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הערךניירותשללציבורהצעהמהווהאינהזומצגת.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא"(החברה)"מ"בעמתחדשתאנרגיהי'אקונרגאתלהציגזומצגתמטרת

זומצגת.כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו,החברהשלערךניירותשללמכירהאולרכישהכהצעהלפרשהואין,בחברהלהשקעההצעהאוהחברהשל

.30.9.2021ביוםשהסתייםהשלישילרבעוןהחברהשלהכספייםהדוחותפרסוםבמסגרתהחברהעסקישלושיווקיתאינפורמטיבית,עקרוניתהצגהמהווה

החברהדיווחי,המשלימהובהודעההחברהבתשקיףלעייןהצורךאתלהחליףנועדהאינהוהיא,בלבדנוחותלמטרות,בתמציתמוצגבמצגתהכלולהמידע

דעתחוותאוהמלצהמהווהואינו,"להשקעהייעוץמתן"אוהשקעההחלטתלקבלתבסיסמהווהאינוהמידע,כןכמו.החברהשלהכספייםבדוחותיהאו/ו

אודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכן,כדיןמורשה,בהשקעותמומחהגוףידיעלמקצועיוייעוץעצמאיתבדיקהבמקוםבאואינוהשקעהלכדאיותבאשר

אינוזהמידע.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת.פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוחלאיסוף

במועדהחברההנהלתבידישהיווהנתוניםהמידעבסיסעלשנעשו,החברההנהלתוהערכותציפיות,אומדנים,תחזיות,אינפורמציהעלמבוססוהואודאי

אחראיתאינההיאכןועל,עצמאיבאופןהחברהי"עאומתלאשתוכנם,שוניםגופיםי"עשפורסמונתוניםעלהסתמכותבאמצעותלרבות)זומצגתעריכת

ודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםלענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםאומדניםאו/והערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.(לנכונותם

איאווהתממשותומראשמדויקתלהערכהניתןבלתיזהמידע.מראשלהעריכםביכולתהאיןואשרהחברהבשליטתשאינםמגורמיםוהמושפעים

,פעילותהעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרביןתושפעהתממשותו

.זוהמצגתהמופיעהמידענכונותאודיוק,לשלמותביחסמתחייבתאומצהירהאינההחברה.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרלהערכהניתניםאינםאשר

.זובמצגתהמובאבמידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותישאולאבההמניותובעליבהמשרהנושאי,עובדיה,החברה

ייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעלכלמומלץ.בחברהלהשקעהכלשהואחרייעוץאוכלכלי,מיסויי,פיננסי,משפטיייעוץמהווהאינוזובמצגתהאמור

,הכלכליבמצבעתידישינוילכלאחראיתאינההחברה.המיסויומצבובנתוניוהמתחשבמסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכה

או/ואירועיםשישקפומנתעלבמצגתהנכללותהערכותאו/ותחזיותלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברה.ועסקיהלקבוצההנוגעהמשפטיאוהפיננסי

בפרויקטיםהנכללוואט-המגהכמותבדברבמצגתהמובאיםהנתונים,אחרתבמפורשנאמראםאלא,כי,יובהר.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבות

הפרויקטיםהיקףכי,יובהרכןכמו.ופרויקטפרויקטבכלהקבוצהשלהיחסילחלקהביחסולא(100%)בכללותםלפרויקטיםביחסניתנים,הקבוצהשל

.DCבמונחיהינוהמצוין
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פעילות מקומית משמעותית

-מדינות באירופה 5ב 

,רומניה, אנגליה, איטליה

פולין וספרד

71%גידול משמעותי של כ 

בפרויקטים לקראת הקמה

ח אחרון "מהתשקיף לדו

MW 1,162כ "לסה

מהחברות הוותיקות והמובילות  

בתחום האנרגיה המתחדשת  

ניסיון ומוניטין מוכחים  , באירופה

רכישה  , הקמה, בפיתוח

וניהול פרויקטים

תעודת זהות והתפתחויות אחרונות

שיתופי פעולה ארוכי טווח עם

–שותפים אסטרטגיים 

י'הכנסות משמעותיות לאקונרג

החברה נכנסה בצורה

לתחום האגירהמשמעותית 

ופועלת לפיתוח באנגליה 

ואט פרויקטים-מגה770כ 

בשלבי פיתוח שונים

גידול משמעותי בצבר פרויקטים  

5,256-של החברה לבפיתוח 

לא כולל את פרויקטי , ואט-מגה

האגירה שהחברה מפתחת



אבני דרך

Q3 2021

2020

2018

2016-2018

2015-2016

2011-2014

2009

סך ההשקעה שביצעו והובילו בעלי השליטה ביחד עם שותפיהם

מיליון אירו   434-בישראל ובעולם בעשור האחרון הסתכמה בכ

(מיליון אירו חוב בנקאי311-מיליון אירו הון עצמי וכ123-מהם כ)

