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כנס משקיעים

הבהרה משפטית
קבלת המידע מאו.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה") כפופה לאמור בהבהרה משפטית זו.
מצגת זו של החברה מועברת אך ורק לשם אספקת מידע תמציתי מטעמי נוחות ואין להעתיקה או להפיצה לכל אדם אחר 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 החברה ,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 ,1968-הכלולות בהם .במקרה של סתירה בין המידע הנמסר במסגרת זו לבין דיווחי החברה יגבר האמור בדיווחי החברה .כמו כן ,עשויים להיכלל במצגת נתונים
מעודכנים 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 השקעות ,לוחות זמנים ומועדים עתידיים ,ביצוע פרויקטים עתידיים ,תחזיות ביחס להתפתחויות בשוק
או בפעילות החברה ,ביצוע תכניות עסקיות וכו' .יתכן שהמידע צופה פני העתיד במצגת לא יתממש ,כולו או מקצתו או יתכן שיתממש בצורה שונה מהותית מהצפוי ,או יתכן שיושפע מגורמים
שלא ניתן להעריכם מראש ,וזאת כתוצאה מגורמים שונים ,לרבות תנאי שוק ,רגולציה ,גורמים תפעוליים ,התממשות אחד או יותר מגורמי סיכון להם חשופה החברה כאמור בדיווחה ו/או
כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה .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 המתרחשים לאחר מועד הכנת המצגת .עוד מובהר כי אין
במצגת זו משום מצג או התחייבות ביחס למימוש תחזיות כלשהן לגבי החברה או ביחס לנתוני 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 בניירות ערך אחרים 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 עצמאי
של משקיע פוטנציאלי השוקל ביצוע עסקה בניירות ערך.

כבר חצי יובל שהעולם מחפש כיצד לטפל
בבעיית התחממות כדור הארץ
ממשלות נוקטות בצעדי חקיקה
הולכים וגוברים להפחתת חתימת
הפחמן
הסכם פריז – האמנה המשפטית
הבינלאומית הגדולה ביותר בתחום
האקלים:
 196מדינות חתומות על ההסכם
ההתחממות
הגבלת
המטרה:
הגלובלית מתחת ל 2-מעלות עד
שנת 2050
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הגבלת ההתחממות הגלובלית
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הפחתת פליטות גזי חממה
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שינוי מבני יסודי של מערכת האנרגיה בעולם The Fourth Energy Revolution //

התפתחות טכנולוגית-כלכלית
מאפשרת לחשמל את העולם
ולנקות את החשמל
תהליך החשמול והניקוי צפוי
להמשך כ 30-שנה ,במהלכם
עתק
השקעות
ידרשו
בתשתיות הולכה ,יצור חשמל
וניהול ביקושים

Net-Zero Carbon Grid

פליטות גזי חממה בארה"ב:2019 ,

חשמול מואץ של
מגזרי התחבורה,
התעשיה והמגזר הביתי

תחבורה
חשמל

10%

29%

13%

תעשיה
מסחרי וביתי

"ניקוי" מערך
ייצור החשמל
מדלקים מזהמים

חקלאות

25%

 62%מפחם
מקורEPA :

23%

ESG

המגזר העסקי הצטרף למאבק הגלובלי
בחיפוש אחר פתרונות אנרגיה ברי-קיימא

חזון הENERGY-
 TRANSITIONשל OPC

אנרגיה מתחדשת
רוח  ,סולארי ואגירה

תחנות גז טבעי
יעילות ונקיות

להוביל את לקוחותנו למהפכת האנרגיה באמצעות
צמצום דרסטי של חתימת הפחמן ,תוך שילוב של
טכנולוגיות נקיות ,שילוב אמצעי יצור מרכזיים ויעילים,
אנרגיה מבוזרת "מאחורי המונה" ופתרון ניהול אנרגיה.

יצור אינטגרטיבי מבוזר
בחצר הלקוח המשלב
אנרגיות מתחדשות

e-Mobility

TRANSITION

מחברה מקומית פורצת דרך לחברת אנרגיה
גלובלית המשלבת מקורות ייצור יעילים ומגוון
יכולות של אנרגיות מתחדשות

2020

2024

0.6GW

4.3GW

 100%גז טבעי

 100%ישראל

*

4.3GW

 60%גז טבעי
 40%רוח ושמש

2.1GW

0.6GW

 30%ישראל
 70%ארה"ב

2024

2021

רכישת
CPV

* בהנחת מימוש צבר הפרויקטים באנרגיות מתחדשות המצויים בשלבי פיתוח מתקדמים .יצויין כי ל CPV-צבר פרויקטים בגז טבעי אשר ככל שיבוצע ,צפוי להגיע להפעלה מסחרית לאחר שנת ,2024
ולכן לא נכלל לעיל .האמור לעיל נגזר מביצוע פרויקטים קיימים בפיתוח ,ואינו מביא בחשבון רכישות או פרויקטים עתידיים נוספים .הספקי החברה מוצגים על בסיס  100%בחברות המאוחדות בדוחות
החברה ,ועל בסיס שיעור ההחזקה היחסי בחברות הכלולות .מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה אשר אין ודאות באשר להתממשותו.

