רבעון ראשון
2022

מצגת משקיעים
מאי 2022

חוות הרוח  Keenanבאוקלהומה

הבהרה משפטית
קבלת המידע מאו.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה") כפופה
לאמור בהבהרה משפטית זו.
מצגת זו מועברת לשם אספקת מידע תמציתי בלבד מטעמי
נוחות ואין להעתיקה או להפיצה או לעשות בה כל שימוש
אחר .מצגת זו אינה מתיימרת להיות מקיפה או להכיל את
כל המידע העשוי להיות רלוונטי בקבלת החלטה בקשר
להשקעה בניירות הערך של החברה .לפרטים אודות
החברה ,פעילותה ,סביבתה העסקית ,תוצאותיה וגורמי
הסיכון להם חשופה החברה ,ראו הדוחות המיידים
והתקופתיים המלאים שהוגשו על ידי החברה לרשות ניירות
ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,לרבות אזהרות
לגבי מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך") ,הכלולות בהם .במקרה
של סתירה בין המידע הנמסר במסגרת זו לבין דיווחי החברה
יגבר האמור בדיווחי החברה .כמו כן ,עשויים להיכלל במצגת
נתונים לא מהותיים ,ובכלל כך נתונים המוצגים באופן שונה
באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח ביחס לדיווחי החברה.
המידע הנמסר על ידי החברה (כולל במצגת זו) ,כולל מידע
צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
הערכות ותכניות החברה למועד זה בלבד ,ואשר אין וודאות
באשר להתממשותו .מידע כאמור כולל בין היתר (ולשם
המחשה בלבד) מידע הנוגע להערכת היקפי השקעות,
לוחות זמנים ומועדים עתידיים ,ביצוע פרויקטים עתידיים,
עלותם ומאפייניהם ,תחזיות ביחס להתפתחויות בשוק או
בפעילות החברה ,היקפי הספק עתידי ,פילוח טכנולוגיות
ייצור מתוכננות ,ביצוע תכניות עסקיות וכו' .יתכן שהמידע
צופה פני העתיד במצגת לא יתממש ,כולו או מקצתו או
יתכן שיתממש בצורה שונה מהותית ,או יתכן שיושפע
מגורמים שונים ,לרבות שינויים בתנאי שוק (לרבות שינוי

קבלת
רגולטוריים,
דרישות/שינויים
תעריפים),
אישורים/היתרים ,השלמת הליכי תכנון והשגת זכויות
הסכמים
של
הסופיים
התנאים
בקרקע,
מסחריים/מימון/הסכמי ספקים ,גורמים תפעוליים (לרבות
תקלות טכניות) ,הבטחת חיבור לתשתיות ולרשת ,משבר
הקורונה או התממשות אחד או יותר מגורמי סיכון להם
חשופה החברה כאמור בדיווחה .כמו כן ,תכניות החברה
וכוונותיה כאמור במצגת כפופות לשיקול דעתם של אורגני
החברה .יודגש כי המצגת כוללת מידע שמקורו במקורות
חיצוניים לחברה או בפרסומים פומביים של גופים שונים
או רשויות ,אשר לא נבחן עצמאית בידי החברה.
למען הסר ספק ,מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן
ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת כדי לשקף אירועים
ו/או נסיבות לאחר מועד הכנת המצגת .עוד מובהר כי אין
במצגת זו משום מצג או התחייבות ביחס למימוש תכניות
עתידיות ,תחזיות כלשהן לגבי החברה או ביחס לנתוני שוק
או נתונים ענפיים המבוססים על מידע חיצוני לחברה.
נתון רווח או הפסד מתואם ונתוני  EBITDAבמצגת זו אינם
מוכרים לפי תקני ה IFRS-או כל כללי חשבונאות מקובלים
אחרים כמדד למדידת ביצועים פיננסיים ואינם צריכים
להיחשב כתחליף לרווח או הפסד או למונחים אחרים
שנקבעו בהתאם לתקני ה .IFRS-ייתכן כי ההגדרות של
החברה לרווח או ההפסד המתואם או  EBITDAשונות מאלה
המשמשות בחברות אחרות.
מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור ,המלצה ,הצעה או
הזמנה לרכוש ,להזמין או לבצע עסקה בניירות ערך של
החברה או בניירות ערך אחרים כלשהם ,ואינה תחליף
לקבלת ייעוץ ולשיקול דעת עצמאי של משקיע השוקל
ביצוע עסקה בניירות ערך.
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תוצאות כספיות מאוחדות

