
מצגת לשוק ההון
2021דצמבר

מתחדשות  אנרגיותסולאיר

חבל ארגון בספרדבAlizarsun–50MWהחברהפרויקט 



מכירתאולרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת."(הקבוצה)"ידהעלהמוחזקיםוהתאגידיםהחברהאודותכלליתכמצגת"(סולאיר"או“החברה”)מ“בעמתחדשותאנרגיותסולאירידיעלהוכנהזומצגת
.בלבדמידעלמסירתמיועדתאלא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלערךניירות

להקיףמתיימרתאינההמצגת.המשקיעדעתלשיקולתחליףמהווהואינודעתחוותאוהמלצה,השקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהואינובלבדנוחותלמטרותמוצג"(המידע)"במצגתהכלולהמידע
אתמחליפהאינה,ופעילותההקבוצהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינההיא,החברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאו

לשנתהחברהשלהתקופתיבדוח,"(התשקיף)"2021-01-013620אסמכתא'מס,(2.2.2021תאריךנושא)1.2.2021ביוםשפורסםהחברהבתשקיףובייחודהחברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורך
.2021-01-142383אסמכתא'מס,31.8.2021ביוםשפורסם2021לשנתשנתיהחציובדוח,"(התקופתיהדוח)"2021במרץ31ביוםפורסםאשר,2020

בדוח,החברהבתשקיףלעייןישמתמודדתהחברהעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.בלבדתמציתיהינוהחברהפעילותלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור
.א"המגנשלההפצהובאתרמ"בעאביבבתלערךלניירותהבורסהבאתרהמפורסמיםהחברהשלהשוטפיםובדיווחיםשנתיהחציבדוח,התקופתי

ללא,100%הפרויקטיםנתונילפיהינםבמצגתהנתוניםאחרתבמפורשצוייןאםלמעט,כןכמו.בשרשוראובמישרין,החברהידיעלהמוחזקיםולתאגידיםלחברההכוונה,החברהמצויןבומקוםבכל
.החברההחזקותבשיעורהתחשבות

,וענפיותכלכליותהתפתחויותלגביהחברהוהערכותציפיותעלרבהבמידההמבוסס,1968-ח"התשכ,(ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת)עתידפניצופהמידעהמהווהמידעכוללתזומצגתכייודגש
,החברהיעדי,זהלמועדנכוןהפרויקטיםצברסך:הבאיםבמקומותבמצגתלראותניתןכאמורמידע.באלהאלהשלהשתלבותןועל,ידהעלהמוערכיםבמועדיםהחברהתוכניותשללפועלהוצאתןועל

אלהמפרויקטיםFFO-והכנסותותחזיתסאביואלפרויקטהשלמתמועד,הגגותפרויקטיהשלמתמועד,אליזרסאןפרויקטהשלמתמועד;(6-ו3שקפים)צפוימימושומועדיהצפויהקבלניהרווח
פרויקטיםטבלת;(10-11שקפים)הקרובותבשניםמשמעותיפרויקטיםצברלהקמתהדרושהמימוןהשלמת;(5שקף)ופוליןאיטליה,ספרד,בישראלהחברהשלהפרויקטיםצבר;(12-ו7,8שקפים)

אותםשלמלאהפעילותשנתבהנחתפרויקטיםבגיןFFO-וEBITDA–צפוייםפיננסייםונתוניםהכנסותתחזית,להקמתםהנדרשהעצמיההוןיתרת,צפויותהקמהעלויותלרבותל"ובחובישראל
שקף)השנהבמהלךהחלהפעילותםאםגם,פרויקטיםאותםשלמלאהפעילותשנתבהנחתפרויקטיםבגיןFFO-והEBITDA-ה,השנתיותההכנסותצפי;(פרויקטיםרשימתונספח11שקף)פרויקטים

שצברההמקצועיהידעהעברניסיוןפיועללבבשיםנעשולעילשצוינוהמידעיםלכללביחסהובאואשרהחברהוהערכות,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעמהווההנוכאמורמידע.(13
באופןלהתממשאוחלקואוכולו,להתממשלאעשויכאמורהמידע.בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססותמטבעןודאיותבלתישהןהרי,סבירותשהנןסבורהשהחברהאףעלאשרהחברה

