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לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202
באמצעות מגנ"א

א.ג.נ,.
הנדון :תגלית גז טבעי בקידוח ") Aphrodite-2הקידוח"(
ברישיון " / 370ישי" )"הרישיון"(
בהמשך לדוחות המיידים מיום ) 2.1.2013אסמכתא  (2013-01-003531ומיום ) 6.1.2013אסמכתא 2013-01-
 ,(004908ועל פי מידע שנמסר לשותפים ברישיון על ידי מפעיל הרישיוןAGR PETROLEUM SERVICES ,
) HOLDINGS ASלהלן" :המפעיל"( ,השותפות מתכבדת להודיע כדלקמן:
כאמור בדוח המיידי מיום  ,2.1.2013בקידוח נתגלו בחולות בשכבה מגיל מיוקן תחתון ) (Lower Mioceneסימני
פטרוליום )גז טבעי( משמעותיים .המפעיל ביצע בקידוח ,בין היתר ,מדידות חשמליות ואחרות תוך כדי קדיחה
) (Measurements While Drillingלרבות בדיקות של הרכב הגז הטבעי ,הסלעים והנוזלים במאגר .בסיום שלב
הקדיחה בוצעו בשכבה האמורה בדיקות לוגים באמצעות כבל ) ,(Wire line Loggingאשר כללו בדיקות
חשמליות ,סייסמיות ,רדיואקטיביות ומגנטיות .כמו כן נבדקו המטחן וגלעיני סלע מדופן הקידוח ) lithological
) ,(tests (cuttings and side wall coresההרכב והלחצים של הרכב הגזים והנוזלים שנמצאו בקידוח .מהבדיקות
האמורות עלה ,לכאורה ,כי השכבה האמורה מכילה גז טבעי.
לאחר השלמת הקידוח ,נערך ניתוח של ממצאי הקידוח ותוצאות הבדיקות השונות שנערכו במהלך הקידוח
ולאחריו )ניתוח אשר טרם הושלם למועד דוח זה( ,על מנת לאמוד את גודל המאגר ,את כמות המשאבים הכוללת
בבאר וכן את הכמויות הניתנות להפקה כלכלית ,וזאת על מנת לבחון את מסחריותו של המאגר.
המפעיל הודיע לשותפות כי סקר את הנתונים אשר נתקבלו במהלך הקידוח ואת הלוגים שבוצעו בו וכי לוגים
שבוצעו בקידוח הראו כי הוצגה בקידוח כמות משמעותית של הידרוקרבונים הניתנים באופן פוטנציאלי להזזה.
על פי הודעת המפעיל ,בדיקות לוגים באמצעות כבל ) ,(Wire line Logsבדיקות לחץ ודגימות שנעשו בקידוח
הצביעו על הידרוקרבונים הניתנים להזזה .המפעיל ציין כי בהקשר זה "משמעותית" מרמז כי ישנה עדות לכמות
משמעותית מספיק של פטרוליום על מנת להצדיק פעולות אמידה לכמות המשאבים הכוללת בבאר ולפעולות
לאמידת הכמויות הניתנות להפקה כלכלית'.
הודעת המפעיל כאמור הניחה את דעתה של השותפות בדבר קיומה של תגלית ,כהגדרתה ב ,PRMS-SPE -של גז
טבעי בקידוח.
בהתאם להוראות הנחיית גילוי בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט וגז שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך
)להלן":הנחיית הגילוי"( ,יובהר כי "תגלית" מוגדרת ב SPE-PRMS -כ' -מאגר יחיד או כמספר מאגרים של
פטרוליום ,אשר בהתבסס על מבחני הפקה ,דגימות ו/או ביצוע לוגים בוסס כי באותו מאגר קיימת כמות
משמעותית של הידרוקרבונים הניתנים להזזה .בהקשר זה' ,משמעותית' מרמז כי ישנה עדות לכמות
משמעותית מספיק של פטרוליום על מנת להצדיק פעולות אמידה לכמות המשאבים הכוללת בבאר ולפעולות
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לאמידת הכמויות הניתנות להפקה כלכלית'" .במובן זה 'תגלית' כפי שהוצהרה בדיווח זה אינה מהווה 'תגלית'
לעניין חוק הנפט .תגלית מאושרת על ידי הממונה על ענייני הנפט בלבד.
בהתאם להוראות הנחיית הגילוי ,דוח מיידי אודות הערכת המשאבים יפורסם בתוך  60יום ממועד דוח זה.
אזהרה דבר מידע צופה פני עתיד – ההערכות הנ"ל שנתקבלו מהמפעיל לגבי תוצאות הקידוח וניתוח ממצאיו
הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך .ההערכות הנ"ל מבוססות על מידע שהתקבל תוך
ביצוע עבודות הקידוח ,לרבות הבדיקות והניתוח שבוצעו כאמור לעיל .בשלב זה מדובר בהערכות בלבד של
המפעיל ,אשר לגביהם לא קיימת עדיין וודאות .השותפות לא ביצעה בדיקה עצמאית של ההערכות שנתקבלו
כאמור .ההערכות הנ"ל צפויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ,לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוח
ו/או מביצוע קידוחי הערכה )אם וככל שיבוצעו( ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של
חיפושים והפקה של גז טבעי.
השותפים ברישיון ושיעורי החזקתם הינם כדלקמן:
42.5%
33.5%
10%
9%
5%

NAMMAX OIL & GAS LIMITED
FRENDUM INVESTMENTS LIMITED
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DADEN INVESTMENT LIMITED
AGR PETROLEUM SERVICES HOLDINGS AS

בכבוד רב,
הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ
השותף הכללי בהזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה – שותפות מוגבלת
על ידי אייל שוקר ,מנכ"ל
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