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."(השותפות"או"נאוויטס)"מוגבלתשותפותפטרוליוםנאוויטסידיעלהוכנהזומצגת

חברותשלאוהשותפותשלהערךבניירותהשקעההחלטתקבלתעםבקשררלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלכלולאומקיפהלהיותמתיימרתאינהזומצגת

אומצגכלניתניםלא,בפרט.זובמצגתהכלולכלשהומידעשללשלמותואולדיוקוביחס,במשתמעאובמפורש,התחייבותאומצגכלניתניםלא.ידהעלהמוחזקות

הדיווחיםבכללעייןיש,בההכרוכיםוהסיכוניםהשותפותפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.כלשהןתחזיותשלהתממשותןאו/ולסבירותןביחסהתחייבות

,עתידפניצופהמידעבדבראזהרותלרבות,מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהשותפותידיעלהוגשואשרהמיידייםוהדיווחיםהעתיים

.בהןהנכלל1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת

,אזוריHUBפוטנציאללרבותשננדואהלפרויקטבקשרוהערכותנתונים(רקלאאך)לרבות,הפרויקטליהמימוןוחתימתשננדואהפרויקטלגביזושבמצגתהמידע

שננדואהבפרויקטסופיתהשקעההחלטתלקבלתבדרךהצפוייםהשלבים,EBITDAתחזיות,הכנסותתחזיות,יומיהפקהקצבתחזיות,הפקהעלויות,מהווןתזרים

(,(FIDקבלתלמועדצפי,FIDהמימוןהסכמילרבותהפרויקטליהמימוןמרכיבי,הפיתוחתקציב,ההפקהתחילתלמועדהצפי,הפקהתחילתלקראתהצפוייםהשלבים

,המימוןהסכםעםבקשרשונותהוראותהתקיימות,המימוןהסכמילהשלמתהמתליםהתנאיםביצוע,המימוןבהסכמיהמלוויםידיעלהמימוןהעמדת,הפרויקטלי

של('בסדרה)חובאגרותסדרתהרחבת,בתבחברהבכורהמניותהנפקת,אחידהלאהצעהשלבדרךהשתתפותיחידותהנפקתכגוןמתוכנניםוחובהוןלגיוסיכוונה

התקציבלהבטחתבנוגעוכןפיננסימגוףחוזרתבלתיהתחייבותכתבבאמצעותהפרויקטליהמימוןהיקףהגדלת,בינלאומיבנקאימתאגידחובמסגרת,השותפות

נכוןהשותפותלהנהלתהידועיםוהערכותנתוניםעלהיתרביןמבוססזהמידע.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעמהווים,מראשהמלא

או/ושינוייםעקבוזאתזובמצגתמהכתובמהותיתשונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויזהעתידפניצופהמידע.זומצגתפרסוםלמועד

שלהתנאיםהתקיימותאיאו/והמימוןהסכםשלהמתליםהתנאיםהתקיימותאיאו/ווהמימונייםהפיננסייםבתנאיםשינויים(רקלאאך)לרבותגורמיםבמגווןעיכובים

בפרויקטהקשוריםושינוייםהתפתחויותאו/ובפרטהנפטובסקטורבכללהשוקובתנאיהכלכליתבסביבההתפתחויותאו/וזובמצגתהמפורטיםההסכמיםשאר

.מראשלהעריכםניתןשלאשוניםגורמיםבעקבותאו/והשותפותבשליטתשאינםחיצונייםגורמיםבעקבותאו/ושלההבנותבחברותאו/ובשותפותאו/ושננדואה

פרסוםמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההשותפותכימובהר,ספקהסרלמען

דירקטוריוןוהחלטותהשוקבתנאיבהתחשב,היתרבין,בעתידלהשתנותועשויההמצגתלמועדנכונה,במצגתהמוצגתהשותפותשלהעסקיתהאסטרטגיה.המצגת

.בשותפותהכלליהשותף

.לנכונותםאחראיתאינההשותפותולפיכךעצמאיבאופןהשותפותידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שונותורשויותגופיםמאתציבורייםפרסומיםהמצגתכוללתבנוסף

מהווהאינהזומצגת,ולפיכך,תמציתיאו/וגרפיאו/ומרכזבאופןמוצגכיאם,השותפותשלמדיווחיהנגזראו/ולקוחזובמצגתהמוצגהמידעחלקכימובהר,כןכמו

,השותפותשפרסמהדיווחיםאו/והתשקיףלביןזובמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל.אלולדיווחיםמשליםמידעמקוראלא,השותפותבדיווחילעיוןתחליף

.כאמורבדיווחיםאו/ובתשקיףהאמוריגבר

.כאמורבהקשרעליהםלהסתמךואיןהתחייבותאוחוזהלכלבסיסאינםבההנכללוכלזומצגת.השותפותשלערךניירותלרכישתהזמנהאו/והצעהאיננהזומצגת

.פוטנציאלימשקיעשלדעתולשיקולתחליףואינו,דעהאוהמלצהאינובמצגתהנמסרהמידע

משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מחושבים לפי אומדן  , דוחות עתודות, כמו כן(. BOE)כל הנתונים אודות חביות נפט המופיעים במצגת מחושבים  במונחי שווה ערך לחבית נפט 

