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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת 

 )"השותפות"(

 

  
 2022,  פברוארב 6 

 
 לכבוד 

 רשות ניירות ערך 
 22רחוב כנפי נשרים 

 ירושלים 

 לכבוד 
 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 

 2רחוב אחוזת בית 
 אביב  -תל

 

 
  א.ג.נ.,

   בנכס הנפט בקסקין השלישיקידוח הפיתוח  סיום הנדון: 

 
בסעי לאמור  לשנת    8.1.4ם  יפ בהמשך  השותפות  של  התקופתי  ביום  2020לדוח  שפורסם  כפי    2021במרץ    26, 

ר  בדב,  2021בספטמבר,    22  -ו   2021ביולי,    19  מהימיםולדיווחי השותפות    ,(2021-01-048372)אסמכתא מספר:  

סקין קבבנכס הנפט  פיתוח שלישי במאגר הצפוני  קידוח    עף הכללי של השותפות לבצלטת דירקטוריון השותחה

וחהקידו"לן:  )לה מפעילת    כי  לדווחמתכבדת    השותפותבהתאמה,    1, הקידוח  תחילתו  (, בהתאמה"נכס הנפט"" 

"   LLOG Exploration Offshore, LLCהפרויקט   השותפים    "(המפעילה)להלן:  את  הסתיים   הקידוח  כיעדכנה 

וכי אניית   מליים ם חשלוגישל    ביצוע  המ שהשלי  לאחר  אתר הקידוח עזבה את    West Neptuneהקידוח  בהצלחה 

 .  ובדיקות נוספות

 

עולה כי עובי שכבות המאגר נושאות   , ידוחבק   שנאספו  הנתוניםשל  ראשוני  מניתוח  בהתאם להערכות המפעילה ו

 )להלן: הקידוח    עבודות ההשלמה להפקה של  ה כי, המפעילה צופכמו כן  את ההערכות טרום הקידוח.  תואם  הנפט

ב"(  עבודות ההשלמה " שנת   שיליהשון  רבע ה  תחילת צפויות להתחיל  של השו .2022  של  כלל חלקה  בעלות  תפות 

 מיליון דולר.  8 -כב םכוהסת  ,ביחס להערכות העלעבודות הקידוח 

 

 תיד אזהרה בגין מידע צופה פני ע

צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, מידע  הינן  השלמה  ה עבודות    מועד ביצועלבנוגע    הנ"ל, לרבות ערכותהה

והעדכונים  1968-התשכ"ח ההערכות  במאיהמוב.  הדיווחם  לסגרת  ביחס  היתר  בין  שכ,  המאגרעובי  ,  בות 

  ן והינ  ,קידוחותוצאות הלך  על בסיס מהבל מהמפעילה  מבוססים, בין היתר, על מידע הנדסי, כלכלי ואחר, שנתק

ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות .  בד אשר לגביהן לא קיימת כל וודאותמקצועיות בלבגדר הערכות והשערות  

כ נוסףלהתעדכן  מידע  שיצטבר  כתוצאה ממאודות הקידוח    כל  של ו/או  בפרויקטים  גורמים הקשורים  של  כלול 

   .הפקה של נפט
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  :בקסקין הנפט  ם בנכסהשותפי

Navitas Buckskin US LLC2 - 7.5%   

Buckstone Development Company LLC- 28.8% 

Repsol E&P USA Inc. - 5%22.  

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% 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 רב, בכבוד   

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ  

 פות מוגבלתותהשותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, ש

  

 יו"ר ,  דמורגדעון תע"י  

 מנכ"ל ודירקטור עמית קורנהאוזר, 

 
 של השותפות. ( 100%( בבעלות מלאה )רה בת )בשרשורחב 2
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