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  בה אין ,כאמור הצעות לקבלת הזמנה או ("גלוב" או "השותפות" :להלן) מוגבלת שותפות (.ד.ח.י) אקספלוריישן גלוב של הערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינה המצגת

 .מידע למסירת ורק אך נועדה והיא לבצע התחייבות או מצג משום

 .לציבור השותפות שפרסמה בדיווחים לעיין הצורך את להחליף מיועדת ואינה בלבד ונוחות תמצית לשם נערכה זו מצגת

  אחר ומידע ואומדנים הערכות ,מטרות ,תחזיות ,היתר בין ,כולל ,כאמור מידע .1968-ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע השותפות כללה זו במצגת

  הכללי השותף הערכות על מבוסס ,זה עתיד פני צופה מידע. השותפות של בשליטתה ואינה וודאית אינה התממשותם אשר ,עתידיים עניינים או לאירועים המתייחס

  אשר ופרסומים ונתונים השותפות של פעילותה לתחום ביחס הערכות ,זה ובכלל זו מצגת עריכת במועד הכללי לשותף הידוע מידע על ,היתר בין ,המתבססות ,בשותפות

  ,היתר בין ,תושפע עתיד פני הצופה המידע של התממשותו אי או התממשותו .עצמאי באופן הכללי השותף ידי על נבחנו לא אשר ,שונות ורשויות גופים ידי על פורסמו

 ניתנים אינם אשר ,פעילותה ותחום השותפות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית בסביבה מהתפתחויות וכן השותפות פעילות את המאפיינים הסיכון מגורמי

 .הכללי השותף בשליטת מצויים אינם ואשר מראש להערכה

 עתיד פני צופה מידע וכוללים משוערים הינם ,זו במצגת הנכללים ,בהם השתתפות זכויות לשותפות אשר הנפט נכסי במסגרת שונות פעולות לביצוע והעלויות זמנים לוחות

 במועד שבידו המידע על בהסתמך הכללי השותף של הערכות וכולל ,המצגת בתאריך הכללי השותף אצל הקיימת בלבד חלקית אינפורמציה על והמבוסס וודאי אינו אשר

  רבות חיצוניות השפעות או/ו ממגבלות וכן שיתקבלו הממצאים ,בפועל ביצוען מועד ,הפעולות התקדמות כגון ,רבים גורמים על בהסתמך להשתנות יכולות אשר ,המצגת

  ,בפועל שיבוצעו הפעולות לפיכך .וכדומה קבלנים ,במפעיל תלות ,השונות הפעולות לביצוע הנדרשים והיתרים אישורים בקבלת עיכוב ,הנפט נכסי בתנאי שינוי כגון

 .המשתמעים או המוערכים היעדים מן מהותי באופן שונות להיות עשויות ומועדן עלויותיהן

 .זו מצגת פרסום לאחר שיחולו נסיבות או אירועים שישקפו מנת על ,כאמור הערכה או/ו תחזית כל שינוי או בעדכון מחויבים אינם השותפות או/ו הכללי השותף

 מידע צופה פני עתיד
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 גיאולוגיים במבנים ,יבשתיים בקידוחים התמקדות
  לשכבות גיאולוגי דמיון עם ,וגדולים עמוקים ,עתיקים

 ובישראל בסוריה נפט או/ו הפרסי במפרץ גז המפיקות

 משכבת מסחרית הפקה בוצעה אלו בשכבות בישראל
 בהצלחה נקדח 2 אופק וקידוח מגד בשדה הטריאס

 הפרם ושכבת הטריאס שכבת דרך

  פוטנציאל בעלות העמוקות היבשתיות המטרות
 משמעותי

 ישראל
 בסיכון או מוכחות עתודות עם בנכסים התמקדות

 נמוך

  קצר בזמן מסחרית להפקה להגעה פוטנציאל
 נמוכה ובהשקעה

 הנכסים לפיתוח גם ישמשו מהפקה מזומנים תזרימי
 .נוספים נכסים ולרכישת

  במחירים והפקה קידוח זכויות לרכישת הזדמנויות ניצול
 .אטרקטיביים

 ב"ארה ובדרום בקליפורניה גיאוגרפי מיקוד

 הברית ארצות

ב"חיפושי נפט וגז בישראל וארה  
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 השותפותמגיעות מעת לעת לידיעתה של , ב"בדגש על קליפורניה ודרום ארה, ב"בארה, השקעה מעניינותהזדמנויות 

של תשתית הולכה וזיקוק וזמינות , ויציב תוך פתיחת השוק לייצואביקוש מקומי רחב , ודאות רגולטורית: ב מתקיים שילוב של תנאים נוחים"בארה
 קבלנים וציוד

 והפקהב מעודדת פעולות קידוח "מדיניות הממשל בארה

 והפקהפיתוח , התייצבות עלויות אקספלורציה

 2018הפחתת מס החברות בתוקף מתחילת 

 ב"הזדמנויות השקעה בארה 
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 נכסי השותפות
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 מ"גלוב חיפושי נפט בע
הכללי השותף  

 אקספלוריישןגלוב 
 שותפות מוגבלת

 המוחזק באמצעות 
 Globe Exploration 
 USA Inc. 

