הנפקת אג"ח פטרוליום ג' -שננדואה
אוקטובר 2021

מצגת זו הוכנה על ידי נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ("נאוויטס" או "השותפות").
מצגת זו אינה מתיימרת להיות מקיפה או לכלול את כל המידע העשוי להיות רלוונטי בקשר עם קבלת החלטת השקעה בניירות הערך של השותפות או של חברות
המוחזקות על ידה .לא ניתנים כל מצג או התחייבות ,במפורש או במשתמע ,ביחס לדיוקו או לשלמותו של מידע כלשהו הכלול במצגת זו .בפרט ,לא ניתנים כל מצג או
התחייבות ביחס לסבירותן ו/או התממשותן של תחזיות כלשהן .על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות השותפות והסיכונים הכרוכים בה ,יש לעיין בכל הדיווחים
העתיים והדיווחים המיידיים אשר הוגשו על ידי השותפות לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,לרבות אזהרות בדבר מידע צופה פני עתיד,
כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968 -הנכלל בהן.
רוב המידע שבמצגת זו ,כגון תכנית העבודה והפרויקטים של השותפות ,לרבות (אך לא רק) נתוני תזרים מהוון ביחס לפרויקטים של השותפות וכן נתונים והערכות
בקשר לפרויקט שננדואה לרבות פוטנציאל  Hubאזורי ,עלויות הפקה ,תחזיות קצב הפקה יומי ,השלבים הצפויים לקראת תחילת הפקה ,הצפי למועד תחילת
ההפקה ,תקציב הפיתוח ,הנחות לגבי כלכליות פרויקט שננדואה וכוונה לגיוס חוב מתוכנן כגון הנפקת סדרת אג"ח חדשה של השותפות ,מהווים מידע צופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-מידע זה מבוסס בין היתר על נתונים והערכות הידועים להנהלת השותפות נכון למועד פרסום מצגת זו .מידע
צופה פני עתיד זה עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן שונה מהותית מהכתוב במצגת זו וזאת עקב שינויים ו/או עיכובים במגוון גורמים לרבות
(אך לא רק) שינויים בתנאים הפיננסיים והמימוניים ו/או התפתחויות בסביבה הכלכלית ובתנאי השוק בכלל ובסקטור הנפט בפרט ו/או התפתחויות ושינויים
הקשורים בפרויקט שננדואה ו/או בשותפות ו/או בחברות הבנות שלה ו/או בעקבות גורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות ו/או בעקבות גורמים שונים שלא
ניתן להעריכם מראש.
למען הסר ספק ,מובהר כי השותפות אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד פרסום
המצגת .האסטרטגיה העסקית של השותפות המוצגת במצגת ,נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד ,בין היתר ,בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון
השותף הכללי בשותפות.

בנוסף כוללת המצגת מידע מגופים שונים אשר תוכנם לא נבדק על ידי השותפות באופן עצמאי ולפיכך השותפות אינה אחראית לנכונותם.
כמו כן ,מובהר כי חלק המידע המוצג במצגת זו לקוח ו/או נגזר מדיווחיה של השותפות ,אם כי מוצג באופן מרכז ו/או גרפי ו/או תמציתי ,ולפיכך ,מצגת זו אינה מהווה
תחליף לעיון בדיווחי השותפות ,אלא מקור מידע משלים לדיווחים אלו .בכל מקרה של סתירה בין האמור במצגת זו לבין התשקיף ו/או דיווחים שפרסמה השותפות,
יגבר האמור בתשקיף ו/או בדיווחים כאמור.
מצגת זו וכל הנכלל בה אינם בסיס לכל חוזה או התחייבות ואין להסתמך עליהם בהקשר כאמור .המידע הנמסר במצגת אינו המלצה או דעה ,ואינו תחליף לשיקול דעתו
של משקיע פוטנציאלי.