בין היזמים הראשונים לבצע ייזום

פרויקטים של אנרגיה מתחדשת

את50%הכניסו כשותף , בארץ

חברת סאנפלאואר

רכישת פרוטפוליו וביצוע מימון

מחדש בתנאים משופרים

לפרויקטים באמצעות גיוס הון וחוב

מיליון אירו ממשקיעים130של 

ומהבנק הגדול באיטליה  

מיליון150-כ, מכירת פורטפוליו

קרן השקעות, Solare EF-ל, אירו

בתחום האנרגיה המתחדשת

3הגדולה באיטליה ברווח של פי 

על ההון

UBSעסקת 
השקעה בפרויקטים באיטליה

הליוס וקרן נוי  , בשיתוף עם אנלייט

מיליון אירו  130-בהיקף של כ

י  'בהובלת אקונרג

השקעה בפרויקטים באיטליה בהיקף 

בשותפות עם מיליון אירו 167של כ 

InvestRgreen-וEquitixקרנות 

י'בהובלת אקונרג

4

גיוס הון ראשוני בבורסה

מיליון ש״ח150-א בסך כ"בת

Q4 2021

תחילת הקמה של פרויקט

Ratesti ,הפרויקט הגדול

155ברומניה בהיקף של 

.ואט-מגה



גוף המנהל ,UBS ASSET MANAGEMENTקרן התשתיות של

.  י'משקיעה באופן בלעדי באיטליה בפרויקטים של אקונרג, מיליארד אירו928

UBS אירו בשלב הראשון להקמת הפורטפוליו הראשון' מ100מעמידה כ

ואט-מגה450כ , י באיטליה'של אקונרג

Rgreenקרן  Investהמנהלת יותר ממיליארד אירו נכסים, הצרפתית

השקעה באותו פורטפוליו50%בתחום האנרגיה המתחדשת מצטרפת ב 

אירו' מ100השקעה של כ , UBSיחד עם 

י גם נכנסה להסכמי ניהול הקמה של'אקונרג, בנוסף לפיתוח הפרויקטים

שנים לפחות עבור הצדדים10הפרויקטים וניהול הנכסים לתקופה של 

מגה וואט עד 300-צפי לחיבור והקמות פרוייקטים תחת השותפות של כ

.  2022סוף שנת 

שותפויות אסטרטגיות

5

Rgreenו UBSפירוט הכנסות צפויות לחברה מהסכמי Invest*

2022

הכנסות משירותים

20232024

הכנסות מייזום

סה״כ

במיליוני אירו

2.24.24.0

12.527.34.1

14.731.58.1

סה״כ

10.4

43.9

54.3

מידע צופה פני עתיד*



צוות ההנהלה

שנה  12-ניסיון של של למעלה מ
ביקורת, בתחום החשבונאות

EY: ומיסוי בחברות מובילות כגון 

גאוטהמיטל 
מנהלת כספים

כיהן בעבר בתפקיד ראש אופרציה  
WiseEnergyבאיטליה של חברת 

טרוגליוזפה'גו
אירופה, EPCדירקטור 

,  אוסול'גשנים את חברת 10ניהל 
חברת מתן שירותים לחברות אנרגיה 

מתחדשת באיטליה

ויטאלוניאנריקו 
דירקטור טכני ומנהל פיתוח איטליה

שנים בניהול15-ניסיון של למעלה מ
,ותפעול פיננסי בתחום החשבונאות

הבריטית JLTביקורת ומיסוי בחברת

ח"רו, יורי מיור
חשבת ראשית

שנים בתפקיד דירקטורית10ניסיון של 
תחום אנרגיה בבנקפרויקטלימימון 

Bayernהגרמני בלונדון

מרציו-מריה די
פרויקטלידירקטורית מימון 

שנים בפיתוח עסקי בתחום15ניסיון של 
,  במדינות רבות באירופה

.GEבחברות מובילות כגון 

פצ׳ינוטימרקו 