(מ' ש"ח)

רבעון ראשון
2022

2021

שינוי

מכירות

468

376

+24%

רווח גולמי

117

76

+54%

רווח  /מפעולות רגילות

152

4

 +148מ' ש"ח

238

145

+64%

 EBITDAישראל

115

94

+22%

 EBITDAארה"ב

123

51

+141%

רווח ( /הפסד) נקי

104

()5

 +109מ' ש"ח

רווח נקי מתואם**

85

31

+174%

רווח נקי מתואם – מיוחס לבעלי המניות של החברה

66

28

+135%

EBITDA

(מאוחד ויחסי של חברות כלולות) בנטרול נגזרים*

* רווח( /הפסד) לפני פחת והפחתות ,שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים ,הוצאות או הכנסות מימון ,נטו ומסים על הכנסה .מוצג על בסיס  100%בחברות אשר תוצאותיהן הכספיות מאוחדות בדוחות
החברה ועל בסיס שיעור ההחזקה של קבוצת  CPVבחברות הכלולות .שנת  2021מתייחסת לתקופה ממועד השלמת הרכישה של  CPVביום  25בינואר  .2021לפירוט ראו סעיף  4לדוח הדירקטוריון
** בנטרול שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים .לפירוט ראו סעיף  3לדוח הדירקטוריון
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 - OPCאירועים מרכזיים בתקופה
• ישראל
• פלטפורמה אחודה לייצור ואספקת פתרונות אנרגיה:
• רכישת חלק המיעוט ברותם והזרמה של  425מיליון ש"ח לצורך המשך התרחבות

• הכפלת ההספק המותקן מכ 600MW-לכ 1,200MW-ע"י פרויקטים בהקמה
• אספקה וירטואלית ופתרונות הטענת רכבים
• ארה"ב
• שיפור משמעותי במרווחי האנרגיה
• הסכם מסגרת לאספקת פאנלים סולאריים בהיקף  530MWלהמשך התרחבות
• רפורמה בתהליך חיבור לרשת ב PJM-ועיכוב אספקת פאנלים סולאריים

ישראל

צמיחה בביקוש ,זינוק במחירי הפחם
ביקוש לחשמל
• גידול חד בצריכת החשמל בישראל –  19.5%ברבעון הראשון לשנת
 2022לעומת רבעון ראשון 2021
• שעת שיא הביקוש נשברה בעונת החורף בשעות הערב:
• יצור באמצעות סולר על מנת לספק את הביקושים
• ללא יצור סולארי

תעריף החשמל
• עליה משוקללת של כ 10%-ברכיב היצור לשנת 2022
• זינוק חד במחירי הפחם:
• עלות הדלקים ורכישות חשמל של חח"י זינקה בכ 9-אג'/קווט"ש
בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מכ 13-אג'/קווט"ש לכ22-
אג'/קווט"ש
דוחות חח"י ,מאי :2022

• מחיר פחם  Newcastleבחמש השנים האחרונות (דולר/טון):

מקור :נגה – ניהול מערכת החשמל

• המחסור בחשמל צפוי להתגבר עם גידול צריכת החשמל ,האצת חשמול
התחבורה וגריטת תחנות כוח מיושנות ומזהמות

• צפוי לבוא לידי ביטוי בעדכון התעריף הבא*
• מרבית עלויות חברת החשמל צמודות למדד המחירים בישראל
ובארה"ב

* מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה אשר אין ודאות באשר להתממשותו
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תוצאות EBITDA

