
  
  
  

  
  

  

  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

") החברה("  

2020בנובמבר  24  

  

   

  לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

  לכבוד  
 רשות ניירות ערך 

 
  כמתקן חלוץ לאגירת חשמל irBatteryA סיווג מתקן בטכנולוגייתקבלת אישור הנדון: 

נתקבל אישור המדען הראשי במשרד האנרגיה לסיווג   2020בנובמבר  23החברה מתכבדת לעדכן כי בתאריך 

כמתקן  "),  האגירה   מערכת(להלן: "   ) של החברה AirBatteryמערכת אגירת חשמל באמצעות אוויר דחוס (

חלוץ בטכנולוגיה של אנרגיה מתחדשת לצורך קבלת מכסה וחיבור לרשת החשמל. במסגרת האישור הנ"ל,  

-מגה וואט, הניתנת למימוש בשני מתקנים פוטו  10הינה לאישור מכסת חלוץ של עד  המלצת המדען הראשי 

שוניםו עם  , ולטאים  המכסה    המשולבים  קבלת  כאמור.  אגירה  אישורים כפופה  האמורה  מערכת    לקבלת 

  . ")האישורים הנוספים(להלן: " נוספים, ובכללם אישור תעריף רשות החשמל ותשובת מחלק חיובית

  ידי   על  חתםאשר נכללים במזכר ההבנות שנ  המתלים  מהתנאים  אחד  הינו  לעיל  כאמור   הראשי  המדען  אישור

"מ  בע  סולגרין  חברת  עם,  ")אוגווינד"   (להלן:  חברת בת בבעלות מלאה של החברה  , "מבע  אוגווינד   חברת

בשילוב  מגה וואט    5בהיקף של  וולטאי קרקעי לייצור חשמל  - בדבר הקמת מתקן פוטו")  סולגרין(להלן: "

בנובמבר    15כאמור בדיווח החברה מתאריך    כמתקן חלוץ,  וסיווג ו  שעות אגירה  4-ל   ת אנרגיהמערכת אגיר

   ).2020-01-113578(מס' אסמכתא:  2020

  וולטאי- החברה בוחנת מתווה להקמת מתקן פוטו,  לשני מתקנים  הנ"ל  קבלת אישור המדען הראשי  לאור

  לזה אשר הוסכם למול סולגרין.  בנוסף המשלב מערכת אגירה, 

ו/או    סולגרין  ן של התקשרויות עם  , ובהתאם מימושהאישורים הנוספים  לקבלתמובהר כי המידע בנוגע  

נוסף   ש(יזם  כזאת)ככל  התקשרות  לפועל  האסטרטגיה  תצא  קידום  על  הנ"ל  להשפעת  ביחס  לרבות   ,

,  1968-תשכ"ח"מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,    ם, הינהעסקית של החברה

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו החברה  מבוסס על הערכות  ה

, או להתממש באופן ןאו חלק  ןשלא להתממש, כול  ותהערכות אלו עשויהחברה.  ודאי ואינו בשליטתה של  

אי התקיימותם של שאר התנאים  פה על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם  שונה מכפי שנצ

וכן   הנ"ל,  ו/או  המתלים  העסקית  בסביבה  בעלויות  שינויים  אינם  שינויים  אשר  נוספים  גורמים  ו/או 

בדוח    , לרבותהחברהבשליטת   התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד 

של לשנת    התקופתי  בתאריך  2019החברה  פורסם  אשר  אסמכתא:    2020באפריל    30,  -2020-01(מס' 

043017(.    

 

 בכבוד רב,

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

  אבנר שטרן, היועץ המשפטי ומזכיר החברה על ידי: 
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