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לכבוד לכבוד
הבורסה לניירות בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך

רח' אחוזת בית 2 רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב 6525216 ירושלים 95464

באמצעות מגנ"א באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: קידוח הערכה Stenderup 53-28 לפרוספקט Trinidad 7 ("הקידוח") בפרויקט 
Mountain View, בקליפורניה, ארה"ב ("הפרויקט") - עדכון

מובהר כי דיווח זה אינו מנוי בתוספת ה-11 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
תש"ל-1970

בהמשך לדוח המיידי של השותפות מיום 10.12.2018 (אסמכתא 120435-01-2018), השותפות 
מתכבדת לעדכן כי מפעילת הפרויקט עדכנה כדלקמן:

ביום 13.12.2018 הגיע הקידוח לעומקו הסופי – 11,242 רגל (כ-3,160 מטר).  .1

מניתוח כל המידע שנאסף כולל לוגים חשמליים שבוצעו בקידוח, עלה כי הקידוח חצה  .2
שבר לא ממופה ולפיכך לא הגיע למאגר הנפט שנמצא בקידוח  56X-28 Stenderup שהיה 

יעד הקידוח. 

בוצע ניתוח גיאולוגי של הממצאים ומפעילת הקידוח ממליצה, על מנת לחזור לאזור שבו  .3
נמצא מאגר הנפט האמור, לבצע קידוח Side Track (קדיחה הצידה מתוך חור הקידוח 
הקיים) ("קידוח ה-Side Track") מעומק של כ-4,000 רגל (כ- 1,220 מטר) כאשר 
העומק הסופי המתוכנן של קידוח ה- Side Track הינו כ- 10,365 רגל (כ- 3,160 מטר). 
במהלך קידוח ה- Side Track ובהתאם לממצאים ולנתונים שייאספו במהלכו, עשויים 
להשתנות התכנון המקורי, עומקו וכל סדר פעולות אחר כפי שיימצא לנכון משיקולים 

מקצועיים, בין היתר בהסתמך על חוות דעת מפעילת הפרויקט ויועציה המקצועיים.
  

קידוח ה- Side Track צפוי להתחיל ב- 17.12.2018 ולהימשך כשבועיים (לא כולל מבחני  .4
הפקה. עלותו כ-1.2 מיליון דולר. במידה ובתום הקידוח יוחלט על השלמה ומבחני הפקה 

עלותם תהיה כ-600 אלפי דולר נוספים (כפי שהיה כלול בתקציב הקידוח המקורי). 

 :Side Track -חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב קידוח ה
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27.339%1 - כ- 492 אלפי דולר במידה ויוחלט להמשיך למבחני הפקה (כ- 328 אלפי דולר 

במקרה של קידוח יבש).

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות האפשריות שינבעו מקידוח 
.17.47%-18.77%2 :Side Track -ה

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – מועד ביצוע קידוח ה- Side Track, משכו ועלותו כאמור לעיל 
והיבטים אחרים הנוגעים לקידוח מבוססים על הערכות והשערות שנתקבלו ממפעילת הפרויקט, 
והינם מידע צופה פני עתיד. ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות 
שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן בהמשך עם התקדמות הקידוח 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. 

השותפים ושיעור אחזקותיהם בפרוספקט Trinidad 7 הינם כדלקמן:

שיעור השתתפות בפרוספקט 
 Trinidad 7

השותפים 

%26.05 השותפות
%42.25 Mountain View Resources, LLC – מפעילת הפרויקט

%14.389 BYLO Properties, LLC
1.95% Brunner Resources, LLC

1.486% Compass Global Resources LLC
%1 CCF Resources, LLC

%1.5 HOPPS Oil Props, LLC
%1.675 Chesed Properties, LLC

%1.5 LAR Oil Company
%1.5 Concordia Resources, LLC
%1.5 Eneric Petroleum Group, Inc.

%5  Tamarack Oil and Gas LLC
%0.2 WWH Energy, LLC

פרסום דוח זה אושר על ידי מנכ"ל השותף הכללי בשותפות, בין היתר, בהתחשב בכך 
שהשותפות פרסמה ביום 25.11.2018  דוח הצעת המדף (אסמכתא 113544-01-2018) ("דוח 
ההצעה"), כפי שתוקן ביום 10.12.2018 (אסמכתא 120432-01-2018), וכי "יום המסחר 
בזכויות" בדוח ההצעה קבוע ליום ג', 18.12.2018 ו"היום האחרון לניצול זכויות" בדוח ההצעה 

קבוע ליום א', 23.12.2018.

בכבוד רב,

מודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ
השותף הכללי במודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת

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

לאופן החישוב – ראה סעיף 1.6.2.7 בדוח התקופתי של השותפות לשנת 2017 (שפורסם ביום 20.3.2018,   1
אסמכתא 2018-01-026506) (להלן: "הדוח התקופתי") ובהתחשב בהגדלת שיעור השתתפותה של השותפות 

בקידוח כאמור בדוח המיידי מיום 6.5.2018 (אסמכתא 2018-01-044554).
לאופן החישוב – ראה סעיף 1.6.2.6 בדוח התקופתי ובהתחשב בהגדלת שיעור השתתפותה של השותפות   2

בקידוח כאמור מיום 6.5.2018 (אסמכתא 2018-01-044554).
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