(מ' ש"ח)
רבעון ראשון

2022

2021

שינוי

רותם והספקה וירטואלית

101

91

+11%

חדרה

25

9

+80%

מטה ואחרות בישראל

()11

()6

+83%

ישראל

115

94

+22%

עליה בתוצאות הפעילות בישראל:
• עליית תעריפי החשמל בפברואר 2022

• פעילות מלאה בתחנת חדרה
• פעילות הספקה וירטואלית
• תחזוקה לא מתוכננת בתחנת רותם  -השבתה של  12ימים במהלך הרבעון
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פרויקטים בהקמה
חצרות צרכנים

צומת
•
•
•

עלות השקעה – כ 1.2-מיליארד ש"ח מתוך כ1.5-
מיליארד ש"ח
תמהיל מסחרי  -העמדת זמינות למנהל המערכת
ומכירת חשמל למנהל המערכת בהתאם להעמסה
פוטנציאל להקמת מתקן אגירה Utility Scale
באתר*

396MW

בצומת פלוגות

תחנת צומת ,מאי 2022

100%

חלק OPC

שורק

הפעלה מסחרית
רבעון ראשון

*2023

•
•
•

עלות השקעה – כ 65-מיליון ש"ח מתוך כ480-
מיליון ש"ח (עבור )120MW
תמהיל מסחרי  -מכירת חשמל לתקופה של 15-20
שנים במתווה הנחה מרכיב יצור וחסכון בתעריף רשת
טכנולוגיות – גז טבעי ,סולארי ואגירה

*120MW
ברחבי הארץ

100%

חלק OPC

הפעלה מסחרית
החל מ*2022-

 0.5MWסולארי על גג קניון עזריאלי ,עכו ,מרץ 2022

* מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה אשר אין ודאות באשר להתממשותו

•
•

עלות השקעה  -כ 46-מיליון ש"ח מתוך כ200-
מיליון ש"ח
תמהיל מסחרי  -מכירת חשמל וקיטור למתקן
ההתפלה שורק ב' וצרכן חצר ,מכירת אנרגיה עודפת
בשוק הSMP-

87MW

באתר שורק

100%

חלק OPC

הפעלה מסחרית
רבעון רביעי

*2023

תחנת שורק ,הדמיה
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ארה"ב

התפתחויות עיקריות בשוק החשמל בארה"ב
• זינוק חד במחירי הגז הטבעי ובמחירי החשמל בארה"ב בהמשך להתפתחויות גאו-

פוליטיות באירופה ,סטגנציה בהפקת גז טבעי בארה"ב ורמות מלאי נמוכות.
• מחיר גז  Henry Hubב 12-החודשים האחרונים:

מחירי חשמל ממוצעים
אזור

()$/MWh

תחנות CPV

רבעון ראשון
2022

2021

%

PJM West

Shore, Maryland

55.58

30.6

+82%

PJM AD

Fairview

48.46

30.33

+60%

NYISO G

Valley

94.69

40.68

+133%

ISO-NE

Towantic

110.72

49.49

+124%

מחירי גז ממוצעים
אזור

()$/MMBtu
תחנות CPV

רבעון ראשון
2022

2021

%

Tetco M3

Shore, Valley

6.73

3.26

+106%

Transco 5 North

Maryland

7.47

3.55

+110%

Tetco M2

Fairview

4.1

2.69

• קשיים בשרשרת הייצור והאספקה של ציוד לפרויקטים

+52%

Dominion South

Valley

4.06

2.53

+60%

• רפורמה בתהליך חיבור לרשת ב PJM-לאור עומס בקשות חיבור

Algonquin

Towantic

13.67

5.47

+150%

מקורBusiness Insider :

תוצאות הפרויקטים של  CPVבפועל מושפעות מגידורי חשמל וגז אשר מיועדים לצמצם שינויים
במרווח החשמל הגולמי של  CPVעקב שינויים במחירי הסחורות בשוק האנרגיה .המחירים לעיל
אינם משקפים מחירים בפועל של קבוצת CPV
מקורPJM :
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תוצאות EBITDA

(מ' ש"ח)

עליה משמעותית בתוצאות הפעילות:

• עלייה במרווחי החשמל לאור הזינוק במחירי האנרגיה
• קיזוז חלקי בעקבות תכנית הגידורים כחלק מניהול סיכוני הפעילות
רבעון ראשון
2022

2021

שינוי

תחנות גז (כלולות)

