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.זומשפטיתבהברהלאמורכפופה"(החברה)"מ"בעאנרגיהסי.פי.מאוהמידעקבלת

ואין,נוחותמטעמיתמציתימידעאספקתלשםורקאךמועברתהחברהשלזומצגת

להיותמתיימרתאינהזומצגת.אחרשימושכלבהלעשותאולהפיצהאולהעתיקה

להשקעהבקשרהחלטהבקבלתרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאומקיפה

,העסקיתסביבתה,פעילותה,החברהאודותלפרטים.החברהשלהערךבניירות

המלאיםוהתקופתייםהמיידיםהדוחותאתראו,חשופהלהםהסיכוןוגורמיתוצאותיה

,מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהחברהידיעלשהוגשו

-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעלגביאזהרותלרבות

לביןזובמסגרתהנמסרהמידעביןסתירהשלמקרהבכל."(ערךניירותחוק)"1968
.החברהבדיווחיהאמוריגברהחברהדיווחי

כהגדרתועתידפניצופהמידעכולל(זובמצגתכולל)החברהידיעלהנמסרהמידע

וודאותאיןואשר,בלבדזהלמועדהחברההערכותעלהמבוסס,ערךניירותבחוק

הנוגעמידע(בלבדהמחשהולשם)היתרביןכוללכאמורמידע.להתממשותובאשר

יתכן.'וכועתידייםפרויקטיםביצוע,להפעלהזמניםלוחות,השקעות/עלויותלהערכת

מהותיתשונהבצורהשיתממשיתכןאו,מקצתואוכולו,יתממשלאכאמורשהמידע

סיכוןמגורמייותראואחדהתממשותלרבות,שוניםמגורמיםכתוצאהוזאת,מהצפוי
.בשליטתהשאינםמגורמיםכתוצאהאו/ובדיווחהכאמורהחברהחשופהלהם

הכלולהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר,ספקהסרלמען

,כןכמו.המצגתהכנתמועדלאחרהמתרחשיםנסיבותאו/ואירועיםלשקףכדיבמצגת

מטעמהמיאוהחברהידיעלניתניםאינם,מכללאאובמפורש,התחייבותאומצגשום

התחייבותאומצגשום,(לגרועמבלי)בפרט.זומצגתבמסגרתהנמסרלמידעבנוגע

מצגשוםוכן,החברהלגביכלשהןתחזיותשללסבירותאולמימושביחסניתניםאינם

.לחברהחיצונימידעעלהמבוססיםענפייםנתוניםאושוקנתוניעםבקשרניתןאינו

בניירותעסקהלבצעאולהזמין,לרכושהזמנהאוהצעה,המלצהמהווהאינהזומצגת

בסיסמהוויםאינהבההכלולוכלזומצגת.אחריםערךניירותאוהחברהשלערך

במצגתהמסופקהמידע.לכךבקשרעליהםלהסתמךואיןכלשהםהתחייבותאולחוזה

אינוואף,דעתחוותאוהמלצהאינואף,כלשהיהשקעההחלטתלקבלתבסיסאינו
.ערךבניירותעסקהביצועהשוקלמשקיעשלעצמאידעתלשיקולתחליף

הבהרה משפטית
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כרטיס
ביקור

רותם
בהפעלהמגה וואט 466

2013מיולי מסחרית חדרה
מגה וואט148

צפי הפעלה מסחרית  
Q2 2020במהלך 

-השקעה של כ

ח"ש3,000,000,000

חדשות עד היוםבתחנות כוח 

צומת
מגה וואט  396

סגירה פיננסית ותחילת הקמה  

שחקן מוביל במשק החשמל העתידי

oהרחבת אתר רותם
oהרחבת אתר חדרה
oפוטנציאל לרכישת תחנות מחברת החשמל במסגרת הרפורמה
o מחוץ לישראל( כולל באנרגיה מתחדשת)הרחבת פעילות

בחצרות צרכניםתחנות כוח 
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תרשים אחזקות

80% 100% 100%

IIחדרה צומת IIרותם חדרה רותם פרויקטים עתידיים

Public Holdings

30.2%69.8%

מבוזרות

100%
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צמיחה 
ופעילות

בשוק  
*החשמל

מתחדשתאנרגיה 
(  בכפוף לעדכון יעדי השר)2030מהיקף היצור באמצעות אנרגיה מתחדשת עד 30%-15%

