רבעון שלישי
מצגת משקיעים
 2022נובמבר 2022

תחנת כח במחזור משולב רותם

תחנת  ,Maple Hillבשלבי הקמה

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 .כמו כן ,עשויים
להיכלל במצגת נתונים לא מהותיים ,עדכוני מאקרו שוטפים
ועדכנוים פומביים ,וכן 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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אירועים מרכזיים

סביבת מאקרו חזקה ויעילות תפעולית הובילו לתוצאות שיא לקבוצה
רבעון חזק ל OPC-אנרגיה

פרוטפוליו של 12GW

• גידול של  28%ב EBITDA -מתואם ביחס לרבעון מקביל אשתקד לכ 272 -מיליון שקל

12.3GW

• גיוסי הון מוצלחים בהיקף של כ 830 -מיליון שקל למימון המשך הצמיחה
ארה"ב
•

מו"מ מתקדם תחת בלעדיות לרכישת תחנות רוח פעילות בהיקף של 81MW

•

חוק ה IRA-מהווה הזדמנות עסקית אדירה להמשך צמיחה בארה"ב ולקידום אסטרטגיה של יצרן
חשמל פרטי מוביל ללא חתימת פחמן (:)NET ZERO
•

האצת פיתוח של שתי תחנות כוח חדישות הפועלות בגז טבעי בשילוב טכנולוגיה לתפיסת
פחמן ולכידתו בהיקף מצטבר של כ3GW-

•

אנרגיה
מתחדשת

3.6
5.7

גז טבעי
מופחת
פליטות

3.3

שיפור בכלכליות פרויקטי האנרגיה המתחדשת בהקמה ובפיתוח ,בפרט ל Maple Hill -ו-
Stagecoach

ישראל
•

זינוק בתעריפי החשמל במשק לצד הפחתה משמעותית צפויה במחיר הגז של  OPCעם כניסת

4.5

גז טבעי

5.4

מאגר כריש
•

2.1

פרויקטים בהקמה :הכפלת הספק היצור של החברה בישראל בשנה הקרובה ע"י סיום הקמת
פרויקטים והשלמת רכישת תחנת גת*
* מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה אשר אין ודאות באשר להתממשותו

סה"כ

צבר פרויקטים
ראשוני

בהקמה ,רכישות
ופיתוח מתקדם

נכסים פעילים

התפתחויות עיקריות בישראל
עליה נוספת בתעריף החשמל
• עליה נוספת של  13.6%במחיר החשמל החל מ 1-באוגוסט לאור המשך
זינוק מחירי הפחם
• עפ"י רשות החשמל ,העלייה משקפת רק "כמחצית מסך ההתייקרות"
• עדכון תעריף נוסף צפוי מתחילת השנה

תחנות פעילות
• רותם  -עליה של  20%בתוצאות ה EBITDA-המתואם לרבעון ביחס לרבעון
מקביל אשתקד
• חדרה  -צפי לסיום תחזוקה שנערכה בתקופת הדוח ולאחריו וחזרה לפעילות
מלאה  -עד סוף *2022

המשך צמיחה בישראל

מקורTrading Economics :