138

58

+140%

תחנת רוח (מאוחדת)

14

10

+40%

סה"כ תחנות CPV

152

68

+124%

מטה CPV

()29

()17

+70%

סה"כ ארה"ב

123

51

+140%
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פרויקטים בהקמה ובפיתוח
Maple Hill 126MW

Cambria County, PA

•  20מגה וואט פאנלים הגיעו לאתר ויופעלו עד סוף
2022
• יתרת הפאנלים יסופקו ויחוברו במהלך 2023
• הסכם חיבור רשת סופי נחתם עם  PJMלחיבור עד
סוף 2022

100%

חלק CPV

הפעלה מסחרית

החל מ*2022

פרויקט  ,Maple Hillמאי 2022

 200מיליון
עלות ()$

Three Rivers 1,258MW
Goose Lake, Il

• התקדמות עבודות ההקמה בהתאם ללוחות הזמנים
• הציוד העיקרי של הפרויקט הגיע לאתר

פרויקטים בפיתוח  -אנרגיות מתחדשות
שלב

טכנולוגיה

פיתוח מתקדם

סולארי ורוח

1,550

צבר פרויקטים

סולארי

1,700

סה"כ

10%

חלק CPV

הפעלה מסחרית

רבעון שני

*2023

פרויקט  ,Three Riversמאי 2022

* השקף להלן כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה אשר אין ודאות באשר להתממשותו

 1.3מילארד
עלות ()$

הספק ()MW

3,250

פרויקטים בפיתוח – גז טבעי ואגירה
• פרויקטי גז טבעי ” “CCGT 2.0חדשים מבוססים על
אסטרטגיה להפחתת פליטות ,אשר כוללים שימוש
בטכנולוגיות מתקדמות ,לרבות הפעלה על בסיס מימן
והטמנת פחמן
• הפרויקטים מפותחים יחד עם  GEתחת הסכם Joint
Development Agreement
שלב

הספק ()MW

מתקדם

2,000

ראשוני

2,000

ראשוני

100-500

סה"כ

4,100-4,500
12

תודה
חוות הרוח  Keenanבאוקלהומה

Appendix - נספח

Competitive Power Ventures

May 2022

OPC overview

First IPP
in Israel
USA
100%

$2 billion
Market Cap

Listed in

TA-35 Index

$192 million
EBITDA(1)

2,700 MW

(70%)

Keenan II

OPC Energy

Maple Hill

100%

720 MW

50%

Valley

805 MW

26%

Towantic

725 MW

37.5%
25%

ilA-

Israel

152 MW

126 MW

Rated

OPC Rotem

Under construction

OPC Hadera

Zomet Energy

Under construction

OPC Soreq II

Under construction

C&I Projects

Under construction

Shore
Fairview

1,050 MW

25%

St. Charles

745 MW

10%
1,258 MW

Three Rivers
Under construction
(1)

5,581 MW (1,694 net MW)
4,197 MW Operational (1,442 net MW)

1,106 MW (1,013 net MW)
610 MW Operational (517 net MW)

2021 EBITDA, including proportional share of subsidiaries, deducted of one-time expenses and chances in fair value of financial instruments; USD/NIS ~3.3

(51%)
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OPC – Veridis Deal
Holding Structure
•

Veridis(1)

•

Swap deal – Veridis will contribute its Rotem stake and
additional cash of NIS 425 million for 20% share in OPC
Israel

•

is OPC’s partner in Rotem since early
development with 20% stake

OPC Energy

Veridis
20%

20%

70%

Following the transaction, Veridis will hold 20% of OPC’s
activities in Israel:
o

Operating and under construction power plants

o

Development assets

o

Gnrgy

80%

OPC Holdings Israel
Pre-transactions
holdings
100%

•

Strategic partnership to enhance growth in Israel

•

Synergies across the platform and assets

Rotem 2

100%

Rotem

(1)

Known until 2015 as Dalkia.

