
 

 

 

 

   2021תוצאות הרבעון השלישי לשנת אקונרג'י: 
 

  150-החברה בוחנת אפשרות לגיוס אג"ח להמרה בהיקף של כ
  ליון שקלימ

 
נתוני  גידול לעומת  35%, כ ואט ג'יגה 6.25 -עומד על כ פיתוחשב  צבר הפרויקטים

 2021ביולי    התשקיף
 

ג'יגה   2.1ג'יגה ואט )חלק החברה  3.2  -תחבר כ צופה החברה כי  2024מתוכם עד שנת 
 ואט( 
 

ג'יגה   1.1 -פרויקטים בהיקף של כיהיו מוכנים להקמה  בתוך כשנההחברה צופה כי 
   מגה וואט(  600-ואט )חלק החברה כ 

  -( והאירומיליון  53 -מיליון יורו )חלק החברה כ 108 - ההכנסות הצפויות מהם של כ

EBITDA (  אירומיליון  42.3-מיליון יורו )חלק החברה כ  88.3  -של כ 
 

מיליון   232-יעמדו ההכנסות על כ 2025כי בשנת  , על בסיס הצבר הקיים, החברה צופה

 מיליון אירו  121.5  -על כ FFO  - והמיליון אירו  189.1 -על כ  EBITDA -, האירו 
 

מגה ואט כבר    770 -אקונרג'י מתמקדת בכניסה משמעותית לתחום האגירה באנגליה  
 בפיתוח בשלבים שונים 

 
רכישת מניות חברה רומנית אשר מחזיקה בזכויות להקמת מתקן  החברה השלימה 

פרויקט  , זהו הנופר אנרג'ימגה ואט בשותפות עם חברת   155  –סולארי בהספק של כ
והקמתו צפויה  הגדול ביותר ברומניה נכון להיוםוולטאי המאושר להקמה  -הפוטו

גם תספק שירותי  אקונרג'י  .2022בסוף רבעון רביעי  וחיבורו 2022בתחילת שנת 
 עד חיבורו לרשת ושירותי ניהול הפרויקט לאחר חיבורו. הקמת הפרויקט 

 
 

מתחדשת   אנרגיה  לציבור    (ECNRאקנר/  :)סימולאקונרג'י  הראשונה  המניות  הנפקת  את  השלימה 

(IPO ) ובוחנת כעת גיוס ראשון של אג"ח להמרה. מיליון ש"ח  150  -וגייסה כבחודש יולי 

 

כ ממשיכה  החברה   הדוח  למועד  שנכון  כך  הפרויקטים  צבר  בשלב    1.1  -בקידום  נמצאים  ואט  ג'יגה 

לעומת התשקיף( ובנוסף גדל אף צבר הפרויקטים ונכון למועד הדוח    71%  -)גידול של כ הקמה  שלקראת  

 ג'יגה ואט במועד פרסום התשקיף.  4.5 -ג'יגה ואט לעומת כ 6.2 -הוא עומד על כ

 

תחום  ב  החלה לפעול בנוסף להתפתחות והתקדמות הצבר, אקונרג'י    -   כניסה לתחום האגירה באנגליה

החברה   עצמאית.  אגירה  עסקי  כמודל  וכן  בפיתוח  שנמצאים  חשמל  לייצור  פרויקטים  לצד  האגירה 
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מתמקדת בתחום זה באנגליה, מדינה בה קיימת רגולציה תומכת למתקנים מסוג זה ולאור הערכתה  

 של החברה להיותה של אנגליה המדינה המתקדמת ביותר בתחום זה באירופה.  

,  2022ואט פרויקטי אגירה במהלך  -ג'יגה 1.7  -כוללות צפי להקמה של כ של אנגליה  התחזיות העדכניות  

 ט פרויקטים הנמצאים בפיתוח.  וא- ג'יגה 7 -לצד כ

החברה החלה בפיתוח פרויקטים באמצעות צוות הפיתוח המקומי שלה וכמו כן מנהלת משאים ומתנים  

פיתוח שונים.   לגבי פרויקטי אגירה בשלבי  פיתוח משותפים עם מפתחים מקומיים  לחתימת הסכמי 

הם פרויקטים של ואט  -המג  360, מתוכם כ  ואט-מגה  770  -פרויקטים בהיקף של כ  מפתחתהחברה  

-Co)   מגה ואט משולבים בפרוייקטים הסולארים אותם החברה כבר מפתחת  410  -כאגירה עצמאית ו

Location).  2022פרוייקטים אלו כבר במהלך חלק מהחברה צופה כי תחל בהקמות . 

