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הבהרה משפטית
קבלת המידע מאו.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה") כפופה לאמור בהברה משפטית זו.
מצגת זו של החברה מועברת אך ורק לשם אספקת מידע תמציתי 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 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-
"( 1968חוק ניירות ערך") .בכל מקרה של סתירה בין המידע הנמסר במסגרת זו לבין
דיווחי החברה יגבר האמור בדיווחי החברה.
המידע הנמסר על ידי החברה (כולל במצגת זו) כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה למועד זה בלבד ,ואשר אין וודאות
באשר להתממשותו .מידע כאמור כולל בין היתר (ולשם המחשה בלבד) מידע הנוגע
להערכת עלויות/השקעות ,לוחות זמנים להפעלה ,ביצוע פרויקטים עתידיים וכו' .יתכן
שהמידע כאמור לא יתממש ,כולו או מקצתו ,או יתכן שיתממש בצורה שונה מהותית
מהצפוי ,וזאת כתוצאה מגורמים שונים ,לרבות התממשות אחד או יותר מגורמי סיכון
להם חשופה החברה כאמור בדיווחה ו/או כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה.
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 .כמו כן,
שום מצג או התחייבות ,במפורש או מכללא ,אינם ניתנים על ידי החברה או מי מטעמה
בנוגע למידע הנמסר במסגרת מצגת זו .בפרט (מבלי לגרוע) ,שום מצג או התחייבות
אינם ניתנים ביחס למימוש או לסבירות של תחזיות כלשהן לגבי החברה ,וכן שום מצג
אינו ניתן בקשר עם נתוני שוק או נתונים ענפיים המבוססים על מידע חיצוני לחברה.
מצגת זו אינה מהווה המלצה ,הצעה או הזמנה לרכוש ,להזמין או לבצע עסקה בניירות
ערך של החברה או ניירות ערך אחרים .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 עצמאי של משקיע השוקל ביצוע עסקה בניירות ערך.
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כרטיס
ביקור

חדרה

רותם
 466מגה וואט בהפעלה
מסחרית מיולי 2013

 148מגה וואט

צפי הפעלה מסחרית
במהלך Q2 2020

השקעה של כ-
 3,000,000,000ש"ח

בתחנות כוח

חדשות עד היום

צומת
 396מגה וואט
סגירה פיננסית ותחילת הקמה
תחנות כוח

בחצרות צרכנים

שחקן מוביל במשק החשמל העתידי
o
o
o
o
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הרחבת אתר רותם
הרחבת אתר חדרה
פוטנציאל לרכישת תחנות מחברת החשמל במסגרת הרפורמה
הרחבת פעילות (כולל באנרגיה מתחדשת) מחוץ לישראל

תרשים אחזקות
Public Holdings
69.8%

30.2%

פרויקטים עתידיים
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100%

100%

מבוזרות

צומת

80%

100%

חדרה

חדרה II

רותם

רותם II

צמיחה
ופעילות
בשוק
החשמל*

MW 6,700
צורך בהספק חדש כתוצאה מגריטה של אתרי חברת החשמל (כ )MW 3,800 -ובתוספת הספק
כתוצאה מגידול בביקוש ()MW 2,900
מכרזי חשכ"ל צפויים (רותם  IIוחדרה .)II

MW 3,908
מכירת תחנות חברת החשמל כחלק מהרפורמה
MW 500
תחנות כוח בחצרות צרכנים במתח עליון

MW 470
תחנות כוח בחצרות צרכנים במתח גבוה
אנרגיה מתחדשת
 15%-30%מהיקף היצור באמצעות אנרגיה מתחדשת עד ( 2030בכפוף לעדכון יעדי השר)

שילוב מכירה לצרכני קצה
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*על פי פרסומי שונים של רשות החשמל

