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  לכבוד לכבוד
  אביב בע"מ-הבורסה לניירות בתל רשות ניירות ערך
  2וזת בית רח' אח 22רח' כנפי נשרים 

  6525216אביב -תל 95464ירושלים 
  באמצעות מגנ"א באמצעות מגנ"א

 
 
 ,.נ.א.ג

 
 

פרויקט ב)"הפרוספקט"(  Trinidad 7 לפרוספקט "(הקידוח)" Stenderup 66X-28 קידוחהנדון: 
Mountain View ,(פרויקט)"ה בקליפורניה, ארה"ב" 

 
 

-2018-01)אסמכתא  3.10.2018ומיום  (2018-01-075516)אסמכתא  12.8.2018מיום  יםהמיידי ותבהמשך לדוח
( 075889-01-2019)אסמכתא    23.7.2019מותנים בפרוספקט, לדוח המיידי מיום  דוח הערכת משאבים  בדבר    (914190

בדוח המיידי  ,קידוחהבדבר החלטת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות בביצוע 
 )אסמכתא 10.11.2019( בדבר התחלת הקידוח ובדוח המיידי מיום 2019-01-091182)אסמכתא  28.10.2019מיום 

)אשר האמור  "(מבחני ההפקה)"בדבר המלצת מפעילת הפרויקט לבצע מבחני הפקה בקידוח  (2019-01-096216
 מובא להלן פירוט בדבר התכנית לביצוע מבחני ההפקה:בהם מובא כאן על דרך ההפניה(, 

 
 : לא קיים במועד הדוח;אומדן לקצבי הפקה משוערים לפני המבחן .א

 
 ; 2/12/2019: המשוער מועד תחילת מבחני ההפקה .ב

 
 לא ידוע בשלב זה; : מועד סיום מבחני ההפקה הצפוי .ג

 
 : מבחני הזרמה;סוגי המבחנים שיבוצעו .ד

 
 אלפי דולר;  906 -: כתקציב מבחני ההפקה .ה

 
 .(27.339%1 -)כאלפי דולר  248 -כ - חלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות בשותפות במבחני ההפקה . ו

 
, עלותם והיבטים אחרים הנוגעים לקידוח בקידוחמשכם של מבחני ההפקה  – מידע צופה פני עתידאזהרה בגין 

מבוססים על הערכות והשערות שנתקבלו ממפעילת הפרויקט, והינם מידע צופה פני עתיד. ההערכות וההשערות 
התעדכן בהמשך עם הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות ל

התקדמות ביצוע מבחני ההפקה 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. 

 

 
 ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן:ספקט השותפים בפרו

 

 
01-2019-, אסמכתא 13.3.2019)שפורסם ביום  2018בדוח התקופתי של השותפות לשנת  1.6.2.7ראה סעיף  –לאופן החישוב   1

021604) . 

http://www.modiin-energy.com/
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 שיעור אחזקה   השותפים בפרוספקט 

Mountain View Resources, LLC  42.2500% 

Modiin Energy International, Inc.  26.0500% 

BYLO Properties, LLC  14.3890% 

Chesed Properties, LLC 
 1.6750% 

John L. Moran 
 1.7500% 

Eneric Oil Group, Inc. 
 

1.5000% 

LAR Oil Company, Inc. 
 1.5000% 

HOPPS Oil Props., LLC 
 1.5000% 

Compass Global Resources, LLC 
 1.4860% 

Dennis B. Tower 
 1.2500% 

Brunner Resources, LLC 
 1.2295% 

CCF Resources, LLC 
 1.0000% 

GeoCom Capital LLC 
 1.0000% 

James H. Drennan 
 0.7500% 

Central California Oil Co. 
 0.7500% 

Arbol Resources, Inc. 
 0.7205% 

Concordia Resources, LLC  0.5000% 

W. Kirk Bosche 
 0.5000% 

WWH Energy, LLC 
 0.2000% 

 
 

 
 בכבוד רב,

 
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 שותפות מוגבלת -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין
 דירקטוריון השותף הכללימנכ"ל וסגן יו"ר על ידי רון מאור, 

 

 

 


	אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – משכם של מבחני ההפקה בקידוח, עלותם 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 ווד...
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