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

אולהקיףמתיימרתאינההמצגת.המשקיעדעתלשיקולתחליףמהווהואינודעתחוותאוהמלצה,השקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהואינובלבדנוחותלמטרותמוצג"(המידע)"במצגתהכלולהמידע
הצורךאתמחליפהאינה,ופעילותההקבוצהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינההיא,החברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכיל

אשר,2021לשנתהחברהשלהתקופתיבדוח,"(התשקיף)"2021-01-013620אסמכתא'מס,(2.2.2021תאריךנושא)1.2.2021ביוםשפורסםהחברהבתשקיףובייחודהחברהשפרסמהבדיווחיםלעיין
."(התקופתיהדוח)"2022-01-034743אסמכתא'מס,2022במרץ31ביוםפורסם

התקופתיבדוח,החברהבתשקיףלעייןישמתמודדתהחברהעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.בלבדתמציתיהינוהחברהפעילותלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור
.א"המגנשלההפצהובאתרמ"בעאביבבתלערךלניירותהבורסהבאתרהמפורסמיםהחברהשלהשוטפיםובדיווחים

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

ועל,וענפיותכלכליותהתפתחויותלגביהחברהוהערכותציפיותעלרבהבמידההמבוסס,1968-ח"התשכ,(ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת)עתידפניצופהמידעהמהווהמידעכוללתזומצגתכייודגש
יעדי,זהלמועדנכוןהפרויקטיםצברסך:הבאיםבמקומותהיתרבין,במצגתלראותניתןכאמורמידע.באלהאלהשלהשתלבותןועל,ידהעלהמוערכיםבמועדיםהחברהתוכניותשללפועלהוצאתן
,(14שקף)אליזארסןמפרויקטFFO-והכנסותותחזית,(8שקף)זהמפרויקטFFO-והכנסותותחזיתהגגותפרויקטהשלמתמועד(3,5,8-9,12שקפים)צפוימימושומועדיהצפויהקבלניהרווח,החברה

לרבותל"ובחובישראלפרויקטיםטבלת;(7שקף)הקרובותבשניםמשמעותיפרויקטיםצברלהקמתהדרושהמימוןהשלמת;(5שקף)ופוליןילה'צ,איטליה,ספרד,בישראלהחברהשלהפרויקטיםצבר
צפי;(12-ו8שקפים)פרויקטיםאותםשלמלאהפעילותשנתבהנחתפרויקטיםבגיןFFO-וEBITDA–צפוייםפיננסייםונתוניםהכנסותתחזית,להקמתםהנדרשהעצמיההוןיתרת,צפויותהקמהעלויות

חדשותלטריטוריותוכניסההתפתחותכיווני;(21שקף)השנהבמהלךהחלהפעילותםאםגם,פרויקטיםאותםשלמלאהפעילותשנתבהנחתפרויקטיםבגיןFFO-והEBITDA-ה,השנתיותההכנסות
המקצועיהידעהעברניסיוןפיועללבבשיםנעשולעילשצוינוהמידעיםלכללביחסהובאואשרהחברהוהערכות,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעמהווההנוכאמורמידע.(19-17שקפים)

להתממשאוחלקואוכולו,להתממשלאעשויכאמורהמידע.בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססותמטבעןודאיותבלתישהןהרי,סבירותשהנןסבורהשהחברהאףעלאשרהחברהשצברה
קושי:'כדוג,החברהבשליטתאינםשמרביתם,רביםגורמיםבשלוזאת,בההנקוביםהנתוניםליתרביחסוהןהמקרוגורמילגביהחברהלתחזיותביחסהן,החברהידיעלהנחזהמזהמהותיתשונהבאופן

