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  לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

  לכבוד  
 רשות ניירות ערך 

 
  הליך הנפקה לציבור בבורסה בארה"ב  לקדםחברה תחל ההנדון: 

 
ה להתחיל  ת הנחה דירקטוריון החברה את הנהל  2021בפברואר    11החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום  

) ובין אם באמצעות  IPOהליך הנפקה לציבור בבורסה בארה"ב, בין אם באמצעות הנפקה ראשונית (לקדם  

(כגון   קיימת  ציבורית  לפלטפורמה  בבורסה  SPACחבירה  למסחר  החברה  מניות  לרישום  בנוסף  וזאת   ,(

 בישראל. בין שיקולי הדירקטוריון להחלטה:

יצירת נוכחות משמעותית בשוק האמריקאי, שהינו שוק יעד משמעותי למוצרי החברה. החברה מאמינה    .א

פעילותה את  תקדם  זו  פעולה  התחייבויות    כי  דורשים  שמוצריה  העובדה  לאור  במיוחד  העסקית, 

 משמעותיות וארוכות טווח כלפי לקוחות פוטנציאליים.  

יצירת שקיפות כלפי השוק האמריקאי, כחברה מדווחת באנגלית על פי הסטנדרטים והוראות הדיווח    .ב

לקוחות,   מול  העסקית  פעילותה  את  תקדם  זו  פעולה  כי  מאמינה  החברה  גורמים  בארה"ב.  ספקים, 

  מממנים ומשקיעים.  

כחברה הפונה לשווקים גלובאליים בתחום התשתיות, פעילותה תצריך גישה למקורות הון וחוב למימון    .ג

לחברה   יקנה  בארה"ב  בבורסה  רישום  ארוך.  לזמן  אחרות  והתחייבויות  השקעות  שיווקית,  חדירה 

    נגישות למקורות הון וחוב נוספים לשימושה הפוטנציאלי.

החברה מאמינה כי הצלחת מהלך זה תתרום משמעותית להגשמת חזונה, שעיקרו הפיכתה למובילה בעולם  

  ההתייעלות האנרגטית ואגירת אנרגיה לטובת משק החשמל.

"מידע צופה פני עתיד",    והינלהליך הנפקה לציבור בבורסה בארה"ב, כאמור לעיל,  מובהר כי המידע בנוגע  

ניירו בחוק  זה  מונח  ערך,  כהגדרת  ה1968- תשכ"חת  הערכות  ,  על  התפתחויות החברה  מבוסס  בדבר 

הערכות אלו  החברה. ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של  

כול   ותעשוי , או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה על ידי החברה, כתוצאה  ןאו חלק  ןשלא להתממש, 

החברה, לרבות  יים בסביבה העסקית ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת  שינווכן  מגורמים שונים,  

התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  

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

  
  

 בכבוד רב,

אחסון בע"מאוגווינד אנרגיה טק   

  אבנר שטרן, היועץ המשפטי ומזכיר החברה על ידי: 
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