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  (Coltבבקסקין דרום ) הערכה ואימות  קידוח החלטת ביצוע הנדון:

  2021במרץ  26, כפי שפורסם ביום 2020לדוח התקופתי של השותפות לשנת  8.1.5 – ו  8.1.4לאמור בסעיפים בהמשך 

בבקסקין דרום , בדבר תכנית עבודה בפועל ומתוכנ נת "(הדוח התקופתי)להלן: "  (2021-01-048372)אסמכתא  מספר: 

(Colt  )" :לנכ ס  השותפיםכי    ניתן בזאת דיווח מיידי,  נכס הנפטובדבר סטטוס הפקה ופיתוח של  "(  נכס הנפט)להלן 

"  בנכס הנפטאימות  וידוח הערכה  ק לבצע    החלטה  קיבלו  1, השותפות  וביניהם,  הנפט קידוח בקסקין דרום )להלן: 

(Colt)" " בעתיד.קידוח זה ייקדח באופן ובצורה שניתן יהיה להשלימו להפקה  .("הקידוחו'או    

מ השותפות  שקיבלה  המשאבים  דוח  " Netherland, Sewell & Associates, Inc.-לפי  המשאבים   2"(,NSAI)להלן: 

 4. (C1) 63.1-( ובכ2C) .9258 -מוערכים בכ  3( 100%) המותנים בנכס הנפט

 :( Coltלהלן פרטים נוספים אודות קידוח בקסקין דרום )

 . 2021  ,ביולי 30: המועד שבו נתקבלה ההחלטה ▪

  LLOG Exploration Offshore LLCשתכליתו לאשש את הערכות    (Appraisalקידוח הערכה ):  נימוקי ההחלטה ▪

   והשותפים בנכס הנפט לגבי היקף המאגר וטיבו. "(המפעילהלהלן: ")

הקידוח וכן בוצע  למיטב ידיעת השותפות, יתר השותפים לנכס הנפט אישרו את ביצוע  : תנאים לביצוע הקידוח ▪

- קבלת היתרים לקידוח מה –רכש מוקדם של שירותים וציוד בעלי זמן אספקה ארוך; תנאים שטרם התקיימו 

("BSEE") Bureau of Safety and Environmental Enforcement  . 

 .KC 872#2: שם הקידוח ▪

הקידוח ▪ ב:  מיקום  ימי  כההנפט  נכס  קידוח  מערבית    267-ממוקם  דרום  במים  מייל  ארה"ב,  אורלינס,  לניו 

 . העמוקים של מפרץ מקסיקו

משך הזמן לביצוע הקידוח  .  2022תבצע בחציון הראשון של שנת תחיל לה: הקידוח צפוי להמועד הקידוח הצפוי ▪

   ימים. 60-הינו כ

 
 ( של השותפות.  100%, חברה בת )בשרשור( בבעלותה המלאה )Navitas Buckskin US LLCבאמצעות  1
  . ראו דוח המשאבים המצורף31.12.2020(, נכון ליום PRMS-SPEבהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום  ) NSAIדוח המשאבים הוכן על ידי  2

 (.2021-01-048372לדוח התקופתי )אסמכתא מספר: 
 .MMBOEסה"כ בשווה ערך של חביות נפט  3
אין וודאות כי יהא זה אפשרי מבחינה מסחרית    –   אזהר ה  (.Low Estimate-1C( ולפי אומדן הכמויות הנמוך )Best Estimate-2Cלפי האומדן הטוב ביותר )  4

בדבר כמויות משאבים מותנים של נפט בנכס הנפט הינן   NSAIהערכות  – עתיד פני צופ ה מידע  בגין אזהר ה. להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים המותנים
המבוסס בין היתר על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר והינן בגדר הערכות והשערות    1968-, התשכ" חמידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ל  NSAIמקצועיות בלבד של   וודאות. כמויות הנפט שיופקו בפועל עשויות  היות שונות מהערכות והשערות אלו. הערכות ואשר לגביהן לא קיימת כל 
   עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים שונים. והשערות אלו 



 . Wilcox (upper and lower): שכבות המטרה בקידוח ▪

בנכס הנפט    יםשתכליתו לאשש את הערכות המפעילה והשותפ  (Appraisal: קידוח הערכה )סוג הקידוח ותכליתו ▪

 לגבי היקף המאגר וטיבו, שעל בסיסם בין היתר תתקבלנה החלטות לגבי פיתוחו.  

 .ק"מ 2-מ, ועומק מים של כק"  9.03-כעומק סופי של הקידוח : ועומק המים  עומק סופי של הקידוח ▪

.  יון דולר ארה"ב, המייצגים את עלויות הקידוח והנטישה הזמנית מיל  64.4-: כ(100%סך הכל תקציב הקידוח ) ▪

 מיליון דולר ארה"ב.   4.83-( הוא כ7.5%סה"כ חלקה של השותפות בתקציב הקידוח ) 

 . LLOG Exploration Offshore LLC: שם המפעילה ▪

 . LLOG Exploration Offshore LLC: שם התאגיד המבצע את הקידוח ▪

חלקם  :  הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב הקידוח ובהכנסות האפשריות שינבעו ממנוחלקם של מחזיקי   ▪

וחלקם בהכנסות האפשריות שינבעו    7.5%של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב הקידוח הוא  

פים  לפרטים נוס  , וזאת בהתחשב בתמלוגים המשולמים למדינה, לצדדים קשורים ואחרים.5.95%מהקידוח ה וא 

   לדוח התקופתי.   8.1ראו סעיף 

 : , למיטב ידיעת השותפותשמות השותפים בנכס הנפט וחלקו של כל שותף בתקציב הקידוח ▪

Navitas Buckskin US LLC5 - 7.5%   

Buckstone Development Company LLC- 28.8% 

Repsol E&P USA Inc. - 22.5% 

Ridgewood Buckskin, LLC - 8.75% 

ILX Prospect Buckskin, LLC - 8.75% 

Beacon Offshore Energy Buckskin LLC - 18.7% 

LLOG Deepwater Development Company I LLC - 5.0% 

 לדוח התקופתי.    8.1: לפרטים אודות נכס הנפט ראו סעיף הפניה לתיאור נכס הנפט בדוח התקופתי ▪

 
  בגין מידע צופה פני עתידאזהרה 

לביצוע האישורים  קבלת  הקידוח,  לביצוע  הזמנים  ולוחות  הקידוח ,  והתקציב  לביצוע  הנוגעים  נוספים   והיבטים 

מידע צופה , המהוות  הנפט  נכסהערכות והשערות השותפות והמפעילה באומדן בלבד וכן על  , מבוססים על  ווהשלמת 

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

אחר, שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן  ו  הנדסי-מקצועיות המבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, טכני

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

 .כתוצאה מתנאים תפעוליים, תנאי שוק ותנאים רגולטוריים

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 "ל מנכ , רייכמן חנן"י ע

 כספים "ל סמנכ, קורנהאוזרעמית 

 
 .  1ראו ה"ש  5


		2021-08-01T21:24:05+0000
	Not specified




