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מידע צופה פני עתיד

והיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(השותפות":להלן)מוגבלתשותפותאנרגיה-מודיעיןשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת•

.מידעלמסירתורקאךנועדה

.לציבורהשותפותשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת•

,הערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כולל,כאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהשותפותכללהזובמצגת•

שלבשליטתהואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעואומדניםשונותפעולותלביצועזמניםלוחות

עריכתבמועדהכללילשותףהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות,בשותפותהכלליהשותףהערכותעלמבוסס,זהעתידפניצופהמידע.השותפות

ידיעלנבחנולאאשר,שונותורשויותגופיםידיעלפורסמואשרופרסומיםונתוניםהשותפותשלפעילותהלתחוםביחסהערכות,זהובכללזומצגת

פעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.עצמאיבאופןהכלליהשותף

ואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהותחוםהשותפותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכןהשותפות

.הכלליהשותףבשליטתמצוייםאינם

משועריםהינם,ועלותם,זובמצגתהנכללים,בהםהשתתפותזכויותלשותפותאשרהנפטנכסיבמסגרתשונותפעולותלביצועזמניםלוחות,בנוסף•

שלהערכותוכולל,המצגתבתאריךהכלליהשותףאצלהקיימתבלבדחלקיתאינפורמציהעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכוללים

והממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותעלבהסתמךלהשתנותיכולותאשר,המצגתבמועדשבידוהמידעעלבהסתמךהכלליהשותף

,השונותהפעולותלביצועהנדרשיםוהיתריםאישוריםבקבלתעיכוב,הנפטנכסיבתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעותאו/וממגבלותוכןשיתקבלו

.המשתמעיםאוהמוערכיםהיעדיםמןמהותיבאופןשונותלהיותעשויותומועדןבפועלשיבוצעוהפעולותלפיכך.וכדומהבקבלניםתלות

פרסוםלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעל,כאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויביםאינםהשותפותאו/והכלליהשותף•

.זומצגת
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-חזקה ימית שמשון 
חביות  מיליון905

פוטנציאל בפרוספקט  
1דקר

תגלית גז BCF 185

.2020, למאי23על פי האומדן הטוב ביותר בהתאם לדוח משאבים מותנים מיום 1.



אסטרטגיה
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מודיעין אנרגיה מתמחה בפיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בפרויקטים יבשתיים ברמות סיכון נמוכות בשיתוף פעולה עם שותפים מקומיים  

.מובילים

בשילוב תשתיות קיימות מביאים לרווחיות גבוהה גם ברמות המחירים הנוכחיות, עלות ההפקה הנמוכה

הפרויקטים מתאפיינים בפוטנציאל רווחיות משמעותי של רזרבות נוספות  

4
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המודל העסקי
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ב"מיקום הפרויקטים בארה
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DENVER

Project, Colorado

Elk Hills 

Oil Field

Belridge Oil 

Field

MountainView

Project

Grapevine

Project

Kern River

Oil Field

Midway –Sunset

Oil Field

Kern County, California 

One Billion Barrel Plus Oil Fields

Grapevine & MountainView

Projects 



מפיקפרויקטרכישתמודיעין אנרגיה
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--אמריקאית Private Equityמודיעין וקרן  Fulcrum Energy Capital מ לרכישה בחלקים שווים של מלוא הבעלות  "מנהלות מו

אזור התמחותה של הקרן, בשדה נפט מפיק הממוקם בקולורדו

חברה ציבורית אמריקאית ממקדת את פעילותה באזורי הליבה שלה ולכן מממשת את הנכס, המוכרת

