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  2013אפריל ב 23
  

  שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה - הזדמנות ישראלית
 
  

    לכבוד  לכבוד
   אביב בע"מ-בתל לניירות ערךהבורסה   רשות ניירות ערך
    54רח' אחד העם   22רח' כנפי נשרים 

    65202אביב -תל  95464ירושלים 
    באמצעות מגנ"א  באמצעות מגנ"א

  
  

  א.ג.נ.,
  

  
  / "יועד" 374 -ו/ "יהב"  373/ "ללה",  372, / "אדיטיה" 137 נותרישיו  :הנדון

  
  

בשם פניה למשרד האנרגיה והמים, , בדבר )2013-01-013554(אסמכתא  15.1.2013בהמשך לדוח המיידי מיום 
בבקשה לשנות  "),הרישיונות(" / "יועד" 374 - ו / "יהב"  373/ "ללה",  372/ "אדיטיה",  371 השותפים ברישיונות

, השותפות ")הבקשה לשינוי גבולות"( 1952- לחוק הנפט, התשי"ב 49גבולות הרישיונות בהתאם לסעיף את 
בה חזרו השותפים  מבקשת לעדכן כי נערכה פניה נוספת למשרד האנרגיה והמים, בשם השותפים ברישיונות,

להחזר  יונות הצעה. בנוסף לאמור, בפנייה זו הוסיפו השותפים ברישברישיונות על הבקשה לשינוי גבולות
כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה לשינוי גבולות)  (בגבולותיהם החדשים/ "יהב"  373 -ו / "אדיטיה" 371רישיונות 

כפי שנתבקשו  (בגבולותיהם החדשים / "יועד" 374 - ו / "ללה" 372 במקביל להארכת תוקפם של רישיונות 
/  374 -ו / "ללה" 372כון תכניות העבודה ברישיונות ועד 31.8.2015במסגרת הבקשה לשינוי גבולות) עד ליום 

המועד להתחלת כך שבין היתר, , כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה לשינוי גבולות) (בגבולותיהם החדשים "יועד"
  .")הבקשה להחזר רישיונות ועדכון תכניות(" 31.8.2015קידוח בכל אחד מהם יהיה עד ליום 

  
הרקע לבקשה להחזר רישיונות ועדכון תכניות הינו ההכרה של השותפים ברישיונות כי נוכח הנסיבות הקיימות 

 2013ובכלל זה תכניות העבודה ברישיונות, הקובעות ביצוע קידוח בכל אחד מארבעת הרישיונות עד סוף אוגוסט 
בישראל בשנים הקרובות, תנאי מוקדם  בתעשיית האקספלורציה בתחום הגז והנפטלגיוסי הון והקשיים הצפויים 

בפעילות אקספלורציה בחלק מהרישיונות, באופן אשר יאפשר פיתוח ריאלי ומקצועי של התמקדות להצלחה הוא 
  ., תוך ויתור על חלק מהרישיונותאלוברישיונות פרוספקטים ה
  

  ./ "ישי" 370כל שינוי ביחס לרישיון לא נתבקש ות כאמור מובהר כי במסגרת הבקש
  

  ושיעורי החזקתם הינם כדלקמן: נותהשותפים ברישיו
NAMMAX OIL & GAS LIMITED        42.5%  

FRENDUM INVESTMENTS LIMITED      33.5%  
  10%    שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית

DADEN INVESTMENT LIMITED        9%  
AGR PETROLEUM SERVICES HOLDINGS AS    5%  

  

  
  

  בכבוד רב,
  
  

  חיפושי נפט וגז בע"מ –הזדמנות ישראלית                   
  שותפות מוגבלת – מקורות אנרגיה –השותף הכללי בהזדמנות ישראלית 

  על ידי אייל שוקר, מנכ"ל
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