מצגת לשוק ההון
מאי 2018

הבהרה משפטית
מצגת זו הוכנה על ידי או.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה") ,והיא מועברת אך ורק לשם אספקת
מידע תמציתי מטעמי נוחות ואין להעתיקה או להפיצה לכל אדם אחר .מצגת זו אינה מתיימרת
להיות מקיפה או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי בקבלת החלטה בקשר להשקעה

בניירות הערך של החברה.
שום מצג או התחייבות ,במפורש או מכללא ,אינם ניתנים על ידי אדם כלשהו בנוגע לדיוק או
לשלמות של מידע כלשהו הכלול במצגת זו .בפרט ,שום מצג או התחייבות אינם ניתנים ביחס
למימוש או לסבירות של תחזיות כלשהן לגבי סיכוייה העתידיים של החברה.
על מנת לקבל תמונה מלאה לגבי פעילויות החברה והסיכונים הכרוכים בה ,ראן את 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-הכלול בהם .יתכן שהמידע צופה פני עתיד במצגת לא יתממש ,כולו או
מקצתו או יתכן שיתממש בצורה שונה מהצפוי ,או יתכן שיושפע מגורמים שלא ניתן להעריכם

מראש.
למען הסר ספק ,מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול
במצגת כדי לשקף אירועים ו/או נסיבות המתרחשים לאחר מועד הכנת המצגת.
מצגת זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש או להזמין ניירות ערך כלשהם .מצגת זו וכל
הכלול בה אינה מהווים בסיס לחוזה או התחייבות כלשהם ואין להסתמך עליהם בקשר לכך.
המידע המסופק במצגת אינו בסיס לקבלת החלטת השקעה כלשהי ,אף אינו המלצה או חוות
דעת ,ואף אינו תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי.
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כרטיס
ביקור

רותם
 466מגה וואט בהפעלה
מסחרית מיולי 2013

חדרה
 148מגה וואט

לקראת הפעלה
השקעה של כ-

 3,000,000,000ש"ח

בתחנות

כוח חדשות עד היום

צומת
 396מגה וואט בשלבי פיתוח
שחקן מוביל בפיתוח משק
החשמל העתידי
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 oהרחבת אתר רותם
 oהרחבת אתר חדרה
 oפוטנציאל לרכישת תחנות מחברת
החשמל במסגרת הרפורמה

תרשים אחזקות

76%

100%

95%

פרויקטים עתידיים
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סולארי

צומת

80%

חדרה

חדרה II

רותם

רותם II

משק החשמל
בישראל

כיום כ 32% -מהאנרגיה מיוצרת על ידי יצרנים פרטיים

*

מתווה עקרונות מגובש בין המדינה לחברת החשמל וההסתדרות

לרפורמה בחברת החשמל

במסגרתו בין היתר:

**

חברת החשמל תמכור  5תחנות כוח בהספק כולל של כ 4,500-מגוואט
ניהול המערכת וחלק מאגף תכנון המערכת יפעלו במסגרת חברה
ממשלתית נפרדת
חברת החשמל תקים ותפעיל את היחידות החליפיות לפחמיות בחדרה אך
מלבד אלה לא יאושר לה להקים תחנות חדשות או לשחלף תחנות קיימות
אשר יגרטו בסיום אורך חייהם ההנדסי
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* על פי דוח מצב משק החשמל לשנת 2016
** על פי דיווח מיידי של חברת החשמל מיום  10במאי 2018

פוטנציאל
 1,330מגה וואט צמיחה אורגנית בהרחבות של רותם וחדרה
צמיחה עד
לשנת  4,500 2025מגה וואט במכירת תחנות חברת החשמל כחלק מהרפורמה

*

אתר אלון תבור ,יימכר בתוך  18חודש ,באתר פוטנציאל הקמה של מחז"מ אחד נוסף
אתר רמת חובב ,יימכר בתוך  30חודשים

אתר רידינג ,יימכר בתוך  36חודשים ,באתר פוטנציאל הקמה של שני מחז"מים
חלק מאתר חגית ,יימכר בתוך  48חודשים
אתר אשכול ,יימכר בתוך  60חודשים ,באתר פוטנציאל הקמה של שני מחז"מים

6,000

מגה וואט כתוצאה מגריטה של אתרי חברת החשמל וגידול

אנרגיה מתחדשת ומבוזרת
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* על פי מכתב יו"ר רשות החשמל בנושא "רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל – המלצת מדיניות" מיום  17במאי 2018

בביקוש *

מודל עסקי

ייצור יעיל
חשמל וקיטור
של
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מכירת חשמל וקיטור ללקוחות פרטיים מובילים
ארוכי טווח במח"מ של כ 7-שנים

תחת חוזים

מכירת זמינות
ואנרגיה לחברת חשמל

אירועים
עיקריים

חתימת הסכם לאספקת גז
כריש ותנין בהיקף של כ BCM 0.6-לתקופה של כ 15-שנה במחיר של
הגז
*
 3.975צמוד לרכיב הייצור ומחיר רצפה של  3.8דולר לmmBTU-
עם אנרגי'אן ישראל ,בעלת הזכויות במאגרי

