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אחריות הגבלת

 של הערך ניירות של לציבור הצעה מהווה אינה זו מצגת בלבד. מידע למסירת מיועדת והיא )"החברה"( בע"מ מתחדשת אנרגיה אקונרג'י את להציג זו מצגת מטרת
 הצגה מהווה זו מצגת כאמור. הצעות לקבל כהזמנה או החברה, של ערך ניירות של למכירה או לרכישה כהצעה לפרשה ואין בחברה, להשקעה הצעה או החברה

 במצגת הכלול המידע .30.9.2022 ב שהסתיים השלישי לרבעון החברה של הכספיים הדוחות פרסום במסגרת החברה עסקי של ושיווקית אינפורמטיבית עקרונית,
 של הכספיים בדוחותיה ו/או החברה דיווחי המשלימה, ובהודעה החברה בתשקיף לעיין הצורך את להחליף נועדה אינה והיא בלבד, נוחות למטרות בתמצית, מוצג

 בא ואינו השקעה לכדאיות באשר דעת חוות או המלצה מהווה ואינו להשקעה", ייעוץ "מתן או השקעה החלטת לקבלת בסיס מהווה אינו המידע כן, כמו החברה.
 של ונוסף עצמאי מידע וניתוח לאיסוף או דעת לשיקול תחליף מהווה אינו וכן כדין, מורשה בהשקעות, מומחה גוף ידי על מקצועי וייעוץ עצמאית בדיקה במקום

 תחזיות, אינפורמציה, על מבוסס והוא ודאי אינו זה מידע .1968התשכ"ח- ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע כוללת זו מצגת פוטנציאלי. משקיע כל
 על הסתמכות באמצעות )לרבות זו מצגת עריכת במועד החברה הנהלת בידי שהיו והנתונים המידע בסיס על שנעשו החברה, הנהלת והערכות ציפיות אומדנים,

 מטרות, תחזיות, היתר, בין כולל, כאמור מידע לנכונותם(. אחראית אינה היא כן ועל עצמאי, באופן החברה ע"י אומת לא שתוכנם שונים, גופים ע"י שפורסמו נתונים
 אין ואשר החברה בשליטת שאינם מגורמים והמושפעים ודאית אינה שהתממשותם עתידיים, לעניינים ו/או לאירועים המתייחסים אומדנים ו/או הערכות
 פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי היתר, בין תושפע התממשותו אי או והתממשותו מראש מדויקת להערכה ניתן בלתי זה מידע מראש. להעריכם ביכולתה
 החברה החברה. בשליטת מצויים אינם ואשר להערכה ניתנים אינם אשר פעילותה, על המשפיעים חיצוניים ובגורמים הכלכלית בסביבה מהתפתחויות וכן החברה,

 לנזקים באחריות ישאו לא בה המניות ובעלי בה משרה נושאי עובדיה, החברה, זו. המצגת המופיע המידע נכונות או דיוק לשלמות, ביחס מתחייבת או מצהירה אינה
 אחר ייעוץ או כלכלי מיסויי, פיננסי, משפטי, ייעוץ מהווה אינו זו במצגת האמור זו. במצגת המובא במידע מהשימוש כתוצאה להיגרם העלולים הפסדים ו/או

 המתחשב מס ייעוץ לרבות הפוטנציאלית, השקעתו עם בקשר כאמור והדרכה ייעוץ לקבלת לפנות פוטנציאלי משקיע לכל מומלץ בחברה. להשקעה כלשהו
 ו/או לעדכן מתחייבת אינה החברה ועסקיה. לקבוצה הנוגע המשפטי או הפיננסי הכלכלי, במצב עתידי שינוי לכל אחראית אינה החברה המיסוי. ומצבו בנתוניו
 אחרת, במפורש נאמר אם אלא כי, יובהר, המצגת. עריכת מועד לאחר שיחולו נסיבות ו/או אירועים שישקפו מנת על במצגת הנכללות הערכות ו/או תחזיות לשנות

 של היחסי לחלקה ביחס ולא (100%) בכללותם לפרויקטים ביחס ניתנים הקבוצה, של בפרויקטים הנכלל המגה-וואט כמות בדבר במצגת המובאים הנתונים
.DC במונחי הינו המצוין הפרויקטים היקף כי יובהר, כן כמו ופרויקט. פרויקט בכל הקבוצה
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אחרונות התפתחויות

 מקבוצת Infragreen קרן של השקעה
Rgreen Invest אקונרגיי הבת חברת בהון 

אירו* מיליון 87.5 של בהיקף אנגליה

הפרוייקטים בצבר גידול
של לרמה ההקמה בשלב
PV 404MW ועוד l02MWh אגירה 

הקודם ברבעון 274MW לעומת

 חברה שווי לפי
הכסף לפני אירו מיליון 350 של

 הבנות** מזכרי וחתמה גייסה אקונרג׳י
מ יותר של להשקעות

אירו מיליון 500
 לציבור ההנפקה מאז ופרוייקטים חברה ברמת
אסטרטגיים ושותפים ממשקיעים 2021 ביולי

^UBS SCREEN ■^Phoenix

 הקמות ותחילת EPC הסכמי סגירת
 PV סרוייקטי לשלושה

 ובפולין ברומניה
מגה-וואט 231 מותקן הספק סה״כ

 ,Parau פרוייקט
מגה-ואט 92 רומניה

 ,Oradea פרוייקט
מגה-ואט 87 רומניה

 ,Resko פרוייקט
מגה-ואט 52 פולין

החברה שפירסמה כפי דרך אבן פי על יוזרמו אשר אירו מיליון 37.5 *כולל
בהמשך כמפורט אירו מ' 150 של בסכום הפניקס עם הבנות מזכר על וחתמה הפרוייקט בחברות ומימון והשקעה להמרה אג"ח בהון, אירו מ' 360כ- גייסה עתיד.אקונרג'י פני צופה **מידע
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UK בהו!אקונרג'י Rgreen עסקתהשקעת

 דמי לקבלת זכאות
 סך על ייזום
 עד איר! מ' 40-50

2025**

אירו מ' 37.5 ע"ס ההשקעה הסכם של 2 דרך אבן התממשות בהנחת*
עתיד פני צופה מידע חברה הערכת **

80%

אקונרגיי אנרגיה
ECNRמתחדשת

ישראל
V,

 20% תמורת *אירו מי 87.5 של השקעה
הכסף לפני אירו מ' 350 שווי לפי בחברה

IG Fund RGreen 
Invest

Econergy 
International 
Limited (UK)

