
 
 

 
 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

 )"החברה"( 

2023בפברואר  16  

 לכבוד     לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il  maya.tase.co.il 

     
 

 כהונת מנכ"ל החברה   סיוםהודעה על  :הנדון

 

לפיה הוא  מר אלון רווה,    , החברה"ל  מנכ , קיבלה הודעה מ2023  בפברואר  16,  היוםכי  להודיע  מתכבדת  החברה  

 . "ל בחברהכמנכ תפקידולסיים  מבקש

החברה תיכנס לתוקף במועדים כפי שיסוכם בינו לבין החברה. מר רווה הודיע כי יעמוד  של מנכ"ל  סיום כהונתו 

 לרשות החברה עד למציאת מחליף וכניסתו לתפקיד. 

נוסח מכתבו של מר    בהתאם להודעתו של מר רווה הפרישה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור.

 לדיווח זה.  'אנספח  כמצורף רווה 

 

 . לחברה בהקדם האפשרי או ממלא מקום מנכ"ל  מינוי מנכ"לה לקידום  דירקטוריון החברה החליט על מינוי ועד

 

 בכבוד רב,

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

 

 כספים  מנכ"לס, קובי וינוקור :על ידי

http://www.isa.gov.il/
https://maya.tase.co.il/


 

 

 
 
 

 לכבוד 
 2023בפברואר  16        מר משה קפלינסקי 
 יו"ר הדירקטוריון  

 

 נכבדי, 

 

 סיום תפקידי כמנכ"ל החברה הנדון: 

מהלכים משמעותיים   ,דירקטוריון ה ך ושלבגיבוי מלא של ,הובלתיהחברה  בה כיהנתי כמנכ"ל במהלך השנה 
מיקוד  לרבות  בניית תשתית לקראת הפיכת החברה לגלובאלית רב שנתית,ת אסטרטגיתוכנית גיבוש שכללו 

- למוצר ה  קידום תהליכי פיתוח מחדש בשווקים הרלבנטיים, שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים בינלאומיים,
AirBattery ,  ,ועוד.ת מידע, ומערכ הטמעת תוכנית התייעלות,  יישום שינויים במבנה הארגוני ובתהליכי העבודה   

סבור שאוגווינד היום היא חברה ממוקדת יותר, איכותית יותר, ובעלת תוכניות ויעדים ברורים המותאמים  אני 
 .  הלמקורות הנזילים שלה, דבר שמגדיל משמעותית את סיכויי ההצלחה של

במקביל, בחודשים האחרונים הלכה והתגבשה בי ההכרה שעל רקע הצורך להקטין עלויות שוטפות ולהתמקד  
 ולפיכך אבקש להודיע על סיום תפקידי כמנכ"ל החברה.ה, יהיה זה נכון שאסיים את תפקידי, בטכנולוגי 

לנהל את החברה  בי שנתתם האמון על  ,, ולבעלי המניותהחברה לדירקטוריון ,  אישית  להודות לךברצוני  
  היעדיםהצלחה רבה בהשגת לכם  מאחל כמובן  .הן בשווקים והן בפעילות החברהמאתגרת כה בתקופה 
 . (LDESובהגשמת החזון להפוך לשחקן בינלאומי משמעותי בתחום אגירת האנרגיה לטווח ארוך )  שהגדרנו

עד למציאת מחליף  אשמח לעמוד לרשות החברה ו התפטרותי תיכנס לתוקף במועדים כפי שיסוכם בינינו,  
 ציבור. אינה בנסיבות שיש להביאן לידיעת הההתפטרות למען הסר ספק,   וכניסתו לתפקיד.

 

 

 , בהצלחה רבה

 מנכ"ל , אלון רווה
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