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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")

בהמשך לדוח המיידי של השותפות מיום 16.12.2018 (אסמכתא 122289-01-2018), השותפות 
מתכבדת לעדכן כי מפעילת הפרויקט עדכנה כדלקמן:

 Side Track כאמור בדוח המיידי מיום 16.12.2018, השותפים בפרויקט ביצעו קידוח .1
(קדיחה הצידה מתוך חור הקידוח הקיים) ("קידוח ה-Side Track"). ביום 24.12.2018 

הגיע קידוח ה- Side Track לעומקו הסופי – כ- 10,365 רגל (כ- 3160מטר). 

מפעילת הפרויקט עדכנה כי במהלך קידוח ה- Side Track התגלו סימני פטרוליום אלא  .2
שעקב תקלה טכנית לא התאפשר לבצע בקידוח את כל תוכנית הלוגים החשמליים 
ובדיקות נוספות. המפעילה בחנה אפשרות לבצע קידוח Side Track נוסף מחור הקידוח 

אך בשל מצב באר הקידוח המפעילה המליצה שלא לבצע קידוח כאמור.

Plug ) בעקבות המלצת המפעילה החליטו השותפים בפרויקט לאטום ולנטוש את הקידוח .3
.(& Abandon

השותפים בקידוח ימשיכו ללמוד את נתוני הקידוח. .4

הסיבות להחלטה על נטישת הקידוח: מפעילת הפרויקט מסרה לשותפים כי עקב תקלה  .5
טכנית לא ניתן לבצע בבאר הקידוח את כל תוכנית הלוגים ובדיקות נוספות וכן לא ניתן 

לבצע ממנו קידוח Side Track נוסף. ולפיכך היא המליצה לאטום ולנטוש את הקידוח.  

סך כל הוצאות הקידוח וקידוח ה- Side Track, כולל עלויות איטום ונטישה הן כ- 3,836  .6
אלפי דולר. חלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בסכום האמור 
(1%27.339) הינו כ- 1,049 אלפי דולר. הוצאות שיקום אתר הקידוח כלולות בסכומים 

האמורים. 

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

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

המיידי מיום 6.5.2018 (אסמכתא 2018-01-044554).
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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 כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים 

והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים.

יצוין כי ההפקה מקידוח 56X-28 Stenderup נמשכת כסדרה וכי בכוונת השותפים בפרויקט 
לבחון את המשך הפעולות לפיתוח השדה.

 
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

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


		2018-12-30T06:14:08+0000
	Not specified




