
  
  
  

  
  

 

  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

") החברה("  

2020 בדצמבר 29  

  

   

  לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

  לכבוד  
 רשות ניירות ערך 

 
זכייתה בהליך תחרותי  במסגרת   אגירה של החברה  שילוב מערכותשיתוף פעולה עם חברת סולגרין להנדון: 

  של רשות החשמל  

בדבר  לבהמשך   (להלן:"זכייתה של חברת סולגרין  הודעה  רשות  סולגריןבע"מ  הליך תחרותי של  ") במסגרת 

  וואט- מגה  96-הספק מוערך של כ מכסה בבוולטאית  - החשמל לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

הזכיה (" כי   ,")הודעת  להודיע  החברה  וסולגרין  בכוונת    מתכבדת  במשותף החברה  - פוטו  תומערכ   להקים 

  ") האגירה  מערכת("  )AirBattery(  של החברהמערכת האגירה  אגירת חשמל באמצעות    וולטאיות משולבות

כאמור חשמל  לייצור  סולגרין  של  ממתקניה  הצדדים בחלק  ידי  על  שהוסכמו  בהיקפים  מכסת  "  (להלן:  1, 

חברת בת בבעלות מלאה  מזכר הבנות אסטרטגי שחתמה חברת אוגווינד בע"מ,  זאת בהתאם לו  ,")המינימום

  . 2סולגרין   עם ")אוגווינד(" של החברה

בתנאים שסוכמו בין הצדדים,    המערכת האגירה במתקני  לשלב את סולגרין  התחייבה  הבנות,  מזכר הבהתאם ל

של    הכוללים האגירה  במערכת  ושימוש  לרכישה  מועדפים  מסחריים  אגירה  לעומת    החברה תנאים  פתרונות 

לזכיית סולגרין במכסת ייצור חשמל (תנאי שהושג עם פרסום הודעת הזכייה),    ,בין היתר  ,בכפוףוזאת    חלופיים 

מפורט. הסכם  על  הצדדים  ולחתימת  חיובית  מחלק  תשובת  בכפוף  כ  לקבלת  כן,  אוגווינד  מו  של  להסכמתה 

בשיעור של עד  להצטרף להחזקה  , תהא אוגווינד זכאית  נדרשיםאישורים  ולקבלת    לאספקת מכסת המינימום

    .בהם ישולבו מערכות האגירהבתאגידי הפרוייקטים מזכויות סולגרין  25%

צעד    המהוושיתוף הפעולה עם סולגרין לשילוב מערכות האגירה של החברה בהיקפים הנ"ל  להערכת החברה,  

של העסקית  בקידום האסטרטגיה  במתקני    , המשמעותי  של החברה  האגירה  ובהרחבת הפריסה של מערכת 

  . ובעולם וולטאית בישראל-מל בטכנולוגיה פוטוחש

למימוש הזכייה של חברת סולגרין במסגרת ההליך התחרותי של רשות החשמל הנ"ל,  מובהר כי המידע בנוגע  

מתקני ייצור חשמל משולבים עם  הקמת  וסולגרין לכדי הסכם מחייב  חברת  עם    השתכללות מזכר ההבנות

ניירות ערך,  , הינם  של החברה   מערכת האגירה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק  -תשכ"ח "מידע צופה 

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל,  החברה  מבוסס על הערכות  , ה1968

, או להתממש באופן  ןאו חלק  ןשלא להתממש, כול  ותהערכות אלו עשוי החברה.  אינו ודאי ואינו בשליטתה של  

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

החברה,  ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת  שינויים בעלויות  שינויים בסביבה העסקית ו/או  , וכן  לעיל

רה  לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החב

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

  
  

 בכבוד רב,

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

  אבנר שטרן, היועץ המשפטי ומזכיר החברה על ידי: 

 
של המכסה   ה וואט). בכוונת הצדדים לדון בהגדל -מגה   30-וואט שעה (כ-מגה   120-בהיקף שלא יפחת מהוסכם בין הצדדים על שילוב מערכות אגירה     1

 הנ"ל עבור כל זכייתה של סולגרין במסגרת ההסכם המפורט.  
  15, ראו בדיווח החברה מתאריך  AirBatteryמערכת    פרטים אודות התקשרות החברה במזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת סולגרין להטמעת ל   2

 ). 2020-01-113578(מס' אסמכתא  2020בנובמבר 
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