CPV

51%

100%

OPC Power Plants

100%

Hadera

100%

Zomet

Gnrgy

100%

Hadera 2

100%

Soreq 2
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CPV Holding Structure

IL

LP 12.75%

LP 12.75%

LP 4.5%
30%

US

OPC Power Ventures

GP & LP 70%
Indirectly

100%

Retail Company

CPV Inc.
Competitive Power
Asset Management
Ventures, Inc.
and all Staffing

Asset
Management
& All Staffing

CPV Renewable
Energy Company

CPV Power Holdings
Shore

37.5%

Keenan II

CPV Renewable
Power

100%

Maple Hill

100%

St. Charles

25%

Rogue’s Wind

100%

Valley

50%

Stagecoach

100%

Towantic

26%

Dev. Pipeline

100%

Fairview

25%

Three Rivers

10%

Dev. Pipeline
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CPV Overview
As a leader in the U.S. energy sector, CPV develops, constructs and manages renewable energy and gas-fired
generation projects
Strong Track Record With Fast-Growing Renewables Focus

CPV's Broad Industry Expertise & Development Capabilities
Company Strong
Reputation

After 20+ years CPV is still led by cofounder &
CEO Gary Lambert and the same senior
management team for 15+ years

Strategic Project
Development

Flexible strategy aimed at developing projects
quickly and cost-effectively

Contractor
Relationships

Extensive working history with leading OEM and
EPC providers

Finance Expertise

Dedicated internal team leading project
financing and M&A activities

Highly experienced management team, all with 20+
years industry experience, leading a growing team of
~100 employees

Risk Management

Trading capabilities optimize offtake structures
while mitigating market risk

Current 3 GW renewables pipeline with plans to grow
that pipeline to 9 GW by 2026

Operational
Capabilities

CPV maintains leading availability and reliability
across its generation fleet

5 GW renewables capacity developed and monetized to
date
7+ GW assets under management, including third party
owned projects
Ownership interests in 5.6 GW operating and under
construction renewable and natural gas assets
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Highly Experienced Management Team

GARY LAMBERT | CO-FOUNDER & CEO *
Years in the Energy Industry: 30+
Present

PAUL BUCKOVICH | CFO *
Years in the Energy Industry: 30+
Present

SHERMAN KNIGHT | President and CCO *
Years in the Energy Industry: 20+
Present

JONATHAN ODELL | SVP, General Counsel
Years in the Energy Industry: 25+

SEAN FINNERTY | EVP, M&A & Renewable Energy *
Years in the Energy Industry: 25+

PETER PODURGIEL | EVP, M&A & Project Development *
Years in the Energy Industry: 25+
Present

NICK RAHN | SVP, Asset Management
Years in the Energy Industry: 25+

MORRIS MELTZER | SVP & Corporate Controller
Years in the Energy Industry: 25+

* 15+ Years at CPV
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CPV History

Renewable Assets

One of the nation’s premier independent power platforms, with a proven record of success and a strategic plan for future growth

Keenan I
▪ Wind
▪ 101 MW
▪ Oklahoma
▪ COD: 2009
▪ Project sold
in 2009

Thermal Assets

2009

Keenan II
▪ Wind
▪ 152 MW
▪ Oklahoma
▪ COD: 2010

2010

Cimarron I
▪ Wind
▪ 165 MW
▪ KS
▪ COD: 2012
▪ Project sold in
2012

Cimarron II
▪ Wind
▪ 132 MW
▪ KS
▪ COD: 2012
▪ Project sold in
2011

Ashley
▪ Wind
▪ 200 MW
▪ ND
▪ Project sold
in 2012

2011

Sentinel
▪ Natural Gas
▪ 800 MW
▪ CA
▪ COD: 2011
▪ Project sold
in 2015

2012

Rattlesnake
Den
▪ Wind
▪ 212 MW
▪ TX
▪ COD: 2015
▪ Project sold
in 2014

Maple Hill
▪ Solar
▪ 126 MWdc
▪ PA
▪ COD: 2022-2023
▪ Under
construction
Pipeline
▪ Renewable – 3 GW
▪ Thermal – 4 GW

