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מצגת למשקיעים-
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עתידפניצופהמידע

(השותפות":להלן)מוגבלתשותפותאנרגיה-מודיעיןשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת"

.מידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו

בדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת

.לציבורהשותפותשפרסמה

כולל,כאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהשותפותכללהזובמצגת,

התממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין

,בשותפותהכלליהשותףהערכותעלמבוסס,זהעתידפניצופהמידע.השותפותשלבשליטתהואינהוודאיתאינה

פעילותהלתחוםביחסהערכות,זהובכללזומצגתעריכתבמועדהכללילשותףהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות

באופןהכלליהשותףידיעלנבחנולאאשר,שונותורשויותגופיםידיעלפורסמואשרופרסומיםונתוניםהשותפותשל

אתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.עצמאי

,פעילותהותחוםהשותפותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכןהשותפותפעילות

.הכלליהשותףבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר

הנכללים,בהםהשתתפותזכויותלשותפותאשרהנפטנכסיבמסגרתשונותפעולותלביצועזמניםלוחות,בנוסף

חלקיתאינפורמציהעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכולליםמשועריםהינם,ועלותם,זובמצגת

במועדשבידוהמידעעלבהסתמךהכלליהשותףשלהערכותוכולל,המצגתבתאריךהכלליהשותףאצלהקיימתבלבד

וכןשיתקבלווהממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותעלבהסתמךלהשתנותיכולותאשר,המצגת

לביצועהנדרשיםוהיתריםאישוריםבקבלתעיכוב,הנפטנכסיבתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעותאו/וממגבלות

מהותיבאופןשונותלהיותעשויותומועדןבפועלשיבוצעוהפעולותלפיכך.וכדומהבקבלניםתלות,השונותהפעולות

.המשתמעיםאוהמוערכיםהיעדיםמן

כאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויביםאינםהשותפותאו/והכלליהשותף,

.זומצגתפרסוםלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעל
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 הפרויקט ממוקם במחוזKern 

 San Joaquin-בקליפורניה ב

Basinהמוגדר כ-Major Oil 

Province

 עד היום הופקו באזורSan 

Joaquinמיליארד  12-למעלה מ

של גז טבעי 11TCF-חביות נפט ו

MountainViewפרויקט

MountainView  Project

San Joaquin Basin, Kern County California
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  מייל  12אורכו של שדה הנפט

שטח  ; מייל 4ורוחבו המקסימלי 

הפרויקט מורכב ממאות שטחים  

אשר נחכרו מבעלי זכויות  

המינרלים באזור

  המידע הגיאולוגי הראשוני עליו

התבססו השותפים הוא סקר  

2001סייסמי אשר בוצע בשנת 

ומידע רב מקידוחים אשר בוצעו  

באזור הקרוב לקידוח המתוכנן

ביצעו השותפים בפרויקט  2016-ב

מייל  24עדכני בשטח של D3סקר 

מרובעים  

  הסקר עובד באמצעים מתקדמים

ועל בסיסו ועל בסיס המידע הקודם  

בוצעה הערכת המשאבים וגובש  

פרוספקט לקידוח  

MountainViewפרויקט

MountainView  Project

San Joaquin Basin, Kern County California
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י "אשר בוצע עמותנים לפרויקט ח משאבים "נמסר לשותפות דו26/5/2017-בJon Crawford

מעריך הפועל באזור שנים רבות

שכבות מטרה עיקריות  3-קידוח ל. ח מתייחס לקידוח הראשון בשטח הפרויקט"הדו

Fruitvale, Jewettו-Vedder160-בשטח ממוצע של כAcres(650דונם)

  כמו כן ציין המעריך כי נבחנים מאגרים נוספים בשטח הפרויקט אשר טרם הוערכו על ידו

בשלב זה

ח  "תמצית נתוני הדו

משאביםח"דו
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  מטרות הקידוח הן שכבות של

אבני חול ששקעו בים מגיל  

השכבות  ; אוליגוקן–מיוקן 

בקידוח  )הוכחו כנושאות נפט 

(1959באזור שבוצע בשנת 

  גופי החול מופו בעזרת סקר

עדכניD3סייסמי

 באזור דרום עמקSan 

Joaquin סלע מקור  קיים

–באיכות מעולה שיצר נפט 

Monterey Formation

 הצפוי יהיה באיכות של  הנפט

(נפט קל)30API-כ

MountainViewפרויקט
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בשטחהמתוכנןהראשוןהקידוח

Sunsetלפרוספקטהואהפרויקט

Boulevard;לעומקמתוכנןהקידוח

('מ2,743-כ)9,000Feetשל

מ1.5-כהקידוחתקציבכלסך'$

הקידוחוהכנתהפקהמבחניכולל

שלהכוללחלקה;(עתידיתלהפקה

$'מכחצימודיעין

מראשהפרשותכוללל"הנהתקציב

וכן(contingencies)לתקלות

יוחזרואשרערבויותתשלום

הקידוחהשלמתלאחרלבעלים

חודשלסוףצפויההקידוחתחילת

.השלישיהרבעוןתחילתאויוני

שבועותמספרהקידוחמשך

Sunsetלפרוספקטקידוח Boulevard

MountainView Project

San Joaquin Basin, Kern County California
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  השותפות ממשיכה להתקדם בתכנית העבודה בפרויקט כפי שהתחייבה עם הכניסה

לפרויקט לפני כשנה  

 בידי השותפות יתרת מזומנים מספקת להשתתפותה בקידוחיםGrapevineו-

Mountianview

ב"בהתאם לאסטרטגיה שהותוותה השותפות ממשיכה לבחון פרויקטים נוספים בארה

התמקדות באיתור נכסי נפט וגז בסיכון נמוך אשר אינם בליבת ההשקעות של השחקנים הגדולים

 בינוני–פוטנציאל תזרימי בטווח הקצר

סיכום
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!רבהתודה

:צור קשר
67023אביב -תל, 42קומה , המגדל המשולש, 3מרכז עזריאלי 

972-3-6075155+: טל

972-3-6075684+: פקס

office@Modiin-energy.com :Email

www.Modiin-energy.com
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