קושי;החברהידיעללכךהנחזהבמועדוהןקבלתםבעצםהן,המערכותלבניתהנדרשיםהאישוריםכללקבלתאי;מימוןבהוצאותעליהאו/והחברהפעילותלפיתוחהדרושיםמימוןמקורותבאיתור
להקמתגגות/קרקעותבאיתורקושי;בינלאומייםמקצועייםגורמיםמולפעולהשיתופיבהסכמיבהתקשרותאו/ושותפיםבאיתורקושי;הדיןבהוראותשינויים;השוניםמהסוגיםמערכותבהקמתועיכובים
אי;בפרויקטיםתפעוליותבעיות;באסדרותשינויים;מערכותלהקמתתחרותייםהליכיםפרסום-אי;לפועלהחברהויעדיתוכניותהוצאתלצורךהדרושיםשוניםגורמיםעםבהתקשרותקושי;מערכות

הרעה;החברהכלפיבהתחייבויותיהםוהלקוחותהקרקעותבעליעמידת;האקליםבתנאישינוי;בגינםהצפויההחשמלתפוקתוכןהמערכותותפעולתחזוקתלעלויותביחסהחברההערכותהתממשות
פנוימקום;הגלםחומריבעלויותשינויים;ח"מטבשערישינוי;החברהידיעלהמותקנותמהמערכותהחשמלצריכתהיקף;החברהידיעלכיוםהמוערכיםהחשמלבתעריפיהרעה;כלכלייםהמקרובתנאים

החברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.ב"וכיוצבעקבותהם(ויוטלו)שהוטלווהמגבלותאוקראינהרוסיהומלחמתהקורונהמשברהמשך;החשמלברשתותמספק
.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתיד

:להלןהמוצגיםלביאוריםמפנותבמצגתהמופיעות(5)עד(1)הפניות

1,568-ככוללבייזוםפרויקטים,כןכמו.וואט-מגה1,626ובייזוםמתקדםבפיתוח,וואט-מגה300-כ–הקמהולקראתבהקמה,וואט-מגה100-כלחיבורומוכניםמחובריםבפרויקטיםהחברהחלק(1)
.אותםרכשהטרםאךבלעדיותלחברהאליהםביחסאשר–וואט-מגה

ימומשוהאמוריםשהפרויקטיםוודאותכלאיןכייודגש.רכישתםהושלמהטרםאך,בלעדיתזכותלחברהקיימת12-ו,3,5בשקפיםהמוצגיםובייזוםמתקדםבפיתוחמהפרויקטיםלחלקביחסכייובהר(2)
,Hortencias:כדלהלןהםהאמוריםהפרויקטים.151MWילה'צ.120MW–פולין,1,297MW–איטליה:כדלקמןהםאלופרויקטיםהיקפי.החברהי"ע Esmaralda, Cahchiyuyo, Qanqina,5

.2פוליןופרויקטבסרדיניהפרויקטים

מופיעמסחריתבהפעלההנמצאהחלק01בשקף.החשמללחברתלחיבורוממתיניםהושלמההקמתםאשרוואט-מגה20-כבהיקףבישראלפרויקטיםכולל3,6,10,11בשקפים"לחיבורמוכן"המונח(3)
.בסוגריים

.2022-01-025494אסמכתא'מס,2022במרץ15מיוםודיווח2021-01-178518אסמכתא'מס,2021בדצמבר12מיוםדיווחראונוסףלפירוט.חתומיםהבנותומזכריחתומיםמימוןהסכמי(4)

כוללת2023לשנתהתחזית.(ספרד)(b)1ואליזרסאן1ה'אלצ,ויינה,קלספרה,אליזרסאן,בישראלגגות–הקמהולקראתבהקמה,חיבורולקראתמחובריםפרויקטיםכוללת2022לשנתהתחזית(5)
וכן(ספרד)2-3ה'אלצ,טולדו,מקיננזה,2אליזרסאן,3סאביואל–מתקדםפיתוחבסטאטוסהפרויקטיםכלאתוגם(הקמהולקראתבהקמה)1-2סאביואלפרויקטיאתגםהקודמותלשניםבנוסף

