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דיסקליימר

מצגת זו אינה מהווה הצעה  "(. הקבוצה( )"לרבות חברות כלולות)כמצגת כללית אודות החברה והתאגידים המוחזקים על ידה "( החברה)"מ "י נופר אנרגי בע.מצגת זו הוכנה על ידי ע
.  אלא מיועדת למסירת מידע בלבד, לרכישת או מכירת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור

המצגת  . המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת המשקיע, מוצג למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה"( המידע)"המידע הכלול במצגת 
היא אינה ממצה את מלוא הנתונים , אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה

אסמכתא  ' מס)9.12.2020נושא תאריך 8.12.2020אינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה ובייחוד בתשקיף החברה שפורסם ביום , אודות הקבוצה ופעילותה
ובדוח  "( 2020-הדוח השנתי ל"2021-01-049992אסמכתא ' מס)30-3-2021אשר פורסם ביום , 2020בדוח התקופתי של החברה לשנת , "(התשקיף"; 2020-01133446

."(2021דוח רבעון ראשון ( )"2021-01-029836אסמכתא ' מס)25-5-2021אשר פרסום ביום , 2021התקופתי של החברה לרבעון הראשון של שנת 
על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם החברה מתמודדת יש לעיין  . האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה הינו תמציתי בלבד

מ ובאתר ההפצה  "ובדיווחים השוטפים של החברה המפורסמים באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע2021בדוח רבעון ראשון , 2020-בדוח השנתי ל, בתשקיף החברה
.  א"המגנשל 

(.  לרבות חברות כלולות)במישרין או בשרשור , הכוונה לחברה ולתאגידים המוחזקים על ידי החברה, בכל מקום בו מצוין החברה
צפי הכנסות ממכירת חשמל מפרויקטים  , (11-ו10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, שקפים)צפי הפעלה מסחרית , (11-ו10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3שקפים )החברה בדבר הספקי המערכות הערכות 

,  (10-ו9, 8, 7שקף )לקראת הקמה ורישוי , בהקמה, של פרויקטים מוכנים לחיבורEBITDAצפי , (10-ו9, 8, 7, 6, 5, 4, 3שקפים )לקראת הקמה ורישוי , בהקמה, מוכנים לחיבור
,  9, 8, 3שקפים )תוכניות ויעדי החברה , (6-ו5שקפים )ההון העצמי הדרוש לפרויקטים , (10-ו9, 8, 7שקף )לקראת הקמה ורישוי , בהקמה, של פרויקטים מוכנים לחיבורFFOצפי 

,  המבוססות במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות, (1968-ח"התשכ, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך" )מידע צופה פני עתיד"מהוות ( 17-ו15, 10
יובהר כי התוצאות בפועל ביחס למידע כאמור . כמו גם על הוצאתן לפעול של תוכניות החברה במועדים המוערכים על ידי החברה ועל השתלבותן אלה באלה, ענפיות ואחרות

התממשות גורמי סיכון  , לרבותבשל גורמים שונים שאינם בשליטת החברה , עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור במצגת זו
אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם , כמו גם ההתפתחויות בסביבה הכלכלית והרגולטורית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, המאפיינים את פעילות החברה

עליה , באסדרותאו /שינויים בהוראות הדין ו, עיכובים בהקמה, שינוי בעלויות הקמת המערכת, עיכובים בקבלת היתרים הנדרשים להקמת המערכות: כגון,מצויים בשליטת החברה
שינויים בהיקפי צריכת  , שינויים בתעריפי החשמל לצרכן או בעלויות המערכתיות, שינויים במזג האוויר, ליקויים במערכת, הוצאות בלתי צפויות, ח"שינויי מט, בהוצאות המימון

.  ב"וכיוצבעקבותיו ( ויוטלו)קושי באיתור שותפי מס המשך משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו , קושי באיתור שותפים, שינויים בשיעורי ומשטר המס, החשמל על ידי הצרכנים
.כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, לפיכך