קושי:'כדוג,החברהבשליטתאינםשמרביתם,רביםגורמיםבשלוזאת,בההנקוביםהנתוניםליתרביחסוהןהמקרוגורמילגביהחברהלתחזיותביחסהן,החברהידיעלהנחזהמזהמהותיתשונה
קושי;החברהידיעללכךהנחזהבמועדוהןקבלתםבעצםהן,המערכותלבניתהנדרשיםהאישוריםכללקבלתאי;מימוןבהוצאותעליהאו/והחברהפעילותלפיתוחהדרושיםמימוןמקורותבאיתור

גגות/קרקעותבאיתורקושי;בינלאומייםמקצועייםגורמיםמולפעולהשיתופיבהסכמיבהתקשרותאו/ושותפיםבאיתורקושי;הדיןבהוראותשינויים;השוניםמהסוגיםמערכותבהקמתועיכובים
תפעוליותבעיות;באסדרותשינויים;מערכותלהקמתתחרותייםהליכיםפרסום-אי;לפועלהחברהויעדיתוכניותהוצאתלצורךהדרושיםשוניםגורמיםעםבהתקשרותקושי;מערכותלהקמת

כלפיבהתחייבויותיהםוהלקוחותהקרקעותבעליעמידת;האקליםבתנאישינוי;בגינםהצפויההחשמלתפוקתוכןהמערכותותפעולתחזוקתלעלויותביחסהחברההערכותהתממשותאי;בפרויקטים
מספקפנוימקום;ח"מטבשערישינוי;החברהידיעלהמותקנותמהמערכותהחשמלצריכתהיקף;החברהידיעלכיוםהמוערכיםהחשמלבתעריפיהרעה;כלכלייםהמקרובתנאיםהרעה;החברה

.ב"וכיוצבעקבותיו(ויוטלו)שהוטלווהמגבלותהקורונהמשברהמשך;החשמלברשתות

.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך

עלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברההמצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותזובמצגתהכלולותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו
.כאמורהערכהאו/ותחזיתכלשלשינויאועדכוןבפרסוםהחברהמחויבתהיעדרלרבות,המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנת

הבהרה משפטית
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2021דצמבר -תמונת מצב סולאיר
מתפעלת ומתחזקת מתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, מקימה, מפתחת, יוזמת

122MW((101MW*

מחוברים ולקראת חיבור

יכולת ביצועית מוכחת
ידע וניסיון רב בכל שרשרת הערך , מומחיות

,  "רזה"תוך שמירה על מבנה ניהולי , היזמית
חיזוק יכולות ליבה וצמיחה מואצת

1.8GW 2023עד צפי חיבור**
***ח"מיליון ש160-כ: צפוירווח קבלני 

5GW  2025-ליעד
2025יעד החברה לשנת 

(בהקמה ובפיתוח, לפרויקטים מחוברים)

מערך מבוסס  
ל  "בארץ ובחו

פולין  , איטליה, ספרד, ישראל
ובחינת כניסה למדינות נוספות

.וואט-מגה101-חלק החברה  * 
.  מ מתקדם"וואט נמצאים במו-מגה400וואט נרכשו ועוד -מגה200-שוואט-מגה600כולל צבר פרויקטים בספרד בהיקף **

.EPC-מעלות ה10%-הרווח הקבלני מחושב כ*** 3
השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

₪ מיליארד 1.2-מימון של כ
לפיתוח והקמה

מ מתקדם"הסכמי מימון חתומים ובמו, כולל הון עצמי



צוות ההנהלה

ל כספים"סמנכ| יאיר אייזן 

.מוביל את הפעילות הפיננסית בסולאיר

בין  , ח וחשב בעל ניסיון בינלאומי ענף"רו
. היתר בתחום האנרגיה המתחדשת

,  HPבוגר חברות בינלאומיות מובילות ביניהן 
GEו-DELOITTE.