המבנה המוצע להנפקה של סדרת אג"ח חדשה של השותפות ותנאיה טרם נקבעו סופית ,ואם תבוצע ,היא תהיה בתנאים שיקבעו על ידי דירקטוריון השותף הכללי של
השותפות שיפורטו בדוח הצעת מדף שתפרסם השותפות ,אם תפרסם .למען הסר ספק ,יובהר בזאת ,כי השותפות אינה מתחייבת לבצע את הנפקת אגרות החוב כפי
שיפורט במצגת זו ,וכי נכון למועד המצגת ,אין כל וודאות לביצוע ההנפקה .כמו כן ,פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה ,אם יבוצעו ,כפופים לקבלת כל האישורים
הנדרשים על פי דין ,ובכלל זה אישור דירקטוריון השותף הכללי של השותפות ,קבלת היתר רשות ניירות ערך לדוח הצעת המדף ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ לרישום אגרות החוב למסחר וכי אין באמור לעיל כדי להוות משום הצעה לציבור או כדי ליצור אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי מצד השותפות לביצוע הנפקת
אגרות החוב כאמור .אין באמור במצגת זו בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של השותפות.
כל הנתונים אודות חביות נפט המופיעים במצגת מחושבים במונחי שווה ערך לחבית נפט ( .)BOEכמו כן ,דוחות עתודות ,משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מחושבים לפי אומדן
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ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף 2
לעיל .מטרת השקף הינה אילוסטרטיבית
בלבד ואין בה בכדי לשקף את שווי
השותפות .לפרטים נוספים ראו דוחות
כספיים ליום .30.06.2021
לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל ,ראו
דוחות עתודות ,משאבים מותנים ונתוני
תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסמו:
שננדואה ביום  20באוקטובר| 2021 ,
בקסקין צפון ביום  28ביולי| 2021 ,
דנברי ונצ'ס ביום  3באוקטובר| 2021 ,
יוקטן ביום  ,26במרץ.2021 ,
תחזית המחירים מבוססת ממוצע
אנליסטים לסוף חודש ספטמבר-2021 ,
שנת  2024ואילך $61.03 -לחבית.
תחזית המחירים מבוססת ממוצע
אנליסטים לסוף חודש יוני2021 ,

 2024ואילך
58.06

2023
58.26

2022
60.40

2021
59.90

 .5תחזית המחירים מבוססת ממוצע
אנליסטים לסוף חודש מרץ-2021 ,
שנת  2024ואילך $58.20 -לחבית.
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49%
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קצב הפקה צפוי
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עלות הפקה
כוללת לחבית2

 2,186מיליון
דולר
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דולר
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ה FPS -ישמש
כ Hub -תשתיתי

תזרים מהוון1

תזרים מהוון1

 NPV10חלק נאוויטס

NPV10

חלק נאוויטס בתקציב
פיתוח הפרויקט

פוטנציאל למכירת
שירותים לשדות
סמוכים

במחיר חבית $75

חלק נאוויטס

 16דולר

 8דולר
עלות הפקה
שולית לחבית3

תחילת
ההפקה צפויה
בסוף שנת
2024

ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף  2לעיל.
 .1בהתאם לחלק נאוויטס בדוחות עתודות ומשאבים מותנים ( .)2Pהנתונים משקפים תחזית מחירים מבוססת ממוצע אנליסטים לסוף חודש ספטמבר -2021 ,שנת  2024ואילך $61.03 -לחבית.
לפרטים נוספים אודות הנתונים לעיל ,ראו דוחות עתודות ,משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון של נכסי השותפות שפורסם ביום  20באוקטובר.2021 ,
 .2עלות מוערכת לפיתוח והפקה (לחבית) ,בהתחשב בהשקעות הוניות ועלויות הפעלה וזאת בהתאם לנתוני התזרים המהוון שפורסם ביום  20באוקטובר.2021 ,
 .3עלות מוערכת להפקה (לחבית) בהתחשב בעלויות הפעלה וזאת בהתאם לנתוני התזרים המהוון שפורסם ביום  20באוקטובר.2021 ,
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FID
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Lead
Items

אוגוסט 2021
FPS

החלטת השקעה סופית
וסגירה פיננסית

.1

העמדת התקציב
הנדרש (הון וחוב)
להקמת הפרויקט

מול חברת

מול החברות

מול חברת

מול חברת

השותפות פועלת לכך ,שעד ליום  23בנובמבר ,2021 ,יהיו בידה הכספים הדרושים לשימור אחזקותיה בפרויקט ( )49%ולכן פועלת לגיוס סכום נוסף של כ 100 -מיליון דולר במסגרת
הנפקת אג"ח פטרוליום ג' -שננדואה .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של השותפות מיום  26באוגוסט( 2021 ,אסמכתא מספר.)2021-01-071194 :
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שינוע אוניית קידוח למפרץ מקסיקו
קידוח והשלמה של  4בארות הפקה
הקמת פלטפורמת ההפקה ( )FPSושינוע למפרץ מקסיקו
התקנת פלטפורמת ההפקה
ייצור מתקנים תת-ימיים
חיבור מתקנים תת-ימיים
התקנת צנרות יצוא
משיכה ראשונה מהחוב הפרויקטלי
תחילת הפקהFirst Oil -

.1

ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף  2לעיל.
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סך ההון הנדרש לפרויקט
הופקד מראש בחשבון ייעודי
במזומן או באמצעות
ערבויות בנקאיות

