אבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת

("השותפות")
 1בספטמבר1015 ,

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 11
ירושלים

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 1
תל-אביב

א.ג.נ,.
הנדון :רישיון "/315חנה"  -עדכון
בהמשך לאמור בסעיף  6.7לדוח התקופתי של השותפות ליום  ,41.11.1013כפי שפורסם ביום
( 11.4.1015מס' אסמכתא )1015-01-053517 :ובדוח המיידי של השותפות מיום ( 13.7.1015מס'
אסמכתא )1015-01-037050( :אודות תאריך פקיעת תוקף רישיון " /451חנה" (להלן" :רישיון
חנה") ביום  ,13.0.1015מתכבדת השותפות לעדכן ,כי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים הודיע על החלטתו בדבר הארכת תוקף רישיון חנה עד ליום
 ,13.11.1015וזאת בהתאם לסעיף (11ב)( )1לחוק הנפט ,התשי"ב – .1051

השותפים ברישיון חנה ושיעורי החזקותיהם הינם כדלקמן:
Noble Energy Mediterranean Ltd.
אבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת
דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
רציו חיפושי נפט ( - )1001שותפות מוגבלת

40.77%
11.76%
11.76%
15%

בכבוד רב,
אבנר נפט וגז בע"מ
השותף הכללי באבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת
ע"י גדעון תדמור ,מנכ"ל ודירקטור
ועו"ד עירית שדר טוביאס ,סמנכ"ל,
יועמ"ש ראשית ומזכיר השותפות

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

("השותפות")
 1בספטמבר1015 ,

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 11
ירושלים

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 1
תל-אביב

א.ג.נ,.
הנדון :רישיון "/315חנה"  -עדכון
בהמשך לאמור בסעיף  6.7לדוח התקופתי של השותפות ליום  ,41.11.1013כפי שפורסם ביום
( 11.4.1015מס' אסמכתא )1015-01-053505 :ובדוח המיידי של השותפות מיום ( 13.7.1015מס'
אסמכתא )1015-01-037636( :אודות תאריך פקיעת תוקף רישיון " /451חנה" (להלן" :רישיון
חנה") ביום  ,13.6.1015מתכבדת השותפות לעדכן ,כי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים הודיע על החלטתו בדבר הארכת תוקף רישיון חנה עד ליום
 ,13.11.1015וזאת בהתאם לסעיף (11ב)( )1לחוק הנפט ,התשי"ב – .1651

השותפים ברישיון חנה ושיעורי החזקותיהם הינם כדלקמן:
Noble Energy Mediterranean Ltd.
אבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת
דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת
רציו חיפושי נפט ( - )1661שותפות מוגבלת

46.77%
11.76%
11.76%
15%

בכבוד רב,
דלק ניהול קידוחים ( )5993בע"מ
השותף הכללי בדלק קידוחים – שותפות מוגבלת
ע"י גדעון תדמור ,יו"ר הדירקטוריון
ויוסי אבו ,מנכ"ל

