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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.,

 ,Concord ("הפרוספקט") בפרויקט Concord לפרוספקט Concord 26-3  הנדון: קידוח
בקליפורניה, ארה"ב ("הפרויקט")

בהמשך לדוחות המיידי מיום 9.10.2018 (אסמכתא 2018-01-093987) בדבר דוח הערכת משאבים 
מנובאים בפרוספקט, לדוח המיידי מיום 16.10.2018 (אסמכתא 2018-01-096654) בדבר החלטת 
דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה 
Concord 26-3 לפרוספקט ("הקידוח") ולדוח המיידי של השותפות מיום 7.1.2019 (אסמכתא 
2019-01-002529) בדבר התחלת הקידוח (אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה), מתכבדת 
השותפות להודיע כי נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומק 4,350 רגל (כ- כ-
1,326 מטר) וכי מניתוח ממצאי הקידוח עולה כי נתגלו סימני הידרוקרבונים (נפט) אשר לא 

.(Plug & Abandon) הצדיקו  המשך ביצוע מבחני הפקה. לאור האמור, הקידוח ייאטם ויינטש

השותפים בקידוח ימשיכו ללמוד את נתוני הקידוח.

הסיבות להחלטה על נטישת הקידוח: מפעילת הפרויקט מסרה לשותפים בקידוח שאחרי ניתוח 
SIDE WALL - כל הממצאים שנאספו במהלך הקדיחה והלוגים החשמליים (כולל גלעיני

CORE) לא נמצאו בקידוח אינדיקציות לכמויות אשר מצדיקות המשך הפעילות בבאר (השלמה 
ומבחני הפקה) ולפיכך היא המליצה לאטום ולנטוש את הקידוח.  

סך כל הוצאות הקידוח (100%), כולל עלויות איטום ונטישה הן כ- 950 אלפי דולר. חלקם בפועל 
של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בסכום האמור הינו כ- 498 אלפי דולר. הוצאות 

שיקום אתר הקידוח כלולות בסכומים האמורים. 

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - ההערכות דלעיל בדבר הסכומים הכספיים וההוצאות הצפויות 
מבוססים על הערכות והשערות שנתקבלו ממפעילת, 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.

http://www.modiin-energy.com/
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השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן:
השותפות – %37.5

BL Concord Holdings LLC (המפעיל) – %37.5
%25 –Aera 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
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