
 
 

 

משקיעים פרטיים ומוסדיים מארה״ב 
בעסקאות  דאוגווינוישראל רכשו מניות 

 60 -כשל כולל בהיקף מחוץ לבורסה 
    ₪מיליון 

 

 קרן ההשקעות מייסדויו"ר ליאון וגנר : ״בארהמבין הרוכשים 

GoldenTree Asset Management,  דולר והלל  דמיליאר 46 -כהמנהלת

 HillMark Capital Managementוינברגר שותף ומייסד 

 עודב רכשהאשר נוספת , קופת גמל מיטב דש גמל אל:שרביבין הרוכשים 

 ו בחברהיתואת אחזק דילהגשאיש העסקים רן בלינקס  ,₪מיליון  4.5 -כ

 ,משפחות המובילות במשק הישראלימהועוד מספר משקיעים פרטיים 

  .םם שילובע הישאראשר ביקשו ל

השורה ן משקיעים מוסדיים ופרטיים ממספר )ת״א:אוגנ(  - 2021 לדצמבר, 23ישראל, יקום, 

 מלאהתוך הבעת אמון , ₪מיליון  60 -כבהיקף של  דאוגווינכשו מניות ארה״ב רנה בישראל ווהראש



 
 

 קאיםהאמריבין המשקיעים  אותה היא מובילה. בינלאומיתהובאסטרטגיה  דאוגווינבטכנולוגיה של 

 . ר וליאון וגנררגנבוי הללניתן למצוא את  שהצטרפו לחברה

במגוון תחומים שלו פעילויות  Loews לקונגלומורטיר יועץ בככ שני עשוריםבמשך  כיהן הלל וינברגר

 12-כ Loewsהיקף ההכנסות של  עמד 2020בשנת  .פיננסיותקעות והש כנדל"ן, ביטוח, יהלומים

שהיתה , Sirius/XM Satellite Radio של מר וינברגר טותהבול השקעותיון בי. מיליארד דולר

 .שידורים מבוססי לוויןחלוצה בתחום 

עזר ליצור ולהצמיח , GoldenTree Asset Management קרן ההשקעות מייסדויו"ר  ליאון וגנר

הלת מנ GoldenTree .גיימינגהכבלים וה, הטלפונים הסלולריים תתעשיי כמו רבות תעשיות

, קרנות פילנטרופיות וקרנות יהנות פנסקר עםמטלר מיליארד דו 46של למעלה מ  בהיקף השקעות

 יות. ממשלת

מר  .םמשמעותייבשבועות האחרונים כמה מהלכים  ביצעהכישות אלו מגיעות לאחר שהחברה ר

כיהן במספר תפקידים בכירים בקבוצת שיכון ובינוי, לאחר שלמנכ"ל החברה, ווה מונה אלון ר

ל(, שראל ובחו״מנכ״ל שיכון ובינוי אנרגיה, מנכ״ל שיכון ובינוי זכיינות )יזמות תשתיות בי, כביניהם

כיהן בחמש  ,סמנכ״ל הכספים של החברהמונה לאשר מר קובי וינוקור ויו״ר שיכון ובינוי אמריקה. 

  . )Nasdaq: MAGS( השנים האחרונות כסמנכ״ל הכספים הגלובלי בחברת מגל מערכות ביטחון

להקמת מערכת עקרונות בהסכם מה התקשרה ע למחברת החשכי  דאוגווינכשבוע הודיעה ני לפ

ערכת האגירה תוקם בתחנת משעה. -מגוואט 40 -כבהיקף של   AirBattery-אגירה בטכנולוגיית ה

 שנה.  20 -כנד תספק גם שירותי תפעול ותחזוקה לתקופה של שנה של חברת החשמל ואוגווימ

 :אודות אוגווינד

 תאגירל. החברה מתמחה בפיתוח והטמעת טכנולוגיית אור יוגב ד"ר על ידי 2012וינד הוקמה בנובמבר וגוא

טובת משק החשמל ובין היתר ( ולמטרת אגירת אנרגיה לAirSmartאוויר דחוס למטרת התייעלות אנרגטית )

גירה שפיתחה הא או רוח הכוללים בתוכם את מערכת PVגיות מתחדשות כגון יצור חשמל מאנרקורות יממ

 .AirBattery)אוגווינד )



 
 

אוגווינד פועלת בשתי חזיתות: שוק אגירת האנרגיה ושוק מדחסי האוויר. בשניהם היא פועלת באמצעות 

גיה הדרושה בצריכת האנר 40%של עד תת קרקעית, המאפשרת חיסכון  טכנולוגיה של מערכת דחיסת אוויר

ישקר,  שטראוס, תנובה, ניתן למצוא את פפסיקו העולמית,רה לדחיסת האוויר בלחץ גבוה. בין לקוחות החב

כתר פלסטיק, אלידן   NILIT ,תעשייה אווירית, נשר מפעלי מלט, תעשיות פלסטיק,  , Rapacיטבתה,

  .לם פאקג'ינגפלסטיקה, וקבוצת ש

 


