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 נכס הנפט בקסקין צפון  -פיתוח   קידוח החלטת ביצוע הנדון:

לשנת    8.1.4  ףבסעילאמור  בהמשך   השותפות  של  התקופתי  ביום  2021לדוח  שפורסם  כפי   2022במרץ    20ביום  , 

בנכס הנפט  , בדבר תכנית עבודה בפועל ומתוכננת  "(הדוח התקופתי)להלן: "(  2022-01-027108)אסמכתא מספר:  

לבצע קידוח כי דירקטוריון השותף הכללי בשותפות אישר    ניתן בזאת דיווח מיידי ,  "(נכס הנפטבקסקין )להלן: "

 ."(קידוחה)להלן: "בקסקין צפון  הנפט בנכס רביעיפיתוח 

 :קידוחהלהלן פרטים נוספים אודות 

 .2022  באוגוסט 16 :המועד שבו נתקבלה ההחלטה ▪

ההחלטה ▪ קידוח    :נימוקי  העתודות    ף נוסביצוע  בנכס  הנפט  בנכסלפיתוח  המפעילה  להמלצת  בהתאם    הנפט , 

LLOG Exploration Offshore LLC  " בנכס    לתכניתבהתאם    "(המפעילה )להלן:  המתוכננת  הנפט  העבודה 

   .המהוון התזרים להנחותובהתאם 

 , והתקשרויות בהסכמי שירותים וציוד.   BSEE-קבלת היתרים לקידוח מה: תנאים לביצוע הקידוח ▪

 .KC 829 #4: שם הקידוח ▪

מייל דרום מערבית לניו אורלינס, ארה"ב, במים העמוקים של    267- ממוקם כהנכס  קידוח ימי ב :  מיקום הקידוח ▪

   . מפרץ מקסיקו

. משך הזמן לביצוע הקידוח  2023רבעון הראשון לשנת  לא יאוחר מההקידוח צפוי להתבצע  :  מועד הקידוח הצפוי ▪

 ימים.   70-הינו כ

 . Wilcox (upper): שכבות המטרה בקידוח ▪

 .בנכס עתודות נוספות: קידוח פיתוח אשר נועד לפתח סוג הקידוח ותכליתו ▪

 ק"מ.    2-עומק מים של כק"מ,   8.4-: עומק סופי של הקידוח כסופי של הקידוח ועומק המים עומק ▪

"כ  סה.  הזמנית  והנטישה  הקידוח  עלויות  את  המייצגיםמיליון דולר ארה"ב,   100  -: כ(100%קציב הקידוח )סך ת ▪

  ."בארה דולר מיליון  7.5-כ הוא( 7.5%) הקידוח בתקציב  השותפות  של חלקה

 .LLOG Exploration Offshore LLC: שם המפעילה ▪

 .  Exploration Offshore LLCLLOG: שם התאגיד המבצע את הקידוח ▪



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

השותפות תישא במלוא חלקה בעלות הקידוח, ותהא זכית לכל התקבולים מהנפט המופק מקידוח זה בהתאם  

לחלקה בנכס, בניכוי תמלוגים ובהתאם לשיעורים הקבועים בין השותפים בנכס. חלקם של מחזיקי הזכויות  

וזאת    6.09%דוח הוא  , וחלקם בהכנסות האפשריות שינבעו מהקי7.5%ההוניות של השותפות בנכס הנפט הוא  

 .  ואחריםבהתחשב בתמלוגים המשולמים למדינה, לצדדים קשורים 

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

Navitas Buckskin US LLC1 - 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 ▪

  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

והיבטים נוספים הנוגעים לביצוע ,  וע, קבלת האישורים לביצו וולוחות הזמנים לביצוע  הקידוחלביצוע  תקציב  סך הכל  

מידע צופה , המהוות  הנפט  נכסב  ה הערכות והשערות השותפות והמפעיל  אומדן בלבד וכן על  הקידוח מבוססים על

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

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

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

 . לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים, תנאי שוק ותנאים רגולטוריים

 

 

 

 בכבוד רב,                 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ                  

 פטרוליום, שותפות מוגבלתהשותף הכללי בנאוויטס 

 ודירקטור  "למנכ , עמית קורנהאוזר"י ע    

 כספים  ית"לסמנכ, תמר רוזנברג         
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