רבעון שני

2022

מצגת משקיעים
אוגוסט 2022

תחנת כח במחזור משולב רותם

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 ,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-
"( 1968חוק 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

תעריפים ,שינויי מאקרו וכו) ,דרישות/שינויים רגולטוריים,
הליכי קבלת אישורים/היתרים ,הליכי תכנון והשגת זכויות
הסכמים
של
הסופיים
התנאים
בקרקע,
מסחריים/מימון/הסכמי ספקים ,גורמים תפעוליים (לרבות
תקלות טכניות ועיכובים טכניים) ,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 ,ביחס לנתוני שוק או
לנתונים 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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סביבה עסקית חזקה
תוצאות כספיות

• עלייה של  23%ב EBITDA-לתקופה של  6חודשים ,הכוללת זינוק של  45%ב EBITDA -בארה"ב כתוצאה מעליה חדה במרווחי האנרגיה
• ניצול עונת המעבר ברבעון השני המאופיינת בביקוש נמוך לחשמל ומרווחי אנרגיה נמוכים יחסית ,לביצוע תחזוקות תקופתיות בישראל ובארה"ב
• מימוש עסקאות גידור שקובעו בתקופות קודמות טרם הזינוק במחירי החשמל לצד חידוש הסכמי גידור בתנאי השוק החזקים כיום

התרחבות משמעותית בישראל לצד עליה חדה בתעריפי החשמל
•

זינוק נוסף של  13.6%בתעריף החשמל באוגוסט 2022

•

הכפלת הספק היצור בישראל בשנה הקרובה ע"י סיום הקמת פרויקטים והשלמת רכישות

•

גידול מתמשך בביקוש לחשמל בישראל לצד סגירת תחנות ישנות יוצר צורך בתוספת משמעותית של הספק:

•

•

מכרז שורק – עד  900מגוואט

•

הרחבת חדרה ורותם בהספק דומה כל אחת

הפרטת תחנות אשכול בהספק של כ 1,700 -מגוואט

סביבה רגולטורית ועליית מחירים
תומכים בהמשך הצמיחה בארה"ב
הטבות מס משמעותיות לאנרגיה מתחדשת וגז טבעי נטול פליטות  -חוק הפחתת האינפלציה:

•

הטבות לחשמול מגזרי התעשיה והתחבורה צפויות להביא לעלייה משמעותית בביקוש לחשמל בארה"ב

•

הגברת עידוד אנרגיות מתחדשות לצד יצירת וודאות ארוכת טווח בסקטור

•

תשלום ישיר של הממשלה לתחנות כוח חדשות בגז טבעי עם לכידת פחמן יוצר הזדמנויות עסקיות משמעותיות ל  OPCוסוללת את הדרך ליצור חשמל net zero

רמות שיא של מחירי גז ומרווחי חשמל בשוק הספוט
מחירי גז )$/MMBtu( Henry Hub
שיא של
$10

מחירי חשמל ממוצעים ()$/MWh
תחנות CPV

אזור

רבעון שני

2022

2021

PJM West

Shore, Maryland

77.27

28.60

170%

PJM AD

Fairview

77.06

29.71

159%

NYISO G

Valley

71.80

27.86

158%

ISO-NE

Towantic

69.25

29.36

136%

מחירי החשמל לעיל הינם מחירים ממוצעים באיזורים ואינם משקפים את
המחירים בפועל של קבוצת CPV

מקורBusiness Insider :

%

תוצאות
פיננסיות

תוצאות כספיות מאוחדות
 6חודשים

(מ' ש"ח)
דגשים לתוצאות

 3חודשים

2022

2021

שינוי

2022

2021

שינוי

873

718

+22%

405

342

+18%

324

263

+23%

86

118

-27%

 EBITDAישראל

134

133

-

19

39

-51%

 EBITDAארה"ב

190

130

+46%

67

79

-15%

רווח ( /הפסד) נקי

72

()97

 169+מ'