הפרויקטיםאתגםהקודמותלשניםבנוסףכוללת2024לשנתהתחזית.בישראלוואט-מגה10בהספקופרויקטילה'בצהפרויקטיםארבעתאת,(איטליה)פוליהדהוגרבינהפרנדינה,גנזאנו,מטרהאת
.מתקדםפיתוחבסטטוסהנמצא1פוליןפרויקטובנוסף2פוליןפרויקט,בישראלוואט-מגה30שלבהספקפרויקטים,(איטליה)סרדיניהפרויקטי,(ספרד)4-5ה'אלצ-בייזום

או שינוי כל תחזית ון תחזיות והערכות צופות פני עתיד הכלולות במצגת זו מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכ, כןכמו 
.או הערכה כאמור/לרבות היעדר מחויבת החברה בפרסום עדכון או שינוי של כל תחזית ו, או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת/ו
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וואט בהפעלה מסחרית ומוכנים -מגה120-כ
(3)לחיבור 

החברהוואט חלק -מגה100-כ

וואט בפיתוח מתקדם  -מגה3,073-כ
וייזום

(2)חלק החברה 1,626-כ

נוכחות מקומית ומערך  
מבוסס בשווקי היעד

ח "מיליארד ש1.6-כמימון של 
לפיתוח והקמת צבר פרויקטים  

1.6-קיים בהספק כולל של כ
(4)וואט-גיגה

צוות ותיק ומנוסה בעל יכולות יזמיות  
מוכחות בשוק האנרגיה המתחדשת 

יזמות וחדשנות  -תעודת זהות 

וואט בהקמה ולקראת הקמה-מגה630-כ
וואט חלק החברה-מגה300-כ
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4-2021רבעון 

ארועים משמעותיים בשנה החולפת

מזכרי הבנות למימון  •
והשקעה עם קרנות  

השקעות בינלאומיות וגוף
-ישראלי בהיקף כולל של כ

(4)מיליון אירו200

רכישת עשרות פרויקטים  •
איטליה ופולין  , בספרד

 1,300-כבהספק כולל של
וואט-מגה

•IPO+  הנפקה פרטית בהיקף כולל
ח"מיליון ש180-של כ

1-2021רבעון 

1-2022רבעון 

2-3-2021רבעון 

סיום הקמת מרבית פורטפוליו הגגות  •
וואט-מגה71-בהספק כולל של כ

כניסה לתחום האגירה בישראל וחתימה  •
על הסכמי מקרקעין

–ילה 'בחינת כניסה לשוק האנרגיה בצ•
בדיקות נאותות לרכישת פרויקטים בסך 

וואט-מגה151
ח "הנפקת אג•

מיליון  242-בסך כ
ח"ש

הפעלה מסחרית של •
פרויקט אליזארסן 

וואט-מגה50בהספק 
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השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

ספרד

1,362MW
(660MW)

צבר פרויקטים

ישראל

416MW
(365MW)

צבר פרויקטים

1,723MW(2)

(817MW)
צבר פרויקטים

170MW (2)

(119MW)
צבר פרויקטים

פולין  ילה'צאיטליה

151MW (2)