דירקטור פיתוח עסקי

וולף דיטריך
דירקטור פיתוח אנגליה ואירופה

בעבר היה בתפקידי ניהול בכירים  
אחת מחברות, -Solarcenturyב

האנרגיה מתחדשת הגדולות באירופה

יואב שפירא
ל"דירקטור ומשנה למנכ

ניסיון משמעותי בשוק האנרגיות  
שנים 12-המתחדשות של למעלה מ

אקונרג׳יבהובלת 
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.מנהל את החברה לאורך שנות פעילותה
שנים ניסיון בתחום12-למעלה מ

האנרגיה המתחדשת

פודהורצראייל 
יו״ר ומנכ״ל



מנהלת את פעילות השוק

בעבר ניהלה את. בספרד

הפיתוח העסקי בספרד

, לחברות ענק בתחום

Lightsource-BP וSolarig

מנהלת את פעילות 

אקונרג׳י בספרד

לוסיה בלנקו

ניהול מקומי של מגזרי הפעילות-י 'אקונרג

ספרד, מנהלת מדינה

ספרד

שנים10בעבר במשך 

דירקטור פיתוח פרויקטים

, ENELברומניה של חברת 

חברת החשמל האיטלקית

אנשי4צוות רומניה מונה 

פיתוח וניהול פרויקטים

ה'בוגדן אסאנצ

רומניה, מנהל מדינה

, מק הוא בעל ניסיון רב'פז

בפיתוח פרויקטי  , שנים10-כ

אנרגיה מתחדשת בפולין  

וניהול צוותי פיתוח בתחום

אנשי9צוות פולין מונה 

פיתוח וניהול פרויקטים

מק זלינסקי'פז

פולין, מנהל צוות פיתוח

רומניה פולין

בעבר מנהל פיתוח בחברת

Lightsource-BP,אחראי

על פיתוח קרקעות לפרויקטים  

יגה ואט'ג-1.9בהיקף של כ

אנשי4צוות אנגליה מונה 

פיתוח וניהול פרויקטים

פיליפ פייטמן

אנגליה, מנהל צוות פיתוח

אנגליה

בעבר מהנדס בכיר ומנהל

צוותי הקמה ותפעול של

גז באיטליה-מתקני ביו

ובמדינות נוספות בעולם

אנשי8צוות איטליה מונה 

פיתוח וניהול פרויקטים

לוקה טאליה

איטליה, מנהל אופרציה

איטליה

7

:פעילה מקומית באופן מלא בכל אחד משווקי הפעילות י'אקונרג

: צוות העוסק בפיתוח פרויקטים הכולל 

סגירת הסכמי קרקעות/ מהנדסי חשמל ואנשי פיתוח עסקי , מנהלי פיתוח

פיקוח בנייה ובטיחות וגהות, צוות ניהול והקמת פרויקטים הכולל ניהול הקמה 

צוות ניהול נכסים שוטף לפרויקטים הפעילים לאחר הקמה



יתרונות הפעילות המקומית  

8

י'אקונרגהפעילות המקומית המקצועית של 

:מעניקה לה יתרון תחרותי ברור , בכל שוק

עלויות פיתוח פרויקטים

נמוכות משמעותית

גישה טובה יותר לפרויקטים

פיתוח עסקי–איכותיים 

הסתברות הצלחה גבוהה להשלמת  

פיתוח הפרויקטים והקמתם

טרקרעם ( כולל פיתוח) PVעלות הקמה כוללת לפרויקט

,אירו למגה ואט550,000-חד צירי של כ

נמוך משמעותית מהממוצע בשוק בזכות שליטה בכל

שרשרת הערך

תשואה עודפת ברמת הפרויקט

לעומת הממוצע בשוק



רגולציה תומכת בכל איזורי הפעילות

2050יעד המדינה לשנת 2030יעד המדינה לשנת )0202שנת (אחוז ייצור אנרגיות מתחדשות מסה״כ ייצור חשמל 

