מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
אוגוסט 2019

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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ציבור 65.9%

צחי סולטן 13.9%

אי די בי 20.2%

אסטרטגיה

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

הפקת הנפט בקליפורניה החלה עוד בתחילת המאה הקודמת ועד היום היא אחת מהמדינות מפיקות הנפט הגדולות בארה"ב
פעילותה של מודיעין ממוקדת ב ,Kern County -האזור הפעיל ביותר מבחינת הפקת נפט בקליפורניה; במחוז הופקו עד היום

כ 12 -מיליארד חביות נפט וכ TCF 11-של גז טבעי
מחוז  KERNהוא השלישי בגודלו בארה"ב בהיקף ההפקה ו 4-מ 10-השדות הגדולים בארה"ב ממוקמים בו:
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•

 3.4 – Midway Sunsetמיליארד חביות

•

 2.5 – Kern Riverמיליארד חביות

•

 2 – Belridgeמיליארד חביות

•

 1.5 – Elk Hillsמיליארד חביות

ארה"ב קליפורניה המשך

למה להמשיך לקדוח במחוז
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KERN

✓

קידוחים קונבנציונליים

✓

 Decline Ratesנמוכים

✓

תחרות מוגבלת

✓

תנאי חכירה נוחים בעלות נמוכה

✓

מחיר נפט מקומי  -נמכר בפרמיה של  $ 10-8מעל WTI

✓

יישום סייסמיקה מתקדמת יוצר פוט' משמעותי נוסף

המודל העסקי

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

7

מפת איזור הפעילות
Belridge Oil Field

Kern County, California
One Billion Barrel Plus Oil Fields

Elk Hills
Oil Field
Midway –Sunset
Oil Field

Kern River
Oil Field
MountainView
Project
Grapevine Project

Grapevine & MountainView
Projects

הפרויקטים

נכסי הנפט
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Mountainview - 26%

Cassini - 36.5%

הפקה מסחרית

מבחני הפקה

Shideler - 37.5%

צפי קידוח

2H/19

Grapevine - 22.3%

שמשון – 10%

הפקה מסחרית

Trinidad
Bordeaux7

Bordeaux
Bordeaux

Chardonnay
Bordeaux II

Chardonnay
Bordeaux I

הפקה סדירה השלמת
מתקני קבע

הפקה סדירה מתקני קבע

הפקה מסחרית

הפקה סדירה מתקני קבע

Trinidad
Bordeaux7

נוסף
קידוח
Bordeaux

קידוח נוסף 2019 Q3

צפי Q4 2019

GRAPEVINE

Grapevine Project

פרויקט

| San Joaquin Basin, Kern County California
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פרויקט

GRAPEVINE

• מאז רבעון שלישי  2017ועד כה נקדחו  3בארות בשטח הפרויקט
• שלושת הקידוחים מפיקים באופן סדיר ועד לסוף יולי  2019הופקו מהבארות כ 263-א' חביות נפט .מחיר המכירה הממוצע במהלך
החציון הראשון של שנת  2019היה כ $ 66.6 -לחבית והרווח במהלך אותה תקופה כ $ 33.5 -לחבית

• במהלך  2018והרבעון הראשון של  2019הושלם המעבר למתקני קבע .המעבר מפחית את עלויות ההפקה השוטפות ומשפר את רמת
הרווחיות
•

על-פי דוח המשאבים ,היקף המשאבים המותנים נאמד בכ 12-מיליון חביות (משאבים מותנים )c2

• ) California Resources Corporation (NYSE: CRCשותפה בפרויקט ()28%
•  CRCהיא אחת ממפיקות הנפט הגדולות בקליפורניה עם היקף הפקה יומי של כ 131-א' חביות נפט
• ברבעון הרביעי  2019צפוי קידוח הרביעי ולאחר מכן המשך תכנית פיתוח הפרויקט
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פרויקט

GRAPEVINE

קצב הפקת חביות נפט (חלקה של מודיעין)

12,451

12,347
11,372

8,133

5,845

רבעון II

2019
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רבעון I
2019

רבעון IIII
2018

רבעון III
2018

רבעון II
2018

5,332

רבעון I
2018

MOUNTAINVIEW

פרויקט

MountainView Project | San Joaquin Basin, Kern County California
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פרויקט

MOUNTAINVIEW

•

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

•

שטח הפרויקט מאופיין בפרוספקטים רדודים יחסית (כ 10,000-רגל) בעלות קידוח נמוכה (כ 2-מ'  $בממוצע לבאר)

•

עד כה ביצענו בשטח הפרויקט קידוחים ל 3-פרוספקטים שונים

•

הפרוספקט ראשון ( )Sunset Boulevardנקדח ברבעון האחרון של  .2017הבאר הפיקה נפט וננטשה זמנית עד לקבלת מידע
מקידוחים נוספים