MBAח מוסמך"ורו

ל תפעול"סמנכ| עמרי גונן 

הקים ומנהל את מערך התפעול הגמיש  
של סולאיר שמאפשר את ההקמה  והסקיילבילי

.והתפעול של מאות מערכות ומתקנים

שנות ניסיון בתחום האנרגיה הירוקה בתפקידי  10
.ייזום ותכנון פרויקטים, ייעוץ

מהנדס תעשייה וניהול  

ר"מייסדת ויו| פאולה וילין שגב 

.  ל בתחום הסולארי"שנה כמנכ11שנה של ניסיון בייזום ומעל 20בעלת 

,  ל סולאיר ישראל מיום היווסדה והובילה את הפיתוח הארגוני"שימשה כמנכ
.התפעולי והמקצועי שלה

₪אחראית לייזום של פרויקטים בסך כולל של יותר ממיליארד 

ל"מייסד ומנכ| אלון שגב 

.שנות ניסיון בתחום האנרגיה בכלל ובאנרגיה הסולארית בפרט20

,  האסטרטגיה והחדשנות של החברה מיום הקמתה,מוביל את הייזום
".משני משחק"ל ופיתוח מיזמים עתידיים "ההתרחבות לחו

1999א משנת "ועורך דין בוגר אוניברסיטת ת1990מהנדס בוגר הטכניון משנת 

ל פיתוח עסקי"סמנכ| אמיר דקל 

הגגות בחברה משלב  פרויקטימנהל את כלל 
.החתימה ועד החיבור

שנות ניסיון בניהול פרויקטים מורכבים עתירי  10
.טכנולוגיה ורגולציה

מהנדס תעשייה וניהול

מהנדס ראשי| אלמוג יוסף 

מוביל את התכנון והליווי ההנדסי של כלל 
10-מניסיון הקמה של יותר.פרויקטי החברה

המערכות  , ביניהן, PVמערכות 250MW-שנים וכ
.הקרקעיות הראשונות בישראל

מהנדס חשמל ומחשבים זרם חזק

ל פיתוח תאגידי"סמנכ| עמית גונן 

מנהל את פעילות המימון וקשרי המשקיעים
גיוסי חוב  , בחברה בדגש על הנפקות הון

ושיתופי פעולה עם גופים פיננסיים בארץ 
שנים בקרנות השקעה 10-ניסיון של כ.ל"ובחו

.ן והאנרגיה"וחברות גלובליות בתחומי הנדל

ח מוסמך"עורך דין ורו

יועץ משפטי ראשי| אופיר חוגרי 

המחלקה המשפטית בחברהמנהל 
בעל ניסיון במגוון רחב של תחומי  

.  המשפט המסחרי במשרדי עורכי דין מובילים
עורך דין מוסמך
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ל"פעילות בישראל ובחו

איטליה  , MW400–ספרד : היקפי פרויקטים אלו הם כדלקמן. י החברה"יודגש כי אין כל וודאות שהפרויקטים האמורים ימומשו ע. אך טרם הושלמה רכישתם, יובהר כי ביחס לחלק מהפרויקטים קיימת לחברה זכות בלעדית* 
–1,297MW , 120–פוליןMW.

ספרד

*1,362MW
(660MW)

צבר פרויקטים

ישראל

418MW
(362MW)

צבר פרויקטים

1,866* MW
(884MW)

*צבר פרויקטים

*170MW
(119MW)

*צבר פרויקטים

פולין  איטליה

.חלק החברה בסוגריים. החזקה100%נתוני ההספק לפי 

5
השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

(וואט חלק החברה-מגה2,025-כ)ט ווא-מגה3,816-צבר בהספק כולל של כ



6
6

היקף הפרויקטים ושלבי הפיתוח 

ייזום  פיתוח מתקדם הקמה ולקראת הקמה  מחוברים ומוכנים לחיבור 

2024 2023 2022 2021

מועד חיבור חזוי 

122 MW

(101 MW)

704 MW

)335 MW(

1,008 MW

(510 MW(

1,982 MW

(1,077 MW)

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד.מוצג בסוגרייםחלק החברה-100%הצבר מוצג לפי * 



ALIZARSUNפרויקט :מקרה בוחן
ספרד, סראגוסה: מיקום▪
*לקראת חיבור:סטטוס▪
71%-כ–חלק החברה ▪

