מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
יולי 2020

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

 2פרויקטים
מסחריים
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 2פרויקטים
במבחני הפקה

 17-10דולר
עלות ממוצעת
להפקת חבית

 10.1מיליון דולר
הכנסות השותפות
מתחילת ההפקה

 4.6מיליון דולר
רווח מהפקה
מתחילת ההפקה

לשותפות אין חוב
התזרים ממכירת
הנפט משמש
להמשך פיתוח

אסטרטגיה

מודיעין אנרגיה מתמחה בחיפוש ,פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי ברמות סיכון נמוכות בשיתוף פעולה עם שותפים מקומיים מובילים
עלויות הקידוח הנמוכות וקיום תשתיות באזורי הפעילות מאפשרים השאת ערך בלוחות זמנים קצרים
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מיקום הפעילות בארה"ב
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
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תעשיית הנפט והגז בקליפורניה

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 ; המחוז מעודד את תעשיית הגז והנפט
אזור  San Juaquinשבו ממוקם מחוז  Kernידוע בסלע מקור מהעשירים בעולם כולו

מחיר נפט מקומי  -גבוה ממחירי  ,WTIמסורתית נסחר במחירים הקרובים לברנט
✓

קליפורניה צורכת כ 1.8-מ' חביות מידי יום כאשר ההפקה המקומית מגיעה רק ל 450-א' חביות .הדרישה לנפט תיוותר
חזקה בעשורים הקרובים

קידוחים קונבנציונליים המתאפיינים בעלות הפקה נמוכה יחסית ו Decline Rates-נמוכים
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המודל העסקי

הראשונה חלקם בין המפיקים
הגדולים בקליפורניה
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פיזור סיכון

חברה לשותפים מהשורה

פרק זמן קצר בין תגלית
להפקה והחזר השקעה מהיר

החזר השקעה מהיר

מקומיים איכותיים; מודיעין

תשתית קיימת בהם מתאפשר

סיכון ועלויות נמוכות

רמות סיכון נמוכות

השקעות יחד עם שותפים

פרויקטים באזורים בעלי

איתור פרוספקטים ברמות

פרויקט GrapeVine

22.3%
שיעור החזקה
מודיעין

.1
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הפקה בפועל
מ 3-בארות
פיתוח והרחבת
השדה בעתיד

 8.3מיליון
חביות

נפט1

כ 371-אלף
חביות הופקו
מהפרויקט עד כה

על פי קטגוריית  2Cבהתאם לדוח המשאבים שנזכר בסעיף  1.6.3.10לדוח התקופתי של השותפות לשנת
.2019

 15דולר
עלות הפקה
ממוצעת לחבית

 107מיליון
דולר חלק
השותפות בסך
הכנסות צפויות1

 16.3מיליון
דולר חלק השותפות
בתזרים מהוון
1NPV 10

פרויקט MountainView

26%
שיעור החזקה
מודיעין

.1
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הפקה מבאר אחת,
באר נוספת במבחן.
בעתיד פיתוח
והרחבת השדה

 17מיליון
חביות

נפט1

על פי קטגוריית  2Cדוח הערכת משאבים מותנים מיום  25ביוני.2020 ,

כ 320-אלף
חביות הופקו
מהפרויקט עד כה

 10דולר
עלות הפקה
ממוצעת לחבית

 233מיליון
דולר חלק
השותפות בסך
הכנסות צפויות1

 35מיליון
דולר חלק השותפות
בתזרים מהוון
1NPV 10

פרויקט Cassini

35.6%
שיעור החזקה
מודיעין
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קידוח לשכבות
עמוקות בשדה
קיים

כ 20-אלף
חביות הופקו
מהפרויקט עד כה

 17דולר
עלות הפקה
ממוצעת לחבית

מבחני הפקה
פיתוח והרחבת
השדה בעתיד

פרויקט Shideler

37.5%
שיעור החזקה
מודיעין
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קידוח לשכבות
עמוקות בשדה
קיים

מבחני הפקה

חזקת שמשון

10%
שיעור החזקה
מודיעין
2023
סיום קידוח

.1
.2
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BCF 185
תגלית גז

 905מיליון
חביות פוטנציאל
בפרוספקט דקר1

2022
תחילת קידוח

2021
פענוח הסקר ופרסום
דוח משאבים מעודכן

על פי האומדן הטוב ביותר בהתאם לדוח משאבים מותנים מיום  23למאי.2020 ,
המפה המוצגת מתוך אתר משרד האנרגיה.

2020
בוצע סקר סייסמי תלת
ממדי חדש

חזקת שמשון

נתונים פיננסיים עיקריים

הכנסות ורווח מהפקה

מחירים ועלויות קליפורניה
$2,500

80.00
64.59

70.00
60.00

63.52

52.38
56.95

50.00
40.00

68.51

56.36

63.93

59.88

54.77

$2,000

$1,500
$1,346

46.60

11.92

14.64

16.74

$996

15.12

11.91

$500
$684

10.00

$0

0.00
רבעון 2020 1

רבעון 2019 4

עלות הפקה ממוצעת
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$1,332

$1,347

$1,000

30.00
20.00

$1,349

רבעון 2019 3
מחיר מכירה ממוצע

רבעון 2019 2
WTI

רבעון 2019 1

$623

$767

$636

$328

רבעון 2020 1

רבעון 2019 4

הכנסות

רבעון 2019 3

רווח מהפקה

רבעון 2019 2

רבעון 2019 1

סיכום

• מודיעין ביססה מעמד כשותפה בפורטפוליו נכסים
עם שותפים מובילים מהשורה הראשונה (NYSE: CRC) California Resources Corporation -
 Aera Energyואחרים
• מודיעין ושותפיה ממשיכים בפיתוח השדות בפרויקטים על מנת להגדיל את כמות הבארות
המפיקות וקצב ההפקה כדי וזאת על מנת להמשיך ולהגדיל את היקפי ההפקה המאופיינת
בעלות נמוכה ורווחיות גבוהה
• השותפות ושותפיה האחרים בחזקת שמשון מתקדמים בתכנית העבודה
על מנת למצות את הפוטנציאל הטמון בתגלית שמשון ובפרוספקט דקר
• השותפות ממשיכה לבחון פרויקטים נוספים התואמים
את אסטרטגיית ההשקעה המוכחת
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תודה רבה!