•

מכרז אשכול  OPC -1,700MWעברה את שלב המיון המוקדם

•

מכרז שורק  600MW -עד  OPC ,900MWניגשה לשלב המיון המוקדם

•

הרחבות חדרה ורותם עד  900MWכל אחת  -המשך קידום הפרויקטים

•

רכישת תחנת גת  – 75MWבכפוף להשלמת התנאים המתלים

•

השלמת עסקת ורידיס  425מ' ש"ח – בכפוף להשלמת התנאים המתלים

ירידה צפויה במחיר הגז הטבעי של  OPCבישראל עם התחלת
הזרמת גז טבעי ממאגר כריש
•

חסכון כספי מוערך של כ 60 -מיליון שקל לשנה**
* מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה אשר אין ודאות באשר להתממשותו
** בהתבסס על צריכת הגז הממוצעת החזויה של רותם וחדרה  .האמור מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הנחות החברה כאמור לעיל .האמור עשוי שלא להתממש או
להתממש באופן שונה מהותית מהאמור ,בין היתר ,כתוצאה משינויים בצריכת גז בפועל ,שע"ח ו/או גורמים שאינם בשליטת החברה.
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התפתחויות עיקריות בארה"ב  -סביבת מחירים גבוהה
• עליה משמעותית של מחירי הגז הטבעי בהמשך לגידול בביקוש לחשמל ,התחזקות הביקוש הגלובאלי לגז טבעי ומשבר האנרגיה
• עליה במחירי החשמל כפונקציה של מחירי הגז
• זינוק במרווחי האנרגיה של  CPVלאור יעילות תחנות הכח
• צפי לעליה משמעותית בביקוש לחשמל בארה"ב לאור הטבות לחשמול מגזרי התעשיה והתחבורה
• מחירי הגז הטבעי הנוכחיים והעתידיים נותרים ברמה גבוהה ,עם כי בירידה מסוימת לאחר תום הרבעון.

• מחיר  Henry Hubליום  $8.1 – 23/11/2022לMMBTU-
מחירי גז )$/MMBtu( Henry Hub

מחירי חשמל ממוצעים ()$/MWh

אזור

Q3 2022

מקורBusiness Insider :

תחנות CPV

רבעון שלישי
2022

2021

%

PJM West

Shore, Maryland

90.44

41.77

117%

PJM AD

Fairview

87.06

41.22

111%

NYISO G

Valley

89.48

42.92

108%

ISO-NE

Towantic

85.74

44.85

91%

מבוסס על מחירי Day-aheadכפי שפורסמו על ידי הISO -הרלבנטי .יובהר כי מחירי החשמל בפועל של תחנות
הכוח של קבוצת CPVעשויים להיות שונים באופן מהותי
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התפתחויות עיקריות בארה"ב  -אישור חוק הIRA-
הטבות מס חסרות תקדים לטכנולוגיות ללכידת פחמן
• זכאות להטבה של  60דולר לטון פחמן שיוזרם לבארות נפט ו 85 -דולר לטון פחמן שיוטמן .ההטבה ניתנת ל 12 -שנים (תשלום ישיר ב 5 -השנים
הראשונות וזיכוי מס לאחר מכן)
• הגברת עידוד אנרגיות מתחדשות לצד יצירת וודאות ארוכת טווח בסקטור

הטבות מס לפרויקטי אנרגיה מתחדשת של CPV

פיתוח תחנות כח חדישות בשילוב טכנולוגיות ללכידת פחמן

פרויקט Maple Hill

 CPVמאיצה פיתוח של שני פרויקטי  ESGבגז טבעי מופחת פליטות פחמן בהיקף של כ,3.3GW-
האחד במערב וירג'יניה בהיקף של כ 2GW -והשני בטקסס בהיקף של כ ,1.3GW -המשלבים לכידת
פחמן בהיקף של עד  95%מהפליטות

• העלאת ה ITC-ל40% -
• אפשרות לסחר בהטבת המס

פרויקט West Virginia

פרויקט Stagecoach

• תחנת כח מופחתת פליטות פחמן בהיקף כ2GW-

• העלאת ה ITC-ל30%-

• עלות ההקמה מוערכת בכ 3-4-מיליארד דולר

• אפשרות מעבר ל - PTC-תעריף  27.5דולר לMWh-

• הפרויקט צפוי ליהנות מהטבת מס של  85דולר לטון פחמן

(צמוד למדד) ל 10 -שנים
• אפשרות לסחר בהטבת המס

• צפי הטבה של למעלה מ 300 -מיליון דולר לשנה עבור
לכידה והטמנה של כ 4 -מיליון טון פחמן
• הבשלה להקמה בשנים הקרובות
מנכ"ל  ,CPVגארי לאמברט (שמאל) עם סנטור ג'ו
מנצ'ין בהשקת הפרויקט ,ספטמבר 2022