50MW:הספק▪
123,000-כ:פאנלים▪
דונם900-כ: גודל השדה▪

▪PPA :10מהתפוקה70%-שנים ל
שנים 16ריבית קבועה לתקופה של : מימון▪

7

₪ מיליון 14-כ: הכנסה שנתית▪
▪FFO :מיליון 7-כ  ₪

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד .2021התפתחויות עסקיות משמעותיות בשנת "–7ראו הערה בנושא בשקף *



▪PPA :25י"שנה מול חח
שנים בממוצע23: מימון▪
91%-כ: חלק החברה▪

ישראל: מיקום▪
מחוברים  98%-כ: סטטוס חיבור▪

לקראת חיבוראו 

73MW-כ:הספק▪
185: מספר המערכות▪
ר "מ600,000-כ: שטח הגגות▪

8

₪ מיליון 36-כ: הכנסה שנתית▪
▪FFO :מיליון 17-כ  ₪

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

מניבצבר גגות:מקרה בוחן



2021התפתחויות עסקיות משמעותיות בשנת 
מימוש והגדלת הצבר תוך הבטחת המימון הדרוש להקמתו

.הפרויקט צפוי לקבל היתר מכירת חשמל בשבועות הקרובים. הקמת הפרויקט הסתיימה ותהליך החיבור הטכני לרשת ההולכה בספרד הושלם*

גופים למימון  3מ מתקדם עם "חתימת מזכרי הבנות ומו
***מיליון אירו250-בסך כולל של כ

IPO + Secondary
₪ מיליון 180-גיוס כ

✓

✓

איטליה ופולין  , פרויקטים בספרד30רכישת 
**וואט-מגה1,100-כבהספק כולל של 

סאן ר אליז השלמת פרויקט 
*וואט-מגה50-בהספק כ

98%-השלמת ההקמה של כ
(וואט-מגה72-כ)מצבר הגגות בישראל

✓

✓

✓

(.RTB)התשלום עבור רכישת הפרויקטים מתבצע בכפוף להשגת אבני דרך בשלבי הפיתוח עד להגעת הפרויקט לשלב מוכנות להקמה ** 

.2021-01-178518: אסמכתא. 2021, בדצמבר12למידע נוסף ראו דיווח מיידי מיום ***
9



*₪מיליארד 1.2-מקורות מימון אסטרטגים בהיקף של כ

הבטחת המימון הדרוש להבשלת צבר משמעותי לשנים הקרובות

הקמה ייזום 

בנק אירופי 
למימון  

***  תשתיות

140-כ
₪מיליון 

מימון לפיתוח של הפרויקטים
בספרד ובאיטליה

להקמת  
פרויקטים  

בספרד
ובאיטליה מימון להקמת

**פרויקט הגגות בישראל

קרן השקעות  
אירופית  

****מובילה

400-כ
₪  מיליון 

גוף מוסדי
***ישראלי

340-כ
₪  מיליון 

250-כ
₪  מיליון 

100-כ
₪מיליון 

מימון להקמת
**בספרדALIZARSUNפרויקט 

ל"ובחוהחברה בארץ פרויקטימ מתקדם למימון "מזכרי הבנות ומו, הסכמי הלוואה

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

.2021-01-178518: אסמכתא, 2021בדצמבר 12ראו דיווח מיום , למידע נוסף*

.  מ מתקדם"מו. ****מזכר הבנות חתום. ***הסכם הלוואה חתום**

10



צבר פרויקטים לפי סטטוס ומדינה

מדינהסטטוס
שיעור  
החזקה

מספר  
הפרויקטים

צפי 
חיבור

הספק
(MW DC)

₪ מיליוני 

עלות פרויקט  
(EPCכולל רווח )

