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 , בקליפורניה, ארה"בGrapevineפרויקט בשל השותפות החזקה השיעור שינוי בהנדון: 
 "(פרויקטה)"

 
 

)אשר המידע  (2018-01-001743 )אסמכתא 7.1.2018בהמשך לדוח המיידי של השותפות מיום 
הגדלת שיעור החזקתה של השותפות בפרויקט בדבר , האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה(

 -"(, מהשותפים הרוכשיםכתוצאה מרכישת זכויות בפרויקט, על ידי חלק מהשותפים בפרויקט )"
Juneau Exploration, L.P. "(Juneau"מתכבדת השותפות ", בהתאמהרכישת הזכויות" ו ,)

 כדלקמן:לעדכן 
 
 California Resources Petroleum Corporation -הוסכם בין השותפים הרוכשים ו .1

"(CRPC ,)"שותפה אף היא בפרויקט, כי  האשר חברה קשורה שלCRPC  אף תשתתף
הרוכשים יעביר לה חלק יחסי  ויות ובהתאם לכך כל אחד מהשותפיםהיא ברכישת הזכ

 "(.CRPC -הזכויות המועברות לשרכש בפרויקט במסגרת רכישת הזכויות )" מהזכויות
 
תשלם לכל אחד מהשותפים הרוכשים  CRPC ,CRPC -לזכויות המועברות ל בתמורה .2

בקשר עם חלקו היחסי בזכויות  חלק היחסי בהוצאות העבר שהוציאההחזר של 
 אלפי דולר.  192 -הינו כ בסכום זה, כאשר חלקה של השותפות CRPC -המועברות ל

 
3. CRPC אשר השותפים הרוכשים התחייבו תמלוגים ה היחסי בקתשתתף בהתאם לחל

 Chardonnayמבאר  3%שטח הפרויקט, בשיעור על ידם ממנפט שיופק  Juneau -לשלם ל

47X-35 4.1.2018, כאמור בדוח המיידי מיום מיתר שטחי הפרויקט 0.5% -ו. 
 
 

השותפים בפרויקט ושיעור , CRPC -מועברות להזכויות ההעברת  וטרם נכון למועד הדוח
 מן:קאחזקותיהם הינם כדל

 23.5% –השותפות 

Grapevine Energy LLC – 35% 
BYLO Grapevine Holdings LLC – 11.8125% 

California Resources Production Corporation – 25% 
FGE OIL, LLC – 4.6875% 
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, השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם הינם CRPC -ועברות להעברת הזכויות המלאחר 
 מן:קכדל

 22.3125% –השותפות 

Grapevine Energy LLC – 33.75% 
BYLO Grapevine Holdings LLC – 10.7344% 

California Resources Production Corporation – 25% 
California Resources Petroleum Corporation – 3.5156% 

FGE OIL, LLC – 4.6875% 
 

 
 
 

 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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