•

במרץ  2018נקדח פרוספקט שני בשטח הפרויקט ( )Cayenneוהקידוח נמצא יבש

•

במאי  2018נקדח פרוספקט שלישי ( )Trinidad 7אשר הוכרז כתגלית מסחרית .הבאר מפיקה נפט באופן סדיר מאז רבעון 2018 3
ועד לסוף יולי  2019הופקו מהבאר כ 178 -א' חביות נפט

•

מחיר המכירה הממוצע לחבית במהלך החציון הראשון של שנת  2019היה כ $ 65.4 -לחבית והרווח לחבית כ ,$ 37 -עם השלמת
המעבר למתקני קבע צפויות הפחתה בעלות ההפקה ועליה ברווחיות

•

קידוח נוסף בפרוספקט טרינידד יבוצע במהלך הרבעון הנוכחי

•

במקביל נמשך פיתוח השדה לרבות בניית מתקני קבע והכנה להתקנת משאבה (במטרה להגביר קצב ההפקה היומי)
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פרויקט  MOUNTAINVIEWקצב הפקת חביות נפט (חלקה של מודיעין)
14,973

11,551

7,844

*7,628

רבעון II

2019

רבעון I
2019

רבעון IIII
2018

רבעון III
2018

* במהלך הרבעון בוצע טיפול בבאר ,במסגרתו לא הופק נפט במשך כ 3 -שבועות
15

AERA ENERGY

פרויקטים משותפים עם

Belridge Field, Kern County California
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פרויקטים משותפים עם

AERA ENERGY

פרויקט )36.5%( Cassini
•

הפרויקט הראשון שנקדח 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 .מאותן שכבות הופקו עד היום במצטבר למעלה מ 1.5 -מיליארד חביות נפט

•

הקידוח בוצע ברבעון השני  , 2018הגיע לעומקו הסופי ונתגלו בו סימני נפט

•

כיום נמשכים מבחני ההפקה במהלכם מופקים ונמכרים נפט וגז מהקידוח .לאחרונה הוחלפה המשאבה על מנת להגביר את קצב ההפקה
– עם השלמת המבחנים (צפי במהלך המחצית השנייה  )2019תתקבל החלטה לגבי המשך פיתוח השדה

פרויקט )37.5%( Shideler
• הקידוח הראשון ,לחלק משכבות המטרה ,צפוי להתבצע במהלך המחצית השנייה של  ;2019לפני תחילת הקידוח תפרסם השותפות
החלטת קידוח ובה יפורטו תקציב הקידוח ושכבות המטרה שייבחנו
• דו"ח המשאבים הפרוספקטיביים לפרויקט מתייחס לכ 35-מיליוני חביות נפט ( (P50בחמש שכבות שונות בטווחי הסתברות בין 15%-52%
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נתונים פיננסיים עיקריים צמיחה
$1,824

מחיר חבית נפט בדולר ארה"ב

$1,349

$1,347

80.00

$1,132

70.00
60.00
$355

$340

רבעון II

רבעון I

רבעון IIII

רבעון III

רבעון II

רבעון I

2019

2019

2018

2018

2018

2018

50.00
40.00
רבעון 2II
רבעון
2019
2019

רבעון 1I
רבעון
2019
2019

רבעון4IIII
רבעון
2018
2018

מחיר מכירה ממוצע

נכסי השותפות

רבעון3III
רבעון
2018
2018

רבעון2II
רבעון
2018
2018

מחיר WTI

רבעון 1I
רבעון
2018
2018

מעבר מ 3 -בארות מפיקות ל 4-ברבעון השני 2019

ליום  30ביוני 2019 ,סך של כ 15,522 -אלפי דולר הגידול בנכסי השותפות נובע מההשקעה המתמשכת
בנכסי הנפט הקיימים.

יתרת המזומנים ליום  30ביוני 2019 ,עמדה על סך של כ 4.8 -מיליוני דולר .יתרה זו צפויה לספק את צרכי השותפות
לכל תכניות העבודה לשנת  2019בנכסים קיימים.
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נכסי הנפט טבלה מסכמת

שיעור החזקה

סטטוס

נתוני דוח משאבים

הערות

פרויקט Grapevine
בשיתוף עם CRPC

22.3%

 3בארות מפיקות ; קידוח באר
רביעית צפוי במהלך הרבעון האחרון
של 2019

תגלית מסחרית משאבים מותנים ( )C2כ-
 12מ' חביות על פי דוח מיום 14.8.18

עד כה הופקו בפרויקט כ 263 -א'
חביות ,הרווח הממוצע לחבית כ-
$33.5

פרוספקט Trinidad 7
בפרויקט Mountain
View

26.05%

באר מפיקה ,צפי לקידוח נוסף
במהלך הרבעון הנוכחי

תגלית מסחרית משאבים מותנים ( )C2כ-
 17מיליון חביות בשכבת  Cattaniעל פי
דוח מיום 3.10.2018

