
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 בע"מאו.פי.סי אנרגיה 
 2020 ספטמבר והערת מנפיק  -דוח מיוחד 

 
מבחינת    שיטות הערכהמידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דוחות דירוג ו/או  

לפרסם את הערכות    (1ל מנת:  המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו ע תכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה  
לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים    (2מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים,  

ירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע  להסביר תהליכי ד  (3,  (שינויים רגולטוריים לרבות שינויי חקיקהלמשל: שינוי בביקושים בענף מסוים,  (
 . הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה 

את   חזקל צפויה ,)Competitive Power Ventures )CPV1התקשרות במזכר עקרונות לביצוע עסקה לרכישת קבוצת 

 .2)להלן: "החברה"(  אנרגיה סי. פי. או של העסקי מעמדה

, חברה הפועלת בתחום CPVבקשר עם חתימה על מזכר עקרונות לרכישת קבוצת    3פרסמה החברה דיווח מיידי  16.09.2020בתאריך  

קונבנציונאלית  CPVייצור החשמל בארצות הברית.   ובאנרגיה  ,  עוסקת בפיתוח הקמה ותפעול של תחנות כוח באנרגיה מתחדשת 

שירותי ניהול לתחנות כוח בהספק כולל של   CPVמספקת  , נולוגיות שונות. נכון להיוםובמתן שירותי ניהול לתחנות לייצור חשמל בטכ

)הכולל את התמורה בעסקה הפוטנציאלית   מיליון דולר  800-700סכום של בין  על    לעמודתמורת הרכישה צפויה    וואט.-מגה  10,600-כ

שהעסקה תמומש, תוקם שותפות שבה תחזיק החברה ככל  .  (CPVוכן השקעות נוספות בשנים הקרובות למימוש צבר הפרויקטים של  

השלמת העסקה הפוטנציאלית,  להערכת החברה,    יחזיקו גופים מוסדיים/פיננסיים ישראלים.  שאר מניות השותפותאת  , כאשר  70%-כ

חודשים ועד    3- שונים בארה"ב. קבלת האישורים עשויה לערוך כ  ככל שייחתם הסכם הרכישה, כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים

 ככל שייחתם.  , חתימת הסכם הרכישה המחייב חודשים ממועד 6-כ

כאשר בתחום  , יםמחזיקה בהיקפי מגה וואטים משמעותי CPV.  של החברה מעמדה העסקיאת  חזק עסקה זו, ככל שתושלם, צפויה ל

ח. בתחום  ותחנות כ  5-המופקים מ  מגה וואט  4,045מגה וואט, מתוך    1,290ח מונעות הגז הטבעי, חלקה בהחזקות הינו  ותחנות הכ

  CPV-למגה וואט. בנוסף,  152מתוך  , מגה וואט 106-בתחנה לייצור חשמל באנרגיית רוח הינו כ CPVהאנרגיה המתחדשת, חלקה של 

 .  והן בתחום הקונבנציונאלי  , , בעיקר סולאריהן בתחום האנרגיה המתחדשת  , צבר פרויקטים בהיקפים משמעותיים בשלבי פיתוח שונים

לצד    , CPVשונים של  הפיתוח  הוצבר הפרויקטים המשמעותי שבשלבי    של החברה  המניבים  הנכסיםפורטפוליו  מעריכים כי הגדלת    ואנ

פיזור ה  . בנוסף, השלמת העסקה תשפר אתמשמעותית למעמדה העסקי של החברה  תרוםכניסה לתחום האנרגיה המתחדשת, ת

מגזרי  גיוון  כניסתה לתחום האנרגיה מתחדשת, תשפר את    השווקים בהם היא תפעל. כמו כן, ו  שברשותה  יםהפרויקטגיאוגרפי של  ה

 .ארוך-בינוניווח הת הפורטפוליו וגיוונו, בט להגדו החיצמה הפעילות, ותשפר את יכולת

, ככל שמימון  מידרוג  הערכתלדיווח החברה, מימון העסקה יבוצע על ידי גיוסי הון ו/או חוב ו/או יתרות מזומן או שילוב ביניהם. ל  םאהתב

