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הנדון :סיום הקמת מערכת לאגירת חשמל
בהמשך לאמור בסעיף  6.8.1.5לתשקיף שפרסמה החברה ביום  8בדצמבר (נושא תאריך  9בדצמבר
"( 1)2020תשקיף החברה") בדבר פעילות החברה לייזום והקמת מערכות לאגירת חשמל והיתרונות
הטמונים במערכות אלו ,החברה מתכבדת להודיע כי ביום  15בפברואר  ,2021החברה השלימה הקמת
מערכת לאגירת חשמל בהספק כולל של כ 3.22-מגה-וואט בשטחי שותף של החברה (שהינו קיבוץ)
בתאגיד הפרויקט המחזיק במערכת אגירת החשמל ("תאגיד הפרויקט").2
במהלך השבועות הקרובים צפויה השלמת המעטפת החשמלית וביצוע בדיקות והרצות של מערכת
אגירת החשמל ,ולאחר מכן צפויה להתחיל ההפעלה המסחרית של המערכת .3החל ממועד ההפעלה
המסחרית החברה תבצע תחזוקה של המערכת לתקופה של  25שנים.
למיטב ידיעת החברה מדובר במערכת לאגירת חשמל הראשונה מסוגה שהוקמה בישראל.
כמפורט בתשקיף החברה ,שימוש במערכת אגירת החשמל ,מאפשר לחברות הקבוצה להקים מערכות
פוטו-ווטאיות נוספות בשטח בו הוקמה מערכת אגירת החשמל ,באופן המבטיח הזרמה של החשמל
לאורך שעות רבות יותר ביממה בהן המערכות לייצור חשמל אינן פעילות ,ללא צורך בהגדלת נקודת
החיבור לרשת החשמל ,וכן מאפשר לחברות הקבוצה להזרים את החשמל המיוצר במערכות בשעות
בהן תעריפי החשמל גבוהים יותר .כך לדוגמא ,התקנת מערכת אגירת החשמל הנ"ל מאפשרת לתאגיד
הפרויקט להקים מערכות פוטו-וולטאיות נוספות בהספק כולל של כ 2.77-מגה-וואט ,אשר נרשמו
לאסדרת תעריף (כהגדרת מונח זה בסעיף  6.8.1.3.2.1לתשקיף) בתעריף של  45אג' לקוט"ש ,כאשר
ללא התקנת מערכת אגירת החשמל לא ניתן היה להקימן בשטח השותף.
עוד יצויין כי למועד הדוח ,חברות הקבוצה מקדמות הקמה של עשרות מערכות נוספות לאגירת חשמל
שיוחזקו על ידי תאגידי פרויקטים המחזיקים פרויקטים בהפעלה ,בהקמה ולקראת הקמה ,בייזום
וברישוי.
עם השלמת ההקמה המוצלחת של מערכת אגירת החשמל ,בכוונת החברה להרחיב את השימוש
במערכות לאגירת חשמל בפרויקטים נוספים של הקבוצה המוחזקים ביחד עם שותפיה בתאגידי
הפרויקט השונים.
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מס' אסמכתא  ,2020-01-133446אשר האמור בו מובא בדוח זה על דרך הפניה.
תאגיד הפרויקט מוחזק בחלקים שווים על ידי החברה והשותף בשטחו הוקמה המערכת .יצוין כי עלות הקמת
המערכת הסתכמה בסכום שאינו מהותי לחברה.
יודגש כי הערכות החברה בדבר מועד ההפעלה המסחרית של מערכת אגירת החשמל הינו מידע צופה פני עתיד,
כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1967-התלוי בגורמים שאינם בשליטת החברה לרבות השלמת ביצוע
בדיקות המערכת בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי החברה.