או הערכה כאמור על  /וזיתתחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תח , כמו כן
.מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת

.להלן18עד 17לפרטים בדבר ההנחות ששימשו את החברה למידע ונתונים הכלולים במצגת ראו עמודים 
.כוללים מידע חדש המפורסם לראשונה במצגת זו על ידי החברה17-ו15, 11עד 7, 5, 4, 3יצוין כי שקפים 

כולו או חלקו או להתממש באופן  , המידע כאמור עשוי לא להתממש. יודגש כי הערכות החברה באשר לתחזיות נעשו בשים לב ועל פי ניסיון העבר והידע המקצועי שצברה החברה
.הן ביחס לתחזיות החברה לגבי גורמי המקרו והן ביחס ליתר הנתונים הנקובים בה, שונה מהותית מזה הנחזה על ידי החברה



401MW-הינו כ2022חלק החברה בהספק הנכסים המחוברים ומוכנים לחיבור עד סוף . 100%נתוני *3

1אנרגיהנופר 

איתנות |צמיחה |ביצועים

צמיחה  
מתמדת

איתנות  
6פיננסית

1GW
מדינות5-ב

ח"מלש495
חשמל הכנסות 

בשנה  
4, 3מייצגת

לחברה ההון  
העצמי להשלמת 

8הצברהקמת 

תשתית לצמיחה  
,  מתמשכת בישראל

ב"אירופה וארה

2023יעד 
1.9GW  מחוברים

5ומוכנים לחיבור

מיקוד 
בפרויקטים בעלי 

7עודפתתשואה 

ח"מלש829
הון עצמי

80%
מאזן/הון

0%
חוב פיננסי 

Cap\נטו
מאוחד

ביצועים  
נכסים מחוברים ומוכנים  

20222סוף לחיבור עד 



7גבוהיםבהקמה ולקראת הקמה משמעותי המאופיין בתעריפים , צבר פרויקטים מניבים

בסוגריים חלק החברה, 100%נתוני 

חלק החברה  ח"מלש204ח"מלש495צפי הכנסות מצרפי ממכירת חשמל

4הקמה בשנה ראשונה מייצגת של פרויקטים מניבים בהקמה ולקראת 

בהקמה  , מניבים
4הקמהולקראת 

58
איטליה

100
מכרזי תעריף  
גגות ומאגרים (62)

(339)

(421)

154

846

1,194

מחובר ומוכן לחיבור הקמה ולקראת הקמה רישוי ופיתוח

MW, פורטפוליו
7.2021460

ב"ארה

224
תעריפיות  
ומונה נטו

(91)

(32)

153
רומניה

(77)

169
אולמדילה

(64)

236
סאבינר

(85)

(40)

(12)

1,000MW
(401)

חלק החברה



4גלובאליתתנופת הקמות 

בסוגריים חלק החברה, MW, בהקמה ולקראת הקמה, מניב

5

(401)1,000ובהקמה מניב כ"סה

רומניה

153(77)

ספרד

405(149)

ב"ארה

60(40)

ישראל

324(123)

איטליה

58(12)

8הפרויקטיםלחברה יש את ההון העצמי הנדרש להקמת 



20224מניב עד סוף 1GW-מעבר מהקמה להנבה

חלק החברה בסוגריים, 100%נתוני ,ולקראת הקמההפרויקטים המצויים בהקמה פירוט 

6
8הפרויקטיםלחברה יש את ההון העצמי הנדרש להקמת 

הכנסות שנה ראשונה  מועד השלמת הקמהMW, הספק
ח"מלש, 3מייצגת

פרויקט

Sabinar236(85)88(32)

Olmedilla169(64)64(24)

Ratesti153(77)37(18)

Blue Sky47(31)51(34)

Sun Prime58(12)26(5)

(12)32(30)79מכרזי גגות ומאגרים

(22)59(39)105תעריפיות

Q1 2022

Q4 2022

2Q2022-4Q2021

(148)357(339)846כ"סה

Q4 2022-20213Q

Q4 2022-20214Q

Q4 2022-20214Q

88(32)
Q3 2022

51(34)