100%

▼
100%5%50-51%

 איר! מי 162.5 של השקעה
 בהון והלקה בהלוואה הלקה
 בחברת מההחזקות 50% עבור

הפרויקט

 פרויקט חברות
 ת בבעלו ייעודיות

ה החבר של מלאה

 שרותים חברות
 בשווקי מקומיות

הפעילות

 פרויקט חברות
 בבעלות ייעודיות
U BS עם משותפת

RG ו

 פרויקט חברות
 בבעלות ייעודיות

 עם משותפת
שותפים
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MWh אגירה, היקףMW ורוח, PV הספק2022 ,3 רבעון - החברה של הפרוייקטים צבר סה״כ

בהקמה מערכותהקמה לקראת מערכותברישוי מערכותמקדמי בייזום מערכותפרוייקטים צבר סה"כ

Q מקיפות היתכנות בדיקות בגינן נעשו אשר מערכות מקדמי: בייזום מערכות 
 על תעלה שלא תקופה תוך הרישוי לשלב שיעברו גבוהה סבירות וקיימת

חודשים ששה

Q או קיבלו ואשר לקרקע זיקה קיימת שלגביהן מערכות ברישוי: מערכות 
בנייה והיתר החשמל לרשת חיבור רישיון לקבלת מתקדם בתהליך נמצאות

Q שקיים מערכות או להקמה מוכנות אשר מערכות הקמה: לקראת מערכות 
 הקמתן ותחילת סופיים רישוי בהליכי ומצויות לרשת חיבור אישור לגביהן
חודשים 12 בתוך צפויה בפועל

Q הקמתן תהליך החל אשר מערכות בהקמה: מערכות

 הקמה ולקראת בהקמה מערכות סה"כ
 510 ועוד ורוח PV וואט מגה 1,095 של

אגירה* פרוייקטי שעה וואט מגה

 בהקמה החלו וואט מגה 180
הנוכחי הרבעון במהלך
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פיתוח ושלבי גיאוגרפית -פריסה בפיתוח פרוייקטים
MWh692MW + 2,558MWh אגירה, היקףMW ורוח, PV הספק

304MW + 1,129MWh

307MW + 919MWh

81MW + 408MWh

1

801

427

225

333

רומניה
20 פרויקטים

1,649MW

1,170

414

13
52

פולין
45 פרויקטים

Q מקדמי בייזום מערכות

ברישוי מערכות 

הקמה לקראת מערכות

בהקמה מערכות

Q

1,546MW

322

20

אי טליה
129 פרויקטים

460MW

460

 יוון
2 פרויקטים
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קיים צבר בסיס על פרוייקטים חיבור תחזית

 ורוח PV וואט ג'יגה 6.5 בסך החברה של בפיתוח הפרוייקטים צבר מתוך
 להשלמת הצלחה הסתברויות פי ועל אגירה שעה וואט ג'יגה 2.6 ועוד

בדוחותיה, פרסמה שהחברה הפיתוח תהליך
:*(100% )במונחי MWh, MWב- 2025 עד פרוייקטים חיבור תחזית

העתיד פני צופה *מידע

MWh אגירה, היקף MW ורוח, PV הספק

)במצטבר(

2023 2024

3,071MW + 996MWh

1,675MW + 593MWh

)במצטבר(

1,396MW + 403MWh

1,062MW + 491MWh

1,788MW + 864MWh
חלק החברה

613MW + 102MWh

2025
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חדשים ומימון השקעה והסכמי אסטרטגיות שותפויות

?GREEN
INVES1

Phoenix

JV Econergy - 
UBS Asset Managment

 טריליון 1.1ל- מעל המנהלת UBS בנק של תשתיות קרן 4
נכסים. אירו

 של בפרויקטים באיטליה בלעדי באופן משקיעה •
י.’אקונרג

• UBS להקמת הראשון בשלב אירו מ' 100 כ מעמידה 
 450 כ באיטליה, אקונרג'י של הראשון הפורטפוליו

מגה-ואט.

 120 של ייזום ממימוש הכנסות לקבל זכאית אקונרג'י •
 ודמי (EPCm) והקמה ניהול דמי וואט, למגה אירו אלף

לפחות. שנים 10 ל נכסים ניהול

 ללא המשותפת בחברה 10%כ- לקבל זכאית אקונרג'י •
מצדה. השקעה

JV Econergy - 
Rgreen Invest

 בתחום נכסים אירו מיליארד 1.4 מ יותר המנהלת צרפתית קרן 4
 בכל באיטליה 2016 מאז משקיעה המתחדשת, האנרגיה
אקונרג'י של פעילות

• RGREEN הבת חברת בהון להשקעה הבנות מזכר חתמה 
 של שווי לפי אירו מיליון 87.5 של בהיקף אנגליה אקונרגיי

החברה ממניות 20% תמורת הכסף, לפני אירו מיליון 350

• RGREEN אירו מיליון 163.3 להעמיד הבנות מזכר על חתמה 
 נחתם כבר לגביו PARAU לפרויקט אירו מיליון 55 )כולל
 להקמת מימון והעמדת בהון לשותפות לכניסה הבנות( מזכר

השונות במדינות אנגליה אקונרג'י של פרויקטים

4 RGREEN להקמת הנדרשת ההשקעה מסך 75% תזרים 
קצר טווח וכהלוואת עצמי כהון הפרויקט

 בין של ייזום ממימוש הכנסות לקבל זכאית אנגליה אקונרג'י 4
 (EPCm) והקמה ניהול דמי וואט, למגה אירו אלף 140 ל 100
לפחות שנים 10 ל נכסים ניהול ודמי

JV Econergy - 
Phoenix Insurance

.35 ת"א במדד הנסחרת בישראל הגדולה הביטוח חברת 4

 אירו מיליון 150 כ להעמיד הבנות מזכר חתמה הפניקס 4
 ברומניה אקונרג'י פרוייקטי של ההקמה עלויות מימון לצורך

.2022 במהלך ובפולין

 מההלוואה חלק להמיר זכות לפניקס בפרוייקטים: שותפות 4
 הגעת ממועד המניות מהון 49%ל- לפרוייקט שניתנה

.CODה לשלב הפרוייקט

 אלף 100 של ייזום ממימוש הכנסות לקבל זכאית אקונרג'י 4
 ניהול ודמי (EPCm) והקמה ניהול דמי וואט, למגה אירו

לפחות שנים 10 ל נכסים

 ברמת אירו מיליון 500 מ יותר של להשקעות הבנות* מזכרי וחתמה גייסה אקונרג'י
 אסטרטגיים ושותפים ממשקיעים 2021 ביולי לציבור ההנפקה מאז ופרויקטים חברה