עד כה הופקו בפרויקט כ 178 -א'
חביות ,הרווח הממוצע לחבית כ-
$37

פרויקט Cassini
בשיתוף עם Aera

35.6%

המשך מבחני הפקה

משאבים פרוספקטיביים כ 24.2-מ' חביות
( )P50עפ"י דוח מיום ( 5.3.2018לפני
ביצוע הקידוח)

נפט וגז מופקים ונמכרים במהלך
המבחנים.

פרויקט Shideler
בשיתוף עם Aera

37.5%

קידוח ראשון צפוי במחצית 2019 II

משאבים פרוספקטיביים כ 35-מ' חביות
( )P50ב 5-שכבות מטרה בטווח
הסתברות של  15%-52%על פי דוח מיום
29.8.2018

נספח הסכמי אופציה בים הצפוני

כללי

במקביל להמשך פיתוח הנכסים הקיימים מודיעין ממשיכה באיתור הזדמנויות נוספות אשר תואמות את
האסטרטגיה שהותוותה
•

פעילות במדינות מערביות יחד עם שותפים מקומיים

•

 %אחזקה משמעותיים בפרויקטים

•

קידוחים בעלות נמוכה ביחס לקידוחים ימיים

•

עלות הפקה נמוכה עקב תשתיות קיימות סמוכות

•

פרק זמן קצר בין תגליות להפקה

במסגרת זו אותרו  2פרויקטים בים הצפוני (אנגליה ודנמרק)
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•

אנגליה –  4רישיונות  Off Shoreבאזור ה Southern North Sea-למטרות גז

•

דנמרק – רישיון  Off Shoreלמטרת נפט בסמוך לשדות נפט קיימים

הים הצפוני רקע כללי

הפקת נפט בחופי הים הצפוני החלה במאה ה ,19-ב1964 -
הוענק רישיון  Off Shoreראשון ומאז ועד היום הופקו כ42 -
מיליארד חביות נפט
הפקת הנפט מבוצעת בשטחי הים של  5מדינות :אנגליה,
נורבגיה ,דנמרק ,גרמניה והולנד

נורבגיה

הים הצפוני
דנמרק

רשיון
JARENSAXA

סקוטלנד

רשיונות אנגליה

בשיא הפעילות ,1999 ,ההפקה היומית בים הצפוני הייתה
של כ 6-מיליון חביות נפט ביום .ב 2001-לבדה הופקו כ10-
 TCFשל גז .לפי הערכות קיים פוטנציאל משמעותי נוסף
(כ 20-מיליארד חביות נפט ושווה ערך).נכון לינואר 2018
–  184אסדות פעילות.
ה Brent-משמש כ Benchmark-למחיר הנפט ,מחיר הגז
כיום ($ 6-7 )UK
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אנגליה

גרמניה
הולנד

מבנה בעלות נוכחי

HORIZON OIL

ARDENT OIL (UK)

50%

50%

JARNSAXA

ARDENT OIL (DK)

NORDSOONDEN

80%

20%

 רישיון,דנמרק

חב' הנפט הלאומית הדנית

LICENSE 11/16
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מיקום בסמוך לשדות גז פעילים

JARNSAXA PROSPECT

שדות נפט וגז- דנמרק

DENMARK OFFSHORE OUTLINE & PRODUCING FIELDS

נורווגיה
Jarnsaxa
Prospect
Area

דנמרק

אנגליה
גרמניה
- Oil Field

- Gas Field
24

רישיון

JARNSAXA

רקע כללי

שטחו של רישיון  11/16כ 427-קמ"ר והוא ממוקם בסמוך לשדות מפיקים
•
•

בשטח הרישיון ממופה מבנה ) (Jarnsaxaבשטח של כ 220-קמ"ר
עומק המים כ 35-מ' ועומק הקידוח המתוכנן כ 3,450-מ'

בימים אלו מבוצע עיבוד מחדש ע"י חברת  PGSאשר עתיד להסתיים באוקטובר הקרוב
צפי לקידוח – סוף שנת 2020
•

עלות קידוח  15מ' ( $ללא מבחנים) 21 ,מ'  $כולל השלמה ומבחנים ועד  26מ' $
במקרה של  Side Trackהשלמה ומבחנים

