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  לכבוד לכבוד
  אביב בע"מ-תלהבורסה לניירות ב רשות ניירות ערך
  2וזת בית רח' אח 22רח' כנפי נשרים 

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

 
 
 ,.נ.א.ג
 

, Mountain Viewפרויקט ב Trinidad 7 לפרוספקט Stenderup 5x-28 קידוחהנדון: 
 "(פרויקט)"ה בקליפורניה, ארה"ב

 
 

דוח הערכת משאבים ( בדבר 2018-01-043951)אסמכתא  2.5.2018בהמשך לדוח המיידי מיום 
-2018-01)אסמכתא  6.5.2018, לדוח המיידי מיום "( בפרוספקטהמשאבים דוחמנובאים )להלן: "

השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות ( בדבר החלטת דירקטוריון 044554
, לדוח "(הקידוח)" Trinidad 7לפרוספקט  Stenderup 55x-28 קידוח אקספלורציהבביצוע 

, לדוח המיידי קידוחהבדבר התחלת ביצוע ( 2018-01-046578)אסמכתא  3.6.2018המיידי מיום 
לבצע מבחני בקשר עם הקידוח לרבות בדבר החלטה  (2018-01-058137)אסמכתא  1.7.2018מיום 

מובא להלן פירוט ההפניה, , אשר המידע הכלול בהם מובא כאן על דרך "(מבחני ההפקההפקה בקידוח )"
 בדבר התכנית לביצוע מבחני ההפקה:

 
 : לא קיים במועד הדוח.אומדן לקצבי הפקה משוערים לפני המבחן א.
 

מחצית החלו ב: מפעילת הקידוח מסרה כי מבחני ההפקה מועד תחילת מבחני ההפקה ב.
 השניה של חודש יולי.

 
סר על ידי מפעילת הקידוח, משך : על פי מידע שנממועד סיום מבחני ההפקה הצפוי 

)ממועד תחילתם( בהתאם לעומק השכבות  מספר שבועות עד כחודש מבחני ההפקה 
 בהן יופק נפט

 
 .הפקהמבחני : סוגי המבחנים שיבוצעו ג.

 
 .דולראלפי  600 -: כתקציב מבחני ההפקה ד.

 
בקידוח  חלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות בשותפות בתקציב מבחני ההפקה

  .1אלפי דולר 164 -כ

                                                 
אשר פורסם ביום  2017 בפרק א' בדוח התקופתי של השותפות לשנת .721.6.ראה סעיף  –אופן החישוב ל  1

 (.2018-01-026506)אסמכתא  20.3.2018
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משכם של מבחני ההפקה בקידוח, עלותם והיבטים אחרים  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

הנוגעים לקידוח מבוססים על הערכות והשערות שנתקבלו ממפעילת הקידוח, והינם מידע צופה 
לגביהן לא קיימת פני עתיד. ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות ש

כל וודאות והן עשויות להתעדכן בהמשך עם התקדמות ביצוע מבחני ההפקה בקידוח ו/או 
כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות 

  כתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים.
 
 

 הינם כדקלמן:בפרויקט ובקידוח עור אחזקותיהם השותפים בפרויקט ושי
 

 קידוחביעור השתתפות ש יעור אחזקה בפרויקטש השותפים בפרויקט
 26.05% 24.75% השותפות

Mountain View Resources, LLC 41.25% 42.25% 
BYLO Properties, LLC 14.389% 14.389% 

Brunner Resources, LLC 1.65% 1.95% 
Compass Global Resources LLC 2.986% 1.486% 

CCF Resources, LLC 1% 1% 
HOPPS Oil Props, LLC 1.5% 1.5% 
Chesed Properties, LLC 1.875% 1.875% 

Garlock Oil, LLC 4.1%  
LAR Oil Company 1.5% 1.5% 

Concordia Resources, LLC - 1.5% 
Eneric Petroleum Group, Inc. - 1.5% 

Tamarack Oil and Gas LLC 
 )המפעיל(

5% 5% 

 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 שותפות מוגבלת -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין
 מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכלליעל ידי רון מאור, 
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