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 , בקליפורניה, ארה"בMountain Viewפרויקט ב Rennie 47X-Cattani-15 קידוחהנדון: 
 "(פרויקטה)"

 
 

 16.7.2017מיום  ,(2017-01-065985 )אסמכתא 28.6.2017מיום  םהמיידי ותבהמשך לדוח
 13.8.2017(, מיום 2017-01-074268)אסמכתא  17.7.2017(, מיום 2017-01-073761)אסמכתא 
 5.12.2017( ומיום 2017-01-084127)אסמכתא  26.9.2017(, מיום 2017-01-069652)אסמכתא 
בשטח  Cattani-Rennie 47X-15קידוח אקספלורציה (, בקשר עם 2017-01-108928)אסמכתא 

 לאור קצב ההפקה של באר הקידוח,מתכבדת השותפות להודיע כי , "(הקידוחהפרויקט )"
 נטישה זמנית ( לצורך "Suspension"השעיית הבאר )המליץ מפעיל הפרויקט על  
("Temporary abandonment") .של הקידוח 
 

, בימים אלו( ט בוחניםאשר השותפים בפרויק)לאחר שיבוצעו קידוחים נוספים בשטח הפרויקט 
תבוצע הערכה מחדש של הקידוח הנ"ל, בהסתמך, בין היתר, על מידע שיתקבל מקידוחים נוספים 

 .כאמור אשר עתידים להיקדח, בין היתר, לאותה שכבה אליה נקדח הקידוח
 

הינה בגדר התכנית לביצוע קידוחים נוספים בשטח הפרויקט  - עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה
 על המבוססים, 1968 -תחזית והערכה הצופים פני עתיד כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח

השותפות, המבוססות, בין היתר, על מידע שהתקבל ממפעיל  של והשערות מקצועיות תוהערכ
. התכנית כאמור עשויה בהמשך להתעדכן עשויות והן וודאות כל קיימת לא שלגביהןהפרויקט, 

מש כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שלא להתמ
אשר לא ניתן להעריכם מראש ו/או אשר אינם בשליטת השותפות לרבות מכלול של גורמים 
הקשורים בפרויקטים של חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי, ובכלל זה כתוצאה מתנאים תפעוליים 

 או תנאים רגולטוריים.ומקצועיים ו/או תנאי שוק ו/
 

 השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן:
 24.75% –השותפות 

Compass Global Resources LLC – 2.986% 
CCF Resources, LLC – 1%  

HOPPS Oil Props, LLC – 1.5%  
Chesed Properties, LLC – 1.875% 
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Mountain View Resources, LLC – 41.25% 
BYLO Properties, LLC – 14.389% 

Garlock Oil, LLC – 4.1% 
Brunner Resources, LLC - 1.65% 

LAR Oil Company – 1.5% 
Tamarack Oil and Gas LLC  )5% –)המפעיל 

 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 שותפות מוגבלת -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין
 גן יו"ר דירקטוריון השותף הכללימנכ"ל וסעל ידי רון מאור, 
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