י הון  תבצעהעסקה  גיוסי  של  יותר  גבוה  פיננסי,   בתמהיל  חוב  גיוס  על  הסתמכות  הפיננסית  מאשר  החברה  איתנותה  עשויה   של 

 .להשתפר

   .השפעותיה על דירוג סדרות האג"חככל שזו תושלם, תבחן מידרוג את מת העסקה, ולמידרוג תמשיך ותעקוב אחר ההתקדמות להש

 אודות החברה 

והינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה   02.02.2010אנרגיה בע"מ התאגדה בישראל ביום    .פי.סיאו

ופועלת בעצמה  מהון המניות של החברה    69.73%"(, המחזיקה נכון לתאריך הדוח  קנון)להלן: "  Kenon Holdings Ltd נשלטת על ידי

וכן באמצעות מספר חברות בנות בתחום ייצור חשמל ואספקתו בישראל, ובכלל זה ייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח, וכן  

לוגיה קונבנציונאלית ובטכנולוגיית קוגנרציה. . החברה מתמקדת בייצור חשמל בטכנוחח"י ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים ול

  מתחנת   100%,  מגה וואט  466-של כמותקן  כוח בהספק    תחנת,  בע"מ  רותם  או פי סי  מתחנת  80%-החברה מחזיקה בנכון למועד הדוח,  

  מחזיקה ,  בנוסף.  בחדרה  האנרגיה  מרכזב  מחזיקהכן,    וכמו  , מגה וואט  144עד  של  מותקן  כוח בעלת הספק    תחנת,  בע"מ  חדרה  או פי סי 

במחזור פתוח )תחנה פיקרית(  מהונה המונפק והנפרע של תחנת צומת, תחנת כוח קונבנציונאלית    100%-ב  , נכון למועד הדוח, החברה

 .  , המצויה בשלב ההקמה, בסמוך לצומת פלוגותמגה וואט 396-כ שלהיקף ב

 
 . inc. CPV Renewable Energy company - ו .CPV Power Holdings LP ,Competitive Power Ventures Incההחזקות והזכויות בגופים הבאים:  1
 באופק יציב.  A3.il כיום  מדורגת 2
 .המאייווח החברה באתר ד 3

https://maya.tase.co.il/reports/details/1321329
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 דוחות קשורים  

 או.פי.סי אנרגיה בע"מ 

  2020דוח מתודולוגי, יולי  -דירוג חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית  

 2018דוח מתודולוגי, פברואר  -דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות 

 2020דוח מתודולוגי, מאי  - אגידיםהתאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג ת 

 טבלת זיקות והחזקות 

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג 

   www.midroog.co.il דוחות מפורסמים באתר מידרוגה

 22.09.2020תאריך הערת המנפיק: 
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 ארוך   לזמן מקומי  דירוג סולם

Aaa.il  המדורגים  הנפקות   או  מנפיקים  Aaa.il  יחסית  ביותר  הגבוה  אשראי  החזר  כושר ,  מידרוג  של   שיפוטה   פי  על,  מציגים  

 .אחרים מקומיים למנפיקים

Aa.il  המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  Aa.il  למנפיקים  יחסית  מאד גבוה  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של   שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 . אחרים מקומיים

A.il   המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  A.il  מקומיים  למנפיקים  יחסית  גבוה  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 .אחרים

Baa.il  המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  Baa.il  למנפיקים   יחסית   בינוני  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 .מסוימים ספקולטיביים מאפיינים בעלי  להיות  עלולים והם אחרים מקומיים

Ba.il   המדורגים  הנפקות  או   מנפיקים  Ba.il  למנפיקים   יחסית   חלש   אשראי   החזר  כושר ,  מידרוג  של   שיפוטה   פי  על,  מציגים  

 . ספקולטיביים מאפיינים בעלי  והם אחרים מקומיים

B.il  המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  B.il  למנפיקים  יחסית  מאוד  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 .  משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי  והם אחרים מקומיים

Caa.il   המדורגים  הנפקות   או   מנפיקים  Caa.il  למנפיקים  יחסית   ביותר  חלש   אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי   על,  מציגים  