העסקה

MODIIN

ENERGY

FULCRUM
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Fulcrum Energy Capital Funds (Fulcrum) היא גוףPE המתמחה בהשקעות

lower-middle marketבתחום הגז והנפט בצפון אמריקה

בסמיכות לאזור הנכס   Denver-משרדי הקרן ב

אסטרטגיית הקרן רכישת ותפעול נכסים מפיקים והיא מעסיקה צוות מקצועי מנוסה בעל יותר

שנות ניסיון מצטבר בתחום70-מ

Fulcrum מתמחה בהשקעות בהן היא רוכשת אחוזים משמעותיים מהנכס ויכולה להשפיע על ניהולו

בעלת ניסיון רב בפרויקטים דומים Fulcrumחברת פורטפוליו של  D90מפעילת הפרויקט תהיה חברת 

מסודר כמקובל בתעשייה JOAבין הצדדים ייחתם 

FULCRUM ENERGY CAPITAL
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(' $מ19-כ)חלקה של השותפות מחצית  . עבור רכישת מלוא הזכויות בנכס* ' $מ39-תמורת הרכישה כ

' $מ2-חלקה של מודיעין בסכום הפיקדון כ. ישולמו כפיקדון במועד החתימה על העסקה' $ מ4-מתוך תמורת הרכישה כ

' $  מ1.7-חביות עם תזרים חיובי חודשי של כ2,700-כ(2020אוקטובר )קצב ההפקה היומי , י המוכרת"כפי שנמסר ע

לנכס פוטנציאל השבחה משמעותי

גז•

התייעלות תפעולית•

PUD-עתודות נוספות •

מתוכנן למחצית השנייה של ינוארclosing-הצדדים מתעתדים לחתום על הסכם רכישה באמצע חודש דצמבר וה

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

(31/12)עד למועד הסגירה ( 1/10)מינוס תזרים חופשי שנצבר מהמועד האפקטיבי של העסקה ' $ מ47מורכב מעלות רכישה של *  

(המשך)העסקה 
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(אלפי דונם42-כ)103,000Acres-שטח הפרויקט  כ•

רגל10,000-4,000רגל אנכית והחלק האופקי 8,000-6,000עומק הקידוחים •

D3משטח הפרויקט מכוסה בסקרי 60%-כ•

קיים פוטנציאל נפט נוסף בשכבות אחרות שבהן התגלה נפט באזור הפרויקט•

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

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

(פרוספקטיביים)כמו כן קיים פוטנציאל למשאבים נוספים •

(NYSE-ציבורית נסחרת ב' חב)י המוכרת "פוטנציאל הנכס כפי שפורסם ע
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אשר ישמש להפעלת מתקני ההפקה בגז ובאמצעותו להשיג חיסכון משמעותי  קוגנרציהבכוונתנו להקים מתקן . הגז שמופק כיום נשרף

.אשר יימכר ויהווה מקור הכנסה נוסף( (NGLל גז נוזלי "כמו כן יופק מהמתקנים הנ. בהוצאות ההפקה

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

חביות ליום25,000-בכמתקני הפקה קיימים המסוגלים לטפל •

קיימת צנרת המחברת את הקידוחים המפיקים למתקני ההפקה•

קיימים קידוחי החדרה למים•

(שוכללה במודל)תידרש השקעה נוספת למימוש פוטנציאל הגז 

תשתיות קיימות  
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פרויקט מניב עם שותף מקומי  , בחלקים שווים, בפני מודיעין עומדת הזדמנות ייחודית לרכוש•

בעל יכולות מוכחות

מ וייתכנו שינויים בתנאים הסופיים אשר ידווחו במידה ותושלם"העסקה בשלבי מו•

מוגבלDownside-עסקה אטרקטיבית בעלת שיעורי תשואה גבוהים ברמות מחירי הנפט הנוכחיות ו•

•Upside  התייעלות תפעולית ועתודות פיתוח נוספות, "נשרף"משמעותי נוסף של גז שעד היום

השותפים מנוסים ביותר בתחום ותנאי ההשקעה זהים לכולם•

ב  "למודיעין מעורבות ישירה בנכס באמצעות הצוות המקומי בארה•

שגם יזם את העסקה

סיכום
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