Acquired
by GIP
…

2015

2016

Shore
▪ Natural Gas
▪ 725 MW
▪ NJ
▪ COD: 2016

2017

St. Charles
▪ Natural Gas
▪ 745 MW
▪ MD
▪ COD: 2017

Five CODs in 4 years

Current Portfolio

Rogue’s Wind
▪ Wind
▪ 114 MW
▪ PA
▪ Advanced
development

2018

Valley
▪ Natural Gas
▪ 720 MW
▪ NY
▪ COD: 2018

Towantic
▪ Natural Gas
▪ 805 MW
▪ CT
▪ COD: 2018

2019

Fairview
▪ Natural Gas
▪ 1,050 MW
▪ PA
▪ COD: 2019

…

2021

2022+

Acquired
by OPC
Three Rivers
▪ Natural Gas
▪ 1,258 MW
▪ IL
▪ COD: 2023
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CPV Operating Portfolio

Towantic (26% Ownership Interest)
•

Fairview (25% Ownership Interest)
•

1,050 MW (263 MW net) CCGT in
Pennsylvania

805 MW (209 MW net) CCGT in
Connecticut

Maryland (25% Ownership Interest)
•

745 MW (86 MW net) CCGT in
Maryland

Valley (50% Ownership Interest)
•

720 MW (360 MW net) CCGT in New
York

SPP

Keenan II (100% Ownership Interest)

Shore (37.5% Ownership Interest)

•

•

152 MW Wind in Oklahoma

725 MW (272 MW net) CCGT in
New Jersey
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CPV Capabilities

Proven Development
Capabilities

• Track record of ~15 GW
successfully developed

• Experienced in-house
teams execute across
the full development
cycle

• Ability to manage build
vs. buy economics and
evaluate development
opportunities

Leading Asset
Management

• Wide range of

experience managing a
cumulative 20+ GW of
generation over a 16year history

• Asset management
business drives
synergies across CPV’s
business

Proven Commercial
Expertise

Reliable Access to Debt
Markets

• Commercial capabilities

• Deep relationships with

across commodity
hedge products and
PPAs allows CPV to
capitalize on market
conditions

• Deep expertise on large,
structured transactions
including with utility
and C&I counterparties

leading financial
institutions enables CPV
to raise efficient capital
on an ongoing basis

• Successful financing
track record contributes
to capital availability,
enhancing execution
certainty

OEM and EPC
Partnerships

• Longstanding

relationships with
leading OEMs and EPCs
allows deployment of
best-in-class technology
to ensure state-of-theart projects at
competitive pricing
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CPV Industry Recognition – Recent Awards
Industry Recognition 2020 to 2022

N.A. Power Deal of the Year
CPV Three Rivers

U.S. Power Deal of the Year
CPV Three Rivers

U.S. Power Deal of the Year
CPV Three Rivers

CPV Three Rivers

Top Gas Plant
CPV Fairview

Previous Accolades

2019
CPV St. Charles

2019
CPV Woodbridge
(Shore)

Americas Deal of the Year
CPV Towantic

2018 Conventional Power
Project of the Year

Americas Deal of the Year
CPV St. Charles

2018 North America Power
Project of the Year

Non-Renewable Deal of the Year
CPV Woodbridge
(Shore)

2019
CPV’s Fleet

N.A Power Deal of the Year
CPV Sentinel
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CPV – Going Forward

Utility Scale Renewable

Thermal Assets

Other Segments

Decarbonization drives unprecedent demand
for utility scale renewable by States’ renewable
mandates and corporate

Efficient CCGTs will become critical for the
reliability of the grid as coal retire and more
intermittent renewable come online

Offshore Wind
• The U.S. is pursuing ambitious goals of

• Diversified 3+ GW portfolio
o Solar and wind projects

o One project under construction, various in
advanced stage development
• Value added approach

• “CCGT 2.0” – CCS and Hydrogen capabilities
o Low emitting base load, flexible and

reliable capacity is critical for
decarbonization
o CPV developing projects with advanced

o Focus on de-regulated markets

decarbonization capabilities in partnership

o Tailor made commercial structures by CPV
team

with strategic power industry EPCs/OEMs

o Emphasis on corporates as off-takers to
improve economics

and Oil & Gas majors

offshore wind capacity
• Strong market demand, as offshore wind is a
key component to decarbonize major
population center along U.S. coasts
• Strong investor demand due to renewable
attributes, capital scale and long-term
contracts
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