(71MW)
צבר  

פרויקטים

ל "פעילות החברה בארץ ובחו

חלק החברה בסוגריים. החזקה100%נתוני ההספק לפי 

2לביאורים ראה שקף 5



גורמי הצלחה

מהירות  01
השווקים נעים בקצב מהיר •

וההזדמנויות הולכות  
ופוחתות

ל  "פיתוח פרויקטים בחו•
מחייב קבלת החלטות וביצוע  

מהיר ומקצועי

המקומי  -הצוות המקצועי •
-יחד עם מטה החברה 

חייבים לעמוד ואף להקדים 
את קצב השוק

מימון   03
מימון פרויקט מקצועי  •

ותחרותי בשוק היעד הוא  
צבר אי למימוש תנ

פרויקטים משמעותי 
ואף מהווה חסם כניסה

סולאיר זכתה באמון •
מספר גופי מימון 

בין  , ל"ישראליים ובינ
היתר באמצעות שקיפות  

ועמידה בציפיות  
לאורך זמן

צמיחה 05
צמיחה גבוהקצב •

דורש גמישות ארגונית על מנת  
לתמוך מספר רב  

של עסקאות ופרויקטים במקביל

סולאיר היא במהותה רשת •
,  סקיילבילית של אנשי מקצוע

שותפים ויועצים הפועלים  
,  תכנוןבסינרגיה בהיבטי ה

המימון המשפט ועוד, התפעול

שוקהבנת 02
כניסה לשווקים  •

בינלאומיים מחייבת  
היכרות מוקדמת והבנה  

מלאה של  
תנאי השוק המקומי

לפני כניסה לשוק  •
בדיקות  החברה מבצעת 

יוצרת קשרים  , מעמיקות
מקומיים ומקיימת מעקב  

רצוף אחר השוק  
והתחרות  

יתרון יחסי 04
יצירת ערך עודף בשוק  •

תחרותי דורש יכולות  
לאורך ליבה מקצועיות 

שרשרת הערך  

מאפשר זיהוי  •
פוטנציאל ומימוש  

פרויקטים המצויים 
או /בשלב מוקדם ו

בעלי מורכבות גבוהה
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ח על מנת לקדם את צבר  "מיליארד ש1.6-החברה שיריינה הון וחוב בהיקף של כ
מחוברים ולקראת חיבור 1.8GW: 2023הפרויקטים אל יעד החברה לסוף 

ח"מש180גיוס הון בהיקף כולל של 

צמודה2.3%ח ריבית "מש242-ח "גיוס אג

ח לפרויקטי הגגות ואליזרסאן "מש350-כ

הון  

הלוואת פיתוח  

חוב בכיר

חוב תאגיד

הון ומזנין פרויקטלי

(4)בנק תשתיות אירופאי–ח "מש140-כ

ח להקמת פרויקטים בספרד ואיטליה "מש740-כ
(4)קרן השקעות אירופאית וחברות השקעה זרות, מגוף מוסדי ישראלי
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השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

צבר פרויקטים בישראל

הספק פרויקט/אסדרהסטטוס
מספר  

מערכות 

חלקה של  

סולאיר

צפי  

לחיבור

תעריף ממוצע  

ש"לקווט

(אגורות)

צפי עלויות 

הקמה 

יתרת הון עצמי 

להשקעה
EBITDAFFOהכנסות 

ח"מיליוני ש

מוכן / מחובר

(3)לחיבור

מונה נטו
5.2

(5.2)
48

(48)
96%

מחובר או 
מוכן  
לחיבור

44.4320433

תעריפיות
10.4

(8.3)
70

(60)
49%45420854

הליך תחרותי
54.6

(36.2)
60

(44)
90%23.71880191410

/  בהקמה

לקראת 

הקמה

+ תעריפיות 

צריכה עצמית
12100%202234400.50.40.3

בפיתוח  

מתקדם
101100%202334244644צריכה עצמית

בייזום

שקיעת אנרגיה  

1+2
702100%

2023-
2026

17-1830046201510

151100%17-18477543ישע

250180.1%17-18781118735336עיט

416.218588.2%1,4181751369870כ"סה

2לביאורים ראה שקף 8



וואט-מגה71-פרויקט הגגות –פרויקטים מניבים 

מיקום

רחבי ישראל 

סטטוס

(3)מחוברים ולקראת חיבור

הכנסות שנתיות

₪מיליון 32-כ

FFO

ח "מיליון ש17-כ

פוטנציאל להרחבה

הגדלת השדה והוספת אגירה

שנה                 23-ח ל"מש250מסגרת מימון של עד 
מחברת הפניקס  

(3)מהמערכות כבר הוקמו99%-כ. ישובים ברחבי הארץ50-מערכות בכ185פרויקט הגגות של סולאיר מקיף 

אסדרות
וואט מונה נטו-מגה5.2

וואט אסדרה תעריפית-מגה10.6
תחרותיוואט בהליך -מגה54.6

צריכה עצמית0.8

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד 9
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השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

ל"צבר פרויקטים בחו

פרויקטמדינהסטטוס
' מס

פרויקטים

הספק

(MW)

