
  
  
  

  
  

 
  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

") החברה("  

 2021, בדצמבר 15

  לכבוד         לכבוד 

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ     רשות ניירות ערך 

  באמצעות המגנ"א     באמצעות המגנ"א 
  

   

  AirBatteryלאספקת מערכות חשמל לישראל החברת עם עקרונות מסחרי הסכם הנדון: 

 

) ) התקשרה באמצעות חברת אוגווינד בע"מ, חברת בת בבעלות  15.12.2021החברה מתכבדת לעדכן כי היום 

עקרונות מסחרי  הסכם  ב  )"חח"י"בע"מ (להלן:    חברת חשמל לישראל"), עם  אוגווינד"להלן:  מלאה של החברה (

עצמאיים    AirBatteryלאספקת מערכות   חשמל  אגירת  מתקני  עקרונות    .")stand-alone storage("להקמת 

מפורט,   להסכם  ינהלו מו"מ  הצדדים  כי  מערכת  תתקין    ובמסגרתההסכם קובעים  ראשונה  אוגווינד  אגירה 

תוקם -מגה   40-כ של    בהיקף  אשר  שעה,  של    וואט  משנה  במהלך    באזור  חח"י בתחנת  ,  (להלן  2023דימונה 

אוגווינד שירותי תפעול ותחזוקה  תספק  ,כמו כן, בהתאם להסכם )."מערכת האגירה"-ו  "ההסכם: "בהתאמה

בתוקף  בנוסף הסכימו הצדדים על מתווה עסקי שיעמוד    שנים.  20שוטפים למערכת האגירה למשך תקופה של  

 לבחינת הקמת פרויקטים נוספים בטכנולוגית החברה.   2030 שנת עד סוף

לתאריך   פה כפו   התקשרות ה עד  הצדדים  בין  מפורט  הסכם  אחד  30.6.2022  לחתימת  לכל  זה  למועד  כשעד   ,

כאמור  בהתאם להוראות הקבועות בו. חתימת הצדדים על הסכם מפורט    מומהצדדים אפשרות להביאו לסיו

  "). מתלים  תנאיםרשות החשמל ("אישורה של , לרבות הרגולטורים מותנית בקבלת האישורים

האגירה, מערכת  חח"י   הקמת  עם  ההתקשרות  הראשונה    היא  במסגרת  סמכא מהמעלה  בר  גורם  של  הכרה 

  . שלב משמעותי בקידום התרחבות פעילותה של החברה בארץ ובעולםומהווה  AirBatteryבמערכת ה 

כמפורט   ובמסגרת  מערכת האגירההקמת  לרבות  להוצאתו לפועל של ההסכם הנ"ל,  מובהר כי המידע בנוגע  

מבוסס על הערכות , ה1968-תשכ"ח"מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, הינם  ,לעיל

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

, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה על ידי  ןאו חלק  ןשלא להתממש, כול  ותהערכות אלו עשויהחברה.  של  

יבה העסקית  שינויים בסב, וכן  אי התקיימות התנאים המתליםהחברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם  

בעלויות  ו/או   בשליטת  שינויים  אינם  אשר  נוספים  גורמים  מגורמי  ו/או  איזה  התממשות  לרבות  החברה, 

, אשר פורסם בתאריך  2020הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  
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 בכבוד רב,

אנרגיה טק אחסון בע"מאוגווינד   
  אבנר שטרן, יועץ משפטי ראשי ומזכיר חברה  :ידי-על
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