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2023בינואר   5 
 לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך  

                      

 אימוץ תכנית התייעלות :הנדון

  לצמצום תכנית התייעלות    לאשרהחברה    דירקטוריון   החליט   2023בינואר    4ביום    כי מתכבדת לדווח    החברה 

  מרכיבים   שלושה   כוללת  . תכנית ההתייעלות"(תכנית ההתייעלות)"  השוטפות  החברה  הוצאות   של   משמעותי 

 :עיקריים

של   לירידהצפוי להביא  , באופן שתפעולהוהוצאות  , שכר ההנהלה,של החברהמצבת כח האדם  צמצום .1

  . (2022  שנת   של   השלישיברבעון    ם לרמת  ביחס) השוטפת    לפעילותה החברה    של המזומנים    בצרכי   50%-כ

זו    ירידה  כבר  ש  התייעלות ה צעדי    אתוהן    החדשים  ההתייעלות  צעדי   את בהוצאות משקפת הן  חדה 

התוכנית  . יובהר כי  (2022  שנת  של  הרביעי  רבעוןהמ החל    ביטויואשר באים לידי  )  2022  יוליחודש  ביושמו  

הנהלת  בכוונת  .  הקמתם  על  שיוחלט  ככל,  חדשים  AirBattery  פרויקטי   הקמתל  ןמזומ   צרכי אינה כוללת  

שיבטיח  ופגיעה מינימלית ביכולות הטכניות של החברה  שיביא ל את השינויים באופן  ליישם  החברה  

 . AirBattery- ו AirSmartפרויקטי  לפועל להוציא   יכולת

בהקמת    יישום .2   שלהם   הקמה וב  פיתוחב   השקעההשבאופן  ,  חדשים  AirBattery- ה  פרויקטישלביות 

מזו    משמעותיתנצילות גבוהה  שמטרתם הוכחת    יהל  בפרויקט  שיפוריםתתבצע בכפוף ובמקביל ליישום  

)לפרטים נוספים ראו   החדשים בפרויקטים  גם אלה  שיפורים הטמעת שיאפשר ובאופן,  שנמדדה עד כה

ליום    לדוח  2.2.1סעיף   ענייני החברה  ביום    2022בספטמבר,    30הדירקטוריון על מצב    21כפי שדווח 

 .  (2022-01-139414)מס' אסמכתא  2022בנובמבר, 

 Water- ה  במוצרורווחיותם,    ושיפור  AirSmart  בפרויקטי  התמקדות ההתייעלות האנרגטית:    בתחום .3

Compressor, צמיחה גבוה פוטצניאלבעלי  ובוורטיקלים  בפרויקטים גדולים בלבד וזאת . 

"ח בצרכי המזומנים שלה  ש   יוןמיל  25- כ  עדשל    כוללתתביא להפחתה    ההתייעלות  תכניתמעריכה, כי    החברה

החברה, וטרם הושלם תהליך עריכת הדוחות הכספיים    להערכת.  2022  לשנת  ביחס ,  2023  בשנת שוטפת    לפעילות 

  88-כ  סך של   על   עמדה  2022 שנת  לסוף  החברה  שללזמן קצר    ופקדונות המזומנים    יתרת, 2022של החברה לשנת  

   "ח.ש מיליון

 ותוצאותיה החברה  על ההתייעלות תוכנית להשפעת ביחס החברה  להערכות ביחס לרבות ,לעיל המובא המידע 

 הנתונים  על מבוסס אשר,  1968-ך, תשכ"ח ער ניירות בחוק המונח כמשמעות  ,עתיד פני  צופה מידע הינו  הכספיות

 תוכנית  תוצאות כי ויתכן, שיתממש וודאות  כל אין ואשר  הדוח  למועד נכון החברה הנהלת  בידי  המצויים

 בשינויים אוו/ ה,בהערכותי  שיחולו משינויים כתוצאה לעיל  המוצגות מאלו  שונות   תהיינה בפועל ההתייעלות

 מגורמי  איזה מהתממשות כתוצאה או/ו העסקית בסביבה שינויים(, העבודה שוק לרבות) השוק בתנאי שיחולו



 בדצמבר 31 ביום מהשהסתיי לשנה החברה  של התקופתי  לדוח  'א לפרק  49  בסעיף כמפורט  החברה של  הסיכון

 ה.הפניי  דרך על זה בדוח הנכלל,  : 2022-01-034605)אסמכתא  'מס)  2022במרץ    31 ביום שפורסם , כפי  2021

 או כולן שו,יתממ לא שהן לכך להביא ואף החברה הערכות  על להשפיע  עשויים כאמור בגורמים שינויים, לפיכך

 . מהצפוי מהותיתבאופן שונה  לרבותה, שונ  באופן יתממשו או קן,חל

 

 בכבוד רב,

אנרגיה טק אחסון בע"מ אוגווינד  

 

 יעקב וינוקור, סמנכ"ל כספים :על ידי
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