אירועים
עיקריים

פרויקט צומת  -פבר'  2020סגירה פיננסית ותחילת הקמה
ינואר  - 2020פרסמה רשות החשמל הצעה לקביעת תקנות לקידום התחרות במקטע הייצור במשק החשמל ,כך
שלפי התקנות ולפי ההספק המתוכנן ,יצרן חשמל לא יוכל להחזיק בזכויות בהיקף של יותר מ*MW 2,800 -
דצמ'  - 2019פרסמה רשות החשמל את תעריף הייצור לשנת  26.78 - 2020אג'**
מבוזרות – *
החברה הגיעה להסכמות מסחריות עם צרכני חשמל אשר הגישו הצעות בהיקף כולל של כMW 70-
במכרז של רשות החשמל עבור הקמת מתקנים מבוזרים לייצור אנרגיה בחצר הלקוח .בהמשך לכך ,פועלת החברה
מול כל אחד מאותם לקוחות ולקוחות פוטנציאלים נוספים ולקוחות נוספים ברשת ההולכה ,להתקשרות בהסכמים
הכוללים הקמת והפעלת מתקן לייצור אנרגיה בחצר הלקוח וכן הסדרים למכירת אנרגיה ללקוחות.

נוב'  - 2019דיווחה החברה על תיקון להסכמי אספקת גז טבעי עם "תמר" ו"אנרג'יאן":
• הפחתת הכמות החוזית השנתית המינימלית מ"תמר" לכמות השווה לכ 40% -ולכ 30% -ברותם ובחדרה,
בהתאמה.
• האצת כמות צריכת הגז מאנרג'יאן (הגדלה הצריכה ב ,)50% -ללא שינוי בכמות החוזית הכוללת.
יוני  - 2019פרסמה רשות החשמל קול קורא בנושא "עקרונות להליך תחרותי להקמת הספק קונבנציונלי נוסף
במשק החשמל"
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* כיום בהתאם לעקרונות הממונה על התחרות – יצרן חשמל יוכל להחזיק ב 20% -מסך הספק מתוכנן של MW 10,500
** תעריף היצור המשוקלל לפי עונות ומקבצי שעות ביקוש המפורסם על ידי רשות החשמל

רותם

MW 466

עלות פרויקט של

במחזור משולב ,ציוד עקרי
מתוצרת MHI

כ 2 -מיליארד ש"ח
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 97%מהחשמל היוצר בתחנה
נמכר ללקוחות פרטיים בשנת 2019

זמינות של 99%

בשנת 2019

דירוג AA2
עם אופק יציב לחוב הבכיר

יחס כיסוי חוב של  3.05בשנת 2019

ייצור 4.8%
המיוצר במשק בשנת 2018
מהחשמל

חדרה

MW 148
בטכנולוגיית קוגנרציה

הסכם אספקת חשמל וקיטור למפעלי נייר חדרה

עלות פרויקט צפויה של כ-

של כ 85 -טון/שעה וכ 39-מגה וואט ל25-
כל הספק התחנה נמכר לצרכני קצה תחת הסכמים ארוכים
תעריף קוגנרציה במכירת עודפי חשמל לחח"י למשך 18

 1מיליארד ש"ח

דירוג A2

נכון ליום ה 31 -בדצמבר 2019

לחוב הבכיר לתקופת
ההפעלה

שנה

שנה
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הושקעו  857מיליון ש"ח

מועד הפעלה
רבעון שני 2020

מסחרית צפוי

צומת

MW 396
פיקר במחזור פתוח
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התקבל אישור סגירה
פיננסית מרשות החשמל

מכירת 100%

מההספק לחח"י

תמורת תשלומי זמינות קבועים
ל 20 -שנה

עלות פרויקט מוערכת של

כ 1.5 -מיליארד ש"ח

מועד הפעלה
עד סוף שנת 2022

מסחרית צפוי

תחנות כוח בהספק של עד  16 MWבחצרות צרכנים

החברה הגיעה ,בשלב זה ,להסכמות מסחריות עם

צרכני חשמל בהיקף כולל של כ70-
MW
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•