 אסקולה 
 ,סנטה ברברה 

 ב"ארה

 אופק חדש 
 ישראל 

 יהל חדש 
 ישראל 

 :נכסי נפט



 (1מיליון חביות 50 -כ)בעל רזרבות נפט מוכחות  ,Casmaliaמשדה  חלקשהם , דונם 7,365 -מהזכויות בשטח של כ 90% -לשותפות החזקה ב

 'מ 1,400 -ושל כ' מ 900 -בעומקים רדודים של כ, המפיקות בשטחים סמוכים בשדה, בשטח קיימות שתי שכבות מטרה

 U.S. Department of The Interior U.S. Geological Survey :השותפות שבבעלות לחלק רק ולא במלואו לשדה המתייחס מקור1.
Preliminary Petroleum Geology Background and Well Data for Oil Samples 1 In The Cooperative Monterey Organic 

Geochemistry Study, Santa Maria and Santa Barbara-Ventura Basins, California 
 040873-01-2018 אסמכתא מספר 2018/4/25 -ה בתאריך שפורסם ,השדה של מלא פיתוח על המתבסס ,רזרבות דוח ראה לפירוט2.

Escolle - Casmalia Oil Field - California 
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 דולר 327,000,000 -חלק ההכנסות המיוחס לשותפות של כ

 דולר 70,000,000 -של כהחזר השקעות ומיסים , תמלוגים, הוצאותרווח לאחר 

 :NSAI 2, שהוכן על ידי מעריך בלתי תלוי, דוח רזרבות

Proven Discovery 

http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1158001-1159000/P1158160-00.pdf
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1158001-1159000/P1158160-00.pdf
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1158001-1159000/P1158160-00.pdf
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1158001-1159000/P1158160-00.pdf
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1158001-1159000/P1158160-00.pdf


 1שווי

PV10% 
 1שווי

PV0% 
של   חלקה

 השותפות
  כ"סה

 בפרויקט
 רזרבות קטגוריית 

 אלפי דולר 
 ב"ארה

 אלפי דולר 
 ב"ארה

 אלפי חביות
MBBL 

 אלפי חביות
 MBBL 

13,895 31,125 2,801 3,112 
 מפותחות מוכחות לא

 (Proved Undeveloped Reserves) 

12,440 29,550 2,459 2,732 
 צפויות

(Probable Reserves) 

 כ מוכחות וצפויות"סה 5,844 5,260 60,675 26,334
(Proved + Probable Reserves) 

3,669 9,684 832 924 
 אפשריות

(Possible Reserves) 

30,003 70,359 6,092 6,768 
 כ מוכחות צפויות ואפשריות"סה

(Proved+ Probable+ Possible) 

, (לצדדים שלישיים ולשותף הכללי)לאחר ניכוי תמלוגים , בפיתוח מלא של השדה, אומדן החלק המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות – 1
מס הכנסה בישראל ולפני מס , מיסי חברות בקליפורניה ופדראליים, ad valorem tax, מיסי הפקה, הוצאות תפעול, עלויות נטישה, החזר השקעות

מספר   25/4/2018 -ראה דוח רזרבות שפורסם בתאריך ה, 20%-ו 15%, 5%לשיעורי היוון נוספים של . 10%ושל  0%מהוון בשיעור של , דיבידנד
 2018-01-040873אסמכתא 

הן העתודות הנוספות שאינן צפויות להיות מופקות באותה מידה כמו העתודות הצפויות בצירוף   (Possible Reserves)עתודות אפשריות  –אזהרה 
שהכמויות שיופקו בפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות העתודות המוכחות  10% יש סיכוי של; (Probable Reserves)כמות העתודות הצפויות 

(Proved Reserves) , בצירוף כמות העתודות הצפויות(Probable Reserves)  ובצירוף כמות העתודות האפשריות(Possible Reserves). 

 NSAIתמצית דוח רזרבות 

 חבית/$ 56.2השווי מבוסס על ממוצע מחיר של 

 חבית/$ 65 -ב כ"בארה WTIמחיר נוכחי של נפט גולמי 
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 (כמפורט בדוח)bbl/$רגישות למחיר חבית 

70,000,000$  

56.2$  
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 *Escolleהפעילות המתוכננת בפרויקט 
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ביצוע שני קידוחי  
 פיתוח

