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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

 2פרויקטים
מסחריים

Onshore
GrapeVine
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.1
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פרויקט
במבחני הפקה
Onshore
Cassini

כ 17 -דולר
עלות הפקת
חבית ממוצעת
לכל הפרויקטים

 10.9מיליון דולר
הכנסות השותפות
מתחילת ההפקה

על פי האומדן הטוב ביותר בהתאם לדוח משאבים מותנים מיום  23למאי.2020 ,

 4.8מיליון דולר
רווח מהפקה
מתחילת ההפקה

לשותפות אין חוב
התזרים ממכירת
הנפט משמש
להמשך פיתוח

חזקה ימית שמשון -
 905מיליון חביות
פוטנציאל בפרוספקט
דקר1
 BCF 185תגלית גז

אסטרטגיה

מודיעין אנרגיה מתמחה בפיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בפרויקטים יבשתיים ברמות סיכון נמוכות בשיתוף פעולה עם שותפים מקומיים
מובילים.
עלות ההפקה הנמוכה ,בשילוב תשתיות קיימות מביאים לרווחיות גבוהה גם ברמות המחירים הנוכחיות
הפרויקטים מתאפיינים בפוטנציאל רווחיות משמעותי של רזרבות נוספות
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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

במקרה הנוכחי או איתור
פרוספקטים ברמות סיכון
ועלויות נמוכות מודל אשר
הוכיח עצמו בעבר

רמות סיכון נמוכות

השקעות יחד עם שותפים

פרויקטים באזורים בעלי

רכישת פעילות מפיקה כמו

מיקום הפרויקטים בארה"ב

Kern County, California
One Billion Barrel Plus Oil Fields
Belridge Oil
Field

Kern River
Oil Field

Elk Hills
Oil Field

MountainView
Project

Midway –Sunset
Oil Field
Grapevine & MountainView
Projects

Grapevine
Project

Project, Colorado

DENVER
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מודיעין אנרגיה רכישת פרויקט מפיק

העסקה

מודיעין וקרן  Private Equityאמריקאית  - Fulcrum Energy Capital -מנהלות מו"מ לרכישה בחלקים שווים של מלוא הבעלות
בשדה נפט מפיק הממוקם בקולורדו ,אזור התמחותה של הקרן
המוכרת ,חברה ציבורית אמריקאית ממקדת את פעילותה באזורי הליבה שלה ולכן מממשת את הנכס

MODIIN
ENERGY
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FULCRUM

FULCRUM ENERGY CAPITAL

) Fulcrum Energy Capital Funds (Fulcrumהיא גוף  PEהמתמחה בהשקעות
 lower-middle marketבתחום הגז והנפט בצפון אמריקה
משרדי הקרן ב Denver -בסמיכות לאזור הנכס
אסטרטגיית הקרן רכישת ותפעול נכסים מפיקים והיא מעסיקה צוות מקצועי מנוסה בעל יותר
מ 70-שנות ניסיון מצטבר בתחום
 Fulcrumמתמחה בהשקעות בהן היא רוכשת אחוזים משמעותיים מהנכס ויכולה להשפיע על ניהולו
מפעילת הפרויקט תהיה חברת  D90חברת פורטפוליו של  Fulcrumבעלת ניסיון רב בפרויקטים דומים
בין הצדדים ייחתם  JOAמסודר כמקובל בתעשייה
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העסקה (המשך)

תמורת הרכישה כ 39-מ'  *$עבור רכישת מלוא הזכויות בנכס .חלקה של השותפות מחצית (כ 19-מ' )$
מתוך תמורת הרכישה כ 4-מ'  $ישולמו כפיקדון במועד החתימה על העסקה .חלקה של מודיעין בסכום הפיקדון כ 2-מ' $
כפי שנמסר ע"י המוכרת ,קצב ההפקה היומי (אוקטובר  ) 2020כ 2,700-חביות עם תזרים חיובי חודשי של כ 1.7-מ' $
לנכס פוטנציאל השבחה משמעותי
•

גז

•

התייעלות תפעולית

•

עתודות נוספות PUD -

הצדדים מתעתדים לחתום על הסכם רכישה באמצע חודש דצמבר וה closing-מתוכנן למחצית השנייה של ינואר
•

במהלך התקופה הנ"ל יושלמו תהליך ה DD-והסכמי המימון

* מורכב מעלות רכישה של  47מ'  $מינוס תזרים חופשי שנצבר מהמועד האפקטיבי של העסקה ( )1/10עד למועד הסגירה ()31/12
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הנכס

•

שטח הפרויקט כ( Acres 103,000 -כ 42 -אלפי דונם)

•

עומק הקידוחים  8,000-6,000רגל אנכית והחלק האופקי  10,000-4,000רגל

•

כ 60% -משטח הפרויקט מכוסה בסקרי 3D

•

קיים פוטנציאל נפט נוסף בשכבות אחרות שבהן התגלה נפט באזור הפרויקט

11

פוטנציאל הנכס כפי שפורסם ע"י המוכרת (חב' ציבורית נסחרת ב) NYSE-

•

רזרבות נפט מוכחות כ 5-מיליוני חביות נפט בקידוחים המפיקים ()PDP

•

משאבים מותנים  19.16מיליוני חביות נפט (לא כלולים בהערכה הכלכלית)

•

כמו כן קיים פוטנציאל למשאבים נוספים (פרוספקטיביים)
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פוטנציאל הגז

הגז שמופק כיום נשרף .בכוונתנו להקים מתקן קוגנרציה אשר ישמש להפעלת מתקני ההפקה בגז ובאמצעותו להשיג חיסכון משמעותי
בהוצאות ההפקה .כמו כן יופק מהמתקנים הנ"ל גז נוזלי ) )NGLאשר יימכר ויהווה מקור הכנסה נוסף.
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תשתיות קיימות

בשטח הפרויקט קיימת תשתית לפעילות ולא נדרש להשקעה נוספת בקשר עם הפקת הנפט
•

מתקני הפקה קיימים המסוגלים לטפל בכ 25,000 -חביות ליום

•

קיימת צנרת המחברת את הקידוחים המפיקים למתקני ההפקה

•

קיימים קידוחי החדרה למים

תידרש השקעה נוספת למימוש פוטנציאל הגז (שוכללה במודל)
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סיכום

• בפני מודיעין עומדת הזדמנות ייחודית לרכוש ,בחלקים שווים ,פרויקט מניב עם שותף מקומי
בעל יכולות מוכחות
• העסקה בשלבי מו"מ וייתכנו שינויים בתנאים הסופיים אשר ידווחו במידה ותושלם
• עסקה אטרקטיבית בעלת שיעורי תשואה גבוהים ברמות מחירי הנפט הנוכחיות ו Downside -מוגבל
•

 Upsideמשמעותי נוסף של גז שעד היום "נשרף" ,התייעלות תפעולית ועתודות פיתוח נוספות

• השותפים מנוסים ביותר בתחום ותנאי ההשקעה זהים לכולם
• למודיעין מעורבות ישירה בנכס באמצעות הצוות המקומי בארה"ב
שגם יזם את העסקה
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תודה רבה!

