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לכבוד לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ רשות ניירות ערך

א.ג.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם לאספקת מערכת אגירת אנרגיה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 31 במרץ 2020, התקשרה חברת אוגווינד בע"מ ("אוגווינד"), חברת הבת של 

החברה, עם נשר - מפעלי מלט ישראליים בע"מ ("נשר"), בהסכם לאספקת מערכת אגירת אוויר דחוס בנפח 

האגירה הגדול ביותר שביצעה החברה עד כה (עד כ-9 מיכלים) ("מתקן האגירה" ו"ההסכם"). 

ההסכם עם נשר הינו ההסכם הראשון שהחברה מבצעת בתחום תעשיית המלט והינו ההסכם השני עליו חותמת 

החברה במודל של  Revenue sharing/ Save Sharing ("מודל ההשתתפות בחיסכון") אשר יאפשר לה להנות 

מהכנסות לאורך כל תקופת ההסכם הנובעות מהחסכון האנרגטי בצריכת החשמל, כמתואר בסעיף 7.2.2 למתאר 

שפורסם על ידי החברה ביום 16.9.2019 במסגרת דוח זימון אסיפה כללית של החברה (אסמכתא 01-2019-

096781),  האמור בדיווח זה מובא כהכללה על דרך ההפניה. 

ההסכם ייערך בשני שלבים, כאשר השלב השני שבו יותקנו מרבית מתקני האגירה מותנה בהצלחת השלב 

הראשון. בהתאם למודל ההשתתפות בחיסכון ועל פי תנאי ההסכם, אוגווינד תישא בעלות התקנת מערכת 

האגירה במפעלי נשר. תקופת ההתקשרות הינה ארוכת טווח (מעל 10 שנים) והיא ניתנת לסיום על ידי כל צד 

במקרים שונים המקובלים בהסכמים מסוג זה.  

תחזיות החברה לגבי חיסכון אנרגטי, חיסכון בעלויות חשמל באמצעות מערכת האגירה של הקבוצה וההכנסות 

שהיא עשויה לקבל כתוצאה מכך מבוסס על מידע המצוי בידי הקבוצה נכון למועד זה וכן על הערכות ואומדנים 

סובייקטיביים של הקבוצה, כפי שהם ידועים לה כיום. אין באמור לעיל לעניין החיסכון האנרגטי ו/או החיסכון 

בעלויות החשמל באמצעות השימוש במערכת האגירה כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח חסכון אנרגטי כאמור 

בעתיד והאמור הינו בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק 

ניירות ערך, המבוססים על הערכות הקבוצה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 

בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של הקבוצה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש 

באופן שונה מכפי שהוערך על ידי הקבוצה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים בסביבה העסקית ו/או 

שינויים בפעילות מערכת האגירה ו/או שינויים בעלויות ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת הקבוצה.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ 

נחתם ע"י: תמיר ווימן, סמנכ"ל כספים
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