()32

()92

 60+מ'

רווח ( /הפסד) נקי מתואם**

80

()1

 81+מ'

()5

()32

 27+מ'

רווח ( /הפסד) נקי מתואם –
מיוחס לבעלי המניות

67

()3

 70+מ'

()11

()73

 62+מ'

מכירות
EBITDA

(מאוחד ויחסי של חברות כלולות) בנטרול
נגזרים*

• תחזוקות

מתוכננות

בתחנות

הכח

בישראל

ובארה"ב

כהכנה

למרווחי

האנרגיה

הגבוהים

בקיץ

השפיעו

לשלילה על התוצאות

• עליה ברכיב היצור בישראל ועליה
במרווחי האנרגיה בארה"ב
• קיזוז חלקי של גידורי חשמל בארה"ב
שקובעו בתקופות קודמות טרם הזינוק
במחירי החשמל
• הכנסות חד פעמיות בתקופה המקבילה
אשתקד

* 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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תוצאות  6 EBITDAחודשים – ארה"ב

זינוק של  46%בEBITDA-
קיזוז חלקי של עליית מרווחי
האנרגיה כתוצאה מגידורי אנרגיה
שנערכו בתקופות קודמות

(מ' ש"ח)
300

 296מ’
– EBITDA
עליה של
130%

)(95

)(11

250

200

204

זינוק חד במרווח האנרגיה כתוצאה
מעליית המחירים בשווקי הפעילות
של CPV

)(28
)(40

150

30

100

בעיקר תקבולים מגידורים בשנת
 2021בתחנות  ValleyוShore-

190

132

ביצוע עבודות תחזוקה בכל תחנות
הכח התרמיות של CPV

130

תקנון לצורך השוואה
ל 6-חודשים מלאים

50

EBITDA
תקופתי 2022

הוצאות תפעול
ואחרות

גידורי אנרגיה

מרווח אנרגיה וזמינות

אירועים וגידורים
EBITDA
אי זמינות
שאינם שוטפים
ששה חודשים 2021
מנוטרל אירועים שאינם שוטפים 2021

תקופה לפני
איחוד לראשונה

EBITDA
תקופתי 2021
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תוצאות  6 EBITDAחודשים – ישראל
יציבות על רקע ביצוע תחזוקה בתחנות הכח

תחזוקות בתחנות
רותם וחדרה

(מ' ש"ח)

עליית תעריפי החשמל
בפברואר 2022
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ישראל

היערכות להמשך שנת 2022
עליה נוספת בתעריף החשמל

פעילות רותם וחדרה

• עליה נוספת של  13.6%במחיר החשמל החל מ 1-באוגוסט לאור המשך זינוק

• מועד הטיפול המתוכנן הבא בתחנת רותם – אביב *2024

מחירי הפחם
• עפ"י רשות החשמל ,העלייה משקפת רק "כמחצית מסך ההתייקרות" ואינה
מתייחסת לגירעון שנצבר בחודשים האחרונים ולמרכיבי תעריף אחרים ,אשר
יבואו לידי ביטוי בתעריף השנתי לשנת 2023

• סיום תחזוקות וצפי חזרה לפעילות מלאה בחדרה – אוקטובר *2022
• היערכות לכניסת אנרג'יאן – הפחתת כמויות בהסכמי תמר

עסקאות ורכישות
•

השלמת השקעת ורידיס  425מ' ש"ח – בתהליך השלמת התנאים המתלים

•

רכישת תחנת גת  75מגוואט – בתהליך השלמת התנאים המתלים

המשך צמיחה בישראל

מקורTrading Economics :

•

הפרטת אשכול  1,700מגוואט  OPC -עברה את שלב המיון המוקדם

•

מכרז שורק –  600עד  900מגוואט בשלבי מכרז

•

המשך קידום הרחבות חדרה ורותם – עד  900מגוואט כל אחת

* מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה אשר אין ודאות באשר להתממשותו
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פרויקטים בהקמה
חצרות צרכנים