7

13, 12, 11, 10מכירת חשמלנתונים פיננסים 

(ח"שמיליוני  , מצרפי)

20
48

121

246

49

117

313

607

2020 2021E 2022E 2023E

הכנסות

כ  "סה

נתח החברה

EBITDA

כ  "סה

נתח החברה

FFO

כ  "סה

נתח החברה

ייזוםנתונים אלו אינם כוללים פרויקטים בפיתוח או –בלבד 9בשליםפרויקטים 

10 24
71

145

25
59

188

373

2020 2021E 2022E 2023E

14
36

94

195

35

86

239

473

2020 2021E 2022E 2023E



ח"מלש, 10נופר אנרגיה בישראלפעילות 

20 40 78
119

48
105

211

320

2020 2021E 2022E 2023E

מכירת חשמל בלבד, הכנסות

14 29 56 85
35

75
149

228

2020 2021E 2022E 2023E

EBITDA ,מכירת חשמל בלבד

10 21 48 74
25 54

129
198

2020 2021E 2022E 2023E

תזרים מובטח ממכירת חשמל 
מחוברים בתעריף גבוהFITבפרויקטי

מאגרים  , גגות-מאות שותפויות 
בסיס לצמיחה מתמדת–ואגירה 

יכולות ומומחיות לכל אורך שרשרת 
, הנדסה, מימון, רישוי, ייזום–הערך 

הקמה ותפעול

תזרים משמעותי ויציב מתפעול  
ורווחי הקמה 

נתונים אלו אינם כוללים פרויקטים בפיתוח או ייזום

FFO,מכירת חשמל בלבד

100%נתוני 

חלק החברה

פרויקטים  
בשלים 

9בלבד

100%נתוני 

חלק החברה

100%נתוני 

חלק החברה

8



ח"מלש, 11ב"נופר אנרגיה ארהפעילות 

התמקדות בתעריפים  
Retail-הגבוהים 

מומחיות בפרויקטים סולאריים  
משולבי אגירה בחצר הצרכן

קרנותעםאסטרטגיותשותפויות
מתמדתלצמיחהכבסיסריט

ב"נציגות מקומית של נופר בארה

הכנסות

EBITDA

FFO
3 5

21

5
8

31

2021E 2022E 2023E

6
11

38

10
16

56

2021E 2022E 2023E

8
16

52

12
23

77

2021E 2022E 2023E

100%נתוני 

חלק החברה

100%נתוני 

חלק החברה

100%נתוני 

חלק החברה

20245-ביעד להנפקת החברה 

9נתונים אלו אינם כוללים פרויקטים בפיתוח או ייזום–9בלבדפרויקטים בשלים 



הכנסות

EBITDA

FFO

ח"מלש, 12נופר אנרגיה באירופהפעילות 
הבאיטלי Sunprimeוחברתורומניהבהקמה בספרד Utilityפרויקטי

