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 שותפות מוגבלת –אנרגיה -מודיעין
 

  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

 
 ג.א.נ.,

 
 "( נות רישיוה)"/ "דניאל מערב"  392-ו / "דניאל מזרח" 391 רישיונותהנדון: 

 
בדוח התקופתי  1.6.2.5ולאמור בסעיף  (2016-01-044265 )אסמכתא 5.6.2016מיום של השותפות בהמשך לדוח המיידי 
השותפות מתכבדת לעדכן כי , (2017-01-024249)אסמכתא  14.3.2017ביום אשר פורסם  2016של השותפות לשנת 

הרישיונות כי "( הודיע שרדהמ"( במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )"הממונה") על ענייני הנפטהממונה 
 כדלקמן:תהיה עבודה ברישיונות התוכנית וכי  12.4.2018יוארכו עד 

 
 מזרח" / "דניאל 391רישיון 

 דע  - מסכם ח"ודו החומרים כל והגשת, המשרד הנחיות י"עפ סביבתי מסמך לאתר, הכנת סיכונים סקר הגשת .1
 .2017בספטמבר  1 ליום

 .2017בנובמבר  1 ליום עד - ברישיון קידוח ביצוע תחילת .2
 .הקידוח השלמת לאחר חודשים -3 מ יאוחר לא - הקידוח תוצאות של מסכם דוח הגשת .3
 

 "מערב דניאל/ " 392 רישיון
 עד - מסכם ח"ודו החומרים כל והגשת, המשרד הנחיות י"עפ סביבתי מסמך לאתר, הכנת סיכונים סקר הגשת .1

 .2017בספטמבר  1 ליום
 .2017בנובמבר  1 ליום עד - ברישיון קידוח ביצוע תחילת .2
 .הקידוח השלמת לאחר חודשים -3 מ יאוחר לא - הקידוח תוצאות של מסכם דוח הגשת .3
 

 . עצמה בפני עומדת רישיון לכל העבודה הממונה ציין כי תכנית
 תחילת הקידוח, עלולה מועד בדבר הדרך באבן העבודה, ובפרט כניתשבת הדרך באבני עמידה כי איציין הממונה  כן

 של תנאי זה. והשלכותיו השותפות בוחנת תוקפו  .הרישיון לביטול הערבות, וכן לחילוט להביא
 
 

 השותפים ברישיונות ושיעור החזקותיהם:
 65% - , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 

 15% - מודיעין אנרגיה, שותפות מוגבלת
 10% - מ"חברת הנפט לישראל בע -ל "חנ

ATP Oil & Gas Corp. )5% - )בפירוק 

Petroleum Services Holding AS - 5% 

 AGR Petroleum Services Holdings AS)   -לשעבר) 
 
 

 בכבוד רב,
 

 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין         
 שותפות מוגבלת -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין

 מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכלליי רון מאור, על יד
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