
 

 

 בע"מאנרגיה טק אחסון אוגווינד 

 )"החברה"( 

 2020 ,בנובמבר 15

 לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א   באמצעות המגנ"א 
 

 ג.א.נ.,

 ryeAirBattן להטמעת מערכות סולגרי עםהתקשרות במזכר הבנות לשיתוף פעולה הנדון: 

"(, חברה בת של  אוגווינדחברת אוגווינד בע"מ )"התקשרה    , 2020  בנובמבר,  13  וםבילהודיע כי    מתכבדת   החברה 

חשמל   לייצור   טווח   ארוך  פעולה  ףלשיתואסטרטגי    במזכר הבנות"(  סולגרין)"  חברת סולגרין בע"מהחברה, עם  

  "(מערכת האגירה)" (AirBatteryשל החברה )  האגירה תכמער  משולבי  מאנרגיה מתחדשת

ילוב קרקעי לייצור חשמל בש  וולטאי-להקמת מתקן פוטוכי הצדדים יפעלו    , בין היתר,במסגרת ההתקשרות נקבע

, כמתקן  את האנרגיה המופקת ממתקן הייצור ותזרימה לרשת החשמל  ורשתאג  (Storage +PV)  מערכת האגירה

שעות    4  -ת אנרגיה לאגיר  ומערכת  וואטמגה    5"(, שיחובר לרשת החשמל בחיבור בגודל של עד  מתקן החלוץ)"  1חלוץ 

ולטאים משולבי אגירה  ו- צופים שתנאי הקמת מתקן החלוץ יהיו דומים לתנאי הקמת מתקנים פוטו  הצדדים  .אגירה

   .שנים שתחילתן במועד ההפעלה המסחרית 23ולתקופה של   רשות החשמל שעורכתמכוח הליכים תחרותיים 

, ידם בחלקים שווים - תאגיד שיוחזק על  באמצעות, הצדדים צפויים להחזיק במתקן החלוץ  התאם למזכר ההבנותב

ספק   כאשר תהיה  אוגווינד  ואילו  הייצור  מתקן  של  והתחזוקה  התפעול  ההקמה,  התכנון,  את  תוביל  סולגרין 

הכוללת   הטכנולוגיה של מערכת האגירה ותוביל את היבטי התכנון, ההקמה, התפעול והתחזוקה של מתקן האגירה

 וחה של החברה.  מערכת שליטה ובקרה ייחודית פרי פית 

. מתקן החלוץ בשיתוף פעולה לשם השגת מלוא ההסכמות והאישורים הנדרשים לשם הקמת והפעלת  הצדדים יפעלו  

המדען  קבלת אישור  מזכר ההבנות יתבטל ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים אשר נקבעו בו, ובהם, בין היתר,  

 "(. התנאים המתלים)להלן: " מחלק חיובית, אישור תעריף מרשות החשמל ותשובת הראשי במשרד האנרגיה

חודשים ממועד התקיימות התנאים    12-24להערכת החברה, הקמתו של מתקן החלוץ צפויה להיות מושלמת תוך  

 המתלים.  

החברה,   מתקן  להערכת  חיבור  עבור  בוחן  מקרה  מהווה  חשמל  הפרויקט  פוטוובטכנוללייצור   וולטאית-גיה 

חשמל  תמשולב לרשת  וההתקשרות  אגירה  לפו,  והוצאתו  ההבנות  בקידום   לעבמזכר  משמעותי  צעד  מהווים 

 האסטרטגיה העסקית של החברה. 

 

על קידום   ההתקשרות עם סולגרין  ולהשפעותלרבות ביחס  ,  מזכר ההבנותהערכות ואמדנים של החברה בנוגע ל

,  1968-הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  האסטרטגיה של החברה,

המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. הערכות ואמדנים אלו עשויים שלא להתממש, 

 

נותן בידי המדען הראשי של משרד האנרגיה את הסמכות לסווג מתקנים לייצור   17.07.2011מיום  3484בהחלטת הממשלה מס'  6סעיף  1
 חשמל, כמתקני חלוץ של טכנולוגיות חדשניות לצורך הליך קבלת רישיון להתחברות לרשת החשמל, בתנאים הקבועים בהחלטה. 



 

 

ויים כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העש

לציין ניתן  האמורים,  והאמדנים  ההערכות  על  במזכר   להשפיע  הקבועים  המתלים  התנאים  התקיימות  אי  את 

וכן התקופתי  ההבנות  בדוח  התאגיד  עסקי  תיאור  בפרק  המתוארים  הסיכון  מגורמי  איזה  התממשות  של   את 

 ( 2020-01-043017)מס' אסמכתא:   2020באפריל,  30 אשר פורסם ביום 2019החברה לשנת 

  

 בכבוד רב,  

 בע"מ אוגווינד אנרגיה טק אחסון                                                                                      

 

 תמיר ווימן, סמנכ"ל כספים  ידי:-נחתם במועד הדיווח על
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