החברה צבר של הפרויקטים והקמת בפיתוח לתמוך מנת על
בהמשך כמפורט אירו מ' 150 של בסכום הפניקס עם הבנות מזכר על וחתמה הפרוייקט בחברות ומימון והשקעה להמרה בהון,אג"ח אירו מ' 360כ- גייסה עתיד.אקונרג'י פני צופה *מידע
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(1)אלטרנטיבי תרחיש והשוואת נדרש עצמי הון

זה: תרחיש פי על

:בסיס תרחיש

 לגביהם הפרויקטים בכל שותפים הכנסת של ההנחה על מבוססות החברה תחזיות
 .(UBS)(2 ו RGREEN הפניקס, )הסכמי להסכמות הגיעה החברה

.100% תחזיק אקונרג'י הפרויקטים שאר בכל

 הקמת החברה, של העבודה בתוכנית לעמוד מנת על
1,788MW+864MWh 2025 שנת סוף עד חברה( )חלק, 

(4)אירו מ' 150 כ של נוסף הון/חוב לגייס נדרשת החברה

:(1)אלטרנטיבי תרחיש

ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע (1)

Immingham- ו Swangate באנגליה האגירה פרוייקטי ובשתי הפרוייקטים בשאר ברומניה 50% שותף הכנסת הנחת כולל (2)
 והשאר מהתפוקה 70% ול שנים 10 של לתקופה (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת עסקאות סגירת ב( 65% ובפולין 60% הוא הצפוי הפרויקטים מינוף שיעור א( : הבאות ההנחות על מבוססת ההכנסות תחזית (3)

ויועציה. החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPAה מחירי החברה. של השוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי

2025 שנת סוף עד החברה של חזוי (FCF) נקי ותזרים הדוח למועד החברה במאזן נזילים נכסים של סכימה בניכוי חזויות השקעות בסיס על מחושב החברה ברמת נוסף נדרש הון/חוב (4) 9

 המחויבים לפרויקטים בנוסף החברה, של הפרויקטים בכל הון שותפי הכנסת המשך
החברה. שותפי עם הקיימות ההסכמות פי על

 לגדול צפוי 2025 עד ושירותים ייזום ממימוש הכנסות צפי סה"כ
אירו. מ' 253ל- אירו מ' 145מ-

 לקטון צפוי 2025 בשנת החברה( )חלק (3)הכנסות תחזית צפי
אירו מ' 280ל- אירו מ' 332מ-

 סוף עד אירו מ' 50 עד של נוסף הון/חוב לגייס תדרש החברה זה, תרחיש פי על
(4)החברה חלק הקטנת תוך 2025 שנת

זה: תרחיש שמאפשרים החברה יתרונות
 ההשקעה עיתוי על להחליט היכולת לאקונרג׳י הפרוייקטים- על מלאה בעלות
הצורך במידת

לחברה משמעותי תזרים יצירת שותף- הכנסת ו/או הפרוייקטים מכירת אפשרות

 משותפי שונים ניהול ודמי ייזום מימוש חשמל, מכירת מגוונים- הכנסות תזרימי
הפרויקט ברמת אקונרג׳י

חזקים הון שותפי עם אסטרטגיים הסכמים

ecQnerg y



הפעילות מגזרי של מקומי ניהול - אקונרג'י

הפעילות: משווקי אחד בכל מלא באופן מקומית פעילה אקונרג'י
קרקעות הסכמי סגירת / עסקי פיתוח ואנשי חשמל מהנדסי פיתוח, מנהלי הכולל: פרויקטים בפיתוח העוסק צוות

J איטליה

פייטמן פיליפ
אנגליה פיתוח, צוות מנהל

 אנשי 8 מונה אנגליה צוות
פרויקטים וניהול פיתוח

 זלינסקי פזימק
פולין מדינה, מנהל

 אנשי 9 מונה פולין צוות
פרויקטים וניהול פיתוח

 אסאנציה בוגדן
רומניה מדינה, מנהל

 אנשי 4 מונה רומניה צוות
פרויקטים וניהול פיתוח

קונדה לוסיה
ספרד מדינה, מנהלת
פעילות את מנהלת

בספרד אקונרג׳י

 סידריס אסטטיס
 יוון פיתוח, מנהל
 פעילות את מנהל

ביוון אקונרג'י

טאליה לוקה
איטליה אופרציה, מנהל

 אנשי 15 מונה איטליה צוות
פרויקטים וניהול פיתוח

 פרויקטים פיתוח עלויות
משמעותית נמוכות

 )כולל PV לפרויקט כוללת הקמה עלות
 מהממוצע משמעותית נמוך פיתוח(

הערך שרשרת בכל שליטה בזכות בשוק

 יותר טובה גישה
 איכותיים- לפרויקטים
עסקי פיתוח

 ברמת עודפת תשואה
 לעומת הפרויקט
בשוק הממוצע

 הצלחה הסתברות
 פיתוח להשלמת גבוהה

והקמתם הפרויקטים
ecQnerg y 10|



אירו באלפי הכספיים הנתונים -(1)הקמה ולקראת בהקמה פרויקטים

עתיד פני צופה מידע (1)
הדוח. פרסום למועד נכון בפועל החזקה שיעור ולא , החברה שפירסמה ועתידיות, קיימות לשותפויות ביחס החברה הנהלת של הערכות משקף שלעיל בטבלה החברה חלק (2)
בטבלה(. הנכלל כאמור בנתונים החברה חלק לסיכום ביחס )למעט החברה של חלקה לפי ולא 100% לפי שלעיל בטבלה מוצגות EBITDA-1 חזויות הכנסות הקמה, עלויות (3)
הפעלה. של מלאות ראשונות שנים לחמש חזויות EBITDAו- הכנסות ממוצע (4)

.
11

והשאר מהתפוקה 70% ול- ראשונה מלאה הפעלה משנת החל שנים 10 של לתקופה (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת עסקאות סגירת הנחת בסיס על מחושבות ההכנסות (5) 
ויועציה. החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPA ה- מחירי החברה. של השוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי 

בהקמה פרויקטים

EBITDA(3)(4) (5()4()3)חזויות הכנסות (3)חזויות הקמה עלויות סך (2)החברה חלק MWh אנרגיה אגירת היקף ורוח PV,MWp מותקן הספק הפרוייקט שם מדינה

3,094 3,499 13,456 5% 20 UBS עסקת - פרויקטים 6 של צבר איטליה

4,509 5,448 37,382 51% 52 Resko פולין

8,725 11,217 64,167 50% 92 Parau רומניה

7,389 9,343 62,461 51% 87 Oradea רומניה
15,820 18,663 98,832 50% 155 Ratesti רומניה

6,289 8,019 39,765 50% 102 Swangate אנגליה

45,826 56,158 316,062 5%-51% 102 404 בהקמה פרוייקטים סה"כ

הקמה לקראת פרויקטים

EBITDA(3)(4) (5()4()3)חזויות הכנסות (3)חזויות הקמה עלויות סך (2)החברה חלק MWh אנרגיה אגירת היקף ורוח PV,MWp מותקן הספק המדינה שם