יתרת הון עצמי  
להשקעה

EBITDA****FFO**הכנסות

מוכן לחיבור/מחובר
מחובר 90.7%180ישראל

ולקראת חיבור

722580352317

71.3%150131014107ספרד

לקראת הקמה/בהקמה

100.0%5202214010.30.3ישראל

47.8%102022-20234871,08410013510172ספרד

47.4%13202321644444635139איטליה

פיתוח מתקדם

100.0%1ישראל

2023

10244644

47.4%115251,23210015311582ספרד

47.4%9353723741199676איטליה

70.0%112025276261915פולין

בייזום

85.1%4ישראל

2024-2026

3351,047158987249

47.4%530055357917055ספרד

47.4%51,2972,664275442382309איטליה

70.0%15096291186פולין

53.5%2463,8168,5129171,194951731כ"סה

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

.ח לאירו"ש3.6ח של "החזקה בהתאם לשע100%נתוני ההספק והנתונים הפיננסיים מוצגים לפי *
.החזקה בפרויקט100%בשנת הפעילות המלאה הראשונה של כל פרויקט על פי תעריפים חזויים בחישוב של FFO-והEBITDA-ה, הסכומים מייצגים את ההכנסות**

יודגש כי החברה הינה בתהליכי בחינה של הפרויקטים האמורים ואין כל וודאות כי אלו ימומשו  . קיימים פרויקטים שטרם נרכשו בפועל על ידי החברה ולחברה אופציית בלעדיות לרכישתם, ל"מתוך צבר הפרויקטים בחו ***
391-בכ FFO-וה₪ מיליוני 496-בכ EBITDA-ה, ₪מיליוני 592-היקף ההכנסות מהם בכ, ₪מיליארד  3.9-עלות הקמתם מוערכת בכ, וואט-מגה1,817-הספק הפרויקטים שטרם נרכשו הוא כ. על ידי החברה

.₪מיליוני  11



*600MW–בספרד ALFONSO EL SABIOפרויקט :מקרה בוחן

רחבי ספרד: מיקום▪
לקראת הקמה:סטטוס▪

600MWp:הספק▪
50MWשדות בהספק 12-כ▪

47.4%:חלק החברה▪

12

₪ מיליון 180-כ: הכנסה שנתית▪
▪FFO :מיליון 100-כ ₪

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד .מ מתקדמים"מווואט נמצאים בבלעדיות ובשלבי -מגה400וואט ועוד -מגה200וואט נרכשו -מגה600מתוך * 

.אליזרסאן-פרויקט החברה * 



49
(42)

33
(28)

24
(21)

154
(87) 111

(62)

81
(45)

549
(272)

417
(205)

308
(151)

645
(320)

496
(243)

370
(181)

Revenue EBITDA FFO

פרויקטלייםתחזית הכנסות ונתונים פיננסיים 
(₪מיליוני * )על פני שנה שלמה מייצגת

חלק החברה בסוגריים. 100%מחושב לפי 

2021 2022 2023 2024

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד13

פרויקטיםשללרבות(PPAחתימתאוהחופשיבשוקחשמללמכירתאפשרותעם)ובייזוםהקמהולקראתבהקמה,לחיבורומוכניםמסחריתבהפעלההחברהשלהקייםהפרויקטיםצברעלמבוססיםלעילהפיננסיתהתחזיתנתוני*
,כןכמו."(ל"בחוסולארייםפרויקטים"בשקףהערהראו,החברהבבעלותשאינםהפרויקטיםבדברלפירוט)אותםלרכוששלאתבחרהחברהשלבסוףוייתכן,לרכישתםבלעדיתאופציהלחברהאלאהחברהבבעלותאינםאשרכאמור

אוהחלובההשנהמתחילתמחובריםהיוכאילו,השנהבמהלךלהתחברצפוייםאוהתחברואשרפרויקטיםבגיןFFO-והEBITDA-ה,ההכנסותאתמשקפיםהנתונים,קרי.מייצגתשנהעלמבוססיםלעילהפיננסיתהתחזיתנתוני
שללסטטוסהפרויקטלהגעתועדזומצגתפרסוםממועד,רבעוןכלעבור.החברהשלהקייםבצברהכלוליםהפרויקטיםלמימושהסתברויותעלמבוססת,לעילהפיננסייםוהנתוניםההכנסותתחזית.הענייןלפי,הכנסותלהניביחלו