2020

ארה"ב

התפלגות יצור החשמל בארה"ב לפי מקורות בשנת 2020

ארה"ב – שוק החשמל הגדול והמשוכלל בעולם

הידרו ואחרים8% ,
סולארי3% ,

פחם24% ,

רוח9% ,

הספק של למעלה
מ1,000GW-

פחם עדיין מהווה כ24%-
מייצור החשמל
מקורות הכנסה:

גרעין19% ,

מודל שוק תחרותי
משוכלל ,מחולק לשווקי
משנה אזוריים עם
רגולציות שונות

•

מכירת אנרגיה•

REC

•

מכירת זמינות•

שירותי רשת

שילוב הטבות מס ()ITC/PTC
נועד לקדם חדירת אנרגיה
מתחדשת

אנרגיות מתחדשות עדיין
בשלבי חדירה ראשוניים
והמהווים כ( 12%-ללא הידרו)
מההספק בשוק

גז טבעי36% ,

יצור חשמל בארה"ב בפחם ובגז בשנת 2010-2020

TWh
3,000

2,500

פחם 58%

2,000
1,500
1,000

למרות הכל  -בשוק ה PJM-רק כ4%-
מהחשמל מיוצר ממקורות מתחדשים

גז טבעי 66%

500
-

2020

2019

2018

2017
פחם

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

גז טבעי

מקורותPrinceton University ,PJM, US Energy Information Administration :

יעדי אנרגיה מתחדשת בארה"ב

הסערה המושלמת לEnergy Transition-
קידום אנרגיות מתחדשות בעזרת תמיכה פדרלית מוגברת:

• הטבות מיסוי ITC / PTC
ממשל

• השקעות עתק בתשתית הולכה על מנת לפתור צווארי בקבוק
• חשמול התחבורה
קידום אנרגיות מתחדשות ברמת המדינות באמצעות יעדי אנרגיות מתחדשות
( , )RPSיעדי  100%אנרגיה נקיה וRegional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)-

פחם
יעדי ESG
תאגידיים

חשמול

גריטה צפויה של כ 250GW-תחנות פחמיות

תחזית יצור חשמל בארה"ב לפי מקורות בשנים 2020-2050
9,000
8,000

מספר הולך וגדל של תאגידים מתחייבים לאפס פליטות עד 2050

תהליך חשמול מואץ (רכבים ,תעשייה ,מסחר ומגזר בייתי)
צפוי להגדיל ביקושים לחשמל ולשנות את אופי רשת החשמל

צריכת החשמל תוכפל עד לשנת  ,2050במקביל לניקוי החשמל וחדירה
מאסיבית של אנרגיות מתחדשות

גרעין
7,000
גז
טבעי
אחרים

5,000

רוח

4,000

סולארי

3,000

6,000

גידול של  43%ביצור חשמל בגז טבעי
עד לשנת 2035

פחם

2050

2045

2040

2035

מקורותS&P Global, NCSL, Princeton University :

2030

2025

2,000
1,000

0
2020

ניסיון מוכח
החברה הוקמה בשנת  2000ומאז יזמה והקימה
כ GW 15-בארה"ב ,מתוכם כ GW 4.8-באנרגיית
רוח – חלוצי תעשיית הרוח בארה"ב

ידע יחודי בכל שלבי ה-
Energy Ecosystem
•
•
•
•
•

יזום ,פיתוח והקמה של תחנות כח
במגוון טכנולוגיות
מימון וגידור סיכונים
ניהול אנרגיה
ניהול נכסים
יכולות ביצוע עסקאות M&A

מדיניות  ESGאחראית

אספקת חשמל באופן מהימן ובטוח תוך דגש
על מחויבות סביבתית

הנהלה מנוסה

צוות ההנהלה עובד יחד ב 20 CPV-שנים

Gary Lambert | CEO
 33שנות ותק בתעשיית האנרגיה

Sherman Knight | President & CCO
 22שנות ותק בתעשיית האנרגיה

Paul Buckovich | CFO
 28שנות ותק בתעשיית האנרגיה

Sean Finnerty | EVP, M&A & Renewables
 25שנות ותק בתעשיית האנרגיה

כ 100-עובדים

תכנית פיתוח מואץ של פרויקטי
אנרגיות מתחדשות בקצב
ביצוע שנתי ממוצע של כ*500MW -
מאז רכישת  CPVבתחילת השנה:

