מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
יולי 2018

מידע צופה פני עתיד

• המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של מודיעין-אנרגיה שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ,והיא
נועדה אך ורק למסירת מידע.
• מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה השותפות לציבור.
• במצגת זו כללה השותפות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .1968-מידע כאמור ,כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות,
לוחות זמנים לביצוע פעולות שונות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים ,אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטתה של
השותפות .מידע צופה פני עתיד זה ,מבוסס על הערכות השותף הכללי בשותפות ,המתבססות ,בין היתר ,על מידע הידוע לשותף הכללי במועד עריכת
מצגת זו ובכלל זה ,הערכות ביחס לתחום פעילותה של השותפות ונתונים ופרסומים אשר פורסמו על ידי גופים ורשויות שונות ,אשר לא נבחנו על ידי
השותף הכללי באופן עצמאי .התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות
השותפות וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על השותפות ותחום פעילותה ,אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר
אינם מצויים בשליטת השותף הכללי.

• בנוסף ,לוחות זמנים לביצוע פעולות שונות במסגרת נכסי הנפט אשר לשותפות זכויות השתתפות בהם ,הנכללים במצגת זו ,ועלותם ,הינם משוערים
וכוללים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה חלקית בלבד הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך המצגת ,וכולל הערכות של
השותף הכללי בהסתמך על המידע שבידו במועד המצגת ,אשר יכולות להשתנות בהסתמך על התקדמות הפעולות ,מועד ביצוען בפועל והממצאים
שיתקבלו וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון שינוי בתנאי נכסי הנפט ,עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות,
תלות בקבלנים וכדומה .לפיכך הפעולות שיבוצעו בפועל ומועדן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים המוערכים או המשתמעים.
• השותף הכללי ו/או השותפות אינם מחויבים בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור ,על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר פרסום
מצגת זו.
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מודיעין אנרגיה – כללי

 IDBפיתוח

צחי סולטן
71%

אחרים

מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
מבנה בעלות

29%

מודיעין אנרגיה ניהול
שותף כללי
ניהול השותפות

מודיעין אנרגיה
שותפות מוגבלת

נכסי נפט
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צחי סולטן 10.7%

איי די בי 18.08%

ציבור 67.77%

מודיעין ניהול ואחרים 3.45%

אסטרטגיה

ביסוס מעמדה של מודיעין כבעלים של פורטפוליו נכסי נפט מניבים במדינות מפותחות יחד עם שותפים מקומיים
פורטפוליו הנכסים גובש לאחר סינון מיפוי ובדיקה של עשרות פרויקטים ומתאפיין ברמת סיכון גיאולוגי נמוכה וחשיפה כספית מועטה ,כך
שפיתוח הבארות הראשונות ישמש כמקור מימון להתרחבות עתידית ולקידוחי המשך
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המודל העסקי

מיקוד גיאוגרפי ב ,Kern County-האזור הפעיל ביותר
מבחינת הפקת נפט בקליפורניה; במחוז הופקו עד היום  12מיליארד
נפט ו TCF 11-של גז טבעי
פיזור סיכון המאופיין בהשקעות יחד עם שותפים
מקומיים איכותיים; מודיעין חברה לשותפים מהשורה הראשונה
חלקם נמנה על המפיקים הגדולים בקליפורניה
California Resources (NYSE: CRC) & Aera Energy
ביצוע פרויקטים באזורים בעלי תשתית קיימת בהם
מתאפשר פרק זמן קצר בין תגלית להפקה והחזר השקעה מהיר
איתור פרוספקטים ברמות סיכון ועלויות נמוכות תוך ניצול

רמות מחיר נמוכות במועד הכניסה לפרויקטים
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מבנה החזקות
נכסי נפט בארה"ב

Concord

Cassini

Shideler

GrapeVine

Mountain view

37.5%

36.5%

37.5%

23.5%

24.75%

צפי לקידוח ברבעון אחרון
 / 2018ראשון 2019

התגלו סימני נפט לקראת
מבחני הפקה

קידוח צפוי ברבעון אחרון
 / 2018ראשון 2019

Bordeaux

Sauvignon II

Sauvignon I

הפקה סדירה
מתקנים זמניים

קידוח פיתוח רבעון אחרון

הפקה סדירה מעבר
למתקני קבע

 / 2018ראשון 2019

Trinidad 7

Sunset Blvd.

