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, Mountain Viewפרויקט ב Cayenneפרוספקט ל Thomson72X-8 קידוחהנדון: 
 "(פרויקטה)" בקליפורניה, ארה"ב

 
 

דוח הערכת ( בדבר 2018-01-021136)אסמכתא  5.3.2018בהמשך לדוח המיידי של השותפות מיום 
לדוח המיידי מיום , בשטח הפרויקט Cayenneפרוספקט מנובאים )פרוספקטיביים( במשאבים 
השותף הכללי בשותפות לאשר ( בדבר החלטת דירקטוריון 2018-01-022345)אסמכתא  8.3.2018

 Cayenneפרוספקט ל Thomson72X-8 אקספלורציהאת השתתפות השותפות בביצוע קידוח 
-2018-01 )אסמכתא 19.3.2018של השותפות מיום  ולדוח המיידי "(הקידוח)" בשטח הפרויקט

מתכבדת השותפות  האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה(,)אשר  קידוחההתחלת ( בדבר 026050
( מטר 2,621 -רגל )כ 8,600הגיע לעומק  מפעילת הפרויקט כי הקידוחלהודיע כי נמסר לה על ידי 

ולכן נמצא כי ניתוח ממצאי הקידוח עולה כי נתגלו סימני הידרוקרבונים לא משמעותיים וכי מ
 (.Plug & Abandon) שהקידוח ייאטם ויינטלאור האמור,  (.Dry Holeהקידוח הוא קידוח יבש )

 
 ח.ימשיכו ללמוד את נתוני הקידוים בקידוח השותפ

 
לשותפים בקידוח שאחרי ניתוח  המסרת הפרויקט מפעיל :הסיבות להחלטה על נטישת הקידוח

 SIDE WALL-כל הממצאים שנאספו במהלך הקדיחה והלוגים החשמליים )כולל גלעיני 

CORE )לאטום  צהמליולפיכך היא ה לא נמצאו בקידוח כמויות מסחריות של הידרוקרבונים
  ולנטוש את הקידוח. 

 
חלקם בפועל של  דולר.מיליון  1 -הן כ נטישה, כולל עלויות איטום וקידוחסך כל הוצאות ה

הוצאות שיקום . אלפי דולר 260 -כהינו  סכום האמורשל השותפות במחזיקי הזכויות ההוניות 
  ח כלולות בסכומים האמורים.אתר הקידו

 
הצפויות  ההערכות דלעיל בדבר הסכומים הכספיים וההוצאות - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ההערכות . , והינם מידע צופה פני עתידתמבוססים על הערכות והשערות שנתקבלו ממפעיל
וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן 
עשויות להתעדכן בהמשך כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה 

 ם.טבעי, לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליישל נפט וגז 
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 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% 

Mountain View Resources, LLC – 41.25% 
BYLO Properties, LLC – 14.389% 

Garlock Oil, LLC – %4.11 

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

 מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללירון מאור, על ידי 
 

                                                 
מושעה עד פרויקט ב Garlock Oil, LLCנכון למועד דוח זה, אינטרס למיטב ידיעת השותף הכללי,   1

ככל שהיא לא תשלם חובות כאמור היא לא תוכל להשתתף בקידוח בארות חדשות  לתשלום חובות עבר.
 בפרויקט.  Garlock Oil, LLCלים מגעים לקבלת זכויותיה של בשטח הפרויקט. השותפים בפרויקט מנה
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