
  
  
  

  
  

  
  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

") החברה("  

1202 בספטמבר  23  
  לכבוד         לכבוד 

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ      רשות ניירות ערך

     

  המלאה  הלקראת הפעלת הוהרצתבקיבוץ יהל   AirBatteryמערכת הקמת השלמת הנדון: 

בנוגע לעבודות ההקמה של מתקן פיילוט    1לדוח הדירקטוריון החצי שנתי של החברה   2.2בסעיף  בהמשך לאמור  

ה  יכול  AirBattery-של מערכת  בעל  שבערבה,  יהל  כ  תבקיבוץ  של  ("  1,000-אגירה  החברה  המערכתקוט"ש   ,("

והחברה   הושלמו  המערכת  הקמת  עבודות  כי  לעדכן  לקראת  כלל  של    ההרצביצעה  מתכבדת  המערכת  רכיבי 

  .  הפעלתה המלאה

  , טעינה ופריקה של המערכת  בהצלחה ובוצעו מספר מחזוריבמסגרת בדיקות ההרצה הופעלו כלל רכיבי המערכת 

  מכלי האגירה באוויר  מתבצעת על ידי שימוש במשאבות מים הדוחסות את ההמערכת  טעינת    .שכללו ייצור חשמל

(  ,קרקעיים-התת החברה  ידי  על  הדחוס    פריקת  .)Air Xשפותחו  באמצעות  האויר  מים וטורבינ מתבצעת  ת 

כחלק מתהליכי ההרצה הנ"ל נערכות בדיקות מקיפות לתהליך הפריקה של המערכת, לרבות  .  2חשמל   המייצרות

הטעינה,  תהליך  לרכיבי  בשילוב עם תהליך הטעינה לאורך מספר מחזורי שימוש (וזאת בהמשך לבדיקות שנערכו  

כה  לדוח הדירקטוריון החצי שנתי)  2.2כאמור בסעיף   עד  תואמות את ציפיות החברה  , כשהתוצאות שנתקבלו 

    .לבדיקות בשלב זה

  .  השנה עד סוףצפוי להסתיים  המערכת המלאה של  השלב ההרצה לקראת הפעלת ,להערכת החברה

ל  מההוק  המערכת  החברה  בין  פעולה  שיתוף  הסכם  (   אגודהבמסגרת  יהל  מקיבוץ  ") הקיבוץ"להלן:  שיתופית 

  בכוונתהמלאה    ההפעלת  כשלאחר"מ,  בע   מתחדשת  אנרגיה  משאבי  דוראל  קבוצת  לבין  הקיבוץ  בין  ושותפות

המערכת   לחברהצדדים   לצריכה    אספקת  לצורך  את  קצה  המונה   מאחורי(  עצמיתחשמל  צרכני  מספר  עבור   (

  בגבולות הקיבוץ. ש

וחיבור המערכת לאספקת חשמל לצריכה  יובהר, כי הערכותיה של החברה בנוגע למועד השלמת שלב ההרצה  

מבוסס , ה1968-תשכ"ח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,  "מידע צופה פני עתיד" המובאות לעיל הינן  עצמית  

ואינו  החברה  על הערכות   בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי 

של   עשויהחברה.  בשליטתה  אלו  כול  ותהערכות  להתממש,  חלק  ןשלא  מכפי  ןאו  שונה  באופן  להתממש  או   ,

שר  שינויים בסביבה העסקית ו/או גורמים נוספים א שנצפה על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם

החברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח  אינם בשליטת  

   ).2021-01-051843(מס' אסמכתא:   2021במרץ  31, אשר פורסם בתאריך  2020התקופתי של החברה לשנת  

  
 בכבוד רב,

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

  ומזכיר חברה ראשי  אבנר שטרן, יועץ משפטי על ידי: 

 
באוגוסט    31, אשר פורסם בתאריך  2021ביוני    30ראו דוח חצי שנתי על מצב ענייני החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום      1

 . )2021-01-141945(מס' אסמכתא  2021
  ,2020נת  לששל החברה  דוח התקופתי  בפרק א' ל  20.2לפרטים נוספים אודות רכיבי המערכת ותהליכי הפריקה והטעינה, ראו בסעיף    2

  )051843-01-2021(מס' אסמכתא:  2021במרץ  31בתאריך  םרסופר שא
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