התגלו סימני נפט לקראת

נקדח –
נטישה זמנית

מבחני הפקה
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מיקום הפרויקטים

CASSINI, SHIDELER
& CONCORD

GRAPEVINE

MOUNTAIN VIEW
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GRAPEVINE

Grapevine Project

פרויקט

| San Joaquin Basin, Kern County California
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פרויקט

GRAPEVINE

• הפרויקט ממוקם במחוז  Kernבקליפורניה ב .San Joaquin Basin -עד היום הופקו באזור זה למעלה מ 12-מיליארד חביות נפט ו11-
 TCFשל גז טבעי.
ממערב לשטח הפרויקט התגלה שדה נפט בשם  Rio Viejoבו הופקו עד היום למעלה מ 9 -מיליון חביות נפט.
• ) California Resources Corporation (NYSE: CRCשותפה ב 25%-בפרויקט
• ב 2016-ביצעו השותפים בפרויקט סקר  3Dעדכני בשטח של  24מייל מרובעים
במסגרת הסקר אותרו  2פרוספקטים ראשונים לקידוח:
• סוביניון – בפרוספקט זה בוצע קידוח ונכון להיום הבאר מפיקה באופן סדיר;
ברבעון האחרון  2018או רבעון ראשון  2019צפוי קידוח פיתוח
• בורדו – במהלך הרבעון השני של השנה הושלם קידוח והוכרזה תגלית מסחרית שניה בפרויקט .הבאר מפיקה באופן סדיר ממתקנים
זמניים .השלב הבא – חיבור למתקני קבע.
• במהלך רבעון  2018 3יפורסם דו"ח משאבים מעודכן לפרויקט
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MOUNTAIN VIEW

פרויקט

Mountain View Project | San Joaquin Basin, Kern County California
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פרויקט

MOUNTAIN VIEW

•

אורכו של שדה הנפט  12מייל ורוחבו המקסימלי  4מייל ; שטח הפרויקט מורכב ממאות שטחים אשר
נחכרו מבעלי זכויות המינרלים באזור.

•

המידע הגיאולוגי הראשוני עליו התבססו השותפים הוא סקר סייסמי אשר בוצע בשנת 2001
ומידע רב מקידוחים אשר בוצעו באזור

•

ב 2016-ביצעו השותפים בפרויקט סקר  3Dעדכני בשטח של  24מייל מרובעים.

•

הסקר עובד באמצעים מתקדמים ועל בסיסו ועל בסיס המידע הקודם בוצעה הערכת משאבים וגובש פרוספקט ראשון לקידוח בשטח
שהינו אחוז אחד משטח הסקר שבוצע; הבאר שנקדחה הפיקה נפט בקצב נמוך וננטשה "זמנית" עד לקבלת נתונים מהקידוחים הבאים
בשטח הפרויקט
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פרויקט

 MOUNTAIN VIEWתכניות עבודה ל2018 -

פרוספקט Cayenne
•

במהלך הרבעון הראשון של  2018בוצע קידוח ראשון לפרוספקט .הקידוח נמצא יבש והבאר ננטשה

פרוספקט Trinidad 7
•

במהלך הרבעון השני של  2018בוצע קידוח ראשון בשטח הפרוספקט

•

בקידוח נתגלו סימני נפט משמעותיים והשותפים נערכים לביצוע מבחני הפקה אשר עתידים להתחיל במהלך הרבעון השלישי
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AERA ENERGY

Cassini Project

פרויקטים משותפים עם

| Belridge Field, Kern County California

13

פרויקטים משותפים עם

AERA ENERGY

פרויקט Cassini
•

הפרויקט הוא הראשון מבין  3פרויקטים משותפים עם  Aera Energyושותפים נוספים

•

קידוח לשכבות עמוקות בשדה פעיל  .South Belridge -קצב ההפקה נוכחי יומי של השדה (שכבות עליונות – שלא בבעלות מודיעין)
כ 75-א' חביות.

