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הנדון:  זכייה במכרזים לאספקת חשמל בתעריף מובטח ממתקני אגירה של החברה באנגליה 

Econergy  בהמשך לדיווחי החברה1, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 21 בפברואר 2023 זכתה
.International Ltd ("אקונרג'י אנגליה"), חברה בת בשליטת החברה, בשני מכרזים ממשלתיים לאספקת 
חשמל באמצעות מתקני אגירה לתקופה של 15 שנים, בתעריף של 63 ליש"ט לשעה, צמוד למדד 

("המכרזים"). 

זכיית החברה במכרזים הינה בגין פרויקט Swangate (West Melton), שהינו פרויקט סוללות לאגירת 
חשמל בהספק של כ-50 מגה-וואט מותקן (102 מגה-וואט שעה), הנמצא בשלבי הקמה, ובגין פרויקט 
Immingham שהינו פרויקט סוללות לאגירת חשמל בהספק של כ-80 מגה-וואט מותקן (160 מגה-וואט 

שעה), אשר הינו בסטטוס של מוכנות להקמה (RTB), והקמתו צפויה להתחיל בחודשים הקרובים. 

החברה, כזוכה במכרזים, תידרש לזמינות בהתראה של 4 שעות בכל מקרה בו יהיה חשש לניתוקים 
במערכת החשמל על מנת שמערכות האגירה של החברה ישמשו כחלופה להזרמת החשמל. להערכת 
החברה, במהלך תקופת הזכיה (החל משנת 2027) צפויה החברה להכנסות בגין הזכייה במכרזים, בהיקף 
מצטבר של כ- 21.8 מיליון ליש"ט (כ- 8.4 מיליון ליש"ט בגין פרויקט Swangate, וכ-13.4 מיליון ליש"ט 

בגין פרויקט Immingham) וזה לפני הצמדה למדד המחירים לצרכן. 

יובהר כי הכנסות אלה מהוות חלק קטן יחסית מסך ההכנסות הצפויות מהפרויקטים, בשים לב לכך 
שבהתאם לרגולציה באנגליה תוכל החברה להתקשר בחוזי שוק למכירת חשמל ושירותי רשת חשמל 

נוספים. 

להלן הערכות החברה לגבי הפרויקטים לאור הזכיה במכרזים: 

 Swangate שם הפרויקט

102 מגה-וואט שעה (MWh ,היקף אגירה) סך הספק מותקן

רבעון שלישי, 2023 מועד הפעלה מסחרית חזוי

42,261 סך עלויות הקמה חזויות (אלפי אירו)2

9,551 סך הכנסות חזויות ברמה שנתית ממוצע 5 שנות הפעלת ראשונות (אלפי אירו)3

8,152 סך EBITDA פרויקטאלי חזוי ברמה שנתית ממוצע 5 שנות הפעלת ראשונות 
(אלפי אירו)

100% שיעור החזקות החברה בפרויקט

 1דיווחים מיידיים של החברה מימים 3 באוקטובר 2021, 22 בדצמבר 2021, ו-8 בדצמבר  (מס' אסמכתאות: 2021-01-082387, 
2021-01-112714, ו-2022-01-117903, בהתאמה), וכן סעיף 1.4.2 (ט) לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 30.9.2022 אשר צורף 

לדוחות הכספיים של החברה ליום 30.9.2022 כפי שדווח על ידי החברה ביום 29 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-
114705) ("דוח דירקטוריון רבעון שלישי 2022"), אשר המידע האמור בהם מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.