126MW
מאי 2021

ניתן צו תחילת עבודות
לפרויקט הסולארי
Maple Hill

114MW

אפריל 2021

חתימת הסכם PPA
בפרויקט חוות הרוח
Rogue’s Wind

הספק של  1.6GWבאנרגיות
מתחדשות בתוך  3שנים*
1,618MW

152MW

1,340MW

327MW
רוח

אפריל 2021

רכישת המיעוט
( )30%בחוות
הרוח Keenan

נסיון ,ידע ואיתנות פיננסית מאפשרים גמישות
מסחרית להשאת תשואות של פרויקטי האנרגיה
המתחדשת
 CPVיזמה בעצמה את כל פרוטפוליו הפרויקטים
שבשלבי פיתוח

1,290MW
סולארי
126MW

2024

פיתוח
מתקדם

הקמה

152MW

2021

בנוסף ,כ 1GW-של פרויקטים סולאריים
בשלבי פיתוח ראשוניים
* מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות החברה אשר אין ודאות באשר להתממשותו

פרויקט סולארי Maple Hill

סטטוס
צו התחלת עבודות ניתן והסכם  EPCנחתם

 126MWבפנסליבניה בתהליכי הקמה,
הפעלה מסחרית צפויה תוך כשנה*
יזום מלא של  – CPVללא פרמיות

הפרויקט באיזור בו שיעור החדירה
של אנרגיה סולארית נמוך

זכויות מלאות למקרקעין
מסחור אופטימאלי וגמישות כתוצאה מזרמי הכנסות
מגוונים:

•

נחתם הסכם למכירת תעודות אנרגיות מתחדשות
( )RECל 5-שנים

•

הסכמים למכירת אנרגיה

•

עסקאות גידור

•

הספק צפוי להמכר במכרזי שוק הPJM-

תועלת סביבתית
ממכרה
פחם

לשדה
סולארי

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

ניצול קרקע ששימשה בעבר לכריית פחם

הפחתת פליטות פחמן של כ 100,000-טון בשנה ע"י
החלפת תחנות כח ישנות ולא יעילות בסביבה

פליטות ( CO2ק"ג/מווט"ש)*

פעילות בגז טבעי נקי

500
350

צי תחנות כח חדש ויעיל – גיל ממוצע  4שנים

תומך באמינות אספקת החשמל והמשך החלפה של
תחנות ישנות או צמצום פליטות פחמן
טכנולוגיית מחז"מ מתקדמת יכולת לשלב
מימן ולהפחית פליטות פחמן

)CPV (PJM Assets

פליטות ( NOxק"ג/מווט"ש)*
0.26

יכולת דואלית להפעלה גז אתאן בתחנת ,Fairview
המתקן הראשון מסוגו בעולם
התרחבות לשוק הקמעונאי לתמיכה בערוצי
המכירה
 CPVמנהלת את הפעילות המסחרית של כל
התחנות בבעלותה

PJM

0.02
PJM

)CPV (PJM Assets

ניצולת ( )Heat Rateממוצע )*(Btu/KWh
11,391
6,844

NYISO G-J

8,595

9,625
6,425

ISO-NE

Non-CPV Assets

6,637

PJM

CPV Assets

*מקור ,PJM :נתוני תחנות  CPVביחס ליחידה השולית הפועלת בשוק בשנת 2020

ישראל

שוק האנרגיה בישראל

 Energy Transitionבישראל

חשמל צפוי להחליף באופן משמעותי מקורות
אנרגיה קיימים לתחבורה ולתעשייה
צריכת החשמל מהווה כ 42%-בלבד מסך
צריכת האנרגיה בישראל
צריכת החשמל בישראל צפויה לגדול בכ45%-
עד *2030

2019
0.5%

42.0%

30.0%

2030

גז בישול
בנזין

23.0%
4.5%

21.0%

סגירת התחנות הפחמיות
גידול מואץ של צריכת החשמל כתוצאה ממעבר לתחבורה חשמלית

הפחתת פליטות גזי חממה כתוצאה מחשמול
-75%

51.0%
17.0%

סולר
אחרים

2.5%
*מקורBDO :

יצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשנת  ,30% – 2030מחייב הקמה
של כ 12GW-בשנים הקרובות.