הלוואת  non-recourseלתקופה של  7שנים

נחתמו הסכמי המימון הפרויקטלי בין
כל השותפות בפרויקט לבין קונסורציום
של בנקים ומוסדות פיננסים מקומיים
וזרים בהובלת בנק

בוצעה סגירה פיננסית

ריביות
ריביות מימון פרויקטלי

חלק נאוויטס במימון שכבר גויס |  444מיליון דולר

אחוז ריבית

הרחבת היקף המימון מאושרת על-פי הסכמי המימון |

לסך של כ 544 -מיליון דולר
מועדי פירעון | 2025-2028
מינוף שמרני | יחס הון/חוב של כ60%/40% -
 100%אקוויטי מושקע לפני החוב -המשיכה הראשונה מהחוב
100%
הפרויקטלי צפויה לקראת סוף שנת 2022

תקופת ההקמה

ליבור5.25%-4.75% +

מועד השלמה עד שנתיים לפירעון סופי

ליבור3.75%-3.25% +

שנתיים לפירעון סופי

ליבור4.75%-4.00% +

עמלת אי ניצול 1.5% -מיתרת הקרן הבלתי מנוצלת
7

מבנה מימון שמרני הכולל הגנות משמעותיות
כריות ביטחון -כל תשלומי הריבית עד תחילת ההפקה הופקדו כחלק מהפקדת ההון
הלווים התחייבו לבצע עסקאות גידור החל מתחילת ההפקה ,בהיקף מינימלי של כ-
 50%מההפקה הצפויה
בתקופת ההפקה -אחת לחצי שנה תבוצע בדיקת redetermination
בתקופת ההקמה -מנגנוני הגנה לירידה במחירי הנפט ,שינוי בעתודות ובלוחות הזמנים
פירעון מבוסס על תזרים שוטף מהפרויקט ללא צורך בrefinance -
שעבוד ראשון על נכס הנפט שננדואה ,לרבות זכויות במתקני הפרויקט ,בהסכמי
הפרויקט ועוד

8

תזרימי מזומנים חזויים מצטברים מהפרויקט (חלק נאוויטס)
לאורך תקופת ההלוואה
מיליוני
דולרים
2,000

1,751

1,800
1,600

1,277

מחירי הנפט (דולר) בהם נעשה שימוש בתחזיות:
2028

2027

2026

2025

2024

48

46

45

44

43

תקציב ( cost overrunבצ"מ) של 21%

קצבי הפקה הנמוכים ב 12% -מהתחזית של NSAI 1P

1,400

1,092

1,200

תחילת הפקה נדחית בכ 6 -חודשים לעומת תחזית המפעיל

1,000

623

800
600
400

)(2

200

)(2

-

*NSAI 2P

*NSAI 1P

מודל בנקאי

שירות החוב
(כולל תשלומי
קרן וריבית)
מתחילת ההפקה

* בהתאם למחירי הבנק הטכני המצוינים מעלה.

.1

ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף  2לעיל.
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השותפות מבקשת לגייס אג"ח סחיר בהיקף של כ 100 -מיליון דולר
100%

נאוויטס שנחאי מימון
()SPV
$100m

100%

קונסורציום בנקים
וגופים פיננסיים
$444m

תמורת האג"ח תשמש את נאוויטס שנחאי מימון ( ,)SPVבבעלות מלאה
של השותפות ,להצטרפות לקונסורציום הבנקאי של המימון הפרויקטלי
בהובלת SG
עד למועד המשיכה הראשון (הצפוי בסוף שנת  )2022תמורת ההנפקה
תופקד בפיקדון משועבד

$544m

מועדי הפירעון של האג"ח יהיו מבוססים על מועדי הפירעון של המימון
הפרויקטלי ()2025-2028

ShenHai LLC

שעבוד ראשון על :הסכם המימון הפרויקטלי ,מניות ה SPV -וחשבונות
הבנק בהם תופקד תמורת ההנפקה והחזר ההלוואה שתעמיד הSPV -

49%

האג"ח יהיה צמוד דולר

פרויקט שננדואה
.1

ראו אזהרת מידע צופה פני עתיד בשקף  2לעיל.
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אג"ח בקסקין מימון

אג"ח שננדואה

(סדרות א'+ב')

(סדרה פטרוליום ג' המוצעת)

דולרי

דולרי

 201מיליון דולר

 100מיליון דולר

יוני ויולי -2021
נפרע במלואו

2025-2028

מעלות ilA- S&P

בתהליך דירוג

-

בנקים בינלאומיים
ובנקים ומוסדיים ישראליים

Non-Recourse

Recourse
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