עד היום הפקה מצטברת בשדה  -למעלה מ 1.5-מיליארד חביות נפט
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פרויקטים משותפים עם

AERA ENERGY

פרויקט  Cassiniהמשך
•

 Aeraהיא מפעילת הקידוח

•

הקידוח החל במהלך הרבעון השני של השנה ,הושלם בהצלחה והתגלו בו סימני נפט משמעותיים .השותפים נערכים לביצוע מבחני
הפקה

•

דו"ח המשאבים ,לפני קידוח ,מציין ב P50-פוט' לכ 24-מיליון חביות נפט וגז (מתוכם כ 2/3-גז) ברמת הסתברות של 73%

פרויקטים – Concord , Shideler
•

צפי קידוחים – רבעון אחרון של שנת  / 2018רבעון ראשון 2019

•

טרם פורסמו דוחות משאבים
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סיכום

• מודיעין יישמה בהצלחה את אסטרטגיית ההשקעה וביססה מעמד כשותפה בפורטפוליו של נכסים
עם שותפים מובילים מהשורה הראשונה (NYSE: CRC) California Resources Corporation -
& Aera Energy
• הפורטפוליו הנוכחי מרוכז במחוז  Kernשבו תשתית רחבת היקף והפקה בכמויות גדולות
• מודיעין תפעל להמשך פיתוח נכסים מניבים ולמיצוי פוטנציאל ההפקה הקיים בהם ע"י הוזלת
עלויות באמצעות חיבור לתשתיות קיימות; משך הזמן והיקף ההשקעה בין תגלית

להפקה מסחרית הינם מינימליים והחזר ההשקעה קצר
• במהלך המחצית הראשונה של  2018בוצעו  4קידוחים מתוכם – תגלית מסחרית אחת (בורדו) ,
וצפי להשלמת מבחני הפקה ב 2-קידוחים

•
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הקידוחים המפיקים מייצרים תזרים

נוספים ()Trinidad 7 & Cassini

מזומנים לטובת תכניות הפיתוח העתידיות

טבלה מסכמת  -פעילות הקידוחים של מודיעין אנרגיה
שיעור החזקה

סטטוס

נתוני דוח משאבים

הערות

פרוספקט Sauvignon
בפרויקט Grapevine

23.5%

באר מפיקה  -קידוח פיתוח נוסף מתוכנן לרבעון
האחרון של  / 2018ראשון של 2019

כ 3.6-מיליון חביות
(האומדן הטוב ביותר)

פרוספקט Bordeaux
בפרויקט Grapevine

23.5%

באר מפיקה

כ 13.6-מילין חביות
(האומדן הטוב ביותר)

פרוספקט Trinidad 7
בפרויקט Mountain View

26%

הקידוח הושלם בהצלחה (סימני נפט); המתנה
למבחני הפקה

כ 5-מיליון חביות נפט
(האומדן הטוב ביותר)

פרויקט Cassini
בשיתוף עם Aera

35.6%

הקידוח הושלם בהצלחה (סימני נפט); המתנה
למבחני הפקה

כ 24.2-מיליון חביות
(האומדן הטוב ביותר)

פרויקט Shideler
בשיתוף עם Aera

37.5%

קידוח מתוכנן ברבעון האחרון של  2018או רבעון
ראשון 2019

טרם פורסם

פרויקט Concord
בשיתוף עם Aera

37.5%

קידוח מתוכנן ברבעון האחרון של  2018או רבעון
ראשון 2019

טרם פורסם

ממתינים לדו"ח
משאבים מעודכן
אחרי קידוח בורדו
ממתינים לדו"ח
משאבים מעודכן
אחרי קידוח בורדו
המתנה להשלמת
מבחני הפקה ודו"ח
משאבים מעודכן
בהתאם
המתנה להשלמת
מבחני הפקה ודו"ח
משאבים מעודכן
בהתאם
צפי לדו"ח משאבים
רבעון שלישי  /רביעי
2018
צפי לדו"ח משאבים
רבעון שלישי  /רביעי
2018

תודה רבה!