נדרשת הקמה של  5.4-7.4GWמגה-וואטים נוספים בגז טבעי על
מנת לתמוך בתוספת הביקושים ,באילוצי האנרגיות המתחדשות
וסגירת התחנות הפחמיות*

8.5%

חשמל

יעד הפחתת פליטות גזי חממה של 80%
עד לשנת 2050

אוטובוס חשמלי

-70%

רכב חשמלי

-65%
*מקורBDO :

רכבת חשמלית
ורכבת קלה

פתרונות אנרגיה משולבים
למגוון חברות תעשייה ומסחר
בחוזים ארוכי טווח
•
•
•
•

אספקת אנרגיה מתחנות הכח של אופיסי
יצור באתרי הלקוחות
ניהול תמהיל האנרגיה של הלקוחות
ניהול טעינת ציי רכבים חשמליים

כ 610MW-פועלים 600MW ,נוספים בהקמה ופיתוח,
ופוטנציאל נוסף באתרי החברה

תכנית שילוב אנרגיות מתחדשות בתמהיל היצור של אופיסי

5%

מכלל יצור החשמל בישראל ב2020-

תחנת הכח חדרה
MW 144

תחנת הכח שורק II
(87 MWבפיתוח)
תחנת הכח צומת
( MW 396בהקמה)

תחנת הכח רותם
MW 466
תחנות כח בחצרות לקוחות

למעלה מ120MW-
(בהקמה ובפיתוח)

אופטימיזציה של יצור
החשמל על מנת
לספק פתרון אנרגטי
יעיל ,אמין וכלכלי

הקמת ותפעול של יחידות אנרגיה
 Behind the Meterבהיקף כולל של לפחות MW120

התאמה  tailor madeלצרכי האנרגיה של כל
לקוח
חיזוק הקשר עם הלקוחות בעקבות הארכת
ההסכמים לתקופה של  15-20שנה

מתן פתרונות חדשניים שיאפשרו שילוב של
אנרגיות מתחדשות
ניהול אנרגיה דינאמי ואופטימאלי

פתרונות E-Mobility
באמצעות חברת
ניהול עומסי אנרגיה אופטימלי לטעינת רכבים
חשמליים
" – EV Passדלקן חשמלי"
אספקת חשמל ביתית ,ציבורית ובמקום העבודה

מקורBDO :

אתגר הPV to EV-
בעשור הקרוב צפויה חדירה מאסיבית של רכבים חשמליים
צריכת החשמל המשקית ללא ניהול ביקושים צפויה לעלות בכMW –2,000-
במיוחד בשעות הערב

יכולת אגירה
במוקדי הביקוש

על מנת לשטח את עקומת הביקוש ,יש צורך באגירת החשמל הירוק בדרום
על מנת לצרוך אותו בשעות הערב במרכז ,כאשר התחנות הסולאריות בדרום
לא מייצרות חשמל
ביקוש לטעינה בשעות הבוקר במקומות העבודה מצריך יכולת אגירה מבוזרת
בחניונים ראשיים ,וכן ניהול טעינת הרכבים באופן אופטימלי

יצור סולארי לעומת ביקוש לטעינת רכבים:
תחנת הכח
רותם  +אגירה
יצור סולארי

צריכה לטעינת רכבים

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223
מקור BDO :ועיבודי החברה

שעה

ממשיכים

לצמוח

תכנית להרחבות תחנות הכח ברותם ובחדרה.
שילוב טכנולוגיות  ESGהעושות שימוש במימן,
אגירת אנרגיה והטמנת פחמן

הרחבת רותם

הרחבת חדרה

קידום היתרים להרחבת תחנות הכח ברותם ובחדרה .הזכויות בקרקע קיימות וההליכים סטטוטוריים בשלבים מתקדמים.

ממשלה
להחלטת
בהמשך
לקידום
2020
מאוקטובר
 MW 4,000הספק קונבנציונלי
עד  ,2023תוך דגש על הרחבה
של אתרי יצור חשמל קיימים

למה ENERGY

1

מהפיכת
אנרגיה עולמית
מגבירה את
הצורך ביצור
חשמל בגז יעיל
ובאנרגיות
מתחדשות

2

או.פי.סי
נמצאת
בעמדת מפתח
להרחבה
משמעותית
של פעילותה

3

צבר פרויקטים
משמעותי
באנרגיות
מתחדשות –
כבר בשלבי
הקמה

4

?
צי תחנות כח
חדיש ,יעיל
ותחרותי

5

צוותי הנהלה
מובילים
בישראל
ובארה"ב

ENERGY

תודה רבה

ENERGY

TRANSITION
2021 יולי

כנס משקיעים