52,126 58,986 231,413 5%-100% 321 איטליה ס
1,248 1,485 9,865 51% 13 פולין
29,936 34,495 182,216 50%-51% 225 רומניה <>
5,433 6,523 34,486 50% 50 ספרד Cl

28,569 37,457 214,368 50%-100% 408 81 אנגליה

117,312 138,946 672,349 5%-100% 408 690 הקמה לקראת פרוייקטים סה"כ

הקמה ולקראת בהקמה פרוייקטים - סיכום טבלת

EBITDA(3)(4) (5()4()3)חזויות הכנסות (3)חזויות הקמה עלויות סך MWh אנרגיה אגירת היקף ורוח PV ,MWp מותקן הספק

€163,138 €195,104 €988,412 510 1,094 סה״כ

€70,984 €87,473 €474,205 378 460 (2)החברה חלק סה״כ

ecQnergy



 הקמה סיום
לחיבור ומוכנות

ברומניה ביותר הגדול בהקמה PVה- פרוייקט
*2022 דצמבר



הפרוייקט החל בהקמה: Q1-20 22 פרוייקט Ratesti, רומניה
הפעלה מסחרית צפויה: Q1-2023* הספק מותקן: 155 מגה-ואט

 הקמה סיום
 לחיבור ומוכנות

*2022 דצמבר

ברומניה ביותר הגדול בהקמה PVה- פרוייקט

ומימון אחזקה שיעור
50% : אחזקה שיעור
בהון 50%ב- בפרוייקט כשותפה נכנסה אנרג'י נופר חברת

 שירותי וכן (EPCm) הפרויקט הקמת ניהול שירותי את מספקת י’אקונרג
שנים 10-20 של לתקופה הנכסים ניהול

פרויקטאלי מימון לסגירת במגעים החברה

(*100% )במונחי כספיים נתונים
אירו** מיליון 99 צפויה: כוללת הקמה עלות

אירו** מיליון 21 החברה: חלק עצמי הון השקעת

אירו*** מיליון 19 צפויה: שנתית הכנסה

EBITDA אירו*** מיליון 16 צפוי: שנתי

נוספים ונתונים מיקום
בוקרשט( הבירה לעיר מערבית צפונית ק"מ 125) רומניה רטשטי,

Hectares 170 : הקרקע גודל
הפרוייקט חברת בבעלות הקרקע

 העתיד פני צופה *מידע

מהפרוייקט 60% של מימון בהנחת מע"מ, כולל **לא

 עסקאות סגירת הנחת בסיס על מחושבים הכנסות הפעלה.תחזית של ראשונות שנים לחמש חזוי -ממוצע מסחרית הפעלה ***לאחר
 החברה של השוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי והשאר מהתפוקה 70% ול- שנים 10 של לתקופה (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת

ecQnerg yויועציה. החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPA ה- ומחירי 13 I



הפרוייקט החלה בהקמה: Q3-202 2 פרוייקט Parau, רומניה
הפעלה מסחרית צפויה: H2-2023* הספק מותקן: 92 מגה-ואט

ומימון אחזקה שיעור
50% אחזקה: שיעור

 מזרימה ובנוסף לפרוייקט כשותפה נכנסת Rgreen מקבוצת Infragreen IV קרן
מזנין. הלוואת 50%

 למגה-ואט אירו 100,000-140,000 בסך ייזום ממימוש להכנסות זכאית אקונרג׳י
הפרוייקט להון מומרות אשר

ההקמה מעלות 7% כ- אקונרג'י שמזרימה נוסף עצמי הון סה"כ

נכסים ניהול שירות וכן הפרויקט הקמת ניהול שירותי תספק אקונרג׳י

(*100% )במונחי כספיים נתונים
אירו** מיליון 64 צפויה: כוללת הקמה עלות

אירו** מיליון 4.5 החברה: חלק עצמי הון השקעת

אירו*** מיליון 11 צפויה: שנתית הכנסה

EBITDA אירו*** מיליון 9 צפוי: שנתי

נוספים ונתונים מיקום
 בוקרשט( הבירה לעיר צפונית ק"מ 236) רומניה בראשוב,

Hectares 113 :גודל הקרקע

C שנים 49 - ל חכירה הסכם קיים

העתיד פני צופה *מידע
מע"מ כולל **לא

 עסקאות סגירת הנחת בסיס על מחושבים הכנסות תחזית הפעלה. של ראשונות שנים לחמש חזוי -ממוצע מסחרית הפעלה ***לאחר
 החברה של השוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי והשאר מהתפוקה 70% ול- שנים 10 של לתקופה (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת

ויועציה. החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPA ה- ומחירי
ecQnerg y 14 I



הפרוייקט החל בהקמה: Q3-202 2 פרוייקט Oradea, רומניה
הפעלה מסחרית צפויה: H2-2023* הספק מותקן: 87 מגה-ואט

העתיד פני צופה *מידע
הצדדים בין שנחתם הבנות מזכר פי **על

מע"מ כולל ***לא
 עסקאות סגירת הנחת בסיס על מחושבים הכנסות תחזית הפעלה. של ראשונות שנים לחמש חזוי -ממוצע מסחרית הפעלה ****לאחר

 החברה של השוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי והשאר מהתפוקה 70% ול- שנים 10 של לתקופה (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת
ויועציה. החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPA ה- ומחירי

ומימון אחזקה שיעור
51% אחזקה: שיעור

 הלוואה ובנוסף ההקמה מעלות 49% בגובה המירה הלוואה מזרימה הפניקס
**ההקמה. מעלות 18% של בגובה קבועה

c ה- בשלב המניות מהון 49%ל- ההמירה ההלוואה את להמיר זכות לפניקסCOD 

 בעלים הלוואת ו/או הון הזרמת ע"י ההקמה עלות יתרת את תממן אקונרג'י

אקונרג'י זכאית להכנסות ממימוש ייזום בסך 100,000 אירו למגה  -ואט

 נכסים ניהול שירות וכן הפרויקט הקמת ניהול שירותי את תספק אקונרג'י
שנים 10-20 של לתקופה