 

לרכישת מלוא  על הסכם מחייב    אנרגיהנופר    חתמה בשותפות עםהחברה    –ברומניה    Ratestiעסקת  

בין  אשר יוחזק בחלקים שווים  מגה ואט    155  בהספק חזוי שלשברומניה    Ratesti   הזכויות בפרויקט

.  2022מועד תחילת הפעלה צפויה עד סוף  ו  2022הצדדים. החברה מתכננת תחילת הקמה ברבעון ראשון  

עבור    שירותי ניהול הקמת הפרויקטהחברה התקשרה עם נופר בהסכמים לפיהם החברה תספק  בנוסף,  

ניהול ופיקוח הבניה  ,  PPAסגירת מימון בנקאי והסכם  ,  O&Mו    EPCכולל סגירת הסכמי  ה  הצדדים,

 שנים.   10לתקופה של לפחות הפרויקט ניהול הסכם וכמו כן, 

 

 :2021של שנת  ולתשעת החודשים הראשונים לרבעון השלישיתמצית נתונים 

 . טרם משתקפת פעילות החברה בנתונים הכספיים, נכון לתקופת הדוח

 

שירותים   ממתן  השנהההכנסות  בכ  מתחילת  כ   אירואלף    552  -הסתכמו  אירו    267    -לעומת  אלף 

נובע  המקביל  בתקופה  הגידול  אשתקד,  השה  הסכם  עם  ימכניסת  ביולי    UBSרותים    2020לתוקף 

 שנים.  10לתקופה של 

אלף אירו ברבעון המקביל    118   -אלף אירו לעומת כ  130  -הסתכמו בכ  ההכנסות ממתן שירותים ברבעון

 אשתקד.

 

הפסד  אלף אירו לעומת    8,048  - הסתכם בכ  מתחילת השנההמניות של החברה  ההפסד המיוחס לבעלי  

אירו בתקופה המקבילה אשתקד.  99  -כשל   ב  אלף  נובע מעליה  ההפסד  כתוצאה   שכר  הוצאותעיקר 

 . וגידול במספר העובדים ורישום הוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניותמהרחבת הפעילות  

  12  -של כ  רווחאלף אירו לעומת    5,992  -הסתכם בכ  ברבעוןההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה  

אירו   עיקר  המקביל   ברבעוןאלף  מהרחבת    אשתקד.  כתוצאה  שכר  בהוצאות  מעליה  נובע  ההפסד 

 . העובדים ורישום הוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניותהפעילות וגידול במספר 

 

אנו ממשיכים בפיתוח החברה  " , מסר:ואחד משני מייסדי החברה  אקונרג'י מנכ"ל,  אייל פודהורצר

  פרויקט בתקופה האחרונה השגנו שני יעדים משמעותיים, האחד  .  עליה הצהרנובהתאם לאסטרטגיה  

 Ratestiוהשלמת עסקת    והשני,  אגירה ראשון באנגליה, אשר מהווה דריסת רגל בתחום צומח וחשוב
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  פועלים   הטורייהצוותים המקומיים של החברה בכל טרשברומניה בשותפות עם חברת נופר. במקביל  

 של החברה."  םאת צבר הפרויקטיללא הרף על מנת לקדם ולהגדיל 

  
 אודות אקונרג'י

המתחדשת   האנרגיה  בתחום  והמובילות  הוותיקות  מהחברות  הינה  מתחדשת  אנרגיה  אקונרג'י 

  באיתור, פיתוח, רכישה וניהול של פרויקטים.   יםניסיון ומוניטין מוכחצוות בין לאומי ובאירופה, בעלת  

תופי פעולה אסטרטגיים עם קרנות מובילות בעולם המשקיעות בפרויקטים של אקונרג'י  לחברה גם שי

 .Rgreen Investפתית וקרן התשתיות הצר  UBSכדוגמת קרן התשתיות של בנק

במספר    ג'יגה וואט הנמצאים בשלבי פיתוח והקמה שונים  6  כ  חברה צבר פרויקטים בהיקף שלבבעלות ה 

 שווקים כולל איטליה, ספרד, אנגליה, רומניה ופולין. 

 


