
 
 

 

 ,0201באפריל  1אנרגיה, אשר נערכה ביום  דאסיפת בעלי המניות של אוגווינ

  גבי זליגסוןמר של  ואישרה את מינוי

מודיעה על מינויו של גבי זליגסון אוגווינד 

 החברה פעיל של ליו״ר דירקטוריון 

 שומילמ אוגוינדבתוכניתה של  שמעותימהינו נדבך  זליגסוןשל  מינויו

       האנרגיה אגירת בעולם קשו מובילת גלובלית חברהחזונה להיות 

 

המתמחה  ,חברת אוגווינד )ת״א:אוגנ( - 0201 אפרילל 4ישראל, יקום, 

בפיתוח והטמעת טכנולוגיית אגירת אוויר דחוס למטרת התייעלות אנרגטית 

(AirSmartולמטרת אגירת אנרגיה לטובת משק החשמל ,) (AirBattery)  ,

למנות את מר גבי  דירקטוריון החברהבהמשך להחלטת הודיעה היום כי 

גם אסיפת בעלי המניות פעיל של החברה, דירקטוריון זליגסון לתפקיד יו"ר 

 .של החברה אישרה את המינוי

 השנים  . בין6002-6002כיהן כמנכ"ל נובה מכשירי מדידה בין השנים  זליגסון גבי ההייטק איש

שם הוביל את הנפקתה המוצלחת בוול סטריט. כיום הוא  ,דיגיטל קורנית"ל כמנכ כיהן 6002-6002

בתואר מנכ"ל  זכה 6000. בשנת בנאסדק הנסחרותמכהן כדירקטור במספר חברות טכנולוגיות 

 . באנגליה רדינג ברסיטתימאונ במשפטים ראשון תואר בעל הוא. הישראלי בהייטקהשנה 

 

 ומוכח עשירגבי זליגסון מביא איתו ניסיון ״ לדברי אור יוגב  מנכ״ל ומייסד החברה:

. גבי, בכובעו , בהן כיהן כמנכ"לדיגיטל וקורניתמכשירי מדידה מחברות הנאסד"ק נובה 

גלובליות מובילות שוק כתן לחברות יהפאת חברות וה טרנספורמציה שלהוביל כמנכ"ל, 



 
 

זיהה שגבי . אני שמח תוך הצפת ערך אדיר למשקיעים ,דהיבכל קנה מ

כיו״ר פעיל ולתרום בצורה החברה להובלת ומבקש להצטרף  דומה פוטנציאלווינד וגבא

 .האסטרטגיה של החברה תבהתוויו הניהוליתובבניית התשתית האירגונית משמעותית 

גבי עתיד לקחת חלק חשוב בהליך רישום מניות החברה למסחר בארה"ב, מהלך שיהווה  

נוכחות משמעותית  אבן דרך משמעותית עבור אוגווינד. מהלך זה יאפשר לאוגווינד ליצור

שקיפות כלפי השוק ייצר , בשוק האמריקאי, שהינו שוק יעד משמעותי למוצרי החברה

 (,על פי הסטנדרטים והוראות הדיווח בארה"בכחברה מדווחת באנגלית )האמריקאי 

 לשווקים הפונה כחברה לאוגווינדלמקורות הון וחוב נוספים, הנדרשים  נגישותובעיקר 

  .״האנרגיה תשתיות בתחום גלובאליים

 

 הן לבנות חברתמהן ני את כל אבני היסוד באוגווינדמצאתי ״ ,זליגסוןגבי  לדברי

החברה פונה לשוק אדיר מימדים, . כפי שעשיתי בתפקידיי הקודמים ,מצליחהגלובלית 

קניין שיאפשר האצת המעבר לאנרגיה מתחדשת, יש לה  היא מציעה פתרון ייחודי

וינד אוגורוחני מבודל, מודל עסקי אטרקטיבי ופוטנציאל צמיחה אדיר בשנים הקרובות. 

על האתגר הגדול ביותר  וייחודי,, באופן פשוט המתגברת ת אנרגיהאגיר מערכתמביאה 

 מחפשות האנרגיה חברות .רחב היקף לאנרגיה מתחדשתמעבר  בפניהניצב 

וזה בדיוק מה  – השפעה  חיובית על כדור הארץ תבעל  ,ירוקה, דרך פורצת טכנולוגיה

ונמצא  עצום אוגווינד פונה אליו השוק של אוגווינד מציעה.  Air Battery-מערכת הש

 . אני משוכנע שאוגווינד, בהובלת אור יוגב,הדרך ולפני הפריצה הגדולה בתחילתממש 

 לאוגווינד באתי .בתחום האנרגיה חברות לכל פורץ דרךפתרון טכנולוגי  לספק תדע

 צמיחה של אסטרטגיה להגדירממוקדת שוק ולקוחות,  תשתית גלובלית תייבנסייע בל

 אין גלובלית שתוביל את שוק האגירה עוד שנים רבות. חברה בבניית סייעלו, מנוהלת

 ,שרשמה החברה עד היום שגיםיוההלי ספק כי  יחד עם הנהלת החברה, העובדים 

 .   "להפוך את אוגווינד לסיפור הצלחה גלובלי נצליח

 

 



 
 

 

כיו״ר דירקטוריון  גביבהחלטה לצרף את  קרייםיהעמהשיקולים  אחד״ :הוסיף יוגב עוד

בנובה ובקורנית. נובה בניהולו הפכה למובילת שוק שרשם החברה היו ההצלחות 

חברה לבלבד,  מליון דולר 2ל שבשיא המשבר העולמי נסחרה בשווי ש עולמית ומחברה

  .לפני פרישתו מיליון דולר 200 -כ שווי שלב

להיקף בשנה  מיליון דולר 00של עם מכירות פרטית את קורנית הוביל זליגסון מחברה 

קורנית  תחת הנהגתו השלימהשנים בלבד.  2וזאת תוך  ,מליון דולר 000של  מכירות

יצירת מנגנוני פיתוח ותמיכה בלקוחות ברמה הגבוהה מוצלחת בנאסד״ק, הנפקה 

 .מזוןא בינלאומיות כדוגמת ענקיות עםחתימה על הסכמים ביותר, בניית הנהלה חזקה ו

תשתית להמשך הצלחת החברה שכיום כבר נסחרת בשווי של  בתקופתו הונחה

לצד הצלחות אלו זליגסון מביא איתו היכרות עמוקה ורבת  מיליארד דולר. 2-למעלה מ

ויתרום רבות לחברה  ,ארה"בהקרנות ובנקי ההשקעות המובילים בשנים עם 

     ."אל מול שוק ההון האמריקאיבהתנהלות שלה 

 

 https://ir.aug-wind.com  :לינק לאתר החברה