37%55%-

%2838%70%

44%70%100%

15%31%-

15%32%-

איטליה

אנגליה

ספרד

רומניה

פולין

9



מערכות בייזום מקדמי

מערכות ברישוי

מערכות בהקמה או לקראת הקמה

2,354MW

MW 5,256כ"סה

MWבםהמספרי*

פריסה גיאוגרפית ושלבי פיתוח-פרויקטים בפיתוח 

1,740MW

1,162MW

1,970MW
569MW

1,361MW

894MW

462MW

412

50

ספרד
פרויקטים8

14

1,009

337

איטליה
פרויקטים126

1271

336

363

רומניה
פרויקטים17

442

127

פולין
פרויקטים23

215

267

412

אנגליה
פרויקטים35

770MW
אגירה

10



התפתחות-כ פרויקטים בפיתוח "סה

1,965MW

1,938MW

679MW

4,582MW

2,354MW

1,740MW

1,162MW

5,256MW

MW770אגירה 

נכון למועד פרסום

(MW)7.7.21התשקיף 

נכון למועד פרסום 

(MW)הדוח

מערכות לקראת הקמהמערכות ברישוימערכות בייזום מקדמי

בצבר הפרויקטים בפיתוח של( מגה וואט674כ )15%גידול של כ 

החברה מאז פרסום התשקיף

בהיקף מערכות לקראת הקמה( מגה וואט483כ )71%גידול של כ 

אשר נמצאות בהליך רישוי מתקדם והחברה צופה כי הן יהיו

חודשים12מוכנות להקמה בתוך תקופה של עד 

ירה באנגליה בפיתוחמגה וואט  אג 770צבר פרויקטים של , בנוסף
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המספרים הכספיים באלפי אירו-(1)פרויקטים לקראת הקמה

26,703Q2-Q4/22פרויקטים 52צבר של

Ratesti11,850Q4/22

Oradea6,996Q4/22

Parau PV6,996Q4/22

Scurtu Mare 3,709

Mihailesti4,577

Bobicesti2,107

Melinesti-Goesti1,787

Iancu Jianu

290.9

155.0

83.0

87.0

44.0

54.3

25.0

21.2

38.2

5%

50%

(2)50%

31,926

14,770

8,318

8,318

4,409

5,442

2,505

2,125

3,8283,220

איטליה

רומניה

12

183,265

98,000

51,460

54,810

30,360

32,309

14,875

12,614

22,729

Q4/22

Q4/22

Q4/22

Q4/22

מידע צופה פני עתיד( 1)

.חודשים 12פרויקטים אשר נמצאים בהליך רישוי מתקדם והחברה צופה כי הם יהיו מוכנים להקמה בתוך תקופה של עד –פרויקטים לקראת הקמה ( 1)

.  בפרויקטי החברה ברומניה תחת ניהולה50%החברה מעריכה צירוף שותף ( 2)

.ולא לפי חלקה של החברה100%מוצגות בטבלה שלעיל לפי EBITDA-הכנסות חזויות ו, עלויות הקמה( 3)

.חזויות לחמש שנים ראשונות של הפעלהEBITDA-ממוצע הכנסות ו( 4)

חלק החברהMWpהספק מותקן הפרוייקטשם 
הכנסות  

EBITDA(3)(4)(  4()3)חזויות
סך עלויות הקמה  

)3)חזויות מדינה

Q4/22

(2)50%

(2)50%

(2)50%

(2)50%

(2)50%

(2)50%

(1)תאריך חיבור צפוי



המשך-המספרים הכספיים באלפי אירו-(1)פרויקטים לקראת הקמה

(1)תאריך חיבור צפויחלק החברהMWpהספק מותקן הפרוייקטשם  מדינה

Marbrumau I

1,131.1107,966€ 88,335€ 

600.9€ 52,77842,345€ 

סה״כ

כ חלק החברה"סה
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€ 366,363

Park FarmQ4/22

Hamer Warren

Leighton RoadQ4/22

Low FarmQ4/22 אנגליה

Hayton House FarmQ4/22

Lightrock pipeline 

Woolpots Farm
Q4/22

Swangate Storage

60.0

24.0

18.5

18.0

59.0

53.0

50.0

50.0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3,945

1,578

1,217

1,184

3,880

3,485

5,638

5,398

3,009

1,204

928

903

2,959

2,658

4,118

4,608Q4/22 ספרד

39,600

15,840

11,008

10,710

35,105

31,535

31,000

32,987

MWpהספק מותקן סה״כ המדינות
הכנסות  

EBITDA(3)(4)(  4()3)חזויות
סך עלויות הקמה  

)3)חזויות

Q3/22

Q4/22

Marbrumau I

מידע צופה פני עתיד( 1)