צומת
•
•
•

עלות השקעה – כ 1.3-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

100%

חלק OPC

תחנת צומת ,אוגוסט 2022

שורק

הפעלה מסחרית
רבעון ראשון

*2023

•
•
•

עלות השקעה – כ 91-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

 1MWעל גג מפעל אמרז ,אוגוסט 2022

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

הפעלה מסחרית

החל מ*2022-

•
•

עלות השקעה  -כ 61-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 ,אוגוסט 2022
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ארה"ב

הטבות מס משמעותיות – אנרגיה מתחדשת
עיקרי חוק הפחתת האינפלציה
• הטבת מס  – ITCהעלאת שיעור בסיס הטבת המס בפרויקטים סולאריים ורוח ל30%-
לתקופה של  10שנים
• הטבות בונוס מס:
•  10%נוספים עבור פרויקטים שנבנו על אתרי  Brownfieldשל מכרות פחם /
תחנות כח פחמיות
•  10%נוספים עבור רכש ציוד מיצור מקומי
• הטבת מס  - PTCקיבוע תעריף ההטבה ל 27.5$/MWh-צמוד מדד ל 10-שנות פעילות

שיפור משמעותי בכלכליות פרויקטי CPV

• פרויקטי  CPVבהקמה ובפיתוח צפויים להנות מהטבות המס בהיקפים
משמעותיים
• Maple Hill
• העלאת ה ITC-ל30%-
• הטבות בונוס מס 10%
• סחר בהטבת המס
• Stagecoach

• אפשרות בחירה בין  ITCלבין  PTCללא תלות בטכנולוגיה ,החל מ2025-

• העלאת ה ITC-ל30%-

• אפשרות לסחר בהטבת המס במקום שותף מס קבוע

• סחר בהטבת המס

פרויקטים בפיתוח  -אנרגיות מתחדשות
שלב

טכנולוגיה

הספק ()GW

פיתוח מתקדם

סולארי ורוח

1.6

צבר פרויקטים

סולארי ורוח

1.6

סה"כ
* מימוש חוק הפחתת האינפלציה כפוף להסדרים רגולטוריים נוספים של רשות המס ומשרד העבודה האמריקאי ,השקף להלן כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה אשר אין ודאות באשר
להתממשותו

3.2
13

פרויקטי אנרגיה מתחדשת
Maple Hill 126MW

Pennsylvania

•  24מגה וואט פאנלים יהיו מוכנים במהלך 2022
• הפעלה מסחרית מלאה במהלך 2023
• דמי פיתוח מוערכים ל – CPV-כ 35-מיליון דולר

100%

חלק CPV

הפעלה מסחרית

בשלבים ,החל מ*2022

 200מיליון
עלות צפויה ()$

Stagecoach 102MW
Georgia

• צו תחילת עבודות ניתן במאי 2022

Keenan 152MW
Oklahoma

• התחנה פועלת משנת  2010תחת  PPAארוך טווח

• דמי פיתוח מוערכים ל – CPV-כ 23-מיליון דולר

100%

חלק CPV

הפעלה מסחרית

רבעון ראשון

פרויקט  ,Maple Hillאוגוסט 2022

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

*2024

 127מיליון
עלות צפויה ()$

100%

חלק CPV

הפעלה מסחרית

2010

EBITDA

 32מ' ש"ח (מחצית
ראשונה )2022

חוות הרוח Keenan
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הטבות מס משמעותיות – גז טבעי נטול
פליטות
הטבות מס במסגרת חוק הפחתת האינפלציה

• לכידת פחמן – הטבות מס משמעותיות לפרויקטים המשלבים לכידת פחמן בהיקף
:75%
•  85דולר/טון עבור הטמנת פחמן