 . ביותר   משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי  והם אחרים מקומיים

Ca.il  המדורגים  הנפקות   או   מנפיקים  Ca.il  קרובים  והם  קיצוני  באופן   חלש   אשראי  החזר   כושר,  מידרוג  של   שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 . וריבית קרן  להחזר כלשהם  סיכויים עם פירעון   כשל  של למצב  מאוד

C.il  המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  C.il   הם  כלל  ובדרך  ביותר  החלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 .  וריבית   קרן להחזר קלושים סיכויים עם פירעון כשל של  במצב

  החוב   שאגרת  מציין'  1'  המשתנה  Caa.il  ועד  Aa.il  -מ  הדירוג   מקטגוריות  אחת  בכל  1,2,3  מספריים  במשתנים  משתמשת  מידרוג:  הערה

 קטגורית  באמצע נמצאת שהיא מציין' 2' המשתנה. באותיות המצוינת, משתייכת היא שאליה הדירוג קטגורית  של העליון בקצה מצויה

 . באותיות המצוינת, שלה הדירוג קטגורית של  התחתון בחלק נמצאת החוב שאגרת מציין' 3' המשתנה ואילו הדירוג
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 "(. מידרוג: "להלן)  מ"בע  מידרוג' לחב  שמורות הזכויות כל© 

, להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק  אין.  הרוחני  הקניין  ודיני  יוצרים  זכויות  ידי  על  מוגן  והינו  מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג
  הסכמה  ללא , באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, כלשהי או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה להציג, לתרגם  להעביר, לשכפל,, להפיץ,  לשכתב

 . ובכתב מראש של מידרוג

 שלה   האינטרנט באתר המופיע ולמידע מ"בע  מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות וכן דירוג על הסתמכות ולסיכוני  הדירוג למגבלות הנוגעת אזהרה 

  התחייבויות ,  ישויות  של  העתידי  היחסי  האשראי  לסיכון  ביחס  סובייקטיביות של מידרוג  דעת  או שהם כוללים חוות  הנם  פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג או/ו  דירוגים
  גם   לכלול  יכולים  מידרוג  פרסומי.  וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותופרסומם    למועד  חוב, נכון  דמויי  פיננסיים  מכשירים  או/ו   חובות,  אשראי

  במועד   עובדות  של  נכונותן  בדבר  הצהרה  מהווים  אינם  ופרסומיה  מידרוג  דירוגי.  נלוות  דעת  חוות  וכן  אשראי  סיכוני  של  כמותיים  מודלים  על  המבוססות  הערכות
את דעתה של   כמשקף בסימול הבחירה. עצמו בסולם  המפורטות להגדרות חוות דעתה בהתאם   מתן לשם  דירוג בסולמות שימוש עושה  מידרוג. בכלל או הפרסום

הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס  .  זה  סיכון  של  יחסית  הערכה  ורק  אך  משקפת  אשראי  מידרוג ביחס לסיכון
לסיכון אשראי יחסי  לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים

 במדינה מסוימת. 

. פירעון כשל של במקרה  המשוער הכספי ההפסד וכן במועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה  לעמוד שלא  עלולה ישות לפיו  כסיכון ראיאש סיכון מגדירה מידרוג
  על  המשפיע אחר גורם לכל  או מחירים לתנודתיות,  ריבית  בשערי לשינויים, השוק לערך ,  לנזילות  המתייחס  סיכון כגון,  אחר סיכון   לכל מתייחסים אינם מידרוג דירוגי

 . ההון שוק

  השקעה  כל   או/ו אחרים פיננסיים מכשירים או /ו חוב  אגרות של  מכירה  או/ו החזקה,  לרכישה המלצה מהווים אינם פרסומיה  או/ו  מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 .  אלו מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו  אחרת

 מסוימת   השקעה  של  להתאמה  התייחסות  משום  בהם  אין  וכן,  פיננסי  ייעוץ  או  השקעות ייעוץ  מהווים  אף אינם  פרסומיה  או/ו  מידרוג  ידי  על  המונפקים  הדירוגים
  ויבצע את ההערכות שלו )בעצמו   ראויה זהירות  ינקוט  ובדירוגים,  בהם המפורט  במידע שימוש  העושה   שכל  ההנחה תחת  דירוגים  מנפיקה  מידרוג.  מסוים למשקיע

