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“Nobel Upstream” tərəfindən Böyük Britaniyanın Şimal dənizindəki 
“Maclure” neft və qaz yatağında iştirak payının satınalması 

müvəffəqiyyətlə tamamlanmışdır 
 

Yüksələn neft qiyməti fonunda hasilat gözlənildiyindən də artıqdır 

 

London, 7 sentyabr 2016-cı il – Böyük Britaniyada yerləşən müstəqil kəşfiyyat və hasilat şirkəti “Nobel 
Upstream” “Maclure” neft və qaz yatağında 7,59 faiz iştirak payının “Shell” şirkətindən satın alınması üçün 
bütün lazımi razılaşmaların əldə edilməsindən sonra müvəffəqiyyətlə başa çatdırıldığını bu gün bildirmişdir. 
Bu sövdələşmənin imzalanması barədə elan 10 fevral 2016-cı il tarixində açıqlanmışdır. 

Sövdələşmənin iqtisadi təsir tarixi 1 yanvar 2016-cı ildir. Sövdələşmə “Nobel Upstream” şirkətinin Şimal 
dənizində “Maersk”, “Apache” və “TAQA”, Azərbaycanda “ConocoPhillips” və SOCAR, Amerika Birləşmiş 
Ştatlarında “Three Span” daxil olmaqla, güclü tərəfdaşların iştirakı ilə keçmiş Sovet İttifaqı və İqtisadi 
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələrində kəşfiyyat və hasilat aktivlərinin balanslaşdırılmış portfelinin 
qurulmasından ibarət strategiyasının tərkib hissəsidir. 

“Nobel Upstream” şirkətinin Baş icraçı direktoru Ceremi Hak (Jeremy Huck) bildirmişdir: “Biz Şimal 
dənizində bu əhəmiyyətli sövdələşmənin yekunlaşmasından məmnunuq. Bu il güclü əməliyyat və iqtisadi 
göstəricilər Şimal dənizi kimi kifayət qədər tədqiq edilmiş hövzələrə qoyulan məqsədyönlü sərmayələrin 
yüksək gəlirlər gətirə biləcəyini əyani şəkildə nümayiş etdirmişdir. Biz yatağın işlənməsinin sonrakı 
mərhələlərində tərəfdaşlarımız ilə əməkdaşlığa tam hazırıq və əlavə ən yüksək səviyyəli imkanların 
axtarışındayıq”. 
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“Maclure” yatağı 
Böyük Britaniyanın Şimal dənizindəki “Maclure” yatağı 1991-ci ildə kəşf edilmiş və 2002-ci ildə istismara 
verilmişdir. 2016-cı ildə gündəlik orta hasilat 8200 barel ekvivalenti olmuşdur. Layihədə 38,19 faiz iştirak 
payına sahib olan “Maersk” şirkəti operatordur. Bundan əlavə, aparıcı qlobal kəşfiyyat və hasilat şirkətləri 
“TAQA” və “Apache” 37,04 və 17,18 faiz iştirak paylarına sahibdir.  
 
“Nobel Upstream” 
“Nobel Upstream” neft və təbii qaz layihələrini həyata keçirən özəl kəşfiyyat və hasilat şirkətidir. 
Azərbaycanın Bakı və Texasın Hyuston şəhərlərində texniki və kommersiya qrupları yerləşən, 2014-cü  
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ildə Birləşmiş Krallıqda (BK) təsis edilmiş “Nobel Upstream” şirkətinin baş ofisi Londonda yerləşir. 
Azərbaycanda, Şimali Amerikada və Böyük Britaniyada işlək layihələrinin olması ilə yanaşı “Nobel 
Upstream” şirkəti bu və digər ölkələrdə sərmayə imkanları axtarmaqda davam edir. 
Daha ətraflı məlumat üçün:  http://www.nobelupstream.com  