הבעלים ברישיון מנהלים מו"מ עם שותף נוסף ,מפעיל מנוסה ,לכניסה לרישיון בשיעור של  .30% - 25%למודיעין מוצעת אופציה
להיכנס בתנאים דומים בשיעור שינוע בין  10%ל15-
במהלך החודשים הקרובים יסתיים עיבוד מתקדם של הסקר התלת מימדי .במידה ומודיעין תממש את האופציה לרישיון יפורסם
דו"ח משאבים לפרוספקט במהלך הרבעון האחרון של השנה  /רבעון ראשון 2020
באזור קיימת תשתיות לטיפול והולכה לנפט וגז
25

תנאי העסקה

מודיעין תתקשר בהסכם אופציה לרכישת  15% - 10%ברישיון
•
•

תנאי העסקה יהיו דומים לאלו שיסוכמו עם השותף הנוסף – מו"מ טרם הושלם
שיעור האחזקות של מודיעין ייגזר מה %-שיירכשו ע"י השותף הנוסף (בין )30% - 25%

עלות האופציה למודיעין  66-44א'  ,$בהתאם ל %-שיירכשו
תקופת האופציה –  ,30/11/2019ייתכן והתקופה תוארך
•
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אנגליה מבנה בעלות נוכחי ברישיונות

P2329

ARDENT OIL (UK)

HORIZON OIL

SIMWELL RESOURCES

12.5%

77.5%

10%

P2300

P2427

P(NEW)
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מיקום בסמוך לשדות גז פעילים
אנגליה  -שדות גז בדרום הים הצפוני

אזור הרשיונות באנגליה

United Kingdom
28

שדות גז

רישיונות

UK

רקע כללי

 4רישיונות סמוכים זה לזה בשטח כולל של כ( Acres 600,000-כ 2,428-קמ"ר)
הרישיונות הינם למטרות גז .אנגליה יבואנית של גז (מחיר  $ 7-6ליחידת חום)

מידע סייסמי
•

סקר 2D

•

בשטח מצומצם יותר (כ 665-קמ"ר) הושלם לאחרונה סקר  3Dחדש.

•

עיבוד הסקר החדש אמור להסתיים עד סוף אוקטובר ועל בסיסו יגובשו פרוספקטים לקידוח

עד כה הושקעו בפעילות בשטח הרישיונות כ 2.5-מ' $
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תנאי העסקה

מודיעין תתקשר בהסכם אופציה לרכישת  20%ברישיונות
עלות האופציה כ 300-א' $

תקופת האופציה –  60ימים מתום השלמת העיבוד הנוסף (הערכה  -ינואר )2020
הבעלים הנוכחיים מחפשים שותפים נוספים .תנאי העסקה הסופיים של מודיעין ייגזרו מתנאים אלו
•
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 Discountשל  50%על ה carry-שיסוכם עם "רצפה" של  carryבגובה 25%

נכסים בים הצפוני

מדובר בנכסים אטרקטיביים התואמים לאסטרטגיה של השותפות
מדינות מערביות ושותפים מקומיים איכותיים
נכסים בעלי פוטנציאל משמעותי
•
•
•

תשתיות קיימות ומשך זמן קצר בין תגלית להפקה
עלות הפקה נמוכה
שוק קיים

מימוש האופציה במועד בו רמת הוודאות תעלה
•
•

בדנמרק לאחר השלמת עיבוד נוסף וכניסת שותפים נוספים
באנגליה לאחר השלמת עיבוד הסקרים ,הבנת הפוטנציאל וכניסת שותפים נוספים

חשיפה כלכלית נמוכה
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•

מחיר האופציה נמוך ועלות ההשתתפות בקידוח סבירה – קידוחי מים רדודים באמצעות אסדת Jack Up

•

לא יידרש גיוס הון נוסף לצורך מימוש האופציות

סיכום

• מודיעין ממשיכה ליישם בהצלחה את אסטרטגיית ההשקעה וביססה מעמד כשותפה בפורטפוליו נכסים
עם שותפים מובילים מהשורה הראשונה (NYSE: CRC) California Resources Corporation -
 Aera Energyואחרים

• מודיעין ממשיכה בפיתוח השדות בפרויקטים על מנת להגדיל את כמות הבארות המפיקות,
הגדלת קצב ההפקה והקטנה נוספת של עלויות ההפקה
• הפורטפוליו בקליפורניה באזור שבו תשתית רחבת היקף והפקה בכמויות גדולות;
משך הזמן והיקף ההשקעה בין תגלית להפקה מסחרית הינם מינימליים בשל
התשתיות הרבות הקיימות במחוז ,ומאפשרים החזר השקעה מהיר;
• מאפיינים אלו מתקיימים גם באזורי הפעילות בים הצפוני ומאפשרים לשותפות להרחיב את הפעילות
לאזור נוסף בו קיים פוטנציאל לתגליות משמעותיות
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תודה רבה!