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.
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התפתחויות עיקריות בארה"ב  -מו"מ לרכישת חוות רוח
מו"מ מתקדם תחת בלעדיות לרכישת ארבע חוות רוח פעילות בהספק
כולל של 81.5MW
• צפון-מזרח ארה"ב ,שוק ISO-NE
• הפרויקטים החלו בהפעלה מסחרית בין השנים  2008ל2017-
• מתווה מסחרי  -מכירת מלוא החשמל ותעודות  RECsלכ 13-עד  19השנים הקרובות
• תמורת העסקה  -כ 172-מיליון דולר ,בכפוף להתאמות
• בעקבות העסקה  -צפי להכפלת ה EBITDA-הנוכחי של  CPVמאנרגיות מתחדשות

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

פרויקטים בהקמה

תחנת צומת ,נובמבר 2022

כ 1GW-בשלבי הקמה מתקדמים

חצרות צרכנים

צומת
•
•
•

עלות השקעה – כ 1.4-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

שורק

הפעלה מסחרית
מחצית ראשונה

*2023

•
•

•

עלות השקעה – כ 100-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

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

100%

חלק OPC

הפעלה מסחרית
החל מ*2023-

•
•

עלות השקעה  -כ 66-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
מחצית שניה

*2023
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פרויקטים בהקמה

פרויקט  ,Maple Hillנובמבר 2022

כ 1GW-בשלבי הקמה מתקדמים

Maple Hill 126MW
• דמי פיתוח מוערכים ל – *CPV-כ 35-מיליון דולר
• צפי להטבת בונוס מס ( 10%סה"כ )40%

Stagecoach 102MW
Georgia

• צו תחילת עבודות ניתן במאי 2022

Three Rivers 1,258MW
• התקדמות עבודות ההקמה בהתאם ללוחות הזמנים

• דמי פיתוח מוערכים ל – *CPV-כ 23-מיליון דולר
• אפשרות לבחירה בין  ITCלPTC -

100%

חלק CPV

הפעלה מסחרית

מחצית שניה *2023

 208מיליון
עלות צפויה* ()$

100%

חלק CPV

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

הפעלה מסחרית

רבעון ראשון

*2024

 127מיליון

עלות צפויה* ()$

10%

חלק CPV

הפעלה מסחרית
רבעון שני

*2023

 1.3מילארד
עלות צפויה* ()$

10

תוצאות
פיננסיות

תוצאות כספיות מאוחדות
תוצאות שיא לקבוצה

(מ' ש"ח)

 3חודשים

 9חודשים
2022

2021

שינוי

2022

2021

שינוי

596

476

25%

272

213

28%

 EBITDAמתואם  -ישראל

245

248

()1%

111

114

()3%

 EBITDAמתואם  -ארה"ב

351

228

54%

161

99

63%

רווח(/הפסד) נקי

180

()209

 +389מ'

108

()112

 +220מ'

רווח נקי מתואם*

178

38

368%

98

39

151%

 EBITDAמתואם*

* להגדרות  EBITDAמתואם ורווח נקי מתואם ראה דוח הדירקטוריון של החברה
12

 EBITDAמתואם רבעון שלישי  -ארה"ב
זינוק של  63%לעומת רבעון מקביל אשתקד

(מ' ש"ח)

שיפור משמעותי במרווח האנרגיה
כתוצאה מעליית המחירים בשווקי
הפעילות של CPV

קיזוז חלקי של עליית מרווחי
האנרגיה כתוצאה מגידורי אנרגיה
שנערכו בתקופות קודמות

13

 EBITDAמתואם רבעון שלישי  -ישראל
גידול של  20%ברותם בקיזוז השפעות התחזוקה בחדרה

(מ' ש"ח)

