
  
  
  

  
  

  

  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ
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  לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

  לכבוד  
 רשות ניירות ערך 

 
 AirBatteryהטמעת מערכת אנרגיות מתחדשות ישראל ל EDF התקשרות במזכר הבנות עםהנדון: 

קבלת אישור המדען  בדבר    )2020-01-117922(מס' אסמכתא    2020בנובמבר    24מתאריך  בהמשך לדיווח החברה  

  מערכת של החברה ("  )AirBatteryהראשי במשרד האנרגיה לסיווג מערכת אגירת חשמל באמצעות אוויר דחוס (

"), כמתקן חלוץ בטכנולוגיה של אנרגיה מתחדשת לצורך קבלת מכסה וחיבור לרשת החשמל, החברה  האגירה

חברת בת בבעלות מלאה של    , "מבע  אוגווינד   חברתהתקשרה    2020  בדצמבר  21בתאריך  מתכבדת להודיע כי  

הבנות להקמת מתקן  במזכר     ,")EDF("  "מבעאנרגיות מתחדשות ישראל    EDF  חברת  עם,  ")אוגווינד("  החברה

לייצור חשמל בהיקף של  - פוטו ל  5וולטאי קרקעי  שעות אגירה,    4-מגה וואט בשילוב מערכת אגירת אנרגיה 

  ,באנרגיה מתחדשתמובילות בשוק היזום המקומי  חברות הה בין  הינה   EDF .")המתקן("  כמתקן חלוץ כאמור

    תחומי האנרגיה והאנרגיה המתחדשת.בפעילות גלובאלית ענפה בעלת , תהעולמי   EDFמקבוצת  חלקו

, לרבות העמדת המימון הדרוש לשם  מתקןהכי הצדדים יפעלו להקמת  בין היתר,  במסגרת ההתקשרות נקבע,  

תאתר את המקרקעין לפרויקט    EDF, כאשר  )50%-50%(  באמצעות תאגיד שיוחזק על ידם בחלקים שווים  כך,

אוגווינד תהיה ספק    ואילווולטאי  - הפוטומתקן  השל  השוטפים  ההקמה, התפעול והתחזוקה  על  אחראית    ותהא

הצדדים    לאורך שנות ההפעלה.  מערכת ההתפעול והתחזוקה של  תבצע את  ו  האגירה  של מערכת  הטכנולוגיה

וולטאים משולבי אגירה    - הקמת מתקנים פוטו  דומים לתנאי יהיו  והפעלתו  הקמת מתקן החלוץ    צופים שתנאי

  .במועד ההפעלה המסחרית השתחילת  ,שנים 23מכוח הליכים תחרותיים שעורכת רשות החשמל ולתקופה של 

, שצפוי להיחתם  כאמורינהלו משא ומתן לגיבוש הסכם  הסכם מפורט, כשהצדדים  מזכר ההבנות כפוף לחתימת  

חודשים שישה  הנ"ל  עד  ההבנות  מזכר  חתימת  שלא  .  ממועד  ככל  יתבטל  ההבנות  האישורים  מזכר  יתקבלו 

  . ")התנאים המתליםלהקמה ותפעול המתקן כמתקן חלוץ (להלן: " החשמל הנדרשים מרשות 

  חודשים ממועד התקיימות התנאים המתלים.   12-24עד  להערכת החברה, הקמת המתקן צפויה להיות מושלמת  

, הינם EDF  עםאו החתימה על הסכם מפורט  /ו  הנדרשים הנ"להאישורים    לקבלתמובהר כי המידע בנוגע  

ערך,   ניירות  זה בחוק  פני עתיד", כהגדרת מונח  צופה  על הערכות  , ה1968-תשכ"ח"מידע  החברה מבוסס 

בשל ואינו  ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  עתידיים  ואירועים  התפתחויות  של  בדבר  יטתה 

, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה על ידי  ןאו חלק  ןשלא להתממש, כול  ותהערכות אלו עשויהחברה.  

שינויים בסביבה  אי התקיימותם של התנאים המתלים הנ"ל, וכן  החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם  

ו/או   החברה, לרבות התממשות איזה  ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת  שינויים בעלויות  העסקית 

, אשר פורסם 2019מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  

  ). 2020-01-043017(מס' אסמכתא:  2020באפריל   30בתאריך 

  
  

 בכבוד רב,

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

  שטרן, היועץ המשפטי ומזכיר החברה  אבנרעל ידי: 
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