על פי פרסומי שונים של רשות החשמל *

6,700MW
ובתוספת הספק ( 3,800MW-כ)החשמל כתוצאה מגריטה של אתרי חברת בהספק חדש צורך 

(  2,900MW)כתוצאה מגידול בביקוש 
(.IIוחדרה IIרותם )צפויים ל"חשכמכרזי 

3,908MW
מהרפורמהחברת החשמל כחלק מכירת תחנות 

500MW
תחנות כוח בחצרות צרכנים במתח עליון

470MW
גבוהתחנות כוח בחצרות צרכנים במתח

שילוב מכירה לצרכני קצה



6

אירועים
עיקריים

*

סגירה פיננסית ותחילת הקמה2020' פבר-פרויקט צומת 

כך  , רשות החשמל הצעה לקביעת תקנות לקידום התחרות במקטע הייצור במשק החשמלפרסמה -2020ינואר 

MW*2,800-יצרן חשמל לא יוכל להחזיק בזכויות בהיקף של יותר מ, שלפי התקנות ולפי ההספק המתוכנן

**'אג2020-26.78פרסמה רשות החשמל את תעריף הייצור לשנת -2019' דצמ

70MW-כולל של כהצעות בהיקף חשמל אשר הגישו עם צרכני להסכמות מסחריות הגיעה החברה–מבוזרות 

פועלת החברה , לכךבהמשך . הלקוחשל רשות החשמל עבור הקמת מתקנים מבוזרים לייצור אנרגיה בחצר במכרז 

להתקשרות בהסכמים  , נוספים ברשת ההולכהנוספים ולקוחות מול כל אחד מאותם לקוחות ולקוחות פוטנציאלים 

. למכירת אנרגיה ללקוחותוכן הסדרים הכוללים הקמת והפעלת מתקן לייצור אנרגיה בחצר הלקוח 

":יאן'אנרג"ו" תמר"עם דיווחה החברה על תיקון להסכמי אספקת גז טבעי -2019' נוב
, ברותם ובחדרה30%-ולכ40%-השווה לכלכמות " תמר"הפחתת הכמות החוזית השנתית המינימלית מ•

.בהתאמה
.ללא שינוי בכמות החוזית הכוללת, (50%-הגדלה הצריכה ב)יאן 'האצת כמות צריכת הגז מאנרג•

עקרונות להליך תחרותי להקמת הספק קונבנציונלי נוסף  "פרסמה רשות החשמל קול קורא בנושא -2019יוני 
" במשק החשמל

10,500MWמסך הספק מתוכנן של 20%-יצרן חשמל יוכל להחזיק ב–לעקרונות הממונה על התחרות בהתאם כיום *  
החשמלהיצור המשוקלל לפי עונות ומקבצי שעות ביקוש המפורסם על ידי רשות תעריף ** 
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רותם

466MW
ציוד עקרי , במחזור משולב

MHIמתוצרת 

מהחשמל היוצר בתחנה  97%

2019נמכר ללקוחות פרטיים בשנת 

2019בשנת 99%של זמינות

עלות פרויקט של  

ח"שמיליארד 2-כ

AA2דירוג
הבכירעם אופק יציב לחוב 

2019בשנת 3.05חוב שליחס כיסוי 

מהחשמל  4.8%ייצור 

2018בשנת במשק המיוצר 
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148MW
קוגנרציהבטכנולוגיית 

חדרה  נייר הסכם אספקת חשמל וקיטור למפעלי 

שנה25-מגה וואט ל39-וכשעה/טון85-של כ

ארוכיםלצרכני קצה תחת הסכמיםנמכר הספק התחנה כל 
18י למשך "במכירת עודפי חשמל לחחתעריף קוגנרציה 

שנה

מסחרית צפוימועד הפעלה 

2020רבעון שני 

חדרה

-פרויקט צפויה של כעלות 

ח"שמיליארד 1
2019בדצמבר 31-נכון ליום ה

ח"מיליון ש857הושקעו 

A2דירוג 

לחוב הבכיר לתקופת 
ההפעלה
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396MW
במחזור פתוחפיקר

פרויקט מוערכת שלעלות 

ח"שמיליארד 1.5-כ

צומת

התקבל אישור סגירה 
פיננסית מרשות החשמל

י  "מההספק לחח100%מכירת 

קבועים  תמורת תשלומי זמינות
שנה20-ל

צפוי  מסחרית הפעלה מועד 

2022עד סוף שנת  
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להסכמות מסחריות עם , בשלב זה, החברה הגיעה

