
  
  
  

  
  

  
  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

") החברה("  

2022 ביוני  12  
  לכבוד         לכבוד 

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ      רשות ניירות ערך

      

  Voith חברתעם אסטרטגי הסכם שיתוף פעולה הנדון: 

כי   בבעלות מלאה  , התקשרה חברת אוגווינד בע"מ, חברה בת  2022ביוני    10בתאריך  החברה מתכבדת להודיע 

החברה,)  100%( פעולה  של  שיתוף  חברת  אסטרטגי    בהסכם  חלק  Voith Hydroעם   Voith מקבוצת  (המהווה 

  4.3-עובדים, ומחזור מכירות של כ  20,000מדינות בעולם,    60מעל  בעלת פעילות בהעולמית, קבוצה טכנולוגית  

והמנוסים   המובילים  הגופים  לאחד  נחשבת  ואשר  יורו,  כח מיליארד  לתחנות  הציוד  בתחום  בעולם      ביותר 

במים),  אלקטריות- הידרו השאובה) (מונעות  האגירה  "    ובתחום  בהתאמה:  " אוגווינד(להלן,    "  סכםהה", 

  .  "Voith")-ו

יי  Voith  ההסכם, במסגרת ומערכות  ציוד  בפיתוח  פעולה  ישתפו  טורבינות,  ואוגווינד  מסוג  היתר  בין  עודיות, 

״ (להלן:  חשמל  ומערכות  מים,  האנרגיה    ,״)המערכותמשאבות  אגירת  במערכת  אותן  לשלב  במטרה 

החברה,  ").  AirBattery"  (להלן: אוגווינד של AirBattery מסוג ב   פיתוחלהערכת  ושילובן    מערכות  המערכות 

החברה להבאת המערכת לרמות הביצועים הנדרשות ובכלל זאת  צפויים לתמוך במפת הדרכים של    AirBattery-ה

  אוגווינד תהיה בעלת זכות בלעדית כאמור, הרכיבים מחירי  להסכמה על  בכפוף  של נצילות אנרגטית.  לרמה גבוהה 

הינו שתקים.  AirBattery- ה  מערכותב הנ"ל  הרכיבים את לשלב ההסכם  חתימתו.   שלוש תוקף  ממועד  שנים 

    .Voithהטיל על אוגווינד עלויות מהותיות שכן מרבית עלויות הפיתוח ימומנו על ידי ההסכם אינו צפוי ל

הינו שלב ראשון ביישום תוכנית הפעולה החדשה של החברה שהוצגה במצגת    Voithשיתוף הפעולה האסטרטגי עם  

השנתית  הדרכים  וחלק  1המשקיעים  הטכני  שגיבשה ממפת  והפרמטרים  הליבה  יכולות  לשיפור  של  החברה  ים 

  . AirBattery-מערכת ה

  AirBattery-מערכת הביצועי    שיפורללרבות  לשיתוף הפעולה הנ"ל,  יובהר, כי הערכותיה של החברה בנוגע  

, כהגדרת מונח זה  "מידע צופה פני עתיד"לעיל הינן    יםהמובא,  בכלל זאת שיעורי הנצילות האנרגטית הכוללתו

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד החברה מבוסס על הערכות , ה1968-תשכ"חבחוק ניירות ערך, 

ואינו בשליטתה של   כול  ותהערכות אלו עשויהחברה.  התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי  או   ןשלא להתממש, 

כתוןחלק החברה,  ידי  על  שנצפה  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  וביניהם,  שונים,  מגורמים  שינויים    צאה 

נוספים אשר אינם בשליטת   גורמים  ו/או  החברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון  בסביבה העסקית 

במרץ   31, אשר פורסם בתאריך  2021המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  

    ).2022-01-034605(מס' אסמכתא:   2022

  
רב, בכבוד  

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

 אבנר שטרן, יועץ משפטי ראשי ומזכיר חברה על ידי: 

 
  ) 041761-01-2022(מס' אסמכתא  2022באפריל  3ראו דיווח החברה מתאריך  1
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