2P/2C.
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הפרויקטליהמימוןהסכמינחתמו
לביןבפרויקטהשותפותבין

ומוסדותבנקיםשלקונסורציום
בהובלתוזריםמקומייםפיננסים

Societeבנק Generale

US$ 907,000,000

שנים7לתקופה של non-recourseהלוואת 

מיליון דולר  482|נאוויטסחלק 

מיליון דולר 584-כשל הגדלה צפויה לסך 

LIBOR|ריבית משתנה  LIBORועד 3.25% + + 5.25%

2022לקראת סוף שנת |מועד משיכה ראשון 

פירעון מוקדם ללא קנס

בנקבהובלת



44

מיליארד53.1%1.8
דולר

השקעת עבר  
נאוויטסטרם כניסת 

מיליון  1,398
דולר

מיליון  206
חביות
2C1

נאוויטסחלק 

שיעור החזקה 
נאוויטס

1תזרים מהוון

NPV10,
נאוויטסחלק 

דולר 16
עלות הפקה 

2כוללת לחבית

.לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 
.  לחבית$ 58.20-ואילך2024שנת –2021, הנתונים משקפים תחזית מחירים מבוססת ממוצע אנליסטים לסוף חודש מרץ(.2C)בדוחות עתודות ומשאבים מותנים נאוויטסבהתאם לחלק 1.

.2021, במרץ26משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום , ראו דוחות עתודות, לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל
.2021, במרץ26בהתחשב בהשקעות הוניות ועלויות הפעלה וזאת בהתאם לנתוני התזרים המהוון שפורסם ביום , (לחבית)עלות מוערכת לפיתוח והפקה 2.
.2021, במרץ26בהתחשב בעלויות הפעלה וזאת בהתאם לנתוני התזרים המהוון שפורסם ביום ( לחבית)עלות מוערכת להפקה 3.
.כולל עלויות מימון צפויות4.

עלות הפקה
3שולית לחבית

פוטנציאל  
Hubאזורי

מכירת שירותים 
לשדות סמוכים

FID
צפוי להתקבל  

במהלך  
2021אוגוסט 

דולר  8
יוסטון

שננדואה

ב"ארה

תקציב פיתוח 
(100%)4הפרויקט

מיליארד1.8
דולר

בהיקף כולל של
מיליון דולר907

-
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2021 2022 2023 ואילך 2024

52.23 54.45 55.19 58.20

(.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.
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6 . לעיל2אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף ראו 

Long 
Lead 
Items

הסכם שירותי קדיחה  
והשלמה עם חברת 

Transocean Ltd. 

הסכמים להקמה  
ותפעול של צנרות  

היצוא של הנפט והגז

הרכש בוצע 
מחברת

Technip FMC

העמדת מלוא  
התקציב הנדרש  
להקמת הפרויקט

FID
2021במהלך אוגוסט 

FPS

FPS
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במיליוני דולר

נאוויטסחלק 

482 לעיל3ראו שקף 

102 להלן9ראו שקף 

150 להלן8ראו שקף 

65 להלן8ראו שקף 

50 להלן9ראו שקף 

50 להלן9ראו שקף 

80-100

979-999

FID

.כולל עלויות מימון בתקופת ההקמה1.

. לעיל2ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 2.

950



8 .לעיל2אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף ראו 

דולרמיליון150-כשלבהיקףהשתתפותיחידותהנפקת

דולרמיליון65-כשלבהיקףבתחברהשלבכורהמניותהנפקת

הצבעהזכויותללאהמניות

נאוויטסדעתשיקוללפידיבידנדתשלום

2025מיוליהחללשיעוריןלפדיוןאפשרות
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50-כשלבהיקף(A-)בדירוגהשותפותשל('בסדרה)החובאגרותסדרתהרחבת
דולרמיליון

בינלאומיבנקאימתאגידחובמסגרת

דולרמיליון50-כשלהיקף

LIBORשלריבית + LIBORעד5.5 + 6.25

קנסללאמוקדםפירעון

דולרמיליון100-בהפרויקטליהמימוןהיקףהגדלת

סינדיקציהבאמצעות

ייעודיתח"אגחברת

דולרמיליון100בהיקףהתחייבותבתמיכת
.לעיל2אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף ראו 
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: התקציב כולו מובטח באופן הבא- FIDבמועד ה

–או/ו;הפרויקטעלויותבגיןהמפעילהלטובתייעודינאמנותבחשבוןבמזומןסכומים

;הפרויקטעלויותבגיןהמפעילהלטובתהדיריםבלתיאשראיכתבי

-בתוספת 

הפרויקטליהמימוןבהסכמיהמובטחיםסכומים

עדתמכור,ולחלופין(1.11.21;1.10.21)שנקבעובמועדיםהסכומיםאתלהשליםתוכלנאוויטס

לביקוןמחלקה16%

.לעיל2אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף ראו 
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✓

✓

✓

EBITDA
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