*(100% )במונחי כספיים נתונים
***אירו מיליון 62 צפויה: כוללת הקמה עלות

***אירו מיליון 21 החברה: חלק עצמי הון השקעת

c אירו מיליון 9 צפויה: שנתית הכנסה****

****אירו מיליון 7 צפוי: שנתי EBITDA ס

נוספים ונתונים מיקום

Oradea

בוקרשט( הבירה לעיר מערבית צפונית ק"מ 436) רומניה אורידאה,

Hectares 88 הקרקע: גודל
c שנים 30 - ל חכירה הסכם קיים

ecQnerg y 151



פרוייקט Resko,  פולין
הספק מותקן: 52 מגה-ואט

Resko

Q1-202 2 :הפרוייקט החל בהקמה
*H1-2023 :הפעלה מסחרית צפויה

ומימון אחזקה שיעור
 ס
 ס
 ס
 ס
 ס
ס

51% אחזקה: שיעור
ההקמה** מעלות 67% של בגובה הלוואה מזרימה הפניקס

COD  - לפניקס זכות להמיר חלק מההלוואה ל-49% מהון המניות בשלב ה

אקונרג'י תממן את יתרת עלות ההקמה ע"י הזרמת הון ו/או הלוואת בע לים

אקונרג'י זכאית להכנסות ממימוש ייזום בסך 100,000 אירו למגה  -ואט

 נכסים ניהול שירות וכן הפרויקט הקמת ניהול שירותי את תספק אקונרג'י
שנים 10-20 של לתקופה

(*100% )במונחי כספיים נתונים
 ס
 ס
 ס
ס

עלות הקמה כוללת צפויה: 37 מיליון אירו* **

השקעת הון עצמי חלק החברה: 12 מיליון  אירו***

הכנסה שנתית צפויה: 5.4 מיליון אירו* ***

EBITDA אירו**** מיליון 4.6 צפוי: שנתי

נוספים ונתונים מיקום
ווארשה( הבירה לעיר מערבית צפונית ק"מ 644) פולין רסקו,

Hectares 52 : הקרקע גודל
להארכה ואופציה שנים 30 - ל חכירה הסכם קיים

העתיד פני צופה *מידע
הצדדים בין שנחתם הבנות מזכר פי **על

מע"מ כולל ***לא
 עסקאות סגירת הנחת בסיס על מחושבים הכנסות תחזית הפעלה. של ראשונות שנים לחמש חזוי -ממוצע מסחרית הפעלה ****לאחר

 החברה של השוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי והשאר מהתפוקה 70% ול- שנים 10 של לתקופה (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת
ויועציה. החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPA ה- ומחירי
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פרויקט אגירה Swangate, אנגליה
) MWh( הספק מותקן : 102 מגה 11אט שעה

Q2-22 :הפרוייקט החל בהקמה
*H2-23 :הפעלה מסחרית צפויה

עתיד פני צופה *מידע
מע"מ כולל **לא

הפעלה של ראשונות שנים לחמש חזוי ממוצע - מסחרית הפעלה ***לאחר

*(100% נחי1)במ כספיים נים1נת
**אירו מיליון 40 פיתוח(: והוצאות לרשת חיבור ,EPC )כולל צפויה כוללת הקמה עלות

***אירו מיליון 8 צפויות: שנתיות ת1הכנס

EBITDA אירו מיליון 6 צפוי: שנתי***

ספים1נ נים1נת1 ם1מיק
C מיקום - Yorkshire מלונדון( צפונית ק״מ 318) אנגליה

שנים 10 ל להארכה ואופציה שנה 25 - קרקע חכירת הסכם

שעתיים של אגירה למערכת מתייחסים הנתונים

Swangate

ecQnerg y 17



באנגליה האגירה בתחום משמעותי שחקן - אקונרג'י

 תצורות: 2 ב אגירה פרוייקטי מפתחת אקונרג'י
 PV ה פרוייקטי עם יחד Co-Location כפרוייקטי

 Stand-alone עצמאיים אגירה וכפרוייקטי ורוח
החשמל. ברשת התומכים

 8 המונה משמעותי מקומי פיתוח צוות לאקונרג'י
האגירה בתחום מנוסים עובדים

האגירה פרוייקטי על מלאה בעלות לאקונרג'י

מגה-וואט 102 של מותקן הספק בעל Swangate פרוייקט
הקמה החל (MWhשעה)

 של בפיתוח קיים אגירה פרוייקטי צבר לאקונרג'י
(GWh) שעה ג'יגה-וואט 2.6

 כניסה ומקדמת בוחנת ובנוסף באנגליה פעילה אקונרג'י
פועלת היא בהן האחרים בשווקים גם האגירה לתחום

*פרויקט: וסוג פיתוח סטטוס פי על הפרויקטים התפלגות

העתיד פני צופה *מידע

סה״כ  - החברה בפיתוח קיימים פרויקטים
PV פרויקטי עם משותף מיקום

עצמאית אגירה פרויקטי (MWh) באנגליה אגירה פרויקטי

102 102 בהקמה

408 102 306 הקמה לקראת

919 521 398 רישוי

1,129 620 508 מקדמי ייזום

2,558 1,244 1,314 אנגליה אגירה סה״כ

ecQnerg y 18



(Battery Storage) סוללות באמצעות חשמל אגירת למערכות תחזיות העלאת

 באמצעות אגירה למערכות תחזיותיו את העלה *National Gridה- «
התרחישים: ארבעת בכל סוללות

*The National Grid ESO אנגליה של והגז החשמל אספקת מערכת מפעילת
** https://www.nationalgrideso.com/document/263951/download עמוד 217

Aurora Energy Research - GB Flexible Energy Market Forecast October 2022, Bringa Q3/2022 Update Report : האחרונים בדוחות תחזיותיהם את העלו החברה של השוק יועצי ***

(Leading the Way (LW אופטימי(: )תרחיש
2050 לפני פליטות Net Zero ל- להגיע לבריטניה מאפשר

(Consumer + System Transformation (CT+ST ביניים(: )תרחישי 
2050 בשנת פליטות Net Zero ל- להגיע לבריטניה מאפשרים

(Falling Short (FS פסימי(: )תרחיש
2050 בשנת פליטות Net Zero - ל מגיע אינו

היקף (,Leading the Way) האופטימי בתרחיש
20GW של לרמה עצמו את מכפיל האגירה מערכות

קודם דו"ח לעומת 2030 בשנת

 סוללות באמצעות אגירה ששיטת מעריך National Gridה- «
 המותקן האגירה הספק של ביותר הגדול הנתח את תהווה

2050 שנת עד התרחישים בכל

:***הקצר בטווח התחזיות להעלאת עיקריות סיבותתרחישים** השוואת - 2030 לשנת אגירה למערכות מותקן הספק

 יותר מהר מעט להתרחש צפוי הדה-קרבוניזציה תהליך
2030ה- שנות במהלך קודמת מתחזית מהצפוי

מתחדשות אנרגיה מתקני של מהצפוי יותר מהיר גידול
 ברשת תנודתיות את יגביר ורוח( PV בטכנולוגיות )בעיקר
אנרגיה אגירת במערכות גובר שימוש ויחייב

