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מידע צופה פני עתיד

והיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(השותפות":להלן)מוגבלתשותפותאנרגיה-מודיעיןשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת•

.מידעלמסירתורקאךנועדה

.לציבורהשותפותשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת•

,הערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כולל,כאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהשותפותכללהזובמצגת•

שלבשליטתהואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעואומדניםשונותפעולותלביצועזמניםלוחות

עריכתבמועדהכללילשותףהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות,בשותפותהכלליהשותףהערכותעלמבוסס,זהעתידפניצופהמידע.השותפות

ידיעלנבחנולאאשר,שונותורשויותגופיםידיעלפורסמואשרופרסומיםונתוניםהשותפותשלפעילותהלתחוםביחסהערכות,זהובכללזומצגת

פעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.עצמאיבאופןהכלליהשותף

ואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהותחוםהשותפותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכןהשותפות

.הכלליהשותףבשליטתמצוייםאינם

משועריםהינם,ועלותם,זובמצגתהנכללים,בהםהשתתפותזכויותלשותפותאשרהנפטנכסיבמסגרתשונותפעולותלביצועזמניםלוחות,בנוסף•

שלהערכותוכולל,המצגתבתאריךהכלליהשותףאצלהקיימתבלבדחלקיתאינפורמציהעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכוללים

והממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותעלבהסתמךלהשתנותיכולותאשר,המצגתבמועדשבידוהמידעעלבהסתמךהכלליהשותף

,השונותהפעולותלביצועהנדרשיםוהיתריםאישוריםבקבלתעיכוב,הנפטנכסיבתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעותאו/וממגבלותוכןשיתקבלו

.המשתמעיםאוהמוערכיםהיעדיםמןמהותיבאופןשונותלהיותעשויותומועדןבפועלשיבוצעוהפעולותלפיכך.וכדומהבקבלניםתלות

פרסוםלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעל,כאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויביםאינםהשותפותאו/והכלליהשותף•

.זומצגת



סולטןצחי 
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כללי–מודיעין אנרגיה 

מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
מבנה בעלות

18.36%אי די בי   10.99%צחי סולטן  

3.44%מודיעין ניהול ואחרים   67.21%ציבור 

מודיעין אנרגיה ניהול 
שותף כללי

מודיעין אנרגיה        
שותפות מוגבלת

נכסי נפט  

IDBאחריםפיתוח

71%29%

ניהול השותפות
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ביסוס מעמדה של מודיעין כבעלים של פורטפוליו נכסי נפט מניבים במדינות מפותחות יחד עם שותפים מקומיים  

כך , פורטפוליו הנכסים גובש לאחר סינון מיפוי ובדיקה של עשרות פרויקטים ומתאפיין ברמת סיכון גיאולוגי נמוכה וחשיפה כספית מועטה

שפיתוח הבארות הראשונות ישמש כמקור מימון להתרחבות עתידית ולקידוחי המשך

אסטרטגיה
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האזור הפעיל ביותר , Kern County-מיקוד גיאוגרפי ב

מיליארד12במחוז הופקו עד היום ; מבחינת הפקת נפט בקליפורניה

של גז טבעי11TCF-נפט ו

פיזור סיכון המאופיין בהשקעות יחד עם שותפים  

מודיעין חברה לשותפים מהשורה הראשונה; מקומיים איכותיים

חלקם נמנה על המפיקים הגדולים בקליפורניה  

California Resources (NYSE: CRC) & Aera Energy

ביצוע פרויקטים באזורים בעלי תשתית קיימת בהם מתאפשר

פרק זמן קצר בין תגלית להפקה והחזר השקעה מהיר

איתור פרוספקטים ברמות סיכון ועלויות נמוכות

המודל העסקי  
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מיקום הפרויקטים

MOUNTAIN VIEW
GRAPEVINE

CASSINI, SHIDELER 
& CONCORD



Chardonnay I

הפקה סדירה מתקני קבע

Chardonnay II

קידוח צפוי במהלך  

I-2019רבעון 

Bordeaux

הפקה סדירה  

מתקנים זמניים
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הפרויקטים

Trinidad 7 (26%)אימות

תחילת קידוח בימים הקרובים

Trinidad 7 (26%) 

הפקה סדירה מתקנים זמניים  

(חביות635' ממוצע יומי באר אוק)

