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א.ג.נ ,

הנדון:  עדכון בדבר קבלת כספים על פי הסכם השקעה מחייב עם קרן  Infragreen הצרפתית 

 Econergy International Ltd בהמשך לדיווח קודם של החברה1 בדבר התקשרות בהסכמים מחייבים בין

("אקונרג'י אנגליה"), חברה בת בשליטת החברה2, לבין מספר חברות מקבוצת Rgreen Invest, קרן 

השקעות מובילה באנרגיה מתחדשת בצרפת המאוגדת כחברה בצרפת (להלן ביחד: "RG"), בנוגע 

להשקעה של RG בהיקף של 87.5 מיליון אירו בהון אקונרג'י אנגליה, וכן בנוגע לכניסה לשותפות בהון 

והעמדת מימון לפרויקטים של החברה באירופה בהיקף כולל נוסף של כ-163.3 מיליון אירו ("ההסכמים"), 

מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

במסגרת ההסכמים, התחייבה RG להשקיע בהון אקונרג'י אנגליה סכום נוסף של 37.5 מיליון  .1

 IG5 אירו (מעבר לסך של 50 מיליון אירו שהושקעו בסמוך לאחר מועד הסגירה), על ידי קרן

מקבוצת RG ("השקעת ההון הנוספת"), וזאת בתמורה להקצאת מניות אקונרג'י אנגליה אשר 

תהוונה 7.5% מהון המניות המונפק של אקונרג'י אנגליה במועד הסגירה בכפוף להשלמת גיוס 

מינימלי של הון על ידי קרן זו, ולא יאוחר מסוף חודש מרץ 2023 ("תנאי מקדים להשקעת ההון 

הנוספת"). 

הצדדים להסכמים חתמו על תיקון לפיו עיקר השקעת ההון הנוספת בסך של 30 מיליון אירו  .2

תוקדם ותבוצע ביום 2 במרץ 2023 (בתמורה להקצאת מניות אקונרג'י אנגליה אשר תהוונה 6.1% 

מהון המניות המונפק של אקונרג'י אנגליה במועד הסגירה). נכון למועד דוח זה, השקעה זו בוצעה 

והתקבלה בידי החברה. 

יתרת השקעת ההון הנוספת בסך של 7.5 מיליון אירו (בתמורה להקצאת מניות אקונרג'י אנגליה  .3

אשר תהוונה 1.4% מהון המניות המונפק של אקונרג'י אנגליה במועד הסגירה) תבוצע לא יאוחר 

מיום 30 באפריל 2023, בכפוף להתקיימות התנאי המקדים להשקעת ההון הנוספת.

התקיימות התנאי המקדים להשקעת ההון הנוספת ולביצוע השקעות IG5 לפי ההסכם הינן בגדר מידע 

צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שהתממשותו אינה ודאית ואינה 

בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות מבוססות, בין היתר, על תכניות והערכות החברה, 

ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה. 

 1דוח מיידי של החברה מיום 17 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-110790) ("הדוח המיידי הקודם"), אשר המידע 
האמור בו מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.

 2עובר למועד דוח זה, החזיקה החברה 87.5% ממניות וזכויות ההצבעה באקונרג'י אנגליה, ועם הקצאת המניות כאמור בדוח 
זה, מחזיקה החברה 81.4% ממניות וזכויות ההצבעה באקונרג'י אנגליה. עיקר פעילות החברה מתבצע באמצעות אקונרג'י 
אנגליה, אשר פועלת במישרין ובאמצעות תאגידים בבעלותה המלאה בתחום ייזום ופיתוח מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה 

פוטו-וולטאית ובטכנולוגיית רוח באיטליה, בריטניה, רומניה, פולין, יוון וספרד. 
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