עבודות תחזוקה בתחנת
חדרה
עליית תעריפי החשמל
במהלך 2022

פיצוי מאנרג'יאן
בגין העיכוב במועד
ההפעלה

14

רווח נקי רבעון שלישי (מ' ש"ח)
מעבר מהפסד לרווח נקי של  108מ' ש"ח ברבעון
3

4

29

41

59
180

108
כולל כ 17-מיליון ש"ח
השפעה חיובית בגין
שע"ח

רווח נקי רבעון ,3
2022

מס הכנסה

הוצאות מימון,
נטו

בעיקר שינוי בשווי הוגן של
גידורי מרווח האנרגיה של
CPV

68

חלק ברווחי /פחת והפחתות מתואם  EBITDAרווח נקי בניכוי הפסד מסילוק
הפסד מסילוק התח' פיננסיות
הפסדי כלולות
התח' פיננסיות
שאינו כלול ב-
EBITDA

הפסד נקי רבעון ,3
2021

-112

15

התפתחות החוב הפיננסי המתואם ,נטו
תזרים חופשי של  459מ' ש"ח בתקופה

(מ' ש"ח)

חישוב FCF
767

815

 EBITDAמתואם

596

הון חוזר

101

ריבית

()167

השקעות הוניות – תחזוקה

()71

FCF

459

5,800

5,600

696
צמיחה

5,400

596

407

5,200

71
תחזוקה

5,414
99

67

5,553
5,000
167

101
4,800

4,600
חוב פיננסי מתואם נטו
30.9.22

שער חליפין

אחרים*

הזרמות מיעוט ,נטו

גיוס הון

השקעות הוניות

ריבית

הון חוזר

* לרבות משיכות ממזומנים מוגבלים בסך  25מ' ש"ח ,הצמדות למדד המחירים בסך כ 62-מ' ש"ח ותשלום חד פעמי בסך  57מיליון ש"ח לקבלן ה LTSA-בגין שנים קודמות
** להגדרת חוב פיננסי מתואם נטו ראה דוח הדירקטוריון של החברה

EBITDA
מתואם

חוב פיננסי מתואם נטו
31.12.21

16

פרסום דוח  ESGראשון לקבוצה

17

סיכום ומבט קדימה
סביבת מאקרו חזקה ורגולציה תומכת
• מחירי אנרגיה גבוהים בשוקי הפעילות בישראל ובארה"ב ממשיכים להעניק רוח גבית משמעותית לתוצאות פעילות הקבוצה

• בהתאם למדיניות הגידור שלנו בארה"ב ,אנו פועלים לבצע עסקאות לגידור מרווחי האנרגיה בתנאי השוק הגבוהים השוררים כיום
• חוק ה IRA -מספק הזדמנות עסקית אדירה עבור  CPVבתחום הגז הטבעי מופחת הפליטות וסולל את הדרך ליצור אנרגיה נקיה וברת קיימא ,לאורך
כל שעות היממה באופן יעיל וכלכלי

המשך צמיחה בכל מגזרי הפעילות
• האצת צמיחה והמשך התרחבות משמעותית בישראל ובארה"ב
• תחנות הכח ערוכות לקראת עונת החורף המאופיינת בביקושים ומרווחי חשמל גבוהים

• בישראל  -הוזלה משמעותית במחיר הגז הטבעי עם כניסת מאגר כריש

 ESGבליבת העשייה העסקית והמשך הצמיחה של הקבוצה

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

18

תודה
חוות הרוח  Keenanבאוקלהומה

נספח
חוות הרוח  Keenanבאוקלהומה

 EBITDAמתואם  9חודשים  -ארה"ב
זינוק של  54%בEBITDA-
קיזוז חלקי של עליית מרווחי
האנרגיה כתוצאה מגידורי אנרגיה
שנערכו בתקופות קודמות

(מ' ש"ח)

זינוק חד במרווח האנרגיה כתוצאה
מעליית המחירים בשווקי הפעילות
של CPV

בעיקר תקבולים מגידורים בשנת
 2021בתחנות  ValleyוShore-

ביצוע עבודות תחזוקה בכל תחנות
הכח התרמיות של CPV

תקנון לצורך השוואה
ל 9-חודשים מלאים

21

 EBITDAמתואם  9חודשים  -ישראל

תחזוקות בתחנות
רותם וחדרה

עליית תעריפי החשמל
במהלך 2022

(מ' ש"ח)

פיצוי מאנרג'יאן
בגין העיכוב במועד
ההפעלה

22

