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הצהרה
מצגת זו הוכנה ע"י רציו פטרוליום אנרגיה  -שותפות מוגבלת ("השותפות" או "רציו פטרוליום") .המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של השותפות או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ,ונועדה אך ורק
למסירת מידע למשקיעים.
המידע הכלול במצגת אינו מהווה המלצה או חוות דעת ואין לראות בו בסיס לקבלת החלטת השקעה ,וכן לא מהווה תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי .האמור במצגת בכל הקשור לפעילות השותפות הינו
תמצית בלבד ואינו מתיימר לכלול את כל המידע שעשוי להיות רלבנטי בקשר לביצוע החלטת השקעה בניירות הערך של השותפות .כדי לקבל תמונה מלאה של פעילות השותפות לרבות גורמי הסיכון הנילווים אליה,
יש לעיין בדיווחי השותפות המפורסמים לציבור באתר רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה ,לרבות אזהרות בדבר מידע צופה פני עתיד הכלול בהם.
המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח  .1968 -מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים ,אשר
התממשותם אינה ודאית או בשליטת השותפות .מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הערכות בלבד של השותף הכללי בשותפות ,המתבססות ,בין היתר ,על מידע הידוע לשותף הכללי במועד עריכת מצגת זו ובכלל
זה ,נתונים ופרסומים אשר פורסמו ,בין היתר ,על ידי חברות ,גופים ורשויות שונות ואשר לא נבחנו ע"י השותף הכללי באופן עצמאי .התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות
מושפעת ,בין היתר ,מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות השותפות וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים אחרים שעשויים להשפיע על פעילות השותפות והתאגידים המוחזקים על-ידה ,לרבות
גורמים רגולטוריים וגורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי .בנוסף ,לוחות הזמנים לביצוע פעולות שונות בנכסי הנפט אשר לשותפות זכויות בהם ועלות פעולות אלו הינם משוערים
וכוללים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על מידע הקיים אצל השותף הכללי במועד המצגת או מידע שקיבל מהמפעילים בפרוייקטים השונים שבהם שותפים התאגידים המוחזקים של השותפות ,וכולל
הערכות של השותף הכללי בהסתמך על המידע שבידו במועד זה ,אשר יכולות להשתנות בהסתמך על התקדמות הפעולות ,מועד ביצוען בפועל והממצאים שיתקבלו ,וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון
שינוי בתנאי נכסי הנפט ,עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים וכדומה .לפיכך הפעולות שיבוצעו בפועל ,לוחות הזמנים לביצוען ועלותן עשויים להיות שונים באופן
מהותי מן היעדים המוערכים או המשתמעים מהמוצג .בין היתר ,ההערכות בנוגע לסימני פטרוליום (נפט) משמעותיים בשכבת ה Maastrichtian -שבקידוח Tanager-1בבלוק  Kaieteurבגיאנה ,לרבות בדבר עובי
השכבה ,מאפייני הנפט ,המידע באשר ליתר שכבות המטרה שנקדחו ,המועד הצפוי להשלמת הבדיקות הנוספות וניתוח ממצאי הקידוח ותוצאות הבדיקות השונות שנערכו במהלך הקידוח ולאחריו ,וכן בנוגע לאומדן
התקציב הסופי של הקידוח ,מבוססים על מידע ,הערכות והשערות מקצועיות כפי שקיימים נכון למועד הדוח ,שנתקבלו מהמפעילה הקידוח והינם בגדר מידע צופה פני עתיד .ההערכות וההשערות הנ"ל מבוססות על
מידע ראשוני שהתקבל מהקידוח ,לרבות על בסיס הבדיקות שבוצעו כאמור .בשלב זה מדובר בהערכות והשערות בלבד אשר לגביהן לא קיימת כל ודאות .ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ו/או להיות
שונות ,לרבות מהותית ,מההערכות וההשערות הנ"ל ,בין היתר ככל שיצטבר מידע נוסף לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוח ו/או מביצוע הבדיקות הנוספות וניתוח ממצאיהן ו/או כתוצאה ממכלול של
גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז .כמו כן ,מועד תחילת הקידוח בפרוספקט ) Goliathberg Voltzberg North (GVN-1שבבלוק  47בסורינאם הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,אשר לגביו
לא קיימת כל וודאות ,ואשר עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן שונה ,ואשר תלוי ,בין היתר ,במגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלת אישורים רגולטוריים והיתרים הנדרשים
לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים וספקי ציוד ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי ,לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי ים ומזג אוויר ו/או
תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים ,ו/או כתוצאה מהשפעת מגיפת ה Covid-19 -העולמית .בנוסף ,הצפי להחלטת קידוח אקספלורציה שני בבלוק  Kaieteurבגיאנה ולתחילת קידוח שני כאמור הינו בגדר מידע צופה
פני עתיד ,אשר לגביו לא קיימת כל וודאות ,ואשר עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,ואשר תלוי ,בין היתר ,בהמשך לימוד וניתוח החומר הקיים ונתונים נוספים ככל
שיתקבלו ,בקבלת החלטת קידוח על-ידי ועדת התפעול ובתכנון הקידוח ,במגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון עיכוב בקבלת אישורים רגולטוריים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים
וספקי ציוד ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי ,לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי ים ומזג אוויר ו/או תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים ,ו/או
כתוצאה מהשפעת מגיפת ה Covid-19 -העולמית.
השותף הכללי ו/או השותפות אינם מחויבים בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר פרסום מצגת זו.
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קידוח  – Tanager-1תוצאות ראשוניות
נמצאו כמויות נפט משמעותיות
במהלך הקידוח נאסף מידע רב

ממשיכים בקמפיין הקידוחים באגן
3D Seismic
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קידוח  – Tanager-1תוצאות ראשוניות
בשכבת הMaastrichtian-
התגלו כמויות משמעותיות
של נפט; אפשרות לנפט כבד

• עומק מים 2,900 :מטר

• עומק סופי 7,633 :מטר
• אומדן תקציב הקידוח :כ-
 100מיליון דולר
• נדגם כל החתך הפרוספקטיבי

•  16מטר נטו של חולות
איכותיים המכילים נפט
תוצאות הקידוח וניתוחן יתרמו
להבנת שאר הפרוספקטים
להמשך קמפיין הקידוחים

חולות בכמות ובאיכות
גבוהות בהרבה
מההערכות הראשוניות
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איתן אייזנברג
• בקידוח הנוכחי הוכח קיומה של מערכת נפט! ונמצאו בחתך הגיאולוגי
שכבות של חול נקבובי וזאת מעבר למצופה.
לכן
• בוצעו בקידוח בדיקות גיאולוגיות רבות במטרה לשפר
את בחירת המיקום של הקידוחים הבאים.

• הממצאים יאפשרו קליברציה ו אינטרפרטציה מחודשת של הסייסמיקה.
• אין לי ספק שלקראת סוף  2021תתקבל החלטה על קידוח אקספלורציה
שני ברשיון קייצ'ר.
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קמפיין הקידוחים ממשיך

2022

H2/2021

צפי לתחילת קידוח
שני בגיאנה*

Q1/2021

צפי להחלטת
קידוח שני בגיאנה

צפי לתחילת קידוח
 GVN-1בסורינאם

* יובהר כי טרם התקבלה החלטת קידוח כאמור
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תודה!