חיבור לתשתית החשמל

הקיימת של

המפעל (מתח גבוה).
•

חיבור לתשתית חלוקת

הגז האזורית

עלות פרויקט מוערכת בכ4 -
מיליון ש"ח למגה וואט מותקן

הרחבת תחנות הכוח רותם וחדרה
חדרה II

רותם II

ביוני  2019פרסמה רשות החשמל קול קורא בנושא

החברה מקדמת היתרים

"עקרונות להליך תחרותי להקמת הספק
קונבנציונלי נוסף במשק החשמל"

ל MW 530 -ברותם
ו MW 800 -בחדרה
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מימון – ליום  31דצמבר 2019

מזומנים נטו*

 40מיליון ש"ח

חוב נוכחי
 671מיליון
ש"ח

חדרה
מימון פרויקטאלי
דירוג A2 :לתקופת ההפעלה
ריבית צמודה3.9%-3.1% :
ריבית לא צמודה5.4%-4.7%:
חוב צפוי בהפעלה מסחרית 800 :מיליון ש"ח
תקופה 18 :שנים ()2037
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* חוב בניכוי מזומנים ,שווי מזומנים ,פיקדונות לזמן קצר וקרנות לשירות החוב

אג"ח סחיר
דירוג A-/A3 :עם אופק יציב
ריבית4.45% :
חוב 283 :מיליון ש"ח
מזומנים ופיקדונות 256 :מיליון ש"ח
קרנות לשירות חוב 67 :מיליון ש"ח

צומת
מימון פרויקטאלי
ריבית משתנה :פריים 1.5%-0.5% +
ריבית קבועה צמודה :אג"ח צמודה 3%-2% +
חוב צפוי בהפעלה מסחרית 1,170 :מיליון ש"ח
תקופה 19 :שנים ()2041

חוב נטו*
 1,008מיליון
ש"ח

רותם
מימון פרויקטאלי
דירוג AA2 :עם אופק יציב
ריבית צמודה4.9%-5.4% :
תקופה 18 :שנים ()2031
חוב 1,197 :מיליון ש"ח
מזומנים ,שווי מזומנים ,פיקדונות לז"ק 113 :מ' ש"ח
קרנות לשירות חוב 76 :מיליון ש"ח

דוח רווח והפסד
Q4 2019

* Q4 2018

2019

* 2018

2017

הכנסות

312

314

1,329

1,306

1,316

רווח גולמי

70

28

309

270

245

EBITDA

83

43

382

333

319

הוצאות מימון ,נטו

21

17

93

91

118

רווח (הפסד) לתקופה

21

()1

125

97

56

3.05

1.94

3.05

1.94

2.08

מליוני ש"ח

יחס כיסוי חוב רותם
*כולל  47ימי השבתה מתוכננת
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תמצית תנאי אג"ח – סדרה ב' (סדרה חדשה)
אג"ח סדרה ב'
סוג
הצמדה
תשלומי ריבית

תשלומי קרן
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אגרת חוב סטרייט
מדד המחירים לצרכן
פעמיים בשנה ,בחודשים מרץ וספטמבר בשנים 2020-2028
(תשלום ראשון בספטמבר  2020תשלום אחרון בספטמבר )2028
הקרן תשולם ב 16 -תשלומים חצי שנתיים בהתפלגות הבאה:
 4תשלומים בשיעור של  1.0%כל אחד בחודשים מרץ וספטמבר בשנים 2021-2022
 2תשלומים בשיעור של  1.5%כל אחד בחודשים מרץ וספטמבר בשנת 2023
 8תשלומים בשיעור של  4.0%כל אחד בחודשים מרץ וספטמבר בשנים 2024-2027
תשלום אחד בשיעור של  ,5%בחודש מרץ בשנת 2028
תשלום אחד ואחרון בשיעור של  56%בחודש ספטמבר בשנת 2028

מח"מ

כ – 6.85

דירוג

 Aיציב ,מעלות A3יציב ,מידרוג

WWW.OPC-ENERGY.COM

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

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

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