משך ביצוע כחודש 
 עבודה

בהתאם לתוצאות  
ביצוע  , הקידוחים

 מבחני הפקה

השלמת הבארות  
הקמת מתקן הפקה  

 זמני

הפקה  

 קיימת

הפקה  

 קיימת

 'איזור הפיתוח בשלב א

 הוןלגיוס בחודשים הקרובים בכפוף * 

ft US 

 *כל אחד לשתי שכבות המטרה, ביצוע שני קידוחי פיתוח



 בקליפורניה Casmaliaבשדה הנפט  Escolleייעוד תמורת הגיוס הינה מימון פיתוח פרויקט 

 הגיוסביצוע של עד שני קידוחי פיתוח בהתאם לתוצאות  :  שלב ראשון

 זמניפעולות השלמת הבארות והקמת מתקן הפקה , יבוצעו מבחני הפקה, בכפוף לתוצאות חיוביות של לוגים בקידוחים :  שלב שני

 השנישייעודו כרית בטחון למימון השלב , 2דולר' מ 1.5הועמד לשותפות קו אשראי של 

 בישראלכספי הגיוס אינם מיועדים לקידום תוכניות עבודה ברישיונות השותפות 

 'אג 90-לא יפחת מהאפקטיבי ש ועד שלוש סדרות של כתבי אופציה כאשר מחיר היחידה "ההנפקה הקרובה תהיה במבנה של יה

1היקף וייעוד הגיוס  
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 (  "גלוב"או " השותפות: "להלן)שותפות מוגבלת .( ד.ח.י)המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של גלוב אקספלוריישן . 1
 .אין בה משום מצג או התחייבות לבצעה הנפקה כאמור והיא נועדה אך ורק למסירת מידע, או הזמנה לקבלת הצעות כאמור     

 .האסיפה הכלליתלאישור כפוף הסכם קו האשראי . 2



 .חדש יהל וברישיון 1חדש אופק ברישיונות 20% של החזקה

 ההפקה ממבחני 6,500,000$ של סך עד ,השותפות של חלקה את גם ,לממן התחייב חדש אופק לרישיון השותף
 אופק בקידוח

 של פעימות בשתי שיושקעו ,400,000$ של סך עד ,השותפות של חלקה את גם ,לממן התחייב יהל לרישיון השותף
 ברישיון העבודה להתקדמות בהתאם ,200,000$

 נכסים בישראל

-
10
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 : משמעותי פוטנציאל על מצביעים הרישיונות של המשאבים דוחות

 מהרישיון 100%-ל ונפט קונדנסט חביות מיליון 30 -וכ גז  1.1TCF -כ :2חדש אופק רישיון

 מהרישיון 100%-ל ונפט קונדנסט חביות מיליון 181 -וכ גז  2.2TCF -כ : 3חדש יהל רישיון

 .22.5%-ל חדש אופק ברישיון החזקתה את להגדיל הזכות לגלוב1.

 .2018-01-054888 -ו 2018-01-054891 אסמכתא 24.6.2018 מיום מיידיים דיווחים ראה לפירוט .15-17%-כ הינו ההוניות הזכויות בעלי של חלקם שיעור  .ברישיונות (ופרם טריאס) המטרה שכבות בשתי מצרפי הינו הפוטנציאל2.

 2018-01-054885 אסמכתא 24.6.2018 מיום מיידי דיווח ראה לפירוט .15-17%-כ הינו ההוניות הזכויות בעלי של חלקם שיעור .הפוטנציאל את לאמת  קידוחים מספר וידרשו ברישיון המבנים בשלושת הפוטנציאל לסך מתייחס3.



 סיכום
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 דולר 'מ 70 -של כורווח נקי נומינלי מיליון חביות  6 -של כבהיקף , תלוישהוערכו על ידי מעריך בלתי , ואפשריותמוכחות צפויות מכיל רזרבות  Escolleשדה 

 קידוחים ומבחני הפקה יחלו בכפוף למימון ויבוצעו בהדרגתיות בהתאם לממצאים

 דולר עבור מבחני הפקה והשלמת בארות' מ 1.5לשותפות הועמד קו אשראי של 

 תזרים חיובי מהותי, משך זמן קצר להפקה מסחרית

 הנוכחייםצפי להחזר השקעה קצר בתנאי השוק 

 שני רישיונות יבשתיים עם פוטנציאל משמעותי

 דולר' מ 6.5 -השותף מחויב למימון מלוא הוצאות ברישיון אופק עד ל

 לגלוב ניסיון מוכח בקידוחים יבשתיים עמוקים בישראל

 ישראל

 הברית ארצות

 וניהול ביצוע ,רגולציה ,גיאולוגיה :דיספלינות במגוון ,נסיון שנות עשרות עם ,מיומן מקצועי צוות

 הנהלה

 מקומית ורגולציה פטרופיזקיה ,הפקה מתקני הנדסת ,נפט הנדסת , בארות והפעלת בקידוח רבות נסיון שנות בעל ,בקליפורניה מפעיל



 !תודה
 

 :לקשרי משקיעים
 03-5755123סייבל השקעות 

 03-6858555אוורסט בנקאות להשקעות 
  

:למידע נוסף  
www.goe.co.il 
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