מהכפלתהמתקבלכסכוםמחושבים,לעילהפיננסייםוהנתוניםההכנסותתחזית,בהתאם."(ההסתברות":להלן)5%-במופחתתלוהמיוחסיםהפיננסייםלנתוניםבהתאםהפרויקטלהתממשותההסתברות,(RTB)להקמהמוכנות
.(2021לשנתשנתיהחציהדירקטוריוןלדוח4בסעיף6שולייםהערתראו–לדוגמה)לוהצפוייםהפיננסייםבנתוניםפרויקטלכלהרלבנטיתההסתברות

13



התמודדות עם סיכוני שוק

אופן ההתמודדותסיכון

גיוון שיטות ההובלהעליית מחירי הפאנלים ומחירי השילוח

התייעלות בעלויות הקמה נלוות

גמישות במועד תחילת הקמת הפרויקטים

כניסה של שחקנים גדולים לשוק  
והתגברות התחרות

צבר מובטח עם חיבור לרשת

כניסה לפרויקטים בשלבים מוקדמים יותר

ניהול  , יישום מודלים כלכליים חדשים כגון זמינות
ושירותי רשת

העדפת אזורים גיאוגרפיים ומתווי פרויקטים עם תהליכי  עיכובים וקשיים סטטוטוריים  
תכנון יעילים וקצרים יותר

העלאות , אינפלציה: סיכונים מוניטריים
ח"שערי מט, ריבית

כנגד עליית ריבית"כרית"שולי רווח גבוהים מספקים 

,  הצמדה, תקופות)בתנאים מגווניםPPAסגירת הסכמי 
(שיעור כיסוי

רוב ההשקעות והתקבולים בגינן באירו–גידור טבעי 

הצמדת פרויקטים למדד המחירים לצרכן

נגישות . מבנה מימוני הכולל הכרה ברווח הקבלני והיזמימימון ומימוש הצבר הקיים
ל"וניסיון לגופי המימון וניסיון תפעולי מוכח בחו

14



תמצית מידע פיננסי

15

166
מיליון  

ח"ש

92%

הון עצמי 
30.6.21-נכון ל

הון עצמי
מאזן נטו

(סולו)

עיקרי דוח על המצב הכספי

30/6/2020 30/6/2021 ₪אלפי 

18,011 145,008 נכסים שוטפים

121,913 551,374 נכסים לא שוטפים

139,924 696,382 כ נכסים"סה

24,530 49,139 התחייבויות שוטפות

126,853 439,149 התחייבויות שאינן 
שוטפות

151,383 488,288 כ התחייבויות"סה

(11,970) 166,282 כ הון המיוחס  "סה
לבעלי החברה



סיכום  

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד16

לחברה מקורות פיננסיים הנדרשים לפיתוח צבר משמעותי  -איתנות פיננסית •
ל"יחסים ארוכי טווח עם גופים פיננסיים מובילים בישראל ובחוו

בהפעלה מסחרית או לקראת חיבור ( חלק החברה101MW)וואט -מגה122-כ•
וואט בספרד -מגה50מערכות בישראל ותחנת כוח בהיקף של 180-הכוללים כ

2023צפויים להתחבר עד סוף ( וואט חלק החברה-גיגה1.1)וואט-גיגה1.8-כ•

על פני תקופות PPAפיזור הסכמי -אסטרטגיית גידור אדפטיבית •
משתנות במתווים מגוונים

, איטליה, ספרד, ישראל-פיזור גיאוגרפי בין שווקים שונים •
פולין ובחינת שווקים נוספים

שנים בשוק האנרגיה20-של כצוות בעל ניסיון יזמי וביצועי מוכח •

, כניסה לפרויקטים בשלבי הייזום–שליטה בכל שרשרת הערך •
קשר אסטרטגי עם ספקי הפאנלים. בתקופת ההפעלהO&M-וEPC-הקמתם כ



רשימת פרויקטים–נספח 



.שהקמתן הושלמה המחכות לחיבור לחברת החשמלתעריפיותמערכות 18-מערכות בהליך תחרותי ו28כולל * 
.החזקה100%בשנת הפעילות המלאה הראשונה של כל פרויקט על פי תעריפים חזויים בחישוב של FFO-והEBITDA-ה, הסכומים מייצגים את ההכנסות**