 2כולל את הסכם ה EPC, רכש הציוד, חיבור לרשת החשמל ועלות פיתוח הפרויקט.
 3הכנסות מבוססות על בסיס נתוני הזכיה במכרז ועל בסיס הערכת יועצי שוק בנוגע לתמהיל של זרמי הכנסות ממכירת חשמל 

ומשירותים תומכים.

http://www.tase.co.il/
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Immingham שם הפרויקט

160 (MWh ,היקף אגירה) סך הספק מותקן

רבעון שני, 2024 מועד הפעלה מסחרית חזוי

64,472 סך עלויות הקמה חזויות (אלפי אירו)4

13,565 סך הכנסות חזויות ברמה שנתית ממוצע 5 שנות הפעלת ראשונות (אלפי אירו)5

11,404 סך EBITDA פרויקטאלי חזוי ברמה שנתית ממוצע 5 שנות הפעלת ראשונות 
(אלפי אירו)

100% שיעור החזקות החברה בפרויקט

שוק האגירה בבריטניה ופעילות החברה בתחום

מכרזי הממשלה בבריטניה בתחום האגירה הושקו כדי להבטיח זרימה סדירה של חשמל ומניעת ניתוקים. 
בהתאם, כאמור לעיל, החברה, כזוכה במכרזים, תידרש להיות זמינה ולהגיב בכל מקרה בו יהיה חשש 
לניתוקים במערכת החשמל, ומערכות האגירה של החברה ישמשו כחלופה להזרמת החשמל.  למיטב ידיעת 
החברה, התעריף בו זכתה במסגרת המכזרים הינו כפול מהתעריף הגבוה ביותר שהוענק במסגרת מכרזים 

מסוד זה בעבר באנגליה6.

נכון לסוף רבעון 3 לשנת 2022,לחברה צבר פרוייקטי אגירה בהיקף של כ- 2,558 מגה-וואט שעה, מתוכו 
1,314 מגה-וואט שעה של פרויקטי אגירה עצמאית ו-1,244 מגה-וואט שעה בפרויקטים סולאריים משולבי 
אגירה. מתוך צבר זה, כאמור, 102 מגה-וואט שעה הינם בסטאטוס של פרויקטים בהקמה, ו-408 מגה-

וואט שעה בסטאטוס של פרויקטים לקראת הקמה. 

הערכות החברה אודות עלויות הקמת הפרויקטים, מועד תחילת הקמה והפעלה מסחרית, תעריפים, 
הכנסות ותשואה וכן אודות ביצועי מערכת הסוללות הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה 
בחוק ניירות ערך, שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות 
מבוססות על תכניות והערכות החברה, כמו על מאפייני הפרויקט, ועלולות שלא להתמשש בשל גורמים 
שאינם בשליטת החברה כדוגמת עיכובים בהקמת המערכת, שינויים בעלויות הקמה, שינויים במדיניות 
ו/או עלויות המימון, בעיות תפעוליות, שינויים במזג האוויר, שינויים בתעריפי החשמל, בעלויות מכירתו 
או בהיקפי צריכתו באנגליה, שינויים בשיעורי המס, שינויים במשק באנגליה ובפרט במשק החשמל, 
ושינויים רגולטוריים. יודגש, כי למועד דוח מיידי זה אין כל וודאות בדבר השלמת הפרויקט בשל האמור 
לעיל, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.28 לפרק א' - תיאור 
עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי של החברה לשנת 2021, אשר המידע האמור בו מובא בדוח מיידי זה 

על דרך ההפניה7. 

                                                                                                                       בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: איל פודהורצר, מנכ"ל ויואב שפירא משנה למנכ"ל

 4כולל את הסכם ה EPC, רכש הציוד, חיבור לרשת החשמל ועלות פיתוח הפרויקט.
 5הכנסות מבוססות על בסיס נתוני הזכיה במכרז ועל בסיס הערכת יועצי שוק בנוגע לתמהיל של זרמי הכנסות ממכירת חשמל 

ומשירותים תומכים.
Capacity Market 2023: T-4 auction results in  23/02/2023 : Modo Energy  - 6בהסתמך על הערכות יועץ שוק של החברה 

five charts

 7כפי שפורסם על ידי החברה ביום 8 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-027184)
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