ב"נכסי נפט בארה

Grapevine – 22.3%

הפקה מסחרית

Mountain view – 24.75%

הפקה מסחרית

Shideler

37.5%

קידוח צפוי ברבעון שני  

2019

Cassini

36.5%

המשך מבחני הפקה  

Concord

37.5%

קידוח צפוי במהלך הרבעון  

חביות655' בארות אוק2ממוצע יומי הנוכחי



טבלה מסכמת-נכסי הנפט 

הערותנתוני דוח משאביםסטטוסשיעור החזקה

Grapevineפרויקט 
CRPCבשיתוף עם 

22.3%

קידוח שלישי ברבעון ראשון  , בארות מפיקות2
צפי לתכנית  ' ; מ5.5-עלות קידוח  כ2019

פיתוח ודור רזרבות במחצית הראשונה של  
2019

12-כ( C2)תגלית מסחרית משאבים מותנים 
14.8.18חביות על פי דוח מיום ' מ

125-עד כה הופקו בפרויקט כ
בעלות הפקה , חביות' א
$ 25-כ(מתקנים זמניים)

עם המעבר למתקני  . לחבית
קבע עלויות ההפקה אמורות  

משומעותילרדת באופן 

Trinidad 7פרוספקט 
Mountain Viewבפרויקט 

26.05%
2-ביצוע קידוח שני בעלות כ, באר אחת מפיקה

צפי לתכנית פיתוח ודוח רזרבות במחצית  ' $; מ
2019הראשונה של 

17-כ( C2)תגלית מסחרית משאבים מותנים 
על פי דוח מיום  Cattaniמיליון חביות בשכבת 

3.10.2018

'  א65-עד כה הופקו בפרויקט כ
מתקנים  )חביות בעלות הפקה 

העלויות  ; לחבית$ 15-כ( זמניים
ירדו עם המעבר למתקני קבע

 Cassiniפרויקט 
Aeraבשיתוף עם 

35.6%

בשלב מבחני הפקה ; התגלו סימני נפט בקידוח
–היעד . אשר יימשכו בחודשים הקרובים

IIהשגת קצב הפקה אשר יצדיק קידוח באר 
. והמשך פיתוח השדה

חביות  ' מ24.2-משאבים פרוספקטיביים כ
(50P )לפני ביצוע  )5.3.2018י דוח מיום "עפ

(קידוח

נפט וגז מופקים ונמכרים  
. במהלך המבחנים

 Concordפרויקט 
Aeraבשיתוף עם 

37.5%
כולל  )' $ מ1.1-אשר עלותו כIלפני קידוח 

(השלמה והכנה למבחני הפקה

חביות  ' מ15-משאבים פרוספקטיביים כ
(50(Pשכבות מטרה בטווח הסתברות  4-ב

9.10.2018על פי דוח מיום % 27-20של 

קידוח ראשון מתוכנן לרבעון  
הנוכחי

Shidelerפרויקט 
Aeraבשיתוף עם 

Iלפני קידוח 37.5%
חביות  ' מ35-משאבים פרוספקטיביים כ

(50P  )שכבות מטרה בטווח הסתברות  5-ב
29.8.2018מיום על פי דוח 52-15%של 

קידוח ראשון מתוכנן לרבעון  
2019שני 
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הגיוס הנוכחי וצפי ההכנסות מבארות מפיקות צפויים לממן את כל תכניות  

2019-העבודה הקיימות בנכסי השותפות ב
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מודיעין ממשיכה ליישם בהצלחה את אסטרטגיית ההשקעה וביססה מעמד כשותפה בפורטפוליו נכסים•

:NYSE)-עם שותפים מובילים מהשורה הראשונה  CRC) California Resources Corporation

Aera Energy &

בכמויות גדולותשבו תשתית רחבת היקף והפקה Kernהפורטפוליו הנוכחי מרוכז במחוז•

י הוזלת"עבהם מודיעין תפעל להמשך פיתוח נכסים מניבים ולמיצוי פוטנציאל ההפקה הקיים•

והיקף ההשקעה בין תגליתמשך הזמן; עלויות באמצעות חיבור לתשתיות קיימות

מינימליים והחזר ההשקעה מהירמסחרית הינםלהפקה 

מחזור ההכנסות; לטובת תכניות הפיתוח העתידיותהקידוחים המפיקים מייצרים תזרים מזומנים •

בהשוואה' $ מ1.2-ברבעון האחרון  כ

ברבעון הקודם' $ מ0.35-ל

סיכום



!תודה רבה


		2018-11-27T11:27:50+0000
	Not specified