צבר פרויקטים סולאריים בישראל

פרויקט/אסדרהסטטוס
כ  "סה

הספק
(MW-DC)

מספר  
פרויקטים

חלקה של  
סולאיר

(MW-DC)

תעריף  
ממוצע

KWHל 

צפי 
לחיבור

₪ מיליוני 

צפי עלויות הקמה  
(כולל רווח קבלני)

יתרת הון  
עצמי  

להשקעה
**EBITDA**FFO**  הכנסות

מוכן לחיבור/מחובר

5.24896%0.47₪מונה נטו

מחובר  
או מוכן  
לחיבור

280443

₪420954 10.66994%0.45קטנותתעריפיות

1410 ₪188022 56.76390%0.23הליך תחרותי

לקראת  /בהקמה
הקמה

+תעריפיות
צריכה עצמית

1.15100%0.36₪20224010.30.3

101100%0.34₪2023244644צריכה עצמיתבפיתוח מתקדם

בייזום

–פרויקטים קרקעיים 
1+2שקיעת אנרגיה 

702100%0.17-0.18₪

2023-
2026

21933201510

250180.1%0.17-0.18₪781117735336עיט–פרויקט קרקעי 

151100%0.17-0.18₪478543פרויקט קרקעי ישע

41819088.2%1,3331621409970כ"סה

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד18



צבר פרויקטים לפי סטטוס ומדינה

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

.ח לאירו"ש3.6של ח"לשעהחזקה בהתאם 100%נתוני ההספק והנתונים הפיננסיים מוצגים לפי *
.החזקה בפרויקט100%בשנת הפעילות המלאה הראשונה של כל פרויקט על פי תעריפים חזויים בחישוב של FFO-והEBITDA-ה, הסכומים מייצגים את ההכנסות**

הספק . יודגש כי החברה הינה בתהליכי בחינה של הפרויקטים האמורים ואין כל וודאות כי אלו ימומשו על ידי החברה. קיימים פרויקטים שטרם נרכשו בפועל על ידי החברה ולחברה אופציית בלעדיות לרכישתם, ל"מתוך צבר הפרויקטים בחו ***
.₪מיליוני 391-בכ FFO-וה₪ מיליוני 496-בכ EBITDA-ה, ₪מיליוני 592-היקף ההכנסות מהם בכ, ₪מיליארד  3.9-בכעלות הקמתם מוערכת , וואט-מגה1,817-הפרויקטים שטרם נרכשו הוא כ 19

קבוצת פרויקטיםמדינהסטטוס
שיעור  
החזקה

מספר  
הפרויקטים

צפי 
חיבור

הספק
(MW DC)

₪מיליוני 

עלות פרויקט
(EPCכולל רווח )

יתרת הון עצמי  
להשקעה

EBITDA****FFO**הכנסות

 7 10 14 0 50131מוכן לחיבורAlizarsun71%1ספרדמוכן לחיבור/מחובר

לקראת הקמה/בהקמה
ספרד

Alfonso El Sabio 147%42023200487 37 58 44 32

Alizarsun 1b47%12022611 1 2 1 1 

Alizarsun 247%120235093 10 13 10 7 

Calasparra&Villena47%2202248107 11 13 10 7 

Elche 1 + Toledo51%22022183386 41 49 36 25 

איטליה
Genzano Energia47%5202299201 19 2722 17 

Matera Energia47%82023117243 25 36 29 22 

פיתוח מתקדם

ספרד
Alfonso El Sabio 247%8202340097573 124 94 68

Mequinenza47%32023125257 27 29 21 14 

איטליה

Castellaneta 
Energia

47%3
2023

143296 30 47 37 29 

Ferrandina47%5202370143 15 21 17 13 

Gravinia de Puglia47%12023140284 29 51 42 34 

 Poland 270%12023120252 76 26 19 15פולין

בייזום

 Elche 2-647%52024-2026300553 57 91 70 55ספרד

 Sardenia47%520241,2972,664 275 442 382 309איטליה

 Poland 170%120245096 29 11 8 6פולין

661 852 7551,054 49%563,3987,179כ"סה



תודה רבה
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