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 21באפריל 2017
לכבוד

לכבוד

רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים
באמצעות מערכת המגנ"א

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב
באמצעות מערכת המגנ"א
הנדון :קידוח מגד  -5עדכון

בהמשך לאמור בדו"ח המיידי של השותפות מיום  1/3/2017ובסעיף  9בחלק הראשון של הדוח התקופתי
של השותפות מיום  31/3/2017על כך שביום  2016.12.17עצרה השותפות את ההפקה מקידוח מגד 5
עקב תנודות חדות בלחץ בראש הבאר וחוסר מעבר של הגז לשריפה בלפיד הירוק וכן שלאחר עצירת
ההפקה זוהו בבאר בעיות של אובדן לחץ ,ועל כך שבחודש מרץ השותפות הצליחה לשחרר את שסתום
הבטיחות ולבצע פעולות לניקיון הבאר תוך כדי החזרת ההפקה מהבאר וכי ההפקה מהבאר עדין איננה
יציבה וניקיון הבאר נמשך תוך כדי הפקה ,ועל כוונת השותפות לבצע ברבעון השני פעולות לפתרון בעיית
אובדן הלחץ בבאר ,ניתן בזה עדכון כדלקמן-
 .1הפקת הנפט מהבאר מאז חודש מרץ אופיינה בחוסר יציבות ולעיתים נדרשה התערבות חיצונית
להמשך ההפקה.
 .2ביום רביעי האחרון ( )19/4/2017חלה ירידה חדה בלחץ בבאר והפקת הנפט פסקה.
 .3השותפות ביצעה במשך יומיים פעולות בניסיון להחזרת הנפט מהבאר שבשלב זה לא צלחו.
 .4בשלב זה השותפות בוחנת את האפשרויות העומדת בפניה להחזרת ההפקה לרבות ביצוע
הפעולות שבוצעו בהצלחה בחודש מרץ והובילו להחזרת ההפקה מהבאר.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות השותף הכללי הנקובות לעיל ,על הניסיון לחידוש ההפקה
מבאר מגד  ,5הינם מידע צופה פני עתיד .ההערכות עשויות להיות שונות ,בין היתר ,כתוצאה ממצב
הבאר בפועל .ההערכות הנ"ל עשויות להתעדכן כתוצאה מהביצועים בפועל ו/או כתוצאה ממכלול של
גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז וכתוצאה מתנאים תפעוליים וכדומה.
אחוזי ההחזקה בחזקת ראש העין הינם כדלקמן:
השותפות99%-
1% – Millenium Quest Pty Ltd
בכבוד רב,
גבעות עולם נפט בע"מ השותף הכללי
באמצעות שמואל בקר ,יו"ר הדירקטוריון
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