  צריך להסתייע   משקיע  כל.  למכור  או  להחזיק,  לרכוש  שוקל שהוא   פיננסי  נכס  בכל השקעה  כל  של  בדבר הכדאיות  לכך(  המוסמכים מקצוע  אנשי  באמצעות  או/ו
 . אחר מקצועי עניין כל עם או/ו  ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ

משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל  מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או  
 .דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא

לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או    פרטיויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע    פרטייםדירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים  
 בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר.  

המדורגת(   הישות  מידע )לרבות  מקורות  ידי  על   למידרוג  נמסר"(,  המידע: "להלן)   הסתמכה  היא   עליו  ואשר   בפרסומיה  או/ו  מידרוג בדירוגים של  הכלול  המידע  כל
 סבירים,  באמצעים  נוקטת  מידרוג.  מידע  מקורות אותם  ידי  על  נמסר  שהוא   כפי   מובא   של המידע והוא   לנכונותו  אחראית  איננה  מידרוג  לאמינים.  בעיניה  הנחשבים

  וככל  אם תלויים, בלתי שלישיים שהתקבל מצדדים  מידע לרבות לאמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה כדי שהמידע למיטב הבנתה,
   .המידע את לתקף או לאמת  יכולה איננה היא  ולכן ביקורת  המבצע גוף  איננה יחד עם זאת, מידרוג מתאים. שהדבר

  לסטות  רשאית  מידרוג . מידרוג עובדת פיה  על  ממתודולוגיה  חלק  דולוגיות, אינם מהוויםהאמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתו
 בכל פרסום כזה, בכל עת.   האמור מן

 אדם  כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו לא , בדירוג  מעורב שיהיה מטעמה מי כל או/ו  עובדיה, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג
  להליך   או   לדירוג  או  למידע  בקשר  או   כלשהו  באופן  נגרם  אשר,  קשור  או תוצאתי,  מיוחד,  עקיף,  ישיר,  אחר  או  כספי,  הפסד  או/ו  אובדן  או/ו  נזק   כל  בגין,  ישות או/ו

,  לרבות,  לעיל  כאמור  הפסד  או  אובדן  או  נזק  של להתרחשותו  האפשרות  בדבר  מראש  הודעה  מטעמם  למי  או  להם  נמסרה  אם  גם,  דירוג  מתן  אי  בשל לרבות,  הדירוג
  או /ו מהחזקה  כתוצאה  שנגרם  אובדן ו/או נזק  ו/או הפסד  כל(  ב; ) אחרות  השקעה  הזדמנויות  אובדן  בהווה או בעתיד, לרבות ,רווחים  אובדן  כל(  א : )בגין,  רק  לא   אך

נגרמו בקשר לנכס   אשר,  נזק  או/ו אובדן  או/ו  הפסד  כל(  ג; )לאו  אם  ובין מידרוג  ידי  על  שהונפק  דירוג  נשוא   היה  הוא   אם  בין, פיננסי מכשיר  של מכירה  או/ו  רכישה
(,  בגינה  מאחריות  לפטור  אחרת שהדין אינו מתיר  כל פעולה  או  בזדון   פעולה,  מרמה  להוציא )  רשלנות   עם  בקשר   או  כתוצאה,  רק  לא   אך  השאר  בין,  פיננסי מסוים

 .במחדל ובין במעשה בין, מידרוג של שפועל מטעמה כל מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים של מצדם

  .הדירוג ותהליכי הדירוג לעצמאות ביחס ונהלים  מדיניות מקיימת מידרוג

  או /ו עדכונים.  אחרת סיבה מכל או /ו חדש  מידע  מקבלת כתוצאה  או/ו  הדירוג  התבסס  שעליו  במידע משינויים כתוצאה להשתנות   עשוי שהונפק על ידי מידרוג דירוג

 . http://www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים
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