חלקה של  

סולאיר
צפי לחיבור

צפי עלויות 

הקמה

יתרת הון עצמי 

להשקעה
EBITDAFFOהכנסות

ח"מיליוני ש

מחובר

ספרד

Alizarsun15071.3%2022131 0 19 15 11 

בהקמה ולקראת  

הקמה

Alfonso El Sabio 1420047.4%2023487 0 71 56 42 

Alfonso El Sabio 2420047.4%2023487 0 71 56 42 

Alizarsun 1b1647.4%202214 2 2 2 1 

Calasparra&Villena (EI 10)24847.4%2022126 0 19 15 12 

Elche 115051.0%2022116 13 19 15 12 

Mequinenza (EI 11)312547.4%2023317 19 42 32 26 

פיתוח מתקדם  

ספרד

Alizarsun 215047.4%2023117 13 16 11 8 

Toledo (EI 14)113347.4%2023331 20 39 29 20 

Elche 2+3110047.4%2023232 25 31 23 17 

Alfonso El Sabio 3420047%2023487 4 59 45 32 

איטליה

Ferrandina (EI 7)57047.4%2023174 10 21 17 13 

Gravinia de Puglia (EI 6)114047.4%2023345 26 51 42 33 

Genzano Energia (EI 3)59947.4%2023244 17 29 23 16 

Matera Energia (EI 1)811747.4%2023294 22 36 29 21 

 Poland 115070.0%2024110 32 11 8 6פולין

ילה'צ

Cachiyuyo(1)15347.4%2023137 14 13.8106

Esmeralda(1) + Hortencias(1)*2847.4%202318 2 2 2 1 

Qanqina(1)19047.4%2023232 24 19 14 7 

ייזום  
ספרד

Elche 4+5210047.4%2024232 23 29 21 15 

Elche 6110047.4%2025232 23 29 23 17 

Sardeniaאיטליה (EI 12)(1)51,29747.4%20243,229 333 443 382 294 

 Poland 2*112070.0%2024285 86 27 20 15פולין

1,099890667 708 8,377-563,40648.9%כ"סה

12
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סטטוס הפעילות בספרד 

ספרד
1,362MW  (660MW)

החזקה100%זמינות על בסיס 

(חלק החברה בסוגריים)

2022התקדמות בפועל וצפי לשנת 

2וואט ברבעון -מגה105-צפי לתחילת הקמה פרוייקטים בהספק של כ

2022חיבור פרויקט אליזרסאן בתחילת 

בשלבי פיתוח מתקדמים  600MWרכישת צבר בסך 

הערכות להוספת מרכיבי אגירה למרבית הפרויקטים  
(טרם עודכן בתחזיות החברה)שבפיתוח 

שנים בפרויקט אליזרסן 3-שיפור הכנסות וקיבוען לכ

מדיניות
מאספקת  74%על פי תכנית אקלים משולבת המגובה בחוק על •

החשמל תסופק מאנרגיות מתחדשות  
2025-2030תכנית לסגירת התחנות הפחמיות והגרעיניות בשנים •
דחיפות גדולה באיחוד האירופי לצמצום התלות בגז הרוסי עקב  •

המלחמה באוקראינה

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד 13
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50MWp*פרויקט אליזרסאן תחילת הפעלה מסחרית 

מיקום

סרגוסה ספרד

סטטוס

בהפעלה מסחרית

הכנסות שנתיות

₪מיליון 19-כ

FFO

ח "מיליון ש11-כ

מימון

שנים16-ריבית קבועה ל

MWH-€34-שנים ב10-ל70%
MWH-€83.6-שנים ב3-לכ%25

פוטנציאל להרחבה

הגדלת השדה והוספת אגירה

מהתזרים הפנוי של הפרויקטים צפוי  84%-כ
להיכנס לחברה בשנים הקרובות עקב 

קדימות במפל התשלומים

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד 14
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בחבל  , דונם ועל גבי קרקע מורכבת ביותר900-הפרויקט המשתרע על פני כ(. 71.3%חלק החברה )וואט -מגה50-בהספק של כ, אליזרסאן-תחנת הכח הפוטו וולטאית 
הפרויקט הוא  . מ וכן תחנת השנאה לרשת ההולכה"ק8-תחנת הכח הסולארית הכוללת קו מתח עליון באורך של כ. חובר לרשת ההולכת החשמל בספרד, ארגון שבספרד