עדכון תעריפים לשנת  2018במסגרתו הועלה תעריף רכיב הייצור בכ6.7%-
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רותם

 466מגה וואט
במחזור משולב ,ציוד עקרי
מתוצרת MHI
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תפעול עצמי
ויעיל

 97%מהחשמל היוצר בתחנה
נמכר ללקוחות פרטיים בשנת 2017

זמינות
 94.2%בשנת 2017
של

ייצור 5.1%
המיוצר במשק בשנת 2016
מהחשמל

רותם
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עלות פרויקט של כ-

הפעלה מסחרית

דירוג AA3

 2מיליארד ש"ח

ביולי 2013

עם אופק חיובי לחוב הבכיר

 EBITDAשל
 327מיליון ש"ח בשנת 2017

כיסוי חוב של

יחס
 2.08בשנת 2017

חדרה

 148מגה וואט
בטכנולוגיית קוגנרציה
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הסכם אספקת חשמל וקיטור למפעלי נייר חדרה

של כ 85 -טון/שעה וכ 39-מגה וואט ל18-

שנה

מרבית הספק התחנה נמכר
קצה תחת הסכמים ארוכים

לצרכני

מועד הפעלה
מחצית ראשונה 2019

מסחרית צפוי

חדרה

עלות פרויקט צפויה של כ-

 1מיליארד ש"ח
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* הדמיה

נכון למרץ  2018הושקעו
 629מיליון ש"ח

דירוג A2
לחוב הבכיר לתקופת ההפעלה

נכון למרץ  2018כ90%-
מהפרויקט הושלם

תעריף קוגנרציה

במכירת

עודפי חשמל לחח"י למשך  18שנה

צומת

 396מגה וואט

הפרויקט אושר בוועדה

פיקר במחזור פתוח

לתשתיות לאומיות
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* הדמיה

מכירת עד 100%

מההספק

לחח"י תמורת תשלומי זמינות

קבועים ל20 -

שנה

עלות פרויקט מוערכת של

כ 1.3 -מיליארד ש"ח

מועד הפעלה
מחצית ראשונה 2022

מסחרית צפוי

רותם II

באפריל  2017החליטה הממשלה על קידום
תחנות כוח
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עם העדפה לתחנות צמודות דופן

החברה מקדמת היתר במסגרת תת"ל  94ל 530-מגה

וואט ברותם

זכויות בקרקע

תוכנית פיתוח קו
" 400KVאשכול נגב"

חדרה II

באפריל  2017החליטה הממשלה על קידום
תחנות כוח

15

עם העדפה לתחנות צמודות דופן

הסכם אופציה לשכירות השטח הצמוד

החברה מקדמת היתר ל 800-מגה וואט

לתחנת הכוח בחדרה

בחדרה

סולארי וייצור מבוזר

פעילות ייזום פרויקטים

סולאריים ומבוזרים
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יעד ממשלתי של ייצור 17%
אנרגיות מתחדשות בשנת 2030

מהאנרגיה על ידי

מכרזים בהיקף של כ 1,600-מגה וואט

תעריף של  19.8אגורות לקילו וואט

יפורסמו בשנתיים הקרובות

במכרז האחרון

מימון – ליום ה 31-במרץ 2018

מזומנים נטו*

 25מיליון ש"ח

חוב נוכחי**
 526מיליון
ש"ח

חדרה
מימון פרויקטאלי
דירוג A2 :לתקופת ההפעלה
ריבית צמודה3.4%-3.9% :
ריבית לא צמודה4.8%-5.4% :
חוב צפוי בהפעלה מסחרית 800 :מיליון ש"ח
תקופה 18 :שנים ()2037
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* חוב בניכוי מזומנים ,שווי מזומנים ,פיקדונות ומזומנים מוגבלים
** ליום ה 31-במרץ 2018

אג"ח סחיר
דירוגA-/A3 :
ריבית4.45% :
חוב 316 :מיליון ש"ח
מזומנים 244 :מיליון ש"ח
פיקדונות ומזומנים מוגבלים 97 :מיליון ש"ח

חוב נטו*
 952מיליון
ש"ח

רותם
מימון פרויקטאלי
דירוג AA3 :עם אופק חיובי
ריבית צמודה4.7%-5.4% :
תקופה 18 :שנים ()2031
חוב 1,304 :מיליון ש"ח
מזומנים 183 :מיליון ש"ח
פיקדונות ומזומנים מוגבלים 169 :מיליון ש"ח

דוח רווח והפסד שנתי
מיליוני ש"ח

2017

2016

הכנסות

1,316

1,245

רווח גולמי

245

176

EBITDA

319

261

הוצאות מימון ,נטו

118

66

רווח נקי לבעלי המניות של החברה

35

70

יחס כיסוי חוב רותם

2.08

1.75
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דוח רווח והפסד רבעון ראשון
מיליוני ש"ח
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Q1-2018

Q1-2017

הכנסות

350

348

רווח גולמי

104

80

EBITDA

118

103

הוצאות מימון ,נטו

15

21

רווח נקי לבעלי המניות של החברה

44

30

תודה

