
 
 
 

 
 

 "מבע אחסון טק אנרגיה אוגווינד

 "(החברה)"
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 לכבוד   לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ רשות ניירות ערך

 א.ג.נ.,

 "לבחו והפצההסכמי שיווק בקשר ל עדכוןאישור להקמת שלב ב' בפרויקט החברה עם נשר והנדון: 

בדבר התקשרות ( 2020-01-034230)מס' אסמכתא:  2020באפריל,  1בהמשך לאמור בדיווח מיידי של החברה מיום 

 "(, בהסכםנשרמפעלי מלט ישראליים בע"מ )" –"(, חברת הבת של החברה, עם נשר אוגווינדחברת אוגווינד בע"מ )"

 אוויר אגירת מערכת לאספקתואשר הינו ההסכם (, AirSmartלאספקת מערכת אגירה לטובת התייעלות אנרגטית )

 ייערך ההסכם"( ולאמור בדיווח המקורי לפיו המקורי הדיווח)" החברה שביצעה ביותר הגדול האגירה בנפח דחוס

מתכבדת הראשון,  השלב בהצלחת מותנה האגירה מתקני מרבית יותקנו בושלבים כאשר השלב השני ש בשני

. תוצאות הפרויקט ביחס שלב א' בפרויקטבהצלחה רבה  הושלם, 2020 באוקטובר 28 ביוםהחברה להודיע כי 

בסיכום עם נשר,  לשביעות רצון נשר. ןהינ בו לפעילות המערכת והחיסכון האנרגטי בצריכת החשמל הצפוי משימוש

 31עד יום להערכת החברה, הפרויקט יושלם  .באופן מיידי בפרויקטשלב ב' אוגווינד נערכת לכניסה להקמת 

 . 2020 ,בדצמבר

"( הדוח התקופתי)" 2019בדצמבר  31ליום לדוח השנתי  3.26 סעיףאמור בנשר ול בפרויקט' א שלב הצלחתלבהמשך 

( AirSmart) החברהשל יעדי החברה להרחבת מכירות מערכת האגירה , בדבר (2020-01-043017 :)מס' אסמכתא

 מפיציםוה משווקיםהרשת  להרחבתפועלת כי היא  לעדכןמתכבדת  החברהבשווקים אסטרטגיים מחוץ לישראל, 

לשיווק, הפצה מים בהסכ, התקשרה החברה בגדר כךהבינלאומית של החברה ובוחנת חדירה לשווקים חדשים. 

 ואיחוד האמירויות אנגליה ,איטליה, שוויץ, בטורקיהעם חברות מקומיות  של הקבוצה אגירההוהקמה של מערכות 

במסגרת הסכמים אלו נכללו הוראות לפיהן החברות המקומיות יתקשרו עם לקוחות  ."(והפצה שיווק הסכמי)"

, בתמורה AirSmart-ויפעלו להקמה מסחרית מוצלחת של מערכת ה קצה למכירת מערכת האגירה של החברה

אוגווינד תהיה שותפה באחוזים על פי הסכמי השיווק וההפצה,  משתנים.בשיעורים מהפרויקטים לקבלת תקבולים 

חלק מההסכמים כמו כן, . במודלים עסקיים שונים פעילות שתוקם עם כל אחת מהחברות המקומיותבמשתנים 

הכנסות החברה תלויות באופן ישיר כוללים סעיפי בלעדיות עם החברות המקומיות בהתקיימות תנאים מסוימים. 

 ידי החברות המקומיות. -והיקפי הפרויקטים אשר ינוהלו עלמכמות 

מהווה צעד נוסף של החברה להרחבת מכירת מערכת האגירה מחוץ  ההתקשרות בהסכמים אלו, החברה להערכת

גם אם אין ביכולתה של החברה להעריך את היקף ההכנסות  ת באסטרטגיה העסקית של החברהולישראל ומשתלב

   . ו בשלב זהמההתקשרות בהסכמים אללה כתוצאה הצפוי 

החברה  להתקשרות ובנוגע בנשר ההתקנה פרויקטהשלמת  למועדיביחס  החברהשל  והאומדנים ההערכות

ווקים חדשים מחוץ מערכת האגירה לש חדירת על ולהשפעותיהםהאגירה  מערכת של ההפצהו שיווקהבהסכמי 

בדבר  הקבוצה"מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות , הינם לישראל

. הקבוצההתפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 
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על ידי  שנצפה, או להתממש באופן שונה מכפי םאו חלק םשלא להתממש, כול יםעשויאלו  ואומדניםהערכות 

או שינויים בפעילות מערכת האגירה /ו, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים בסביבה העסקית החברה

 .הקבוצהו/או שינויים בעלויות ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת 

 בכבוד רב,

  "מבע אחסון טק אנרגיה אוגווינד

 

 תמיר ווימן, סמנכ"ל כספיםנחתם ע"י: 
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