 שירותי יציעו אנרגיה אגירת מערכות הרווח: בשוליי גידול
החשמל רשת ייצוב יכולות בתחום יותר גבוהים ערך

(System Balancing)

Q 2021 יולי חודש דו"ח Q 2022 יולי חודש דו"ח
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אנרגטית לעצמאות חתירה - באירופה משמעותית התפתחות

 יעד העלאת :RePowerEU - ה תוכנית
 n-40% האירופאי באיחוד מתחדשות
*2030 לשנת45%ל-

ליעדי בהתאם אנרגיה אגירת יעד קביעת

 וולטאיות פוטו מערכות וואט גייגה 1,200 של מותקן הספק סה"כ י
נוכחי מותקן מהספק שלוש פי - 2030 שנת עד ורוח

 וואט גייגה 200כ- ל לגדול צפוי אגירה מערכות של מותקן הספק סה״כ
 של רמה לעומת 2050 שנת עד וואט ג'יגה 600וכ- 2030 שנת עד

כיום** וואט גייגה 60 כ
 2030 שנת עד וואט ג'יגה 600 של מותקן הספק סה"כ : וולטאי פוטו «

2021 שנת בסוף 170כ- לעומת

 מיליארד 210 - כ של בהיקף היעדים להשגת מתוקצבת תוכנית «
2027 שנת עד אירו

 ברורים אגירה יעדי קיימים אקונרג׳י של הפעילות מדינות במרבית
וואט ג'יגה 6 איטליה וואט, ג'יגה 20 ספרד :2030 לשנת

וואט ג'יגה 3.5 - ויוון

 כניסה ומקדמת בוחנת ובנוסף באנגליה פעילה אקונרג'יהפרוייקטים לאישור לוועדות יתר סמכויות ומתן רישוי תהליכי האצת
פועלת היא בהן האחרים בשווקים גם האגירה לתחום

נוכחית** רמה לעומת האירופאי באיחוד 2050 - ו 2030 לשנים אגירה מערכות להספק צפי

REPowerEUBaringa Q2-2022 EstimateBaringa Q1-2022 Estimate

600 GW £

(GW) 2030 לשנת מותקן הספק צפי

WindSolar

*https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detajl/en/1P_22_3131 jr

**SOURCE EASE ( EUROPEAN Association for Storage of Energy)
https://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2022/07/Targets-webinar_12.07.2022_presentation-flow.pdf

2022 2 רבעון עדכון ,Baringa החברה של שוק יועץ הערכת מקור:

201nergy
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הקרוב בעשור החשמל במחירי משמעותית לעלייה צפי

 המשמעותי השינוי את לראות ניתן
 תחזית לגבי השוק יועצי בהערכות

 במהלך באירופה החשמל מחירי
 תחזית לעומת קרובות שנים 8-10

.2021 ,1 מרבעון
דוגמאות: מספר להלן

Poland Electicity Price Forecast*

הבאים: מהפרמטרים נובעות אלו עליות

 ביותר, החשוב המניע ספק ללא - הגז מחירי
 השוליים הגז מחירי את לקבוע צפוי נוזלי( )גז LNG ה

 גז מחירי הרוסי. הגז להחלפת עד הקרוב בעשור
 העובדה לאור החשמל מחירי על משפיעים גבוהים

לבערה גז של גדול הספק יש אירופה שבשווקי

Romania Electicity Price Forecast*

200

200

0

 משמעותית גבוהים למחירים צפי - הפחמן מחירי
 של מואץ להליך הגוברת השאיפה את משקפים אשר

 הקרוב בעשור להתייצב צפויים אשר דה-קרבוניזציה
ליש"ט/טון 82 של מחיר על

Poland Q3 20222021Poland Q1

 משמעותית גבוהות שוק הנחות - לחשמל ביקוש
 את משמעותית יגדיל אשר דבר ירוק, הידרוג'ן לכניסת
לחשמל הביקוש

Italy Electicity Price Forecast*
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 האחרונות ההתפתחויות - אגירה הספק
 גידול צופים אירופה בשווקי המשתנה והרגולציה
 את תקטין אשר אגירה בהספק משמעותי

 יותר גבוהים חשמל מחירי על ותשמור הקניבליזציה
זמן לאורך

 והחוסר העצום הביקוש לאור - פחם מחירי
 פחם מתקני של הפעלה להמשך עדים אנו באנרגיה,
 צפויה אשר פחם מחירי עליית מכך וכתוצאה
זמן לאור להימשך

Romania Q3 2022Romania Q1 2021Italy Q3 2022Italy Q1 2021

00
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באירופה הצפויות הפרויקט בתשואות משמעותית עלייה
*Q3-2022 לבין Q1-2021 בין צפויה (Equity IRR) הון תשואת התפתחות

מהתפוקה 70%ול- שנים 10 של לתקופה (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת עסקאות וסגירת 50% של פרוייקטלי מימון *בהנחת
שעה למגה-וואט אירוQ3 80 -2022ב שעה, למגה-וואט אירו Q1-2021 50 ב ויועציה: החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPAה- מחירי החברה. של שוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי והשאר

באירופה אקונרג'י של הפעילות לשווקי מייצגת כדוגמא איטליה של החשמל מחירי **תחזית
עתיד פני צופה ***מידע

Increase | Decrease Total

12.1% 18.7%

Q3 2022תחזית מ חירי
חשמל מעודכנת

-1.6%

עליית ריבית 3%התייקרות חו״ג

9.3%

Q1 2021

 צפויה (Equity IRR) הון תשואת בין השוואה
 שחושבה באיטליה לדוגמא פרוייקט עבור

 זהה חישוב לעומת 2021 הראשון ברבעון
***2022 השלישי ברבעון

 צפויה ריבית עליית מניחים אנו
 עלות על שמשפיעה 3% של ממוצעת

***הפרויקטליות ההלוואות

 בעקבות משמעותית גבוהה הקמה עלות
 למגה-ואט אירו 100,000 ב חו״ג התייקרות

***האחרונה בשנה (20% )כ בממוצע

 Q3-22 ב חשמל מחירי תחזית
 ,Baringa מוביל שוק יועץ של

**Q1-21 ב מקבילה תחזית לעומת

 בתשואות משמעותית לעלייה צפי התוצאה:
 והתייקרות הריבית עליית למרות פרוייקטים

חו״ג
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חדשים מימון והסכמי אסטרטגיות שותפויות