.2023וואט צפויים להתחבר עד סוף שנת -גיגה1-מתוכם כ, וואט הקיימים לחברה בספרד-מגה1,362-הראשון מתוך צבר פרויקטים של כ

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד 15



סטטוס הפעילות באיטליה 

1,723MW  (817MW)

החזקה100%זמינות על בסיס 

(חלק החברה בסוגריים)

(PAUR)פרויקטים הוגשה כבר בקשת האישור המאוחד 13עבור 
מהווה שלב אחרון לפני מוכנות להקמה

2022התקדמות בפועל וצפי לשנת 

צפי להוספת אגירה לפרויקטים 
קיים באיטליה מתווה לזמינות שאפשר תזרים כפול מהספק זמין 

ואנרגיה

(2)איטליה

מדיניות
מאספקת55%מאספקת 2030עד –יעד ממשלת איטליה •

החשמל תסופק מאנרגיות מתחדשות  
2030וואט בשנה עד -גיגה3-דורש התקנות של כ•
דחיפות גדולה באיחוד האירופי לצמצום התלות בגז הרוסי עקב  •

(מהגז באיטליה מיובא מרוסיה45%)המלחמה באוקראינה

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד
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כיווני התפתחות וטריטוריות נוספות 

o חיזוק ושילוב תחום המים והאגירה הסינרגטיים לתחום האנרגיה

oבחינה וניתוח לצורך הרחבת הפעילות למדינות נוספות.
,דירוג אשראי–כתנאי כניסה לטריטוריות חדשות כגון קריטריוני השקעה מחמירים 

עלויות ייצור חשמל אטרקטיביות ועוד, ברורה ותומכתרגולציה , מחירי חשמל גבוהים

o גיוון אפשרויות מכירת החשמל במדינות היעד מעבר למודל הPPA  הקיים

o  מתן דגש לפרויקטים בפיתוח מתקדם ולקראת הקמה

o  חיזוק יכולות ליבה והיערכות טרם שחיקת רווחיות בשווקי היעד

oשיתופי פעולה אסטרטגיים

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד
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שוק אנרגיה מתחדשת יציב וצומח

נמצאת בבדיקות נאותות לקראת החברה

וואט-מגה151-רכישה של כ

ילה 'צ:  כניסה לשוק חדש

2030מתחדשות עד 80%יעד •

2021-בהספק המותקן ב25%-גידול שנתי של כ•

2024מהתחנות הפחמיות עד 30%צפי לסגירת •

הסכמי רכישת אנרגיהאפשרות לחתימת

ארוכי טווח מול חברות הכרייה הפועלות 

בסמיכות לפרוייקטים

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד 18



שילוב אופטימלי של אגירת אנרגיה בפעילות החברה  

פיתוח מספר אתרי אגירה בעלי  
פוטנציאל גבוה בישראל

לקראת מכרז האגירה 

המערכתית שצפוי להתקיים  

2022במחצית השנייה של 

בחינת הוספת אגירה לפרויקטים 
ל"אותם החברה מפתחת בחו

אפשרות להגדלה משמעותית 

של תזרימי הפרויקט באמצעות

'שירותי רשת וארביטרז, זמינות

תהליך הפיתוח

ניסיון לחיזוי המגמות
בדגש  , הטכנולוגיות

ש  "על העלות לקווט
אגירה

בניית תרחישי הפעלה  
ומודלים כלכליים  

אופטימליים

ניתוח שווקים שונים  
עבור אסדרות ותנאי 

שוק מתאימים לאגירה

אופטימיזציה טכנית גודל 
מתקנים בהיבט הספק  

בחירת טכנולוגית  , ואנרגיה
אגירה  -תמהיל ייצור

איתור אתרים  
מתאימים להקמת  

המתקנים

החברה בחרה באגירה כאפיק אסטרטגי להפוך את האנרגיה מתחדשת להוות תחליף אטרקטיבי עבור רשת  
החשמל ועבור תעשיות עתירות אנרגיה שנדרשות להקטין ואף לאפס את חתימת הפליטות שלהן

