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 שותפות מוגבלת –אנרגיה -מודיעין
 
 

  לכבוד לכבוד
  אביב בע"מ-הבורסה לניירות בתל רשות ניירות ערך
  2רח' אחוזת בית  22רח' כנפי נשרים 

  6525216אביב -תל 95464ירושלים 
  באמצעות מגנ"א באמצעות מגנ"א

 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 כויות נפט בשלושה פרויקטים בקליפורניה, ארה"בניהול משא ומתן לרכישת זהנדון: 
 
 

"(, רוכשי הזכויותכי היא מנהלת, ביחד עם שותפים נוספים )להלן: "השותפות מתכבדת להודיע 
"(, להתקשרות בהסכמים לרכישת מוכר הזכויותמשא ומתן עם צד שלישי בלתי קשור )להלן: "

פורניה, ארה"ב, אשר עיקריהם כמפורט בקלי Kernפרויקטים לחיפושי נפט במחוז  3 -זכויות ב
למיטב ידיעת השותף הכללי, מוכר הזכויות הינו אחת מחברות הנפט הגדולות בארה"ב להלן. 

 מפיקות הנפט הגדולות  בקליפורניה.  5אשר לה עתודות של מאות מיליוני חביות והיא נמנית על 
 

 Cassiniפרויקט  א.
 דונם(.  10,360 -אקר )כ 2,560 -שטח הפרויקט הינו כ

 
( מהזכויות בשכבות )עומקים( מסוימות בשטח 100%)מתוך  65%רוכשי הזכויות ירכשו 

( מהזכויות. קיימת אפשרות 100%)מתוך  31.85%הפרויקט, מתוכם השותפות תרכוש 
שצד שלישי בלתי קשור המחזיק בזכויות בפרויקט יחליט למכור חלק מזכויותיו בפרויקט 

( 100%)מתוך  71.25%כזה עשויים רוכשי הזכויות לרכוש  לרוכשי הזכויות ובמקרה
 ( מהזכויות.100%)מתוך  34.9125%בפרויקט מתוכם השותפות עשויה לרכוש 

 
 ( בפרויקט.100%)מתוך  22.5%מוכר הזכויות ישמש מפעיל הפרויקט ויחזיק 

 
ממנו רכישת הזכויות בפרויקט על ידי השותפות ושותפיה מותנית בכך שרוכשי הזכויות י

( של שני קידוחי אימות בשטח הפרויקט, כשהראשון בהם מתוכנן 100%את עלותם )
 ( מעלות הקידוחים כאמור.100%)מתוך  50% -. השותפות תממן כ1.2.2018להתבצע עד 

 
מיליון דולר, עלות השלמת הקידוח  1.2 -( מוערכת בכ100%עלות של כל קידוח אימות )

 מיליון דולר.  0.75 -ות מבחני הפקה מוערכת בכמיליון דולר ועל 0.6 -מוערכת בכ
 

קידוחי האימות, יישאו כל השותפים בפרויקט בעלות פעולות נוספות  2לאחר השלמת 
 בשטח הפרויקט, בהתאם לחלקם היחסי.

 
חודשים  9קידוחים בשטח הפרויקט, באר כל  8ככל שרוכשי הזכויות ישתתפו במימון 

יהיו זכאים לקבל זכויות, בהתאם לחלקם היחסי, בכל בארות בשנה(, הם  2 -)ולא יותר מ
שטח הפרויקט. השתתפות במימון מספר נמוך יותר של קידוחים בשטח הפרויקט תזכה 

דונם(  647.5 -אקר )כ 160את רוכשי הזכויות בזכויות, בהתאם לחלקם היחסי, בשטח של 
 סביב כל באר שתיקדח.
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 לצדדים שלישיים. 20%גים בשיעור הזכויות בפרויקט כפופות לחובת תשלום תמלו
 

 Shidelerפרויקט  ב.
 דונם(.  3,237.5 -אקר )כ 800 -שטח הפרויקט הינו כ

 
( מהזכויות בשכבות )עומקים( מסוימים בשטח 100%)מתוך  73.5%רוכשי הזכויות ירכשו 

 ( מהזכויות.100%)מתוך  36.75%הפרויקט, מתוכם השותפות תרכוש 
 

שנות ניסיון  33הינה חברה בבעלותו של מהנדס נפט בעל אחד מרוכשי הזכויות, ש
במשרות בכירות בתחום הנפט והגז, מרביתן באזור קליפורניה, תשמש כמפעיל 

  הפרויקט. 
 