.חודשים 12פרויקטים אשר נמצאים בהליך רישוי מתקדם והחברה צופה כי הם יהיו מוכנים להקמה בתוך תקופה של עד –פרויקטים לקראת הקמה ( 1)

.  בפרויקטי החברה ברומניה תחת ניהולה50%החברה מעריכה צירוף שותף ( 2)

.ולא לפי חלקה של החברה100%מוצגות בטבלה שלעיל לפי EBITDA-הכנסות חזויות ו, עלויות הקמה( 3)

.חזויות לחמש שנים ראשונות של הפעלהEBITDA-ממוצע הכנסות ו( 4)

€ 708,205

הכנסות  
EBITDA(3)(4)(  4()3)חזויות

סך עלויות הקמה  
)3)חזויות



תחזית חיבור פרוייקטים והשקעות על בסיס צבר קיים

2,119MW

3,236MW

1,120

1,117

999

2022 2023 2024

(*100%במונחי ) MW-ב2024תחזית חיבור עד 

-MW**:ב2024סה״כ תחזית חיבור עד 

272

272

100%

פולין

3,236

2,126

סה״כ

1,089

447

41%

איטליה

630

630

100%

אנגליה

1,036

568

55%

רומניה

210

210

100%

ספרד

סה״כ תחזית חיבור

חלק החברה בחיבור

%-חלק החברה ב

תחזית זו לוקחת. התחזית הינה על בסיס צבר הפרויקטים הקיים* 

.בחשבון את הנחות הסתברויות ההצלחה של הפרויקטים בפיתוח

.ברומניה%50בהנחה של הכנסת שותף , על בסיס חלק החברה** 

מידע צופה פני עתיד*
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חלוצת תחום האגירה ביבשת אירופה-אנגליה  

Total installed capacity

GW

2021 2030 2040 2050

Aurora Energy Research: מקור*

Total change

2021-2050

Flexible

+545

Renewables

+249

Baseload

-56%

לעומת%50מקורות מזהמים צפויים לקטון ב 2050ל 2021בין 

%550במקורות אנרגיה מתחדשת ושל %250גידול של כ 

)כולל בעיקר אגירה(במקורות אנרגיה גמישים 

שוק האגירה באנגליה צפוי להכפיל את עצמו בשנה הקרובה

.יגה ואט בלבד'ג1.2כיום עומד על  -

ולכן, 2050אנגליה הינה יבואנית נטו של אנרגיה לפחות עד שנת 

חייבת לפתח בשנים הקרובות מקורות אנרגיה מתחדשת ואגירה

.כדי להפחית את תלותה במדינות המייצאות לה אנרגיה

מבנה רשת החשמל באנגליה הוא-תמיכה של רשת ההולכה 

משוכלל והרגולציה תומכת ומאפשרת פיתוח מהיר של

.תחנות אגירה לצד מודלים כלכליים וסוגי הכנסות שונים

15



המודל העסקי–אגירה באנגליה 

Daily price spreads (daily max price - min price)

£/MWh (real 2019)

Average 2015-2020 2030 2040

Summer average Winter average
Aurora Energy Research: מקור*

:מודל הכנסות מאגירה בשוק האנגלי מבוסס בעיקר על שני סוגי הכנסות

פלטפורמה למסחר בחשמל המאפשרת  -אופטימיזצית מחירים 
.  הטענת הבטריות בשעות שפל ופריקתן בשעות עומס

שירות ייצוב תדר הרשת אשר נפגע כתוצאה מגידול חד–ייצוב תדר 
.באנרגיות מתחדשות ומאפשר איזון ביקוש והיצע בנקודות זמן נתונות