•  60דולר/טון עבור הזרקת פחמן למאגרי גז ונפט )(enhanced oil recovery
• תשלום ישיר של הטבת המס ליצרן במקום שותף מס ל 5-שנים ראשונות

” “Game Changerלפרויקטי הגז הטבעי של CPV

•  CPVמפתחת שני פרויקטי  ESGבגז טבעי נטול פליטות פחמן בהיקף של כ2-
ג'יגהוואט ,המשלבים לכידה והטמנת פחמן ,וכן הפעלה על בסיס מימן
• הפרויקטים נמצאים באיזורים בהם הטמנת פחמן אפשרית גאולוגית וכלכלית
• הפרויקטים מפותחים יחד עם  GEתחת הסכם Joint Development Agreement
• פוטנציאל ל decarbonization -של צי תחנות הכח היעיל והחדיש של CPV

פרויקט נטול פליטות טיפוסי –  1,000מגוואט*
• עלות השקעה מוערכת – כ 2-מיליארד דולר
• לכידה והטמנת פחמן שנתית בהיקף כ 2-מיליון טון
• שווה ערך לכ 3.5-ג'יגהוואט מותקן סולארי

* הערכת החברה

15

מבט קדימה – נתיב לNet Zero-
סביבת מאקרו חזקה ורגולציה תומכת

• המשך זינוק במחירי האנרגיה בשוקי הפעילות בישראל ובארה"ב במהלך  2022מעניקים רוח גבית משמעותית לפעילות החברה
• פחות ממחצית מהמרווח הגולמי לשנת  2023מגודר כיום; החברה פועלת לביצוע הסכמי גידור חדשים בתנאי השוק החזקים כיום
• חקיקה תומכת בארה"ב לפעילות  CPVבתחום האנרגיות המתחדשות ובתחום הגז הטבעי נטול פליטות משנה את חוקי המשחק וסוללת את הדרך ליצור חשמל net zero
• שילוב הטכנולוגיות ב OPC-של גז טבעי ,סולארי ורוח ,ממצב את החברה באופן אופטימאלי להמשך הדרך

המשך  – 2022צמיחה בכל מגזרי הפעילות
• תחנות הכח לאחר תחזוקות תקופתיות ,לקראת עונת הקיץ המאופיינת בביקושים ומרווחי חשמל גבוהים
• הכפלת ההספק המותקן בישראל מ 600-מגוואט לכ 1,300-מגוואט ע"י תחנות בהקמה ורכישות
• השלמת עסקת ורידיס ורכישת תחנת גת
• היערכות להמשך פיתוח משמעותי והתרחבות בישראל ובארה"ב

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

נספח
חוות הרוח  Keenanבאוקלהומה

תוצאות  EBITDAרבעון שני – ארה"ב
קיזוז חלקי של עליית מרווחי
האנרגיה כתוצאה מגידורי אנרגיה
שנערכו בתקופות קודמות

(מ' ש"ח)
120

100

תקבולים בשנת  2021בתחנות
 ValleyוShore-

49

80
92
3
31

שיפור משמעותי במרווח האנרגיה
כתוצאה מעליית המחירים בשווקי
הפעילות של CPV

60

79

20

40

67
48

48
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בעיקר בעקבות תחזוקה בתחנות הכח של CPV
כהכנה לתקופת הקיץ ,לרבות  42ימי תחזוקה
( )majorמתוכננת בתחנת Towantic
EBITDA
רבעון שני 2022

הוצאות תפעול ואחרות

גידורי אנרגיה

מרווח אנרגיה וזמינות

אי זמינות

אירועים וגידורים שאינם
EBITDA
שוטפים 2021
רבעון שני  2021מנוטרל
אירועים שאינם שוטפים

EBITDA
רבעון שני 2021
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תוצאות  EBITDAרבעון שני – ישראל

(מ' ש"ח)

עליית תעריפי החשמל
בפברואר 2022

תחזוקות מתוכננות
בתחנות רותם
וחדרה
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