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 )הנמנה על שדות דנברי(  Websterשדה  -פיתוח  יקידוח  החלטת ביצוע הנדון:

בסעיבהמשך   לשנת    8.4.4ף  לאמור  השותפות  של  התקופתי  ביום  2021לדוח  שפורסם  כפי   2022במרץ    20ביום  , 

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

כי דירקטוריון השותף הכללי בשותפות אישר  ניתן בזאת דיווח מיידי, "(הנפטנכס )להלן: " דנברי( הנמנה על שדות)

 .("הקידוחים ")להלן:  Websterקידוחי פיתוח בשדה   4לבצע 

 :םקידוחיהלהלן פרטים נוספים אודות 

 .2022  באוגוסט 16: המועד שבו נתקבלה ההחלטה ▪

, בהתאם להמלצת המפעילה בנכס הנפט  בנכס הנפטלפיתוח העתודות    פים נוס  ים : ביצוע קידוחנימוקי ההחלטה ▪

Denbury Onshore, LLC . 

  ההתקשרות   והשלמת קבלת האישורים מהרשויות השונות ומבעלי הזכויות בקרקע,    :תנאים לביצוע הקידוחים ▪

 . השירותים והציוד בהסכמי

 .  ebster Field Unit 6012H, 6013H, 6014H, 6015H W:  שמות הקידוחים ▪

 , במדינת טקסס. נכס הנפט: קידוחים יבשתיים אופקיים בשטח מיקום הקידוחים ▪

צפויים להתחיל בחודש ספטמבר, ותחילת הפקה צפויה בחודש דצמבר.  הקידוחים:  םמועדי הקידוחים הצפויי ▪

 שבועות.   שלושהכל אחד מהקידוחים הינו כ

 .  Frio 1A Upper (Oligocene):המטרה בקידוחיםשכבות  ▪

 .  בנכס הנפטאשר נועדו לפתח את העתודות  קידוחי פיתוח אופקיים :סוג הקידוחים ותכליתם ▪

 מטר.   800  - 500 -ק"מ, ואורך ההשלמה האופקית כ  2 -  1.5 -כ :עומקים סופיים ▪

) הסך   ▪ סה"כ חלקה של השותפות בתקציב הקידוח    מיליון דולר ארה"ב.   20.5-כ:  (100%כל תקציב הקידוחים 

 . מיליון דולר ארה"ב 10.21- ( הוא כ49.8%)

 . Denbury Onshore, LLC: שם המפעילה ▪

 . Denbury Onshore, LLC: שם התאגיד המבצע את הקידוחים ▪



בתקציב   ▪ השותפות  של  ההוניות  הזכויות  מחזיקי  של  ש  הקידוחיםחלקם  האפשריות  ממנוובהכנסות  :  ינבעו 

ית לכל התקבולים מהנפט המופקים מקידוח זה  אתישא במלוא חלקה בעלות הקידוחים, ותהא זכ  השותפות

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

 . 37.12%הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות מהקידוחים הוא 

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

Navitas Petroleum Onshore, LLC1 49.8% 

Denbury Petroleum Onshore, LLC 49.8% 

 

 .  לדוח התקופתי  .48: לפרטים אודות נכס הנפט ראו סעיף התקופתיהפניה לתיאור נכס הנפט בדוח  ▪

  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

והיבטים נוספים הנוגעים ,  םע, קבלת האישורים לביצו םולוחות הזמנים לביצוע  יםלביצוע הקידוחתקציב  סך הכל  

, המהוות  הנפט  י נכסב   ותהערכות והשערות השותפות והמפעיל   אומדן בלבד וכן על  , מבוססים עליםלביצוע הקידוח 

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

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

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

 . , לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים, תנאי שוק ותנאים רגולטורייםהנ"ל

 

 

 

 בכבוד רב,                 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ                  

 פטרוליום, שותפות מוגבלתהשותף הכללי בנאוויטס 

 ודירקטור  "למנכ , עמית קורנהאוזר"י ע    

 כספים  ית"לסמנכ, תמר רוזנברג         

 
 ( של השותפות. 100%החזקה מלאה )ב)בשרשור( חברה בת       1


		2022-08-17T07:30:38+0000
	Not specified




