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מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת

מרכז עזריאלי  ,3מגדל משולש ,קומה  ,42תל אביב 67023
טלפון 03-6075155 :פקס03-6075684 :
www.modiin-energy.com
לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ,.
הנדון :קידוח "( SHIDELER 1-28הקידוח") לפרוספקט "( Shidelerהפרוספקט") בפרויקט
 ,Shidelerבקליפורניה ,ארה"ב ("הפרויקט")
בהמשך לדוח המיידי מיום ( 29.8.2018אסמכתא  )2018-01-081966בדבר דוח הערכת משאבים
מנובאים (פרוספקטיביים) בפרוספקט ,לדוח המיידי מיום ( 23.10.2019אסמכתא )2019-01-089769
בדבר החלטת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות בביצוע הקידוח
ולדוח המיידי מיום ( 20.11.2019אסמכתא  )2019-01-099918בדבר התחלת הקידוח ,אשר המידע
הכלול בהם מובא כאן על דרך ההפניה ,מתכבדת השותפות להודיע כי נמסר לה על ידי מפעילת
הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומקו הסופי ,כי במהלך הקידוח בוצעו בדיקות שוטפות וכמו כן בוצעו
בסיום הקדיחה בדיקות מסוג  .ELECTRIC LOGGINGעל בסיס הבדיקות כאמור הגיעו מפעילת
הקידוח והשותפות למסקנה מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח.
א.

שם הקידוח ;SHIDELER 1-28 -

ב.

מועד מציאת סימני הפטרוליום ;11.12.2019 -

ג.

עומק התחלתי  8,740 -רגל (כ 2,663 -מטר);

ד.

עובי השכבות  -לפי מידע שנמסר ע"י מפעילת הפרויקט ,עד השלמת ניתוח ממצאי
הלוגים שבוצעו בקידוח ובדיקות נוספות ,לא ניתן לקבוע בוודאות את עוביין נטו של
השכבות כאמור ,אך להערכת המפעיל עוביין ברוטו הינו כ 430-רגל (כ 130 -מטר);

ה.

סוג הבדיקות (סוג הלוגים) שנערכו לביסוס המידע על אודות קיומם של סימני
פטרוליום משמעותיים  -בקידוח בוצעו בדיקות שונות תוך כדי קדיחה ובסיום שלב
הקדיחה בוצעו בדיקות מסוג  .ELECTRIC LOGGINGניתוח כל הממצאים על ידי
מפעילת הקידוח ,העלה שקיימת אפשרות מבוססת להימצאות סימני פטרוליום;

ו.

סוגי הפטרוליום – נפט וגז;

ז.

הממצאים שהביאו את השותפות להניח את דעתה ולקבל את מהימנות הסימנים -
ניתוח ראשוני של הממצאים שנאספו תוך כדי קדיחה וניתוח הELECTRIC -
 LOGGINGהביא את מפעילת הקידוח למסקנה שקיימים סימני פטרוליום
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משמעותיים בקידוח;
יובהר כי טרם בוצעו מבחני הפקה בקידוח; סימני גז או נפט אינם מעידים על קיומו של ממצא
( )Discoveryכמשמעותו בכללי ה PRMS-או על תגלית ,כמשמעותה לפי חוק הנפט ,התשי"ב-
.1952
על בסיס הבדיקות כאמור המליצה מפעילת הקידוח לבצע מבחני הפקה בקידוח ("מבחני ההפקה").
נכון למועד הדוח טרם נקבע המועד לביצוע מבחני ההפקה וטרם נקבעה התכנית המפורטת לביצוע
מבחני ההפקה .לפני התחלת ביצוע מבחני ההפקה בפועל תפרסם השותפות פירוט בדבר התכנית
לביצוע מבחני ההפקה.
השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם הינם כדלקמן:
השותפות – 37.5%
( BL Shideler Holdings LLCהמפעיל) – 37.5%
25% –Aera Energy LLC

בכבוד רב,
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי במודיעין-אנרגיה  -שותפות מוגבלת
על ידי רון מאור ,מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי
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