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 א.ג.נ.,

 ( Colt)בבקסקין דרום הערכה ואימות  קידוחהחל הנדון: 

מיום  בהמשך   השותפות  של  המיידי  מספר:    2021,  באוגוסט  2לדיווח  אישור    ,(2021-01-060313)אסמכתא  בדבר 

 "הקידוח)להלן: " (Coltדרום ) בקסקין  בנכס הנפט  הערכה ואימותדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לבצע קידוח 

ידי   עודכנה השותפות על   ,2022,  באוקטובר   19, ניתן בזאת דיווח מיידי כי ביום  (, בהתאמה"נכס הנפטאו "  "Coltו"

הפרויקט   "  LLOG Exploration Offshore LLCמפעילת    West Neptune  קידוחה  אוניית  הגעת על  "(  המפעילה)להלן: 

   קידוח.הפעולות על תחילת  ולנקודת הקידוח  

כקידוח    ,מתכונן  . הקידוחלגבי היקף המאגר וטיבובנכס הנפט  את הערכות המפעילה והשותפים    לאמתנועד  הקידוח  

 הפיתוח שתגובש לנכס הנפט. במסגרת תוכנית  , וזאתשניתן יהיה להשלים להפקה 

Colt    מיליון חביות נפט    19-המכילה כ  של נכס הנפט בקסקין,   הדרומיהינה תגלית בחלקוMMBOE)  2( בקטגורייתC  

  1)חלק השותפות(. 

הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו נכס הנפט    כמות החביות המכילההערכות בדבר    - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  

  מהמפעילהמבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל    אלהבחוק ניירות ערך. הערכות  

בנוסף,   ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות.  מעריך עתודות בלתי תלוי  והינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של

כי הבאר הנקדחת תשמש   כי הערכות המפעילה לגבי היקף המאגר וטיבו יאומתו במסגרת הקידוח,אין כל וודאות  

 וכי תגובש ו/או תמומש בעתיד תוכנית פיתוח לנכס הנפט. בעתיד להפקה

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

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% 

 
 . )027108-01-2022)אסמכתא מספר:  2022במרץ  20 ביום  שפורסם 2021נכלל בדוח התקופתי של השותפות לשנת על פי דוח משאבים מותנים אשר   1
 ( של השותפות. 100%ברה בת )בשרשור( בבעלות מלאה )ח   2



 

 

 בכבוד רב, 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 פטרוליום, שותפות מוגבלתהשותף הכללי בנאוויטס 

 ודירקטור  , מנכ"ל עמית קורנהאוזרע"י 

 כספים  ית, סמנכ"לתמר רוזנברג
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