70-כולל של כבהיקף צרכני חשמל 
MW

4-בכפרויקט מוערכת עלות 
למגה וואט מותקןח "מיליון ש

צרכניםבחצרות MW 16כוח בהספק של עדתחנות 

של  החשמל הקיימתחיבור לתשתית •

(.מתח גבוה)המפעל 

האזורית  חלוקת הגזחיבור לתשתית •
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IIחדרה IIרותם 

החברה מקדמת היתרים  

ברותם 530MW-ל
בחדרה800MW-ו

פרסמה רשות החשמל קול קורא בנושא2019ביוני 

עקרונות להליך תחרותי להקמת הספק "
"קונבנציונלי נוסף במשק החשמל

הרחבת תחנות הכוח רותם וחדרה
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2019דצמבר 31ליום –מימון

רותם
פרויקטאלימימון 

עם אופק יציבAA2: דירוג

4.9%-5.4%: ריבית צמודה
(2031)שנים 18: תקופה

ח"מיליון ש1,197: חוב
ח"ש' מ113: ק"פיקדונות לז, שווי מזומנים, מזומנים

ח"מיליון ש76: קרנות לשירות חוב

*חוב נטו
מיליון1,008
ח"ש

חדרה
פרויקטאלימימון 

לתקופת ההפעלהA2: דירוג

3.9%-3.1%: ריבית צמודה
5.4%-4.7%:ריבית לא צמודה

ח"מיליון ש800: חוב צפוי בהפעלה מסחרית
(2037)שנים 18: תקופה

חוב נוכחי
מיליון671

ח"ש

ח סחיר"אג
עם אופק יציבA-/A3: דירוג

4.45%: ריבית
ח"מיליון ש283: חוב

ח"מיליון ש256: מזומנים ופיקדונות
ח"מיליון ש67: קרנות לשירות חוב

*מזומנים נטו

ח"מיליון ש40

פיקדונות לזמן קצר וקרנות לשירות החוב, שווי מזומנים, חוב בניכוי מזומנים*   

צומת
פרויקטאלימימון 

1.5%-0.5%+ פריים : ריבית משתנה
3%-2%+ ח צמודה "אג: ריבית קבועה צמודה

ח"מיליון ש1,170: חוב צפוי בהפעלה מסחרית
(2041)שנים 19: תקופה
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דוח רווח והפסד

ימי השבתה מתוכננת47כולל *

2017 2018* 2019 * Q4 2018 Q4 2019 ח"שמליוני

1,316 1,306 1,329 314 312 הכנסות

245 270 309 28 70 רווח גולמי

319 333 382 43 83 EBITDA

118 91 93 17 21 נטו,הוצאות מימון

56 97 125 (1) 21 לתקופה( הפסד)רווח 

2.08 1.94 3.05 1.94 3.05 יחס כיסוי חוב רותם
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(סדרה חדשה)' סדרה ב–ח "תמצית תנאי אג

'ח סדרה ב"אג

אגרת חוב סטרייט
סוג

מדד המחירים לצרכן
הצמדה

2020-2028בחודשים מרץ וספטמבר בשנים , פעמיים בשנה

(2028תשלום אחרון בספטמבר 2020תשלום ראשון בספטמבר ) תשלומי ריבית

:הבאהתשלומים חצי שנתיים בהתפלגות16-הקרן תשולם ב

2021-2022כל אחד בחודשים מרץ וספטמבר בשנים 1.0%תשלומים בשיעור של 4

2023כל אחד בחודשים מרץ וספטמבר בשנת 1.5%תשלומים בשיעור של 2

2024-2027כל אחד בחודשים מרץ וספטמבר בשנים 4.0%תשלומים בשיעור של 8

2028בחודש מרץ בשנת , 5%תשלום אחד בשיעור של 

2028בחודש ספטמבר בשנת 56%תשלום אחד ואחרון בשיעור של 

תשלומי קרן

6.85–כ  מ"מח

A-מעלות,יציב

A3מידרוג, יציב דירוג



תודה

OPC, ל כספים"סמנכ, צחי גושן
Tzahig@opc-energy.com

OPC, ל"מנכ, גיורא אלמוגי
Gioraa@opc-energy.com

WWW.OPC-ENERGY.COM OPC, אנליסט וקשרי משקיעים, אבי סיבוני
Avi.sibony@opc-energy.com
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