Phoenix + ?GREEN + ^UBS

*Phoenix ו UBS ,Rgreen Invest מהסכמי לחברה צפויות הכנסות פירוט

העתיד פני צופה *מידע
( Immingham - ו Swangate ) באנגליה החברה של אגירה פרוייקט׳ ובשני הפרוייקטים בשאר ברומניה 50% שותף הכנסת *כולל
גורמים מאותם משירותים הכנסות כולל **לא

סה״כ 2025 2024 2023 2022 אירו במיליוני

**115 16 36 53 10 ייזום ממימוש הכנסות

 מהשותפויות, לחברה ייזום ממימוש צפויות הכנסות אירו מיליון 115כ-
*בהון אקונרג'י אחזקות עבור חשמל ממכירת צפויות הכנסות כולל לא

 קודם רבעון בדו״ח שנכללה לתחזית יחסית 2022 שנת הכנסות בתחזית ירידה מציגה החברה
 בהכנסות בהכרה עיכוב בגלל יותר מאוחרת לתקופה ייזום ממימוש הכנסות אותן ומעבר

מהפרוייקטים חלק הקמות ותחילת
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אירו(* )במיליוני החברה חלק פיתוח- שלבי לפי עסקיות תוצאות תחזית

בלבד חשמל ממכירת עסקיות תוצאות תחזית

FFOEBITDAהכנסות**

מקדמי בייזום מערכותברישוי מערכותהקמה לקראת מערכות Qבהקמה מערכות

מאוד* גבוהה הינה ההתממשות סבירות שלגביהן הקמה ולקראת בהקמה ממערכות נובעים FFO-1 EBITDA ההכנסות, מצפי 40% מ- תר1י

*2025 שנת עד ושירותים ייזום ממימוש אירו מיליון 145 כ של משמעותיות הכנסות צפויות לאקונרגיי בנוסף,

ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה *מידע
65% ובפולין , 60% של פרוייקטלי מימון *בהנחת

לעיל שפורט כפי שותף הכנסת של והנחה החברה חלק בסיס *על
 ראשונה מלאה הפעלה משנת החל שנים 10 של לתקופה (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת עסקאות סגירת הנחת בסיס על מחושבות ההכנסות **
ויועציה. החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPA ה- מחירי החברה. של השוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי והשאר מהתפוקה 70% ול-

המקובלים. החשבונאיים הכללים פי על נבנתה לא קרי ,Non-Gaap תחזית היא חשמל ממכירת הכנסות תחזית כי יצוין ** 24
העסקיות. התוצאות תחזית בבסיס ההנחות בסיס על המחושבים ,Non-Gaap מדדי הם FFOוה- EBITDAה- מדדי בנוסף,

ec
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*הקרובות בשנים טכנולוגיה לפי הפעילות במדינות חזויים חשמל מחירי

הצמדה. ללא הריאלי, בשיעורם מוצגים המחירים עתיד, פני צופה מידע *
 מהתפוקה, 70% בגין שנים 10 של לתקופה (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת עסקאות סגירת הנחת בסיס על מחושבים 2023 שנת במהלך הצפויים החשמל **מחירי
ויועציה. החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPA ה- מחירי החברה. של השוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי (30%) והשאר

1.3.3 סעיף 30.09.2022 ליום דירקטוריון בדו"ח ראו נוספים לפרטים בפולין. זמנית לחקיקה בהתאם המחיר **תקרת

להפעלה ראשונות שנים 10ב- שוק מחירי  צפוי מחיר
2023**

MAX MIN
305 71 146 €/MWh רוח איטליה

309 54 149 €/MWh PV איטליה

285 39 122 €/MWh PV אנגליה

217 101 217 £/kW/year BESS אנגליה

181 70 102 €/MWh רוח רומניה

172 56 91 €/MWh PV רומניה

251 41 109 €/MWh PV ספרד

154 47 ***75 €/MWh PV פולין

170 52 98 €/MWh PV יוון
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 מאנרגיות חשמל ייצור 35%כ- גבוה: ממשלתי יעד - תומכת רגולציה
2030 שנת עד מתחדשות

 בשנת ואט גייגה 7.7 - כ של ביוון כולל מותקן הספק יעד פוטוולטאי:
170% כ- של צפוי גידול - כיום ואט ג'יגה 4.6 לעומת 2030

האיגאי הים מזרח בדרום 1,850kWh/m2כ- של חזקה שמש: קרינת

האיחוד במדינות הגבוהות בין הינה לנפש: החשמל צריכת
(Watt/capita) 465 של לנפש ממוצעת צריכה - האירופאי

 ארוכי במכרזים מאופיין ביוון המקומי החשמל משק חשמל: מכירת
אטרקטיביים במחירים החופשי בשוק חשמל למכירת אפשרות לצד טווח

 גם חשמל ומספקת השכנות למדינות היטב מחוברת החשמל: רשת
מקדוניה וצפון אלבניה איטליה, כגון למדינות

 מיליארד 32.4 כ- RFF ה- מקרן לקבל צפויה היקף: רחבת כספית תמיכה
מתחדשת באנרגיה להשקעה יוקצו אירו מיליארד 6.2 מתוכם אירו,

- (Non-Interconnected Islands) האיים חשמול תוכנית
 החשמל למערכת מחוברים שעדיין ביוון אוטונומים איים 29כ- קיימים
 הביקוש את להגדיל צפויה החדשה החשמל לרשת וחיבורם הישנה,

הקרובות בשנים מתחדשות לאנרגיות

הממשלתית החשמל חברת החשמל: משק הפרטת
מכירה בתהליך הצליחה  PPC ( Greek Public Power Corporation )

כגון: גדולים בינ״ל גופים למספר מניותיה מהון 17%כ- של
.CVC, Blackrock, EBRD, Fidelity

 על לאחרונה הודיעה יוון ממשלת :STORAGEה- יעדי הכפלת
2030 שנת עד וואט ג'יגה 3.5לכ- האגירה יעדי הכפלת
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2 פרוייקטי Kilkis,  יוון
הספק מותקן: 460 מגה-ואט

*H1-2024 :תחילת הקמה צפויה
*H1-2025 :הפעלה מסחרית צפויה

 צפויה הקמה
 במהלך להתחיל

2024, 1 חציון

ומימון אחזקה שיעור
49% אחזקה: שיעור

« TERNaenergy Tema Energy עם שותפות
IL G K K TERNA CROUP <

היוונית Terna Energy חברת עם משותף ניהול

 מאז באתונה בבורסה נסחרת אשר יוונית ציבורית חברה הינה טרנה
 מתחדשים. אנרגיה מקורות על בדגש האנרגיה בתחום ופועלת 2007

 בהקמה. ו/או מחוברים מתקנים ג'יגה-ואט 2 כ- של פורטפוליו לחברה
אירו. מיליארד 2 כ- הינו זו הודעה פרסום למועד נכון השוק שווי