 ( בפרויקט.100%)מתוך  25%מוכר הזכויות יחזיק 
 

רכישת הזכויות בפרויקט על ידי השותפות ושותפיה מותנית בכך שרוכשי הזכויות יממנו 
. 1.3.2018( של קידוח אימות בשטח הפרויקט, המתוכנן להתבצע עד 100%ותו )את על

 ( מעלות הקידוח כאמור.100%)מתוך  50% -השותפות תממן כ
 

מיליון דולר ועלות השלמת הקידוח  1 -( מוערכת בכ100%עלות של קידוח האימות )
 מיליון דולר. 0.4 -ומבחני הפקה מוערכת בכ

 
לאחר השלמת קידוח האימות, יישאו כל השותפים בפרויקט בעלות פעולות נוספות 

 בשטח הפרויקט, בהתאם לחלקם היחסי.
 

קידוחים בשטח הפרויקט, הם יהיו זכאים לקבל  5ככל שרוכשי הזכויות ישתתפו במימון 
זכויות, בהתאם לחלקם היחסי, בכל שטח הפרויקט. השתתפות במימון מספר נמוך יותר 

קידוחים בשטח הפרויקט תזכה את רוכשי הזכויות בזכויות, בהתאם לחלקם היחסי,  של
דונם( סביב כל באר שתיקדח, כאשר הקידוח השני בשטח  647.5 -אקר )כ 160בשטח של 

 חודשים מהשלמת הקידוח הראשון. 12הפרויקט צריך להתבצע בתוך 
 

 לצדדים שלישיים. 20%הזכויות בפרויקט כפופות לחובת תשלום תמלוגים בשיעור 
 
 Concordפרויקט  ג.

 -דונם( ובהחלטת השותפים ניתן להגדילו בכ 2,590 -אקר )כ 640 -שטח הפרויקט הינו כ
 דונם(.  12,140.5 -אקר נוספים )כ 3,000

 
( מהזכויות בשטח הפרויקט, מתוכם השותפות 100%)מתוך  73.5%רוכשי הזכויות ירכשו 

 כויות.( מהז100%)מתוך  36.75%תרכוש 
 

  ישמש גם כמפעיל של פרויקט זה.  Shidelerהמפעיל של פרויקט 
 

 ( בפרויקט.100%)מתוך  25%מוכר הזכויות יחזיק 
 

רכישת הזכויות בפרויקט על ידי השותפות ושותפיה מותנית בכך שרוכשי הזכויות יממנו 
. 1.7.2018( של קידוח אימות בשטח הפרויקט, המתוכנן להתבצע עד 100%את עלותו )

 ( מעלות הקידוח כאמור.100%)מתוך  50% -השותפות תממן כ
 

אלפי דולר ועלות השלמת הקידוח  300 -( מוערכת בכ100%עלות של הקידוח האימות )
 אלפי דולר. 150 -ומבחני הפקה מוערכת בכ

 
לאחר השלמת קידוח האימות, יישאו כל השותפים בפרויקט בעלות פעולות נוספות 

 תאם לחלקם היחסי.בשטח הפרויקט, בה
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השתתפות במימון קידוח תזכה את רוכשי הזכויות בזכויות, בהתאם לחלקם היחסי, 
בשטח הפרויקט. כל קידוח נוסף בשטח הפרויקט בו ישתתפו רוכשי הזכויות יזכה את 

 2,590 -אקר )כ 640רוכשי הזכויות בזכויות, בהתאם לחלקם היחסי, בשטח נוסף של 
קדח, כאשר הקידוח השני בשטח הפרויקט צריך להתבצע בתוך דונם( סביב כל באר שתי

 חודשים מהשלמת הקידוח הראשון. 12
 

 לצדדים שלישיים. 20%הזכויות בפרויקט כפופות לחובת תשלום תמלוגים בשיעור 
 

בזאת כי במועד הדיווח אין כל וודאות אם ומתי המשא ומתן ישתכלל  מובהר ספק הסר למען
 מה יהיו תנאיהם ו/או המבנה הסופי של העסקאות. לכלל הסכמים מחייבים ו

 
בכוונת השותף הכללי בשותפות לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של 
השותפות לצורך קבלת החלטה להשקעה בפרויקטים האמורים. במסגרת זימון האסיפה יכללו 

 .פרטים נוספים ביחס לפרויקטים האמורים
 

אות כי אכן ייחתמו הסכמי העברת זכויות מחייבים בין הצדדים וכי העסקאות מובהר, כי אין ווד
 נשוא הסכמי העברת הזכויות האמורים )שתיהן או אחת מהן( תצאנה לפועל.

 
 

 בכבוד רב,
 

 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין
 שותפות מוגבלת -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין

 דירקטוריון השותף הכללימנכ"ל וסגן יו"ר על ידי רון מאור, 
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