פערי מחירי החשמל ברשת ברמה היומית, כפי שניתן לראות בגרף

:השנים הבאות כתוצאה מ20צפויים לגדול משמעותית במהלך 

גידול משמעותי בייצור אנרגיות מתחדשות מתוך סל הייצור

גידול במחירי הקצה של החשמל הנקבעים על ידי ייצור בגז 

16



י נכנסת כשחקן משמעותי לתחום האגירה באנגליה 'אקונרג

:*התפלגות הפרויקטים על פי סטטוס פיתוח וסוג פרויקט

אגירהפרויקטי

אגירה עצמאיתפרויקטי(MW)באנגליה 

פרויקטים קיימים בפיתוח

מיקום משותף עם-החברה 

סה״כPVפרויקטי

50110160לקראת הקמה

100130230

210170380

360410770

רישוי

ייזום מקדמי

סה״כ אגירה אנגליה

מידע צופה פני עתיד*

י יש צבר פרויקטי אגירה קיים בפיתוח באנגליה'לאקונרג

מגה ואט  770-של כ

:תצורות2י מפתחת פרויקטי אגירה ב 'אקונרג

ורוחPVיחד עם פרויקטי ה Co-Locationכפרויקטי 

ייצור סינרגיה משמעותית גם–שהחברה מפתחת 

בנקודת חיבור לרשת משותפת וגם בחיסכון

משמעותי בעלויות משותפות  

כפרויקטי אגירה עצמאיים התומכים ברשת החשמל 

פיתוח מקומי משמעותי ומנוסהצוותי'לאקונרג: צוות ניהול

עם ניסיון מוכח בתחום האגירה וגישה לנקודות חיבור

.  איכותיות לרשת

Joshua Murphy-אנגליה  ' מנהל אגירה אקונרגי-

עיצוב וניהול הקמת פרויקטים, מומחה בתחום פיתוח

שימש מספר שנים, בעיקר בתחום האגירה, באנגליה

SMAכמנהל צוות הנדסי בתחום בחברת 

פרויקטים ראשונים בתחוםבהקמת בכוונת החברה להתחיל 

2022האגירה במהלך החציון הראשון של שנת 
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באנגליה 50MWפרויקט אגירה 

Yorkshire-מיקום 

בעל רישיון ואישורי חיבור לרשת, הפרויקט מוכן להקמה

שנים אופציה  10+ שנה 25-הסכם חכירת קרקע 

 Q4-21במהלך( עדכון טכנולוגיות מתקדמות)הליך עיצוב מחדש טכני 

 Q3-22במהלך CODצפי חיבור לרשת

(:  חיבור לרשת והוצאות פיתוח, EPCכולל ) CAPEXכ השקעה"סה

ואט  -אירו למגהK430-470כ 

ואט-אירו למגהK90-110: הכנסות שנתיות צפויות

8-10%: צפויה( ללא מינוף)פרויקטאלי  IRRתשואת

התשואה מניחה עלויות תפעול ועלות החלפת בטריות

שנים  10לאחר 

:*נתונים פיננסיים

.בצמוד לנקודת החיבור לרשת החשמל, מיקום הפרויקט

18

הנתונים מתייחסים למערכת אגירה של שעה אחת* 

מידע צופה פני עתיד



מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות הערך*

ללא שכבת מימון נוספת ברמת החברה, 50-60%בהנחת מימון פרויקטאלי של כ *

ברומניה50%בהנחה של הכנסת שותף , על בסיס חלק החברה*

FFOEBITDAתזרימי הכנסות

7.2

6.8

57.5

10.0

58.1

0.2

8.7

109.

0

8.0

6.5

156.

2

(במיליוני אירו)חלק החברה -תזרים מזומנים חזוי 

44.9 38.4
20

9.2

74.1

146.7

224.1

6.9

7

11.2

7.7

2022 2023 2024 2025

מייזום ופיתוח פרוייקטים ממכירת חשמל ממכירת שירותים

60.9

119.5

178

231.8

54.9

102.4

147.8

189.1

2022 2023 2024 2025

44.3

71.4

98.2

121.5

2022 2023 2024 2025
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פיזור גבוה של , כמו כן. מיליון אירו ברמת וודאות גבוהה במהלך השלוש השנים הקרובות50-הכנסות של כ-UBSהסכם 
*פרוייקטים באיטליה תחת אותו הסכם 50מעל 

דמי ניהול לעבודות הקמת  , דמי יזמות פיתוח הפרוייקטים, מכירת חשמל בפרוייקטים בבעלות-תזרימי הכנסות מגוונים 
.ברמת הפרויקט' מהשותפים המשקיעים עם אקונרגי(  (Asset Managementודמי ניהול הנכסים( EPCm)הפרוייקטים 

