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“Nobel Upstream” Böyük Britaniyanın Şimal dəәnizi sektorunda yerləәşəәn 
“Maclure” neft vəә qaz yatağında 7,59 faiz iştirak payı əәldəә etmişdir  

London, 10 fevral 2016-cı il – Böyük Britaniyada yerləәşəәn kəәşfiyyat vəә hasilat şirkəәti “Nobel 
Upstream”, “Maclure” neft vəә qaz yatağında qeyri-operator qismindəә 7,59 faiz iştirak payını “Shell” 
şirkəәtindəәn satın almaq üçün alqı-satqı müqaviləәsi imzaladığını elan etmişdir. Sövdəәləәşməәnin 
tamamlanması zəәruri təәsdiqləәr alındıqdan sonra baş verəәcəәk. 

Böyük Britaniyanın Şimal dəәnizi sektorunda yerləәşəәn “Maclure” yatağı 1991-ci ildəә kəәşf edilmiş vəә 
2002-ci ildəә istismara verilmişdir. Hazırda yataqda gündəәlik hasilat 8000 bareldir vəә operator vəәzifəәsi 
layihəәdəә 38,19% iştirak payına sahib olan “Maersk” şirkəәti təәrəәfindəәn yerinəә yetirilir. Bundan əәlavəә, 
aparıcı qlobal kəәşfiyyat vəә hasilat şirkəәtləәri olan “TAQA” 37,04 faiz vəә “Apache” 17,18 faiz iştirak 
payına sahibdir.  

Satınalma prosesi “Nobel Upstream” şirkəәtinin Keçmiş Sovet İttifaqı vəә İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq vəә İnkişaf 
Təәşkilatı ölkəәləәrindəә (Böyük Britaniyanın Şimal dəәnizi sektoru, Qəәrbi Texas) kəәşfiyyat vəә hasilat 
obyektləәrindəәn ibarəәt tarazlaşdırılmış portfelinin yaradılması strategiyasının təәrkib hissəәsini təәşkil edir.  

“Nobel Upstream” şirkəәtinin Baş icrası direktoru Ceremi Hak (Jeremy Huck) bildirmişdir: “Biz bu 
satınalmanı böyük məәmnunluq hissi iləә elan edir vəә digəәr təәrəәfdaşlarla vəә, xüsusiləә, bu obyektdəә 
əәməәliyyatların idarəә olunması zamanı mükəәmməәl bacarıqlar nümayiş etdirmiş “Maersk” şirkəәti iləә 
əәməәkdaşlıq edəәcəәyimizi səәbirsizlikləә gözləәyirik. Bu satınalma inkişaf strategiyamıza tamamiləә 
uyğundur vəә Azəәrbaycan vəә Şimali Amerikadakı mövcud portfelimizəә mühüm əәlavəәdir. Biz bu yataqda 
əәlavəә potensial görürük vəә onu Şimal dəәnizindəә öz sinfindəә əәn yaxşı obyekt hesab edirik.” 

 

Məәtbuatın əәlaqəә saxlaması üçün: 

Nobel Upstream – Kütləәvi informasiya vasitəәləәri iləә əәlaqəә 

Louise Tingström, Chandos Communications  Tel: +44 (0) 7899 066 995 
ltingstrom@chandoscomms.com 

 

Royal Dutch Shell Plc – Kütləәvi informasiya vasitəәləәri iləә əәlaqəә 

Shell Beynəәlxalq kütləәvi informasiya vasitəәləәri iləә əәlaqəә: Tel: +44  (0) 20 7934 5550 
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Maclure yatağı 

Maclure yatağıdan hazırda sutkada 8000 barel neft vəә 4,3 milyon standart kub fut qaz hasil olunur. 
Maclure 3 km qəәrbdəә yerləәşəәn Qrifon (Gryphon) neft hasilatı, saxlanması vəә yükləәnməәsi üçün üzəәn 
qurğuya dəәnizdibi birləәşməәləәrin vasitəәsiləә istismar edilir vəә operator Maersk şirkəәtidir. Maclure nefti 
Gryphon nefti iləә qarışdırılır vəә tanker vasitəәsiləә ixrac olunur. İstismar xəәrcləәri aşağı olmaqla, 
əәməәliyyat istismar əәmsalı Şimal dəәnizindəә əәn yaxşı göstəәriciləәr səәviyyəәsindəәdir.  

 

Nobel Upstream 

Nobel Upstream neft vəә təәbii qaz layihəәləәri iləә məәşğul olan kəәşfiyyat vəә hasilat şirkəәtidir. 2014-cü ildəә 
Böyük Britaniyada təәsis edilmiş Nobel Upstream şirkəәtinin baş ofisi Londonda, texniki vəә kommersiya 
qrupları Azəәrbaycanın Bakı vəә ABŞ-ın Texas ştatının Hyuston şəәhəәrləәrindəә yerləәşir. Nobel Upstream 
şirkəәtinin Azəәrbaycanda vəә Şimali Amerikada fəәal layihəәləәri vardır, vəә bu vəә digəәr ölkəәləәrdəә səәrmayəә 
imkanları axtarmaqda davam edir. 

Daha əәtraflı məәlumat üçün:  http://www.nobelupstream.com  

	  

	  