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד
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דוח מצב פיננסי

20212020ח"אלפי ש

780,985462,376כ נכסים"סה

581,304405,007כ התחייבויות"סה

199,68157,369כ הון"סה

164,85711,941סך ההון המיוחס לבעלים של החברה

50.4%9.2%סולו, יחס הון עצמי למאזן

עיקרי דוח על המצב הכספי

2021דצמבר –תמצית מידע פיננסי 

20

22בחודש ינואר ( 'סדרה א)ח "הנפקת אג

ח  "מיליון ש242

קבועה מוצמדת 2.3%
המחירים לצרכןלמדד 

שנים 4.17
(נכון למועד פרסום הדוח)

שווי נקוב

סוג ריבית

מ"מח



תחזית הכנסות ונתונים פיננסיים מפרוייקטים על פני שנה
(5)(חלק החברה בסוגריים, ח"מיליוני ש)שלמה מייצגת 

21
השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

אלאהחברהבבעלותאינםאשרכאמורפרויקטיםשללרבותהחברהשלהכוללהפרויקטיםצברעלמבוססיםלעילהפיננסיתהתחזיתנתוני
שנהעלמבוססיםלעילהפיננסיתהתחזיתנתוני,כןכמו.אותםלרכוששלאתבחרהחברהשלבסוףוייתכן,לרכישתםבלעדיתאופציהלחברה
בההשנהמתחילתמחובריםהיוכאילו,השנהבמהלךלהתחברצפוייםאוהתחברואשרפרויקטיםבגיןהנםהנתונים,קרי.מייצגת
הפרויקטיםלמימושהסתברויותעלמבוססת,לעילהפיננסייםוהנתוניםההכנסותתחזית.הענייןלפי,הכנסותלהניביחלואוהחלו

,(RTB)להקמהמוכנותשללסטטוסהפרויקטלהגעתועדזהח"דופרסוםממועד,רבעוןכלעבור.החברהשלהקייםבצברהכלולים
תחזית,בהתאם."(ההסתברות":להלן)5%-במופחתתלוהמיוחסיםהפיננסייםלנתוניםבהתאםהפרויקטלהתממשותההסתברות

הצפוייםהפיננסייםבנתוניםפרויקטלכלהרלבנטיתההסתברותמהכפלתהמתקבלכסכוםמחושבים,לעילהפיננסייםוהנתוניםההכנסות
.לו

לחברה  . ח לצורך רכישת זכויות בפרויקטים"מיליוני ש108-החברה העמידה הלוואת בעלים לשותפיה בסך של כ, בנוסף לנתונים לעיל
.קדימות ביחס לחלק מהתזרים הפנוי של השותפים שתגדיל את חלקה האפקטיבי בתזרים שיתקבל מהפרויקטים עת חיבורם לרשת החשמל
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השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

פירוט תחזית ההכנסות ונתונים פיננסיים  
פרוייקטלים על פני שנה שלמה מייצגת

התפלגות חישוב

שנה מייצגת לפי סטטוס
הספק סטטוס

EBITDAFFOהכנסות 

ח "מיליוני ש

2022

121513728מוכן לחיבור/ מחובר

104403225לקראת הקמה/ בהקמה

225916953כ"סה

2023

121513728לחיבורמוכן /מחובר

629204161123לקראת הקמה/ בהקמה

1,105263203145פיתוח מתקדם

35865ייזום

1,890526407301כ"סה

2024

121513728מוכן לחיבור/ מחובר 

629204161123לקראת הקמה/ בהקמה

1,155272210150בפיתוח מתקדם

1,55315812189(2)ייזום

3,458685529390כ"סה

2לביאורים ראה שקף 22
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