י האופציה בכל 'לאקונרג–י בשלבי פיתוח שונים הם בבעלות החברה 'אקונרגפרוייקטיכל -בעלות מלאה של הפרויקטים 
יצירת תזרים  –UBSאו להכניס שותף במודל /נקודת זמן למכור חלק מהפרויקטים בשלב מוכנות לבניה או פיתוח מתקדם ו

.משמעותי לחברה

או  /יגה ואט פרויקטים מחוברים לרשת ו'ג1תחזיק מעל 2022החברה מעריכה כי עד סוף -פורטפוליו משמעותי בהקמה 
*                       וואט חלק החברה -מגה600מתוכם מעל , בהקמה

(כל אחת50%)מ "י בע'י יחד עם חברת נופר אנרג'השלימה אקונרג, 2021בתחילת חודש נובמבר •

.מגה ואט ברומניה155-את רכישת מלוא הזכויות להקמת פרוייקט סולארי של כ

.שנים10י תספק את שירותי ניהול הקמת הפרויקט וכן שירות ניהול נכסים לתקופה של 'אקונרג•

2022עד סוף רבעון רביעי שנת ( COD) צפי לחיבור לרשת •

(  חלק החברה * ) מיליון אירו7.4-ההכנסות השנתיות הצפויות כ•

(  חלק החברה * ) מיליון אירו5.9-השנתי הצפוי כEBITDA–ה •

מתוכם  , ואט-יגה'ג1.5עם צבר פרוייקטים של מעל , פעילות משמעותית ברומניה' לאקונרגי•

**2022אשר צפויים להתחיל הקמה במהלך שנת MW-400כ

על פי יועצי שוק חיצוניים מובילים,  שנים ראשונות5ממוצע *  

מידע צופה פני עתיד  ** 

רומניה  RATESTIפרויקט –עדכון 

חוזק פיננסי-אקונרג׳י
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מידע צופה פני עתיד*



הון אנושישחקן מקומי*אסטרטגיה ויעדים 

שרשרת ערך  ותק וניסיון
מלאה

שותפויות  
אסטרטגיות 

שותפויות ארוכות 
 UBSטווח עם

Rgreenו  Invest

שליטה בכל שרשרת
הערך החל משלב
הייזום ועד לתפעול

הפרויקט

אחד המשקיעים
המובילים באיטליה משנת

רכשהי'אקונרג, 2011
430בכוהקימה נכסים 

מיליון אירו וסגרה יותר  
הסכמי מימון  20מ 

45צוות המונה כ 
מנהלים בכירים אשר
רובם הגיעו מחברות
האנרגיה המובילות

באירופה  

הפעילות במדינות
י צוותים"מבוצעת ע

אורגניים מקומיים ובעלי
ניסיון וקשרים,ידע 

לרשויות ולחברות  
החשמל המקומיות 

צבר פרויקטים קיים גדול

יגה'ג5.3-מאוד של כ

מגה וואט770+ וואט 

אגירה

יתרונות החברה

צבר פרויקטים

פרויקטים מחובריםיגה'ג3.2תחזית של 

2024עד סוף שנת 

12022תחילת הקמות פרויקטים ברבעון 

מדינות4ב 

מיליון120של 2023ב FFOצפי הכנסות ו 

מיליון אירו בהתאמה71.4אירו ו 

המשך פיתוח פרויקטים בשווקי היעד תוך

חיזוק התשתית המקומית 

כניסה לשני שווקי פעילות חדשים

ייחודיות ויעדים, יתרונות–פלטפורמה אירופאית מובילה –י 'אקונרג
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מידע צופה פני עתיד* 



(באלפי אירו)30.09.2021מאזן ליום –נספח תמצית דוחות כספיים

30.09.202130.09.202031.12.2020

46,0793,4482,519 כ נכסים שוטפים"סה

16,4825,2677,457 כ נכסים לא שוטפים"סה

62,9218,7159,976 כ נכסים"סה

1,328416973 כ התחייבויות שוטפות"סה

6311202,815 כ התחייבויות לא שוטפות"סה

1,9597493,788 כ התחייבויות"סה

60,9627,9666,188 כ הון"סה

62,9218,7159,976 כ התחייבויות והון"סה
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פודהורצראייל 
יו״ר ומנכ״ל

eyal@econergytech.com

יואב שפירא
דירקטור ומשנה למנכ״ל

yoav@econergytech.com

מור דגן
קשרי משקיעים

mor@daganir.com

23


