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 א.ג.נ.,

 בנכס הנפט בקסקין צפ וןפיתוח שלישי  קידוחהחל הנדון: 

מיום  בהמשך   השותפות  של  המיידי  מספר:    2021ביולי,    19לדיווח  אישור   (2021-01-118308)אסמכתא  בדבר 

בקסקין בקסקין )להלן: "  דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לבצע קידוח פיתוח שלישי במאגר הצפוני בנכס הנפט

  אוניית  הגעתעודכנה השותפות על  2021בספטמבר,  19, ניתן בזאת דיווח מיידי כי ביום ", בהתאמה(הקידוח"-" וצפון

   קידוח.הפעולות על תחילת בבקסקין צפון ו לנקודת הקידוח   West Neptune קידוחה

תקציב   סה"כימ ים.   60-משך הזמן לביצוע הקידוח הינו כו  בקסקיןימי בנכס הנ פט הוא קידו ח קידו ח , הבעבר  כפי שדווח

ה"כ חלקה  ס , כאשר  מיליון דולר ארה"ב המייצגים את עלויות הקידוח והנטישה הזמנית  68.5- כ  הוא  ( 100%הקידוח )

 מיליון דולר ארה"ב.   5.14-( הוא כ 7.5%של השותפות בתקציב הקידוח )

 תחילת ההפקה מהקידוח צפויה לקראת סוף הרבעון השני ש ל  1"(, המפעילה )להלן: "  בקסקין צפוןבלהערכת המפעיל ה 

היא צופה  צפון,  בקסקין רותילש Lucius, וכן בהתבסס על הערכת המפעילה אודות הספיקה הפנויה במתקן 2022 שנת

 . חביות נפט  46,000 -ההפקה היומית מבקסקין צפון תוכל להגיע לאחר השלמת הקידוח לכ כי 

 

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

Navitas Buckskin US LLC2 - 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% 

 

 
1 LLOG Exploration Offshore LLC. 
 ( של השותפות .100%חברה בת )בשרשור( בבעלות מלאה ) 2



, מועד  ביצוע הקידוחהערכת משך  ,  לביצוע הקידוחתקציב  ההערכות לעיל לגבי    –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

הערכות והשערות השותפות והמפעילה,    אומדן בלבד וכן על  מבוססים על  תחילת ההפקה והצפי לכמות ההפקה היומית

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

גיאולוגי, גיאופיסי, טכני על מידע  הנדסי ואחר, שלגביהן לא קיימת כל  - והשערות מקצועיות המבוססות, בין היתר, 

וודאות והן עשויות להתעדכן במהלך התקדמות פעולות הקידוח ו/או להיות שונות מהותית מההערכות וההשערות  

 הנ"ל, לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים, תנאי שוק ותנאים רגולטוריים. 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 רייכמן, מנכ"ל ע"י חנן 

 עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים 
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