(*100% )במונחי כספיים נתונים
אירו מיליון 285 צפויה: כוללת הקמה עלות

אירו** מיליון 56 כ- החברה: חלק צפויה עצמי הון השקעת

אירו*** מיליון 68 צפויה: שנתית הכנסה

*11% כ- מינוף, ללא מהפרוייקטים, צפויה פרויקטאלית IRR תשואת

נוספים ונתונים מיקום
C ,אתונה( הבירה לעיר צפונית ק״מ 540) יוון קילקיס

העתיד פני צופה *מידע

הפרוייקט מעלות 60% של מימון **בהנחת

 (PPA) קבוע במחיר חשמל לרכישת עסקאות סגירת הנחת בסיס על מחושבים הכנסות תחזית הפעלה. של ראשונות שנים לחמש חזוי -ממוצע מסחרית הפעלה ***לאחר
nergyecויועציה. החברה הערכות על מבוססים השונים בשווקים PPA ה- ומחירי החברה של השוק יועצי פי על צפויים שוק במחירי והשאר מהתפוקה 70% ול- שנים 10 של לתקופה 29 |



האגירה תחום - אנגליה אקונרגיי

אירופה ביבשת האגירה תחום חלוצת - אנגליה
 פתרונות לצידו מחייב מתחדשות באנרגיות העולמי הגידול
ולגדול לתפקד שיוכל מנת על אגירה

 במקורות הן 300% של גידול לעומת 15% ב לקטון צפויים מזהמים מקורות 2060 ל 2022 בין
אגירה( בעיקר )כולל גמישים אנרגיה במקורות והן מתחדשים אנרגיה

 להגיע וצפוי בלבד וואט ג'יגה 2כ- על כיום עומד (Battery Storage) באנגליה האגירה שוק
**2030 בשנת מותקן הספק וואט ג'יגה 12ל-

 תומכת והרגולציה משוכלל הוא באנגליה החשמל רשת מבנה - ההולכה רשת של תמיכה
שונים. הכנסות וסוגי כלכליים מודלים לצד אגירה תחנות של מהיר פיתוח ומאפשרת

העסקי המודל - באנגליה אגירה
הכנסות: סוגי שני על בעיקר מבוסס האנגלי בשוק מאגירה הכנסות מודל

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

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

 היומית ברמה ברשת החשמל מחירי פערי בגרף, לראות שניתן כפי
מ: כתוצאה הבאות השנים 20 במהלך משמעותית לגדול צפויים

הייצור סל מתוך מתחדשות אנרגיות בייצור משמעותי גידול

בגז ייצור ידי על הנקבעים החשמל של הקצה במחירי גידול

Total change
2022-2060

Flexible

+300%

Renewables

+300%

Baseload

-15%

Daily price spreads (daily max price - min price) 
£/MWh (real 2019)

2040Average 2015-2020 2030

■ Summer average Winter average

Aurora Energy Research *מקור:

Aurora Energy Research *מקור:

Aurora Energy Research - GB Flexible Energy Market Forecast October 2022 : שוק יועץ הערכת **

בהתאם לגדול צפוי אשר הכנסות צפי עם ומוכח עובד עסקי מודל
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7 אירו( )אלפי 30.09.2022 ליום מאזן - כספיים דוחות תמצית נספח

31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022

2,519 90,710 31,633 כ נכסים שוטפים סה"

7,457 45,567 112,135 כ נכסים לא שוטפים סה"

9,976 136,277 143,768 כ נכסים סה"

973 8,129 10,945 כ התחייבויות שוטפות סה"

2,815 69,340 76,905 כ התחייבויות לא שוטפות סה"

3,788 77,468 87,850 כ התחייבויות סה"

6,188 58,809 55,918 כ הון סה"

9,976 136,277 143,768 "כ התחייבויות והון סה 1

nergy 31ec


	התפתחויות אחרונות

	הספק PV ורוח, MW

	היקף אגירה, MWh

	סה"כ צבר פרוייקטים

	מערכות בייזום מקדמי

	מערכות ברישוי

	מערכות לקראת הקמה

	מערכות בהקמה

	692MW + 2,558MWh

	1,649MW

	1,546MW

	460MW

	על מנת לעמוד בתוכנית העבודה של החברה, הקמת 1,788MW+864MWh (חלק חברה) עד סוף שנת 2025, החברה נדרשת לגייס הון/חוב נוסף של כ 150 מ' אירו(4)

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

	שיעור אחזקה ומימון

	נתונים כספיים (במונחי 100%)*

	מיקום ונתונים נוספים

	שיעור אחזקה ומימון

	נתונים כספיים (במונחי 100%)*

	מיקום ונתונים נוספים

	שיעור אחזקה ומימון

	נתונים כספיים (במונחי 100%)*

	מיקום ונתונים נוספים

	נתונים כספיים (במונחי 100%)*

	נת1נים כספיים (במ1נחי 100%)*

	מיק1ם 1נת1נים נ1ספים

	מאפשר לבריטניה להגיע ל- Net Zero פליטות לפני 2050

	אינו מגיע ל - Net Zero פליטות בשנת 2050

	בתרחיש האופטימי (Leading the Way), היקף

	מערכות האגירה מכפיל את עצמו לרמה של 20GW

	בשנת 2030 לעומת דו"ח קודם


	עלייה משמעותית בתשואות הפרויקט הצפויות באירופה

	12.1%	18.7%

	-1.6%

	9.3%

	Phoenix + ?GREEN + ^UBS

	כ-115 מיליון אירו הכנסות צפויות ממימוש ייזום לחברה מהשותפויות, לא כולל הכנסות צפויות ממכירת חשמל עבור אחזקות אקונרג'י בהון*

	FFO

	EBITDA

	הכנסות**

	מערכות בהקמה

	Q מערכות לקראת הקמה

	י1תר מ- 40% מצפי ההכנסות, FFO-1 EBITDA נובעים ממערכות בהקמה ולקראת הקמה שלגביהן סבירות ההתממשות הינה גבוהה מאוד*

	בנוסף, לאקונרגיי צפויות הכנסות משמעותיות של כ 145 מיליון אירו ממימוש ייזום ושירותים עד שנת 2025*






	תודה רבה

	יואב שפירא

	שיעור אחזקה ומימון

	נתונים כספיים (במונחי 100%)*

	מיקום ונתונים נוספים

	אגירה באנגליה - המודל העסקי

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

	כפי שניתן לראות בגרף, פערי מחירי החשמל ברשת ברמה היומית צפויים לגדול משמעותית במהלך 20 השנים הבאות כתוצאה מ:

	+300%

	+300%

	מודל עסקי עובד ומוכח עם צפי הכנסות אשר צפוי לגדול בהתאם
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