17

51 5651

144
158

2022E 2023E 2024E

23
62 6766

175 188

2022E 2023E 2024E

27
75 8179

210 227

2022E 2023E 2024E

נתונים אלו אינם כוללים פרויקטים בפיתוח או ייזום–בלבד 9בשליםפרויקטים 

ומבנה עסקי דומה לנופר  סינרגיה 
תפעול, הקמה, ייזום–ישראל 

מובטחים וגבוהיםFITתעריפי 

15באיטליההשחקן המוביל במכרזי הגגות 

פוטנציאל צמיחה משמעותי בסגמנט הגגות  
5נוספיםובסגמנטים 

תשתית ארגונית תומכת צמיחה ובקרה

13רמות מינוף נמוכות, תשואות גבוהות

5, 14שילוב  עתידי של אגירה להשאת ערך בפרויקטים

5פעילות פיתוח עתידית במגוון מדינות יעד

בהקמה בספרד ורומניה  Utilityפרויקטי

Sunprimeחברת 

10

100%נתוני 

חלק החברה

100%נתוני 

חלק החברה

100%נתוני 

חלק החברה



11

גלובאלי ממוקד תעריפים גבוהיםIPP–מפת דרכים 
אחזקותMW  ,100%, ויעדיםתמונת מצב 

120

270

1,000

1,900

3,300

2020 2021E 2022E 2023E 2024E

אירופה

ישראל

ב  "ארה

16ובהקמהמניבים  5יעדים

פרויקטים  
מחוברים 
ומוכנים  
לחיבור



6פיננסיתאיתנות 

12

333 M₪

מזומנים ושווי  

מזומנים
17הכנסות

261 M₪

19עצמיהון 

829 M₪435 M₪

מזומנים
ק"זופיקדונות 

106 M₪

חוב פיננסי  
18ברוטו

80%

מאזן \הון 
מאוחד

81%

מאזן\הון 
סולו

0%

\חוב פיננסי נטו 
CAPמאוחד

0%

\חוב פיננסי נטו 
CAPסולו



6,184 מזומנים ושווי מזומנים

65,602 נכסים שוטפים אחרים

85,178 נכסים לא שוטפים

156,964 כ נכסים"סה

87,091 התחייבויות שוטפות

26,356 התחייבויות לא שוטפות

113,447 כ התחייבויות"סה

43,517 (כולל מיוחס לזכויות מיעוט)הון עצמי 

156,964 כ התחייבויות והון"סה

19מאזןתמצית 

ח"אלש

471,238 מזומנים ושווי מזומנים

354,111 נכסים שוטפים אחרים

199,519 נכסים לא שוטפים

1,024,868 כ נכסים"סה

167,134 התחייבויות שוטפות

32,844 התחייבויות לא שוטפות

199,978 כ התחייבויות"סה

824,890 (כולל מיוחס לזכויות מיעוט)הון עצמי 

1,024,868 כ התחייבויות והון"סה

333,300 מזומנים ושווי מזומנים

393,509 נכסים שוטפים אחרים

292,607 נכסים לא שוטפים

1,019,416 כ נכסים"סה

153,310 התחייבויות שוטפות

37,311 התחייבויות לא שוטפות

190,621 כ התחייבויות"סה

828,795 (כולל מיוחס לזכויות מיעוט)הון עצמי 

1,019,416 כ התחייבויות והון"סה

13

Q1/21 20202019מאזן



20מגליםפרויקט 

לא מחייבMOUלאחר חתימת –אלטשולרבתהליך בדיקת נאותות יחד עם 

14

הספק מותקן

121MW

שעות ייצור  
אקוולנטיות

2300~

פרויקט

BOT
תעריף

אגורות85-כ
אגורות35-כ110MWעבור ייצור מעל 

תום זיכיון

Q3 2043

14



20ההזדמנות-עסקת מגלים 

לא מחייבMOUלאחר חתימת –אלטשולרבתהליך בדיקת נאותות יחד עם 

תרחיש  
הבסיס

תועלות פוטנציאליות  
נוספות

תפעוליאפסייד

שיפור ביצועי התחנה

שילוב אגירה

שיתוף פעולה עם גוף מוסדי מוביל מניב בישראלפרויקט סולארי 

תעריף  -מול מדינת ישראל BOTהסכם 
מובטח

ריקורסמימון נון , גידורים, הגנות

8.5%–תשואת בסיס 

15



סיכום

הקמות  
משמעותיות  

מדינות  בחמש 
פעילות יזום לצד  

ופיתוח במדינות  
נוספות

חברה 
גלובלית

פלטפורמות  
ושותפויות ייזום  

אירופה  , בישראל
יכולות  , ב"וארה

מוכחות לביצוע 
עסקאות 
בהיקפים 

משמעותיים

5צמיחה

רמות מינוף  
נמוכות לצד  

הון עצמי  שיעור 
גבוה ויתרות  

גבוהותמזומנים 

איתנות  
פיננסית

צבר פרויקטים  
משמעותי ומבוזר  

המאופיין  
בתעריפים  

וברמת 7גבוהים
בשלות גבוהה

ביצועים
מתבסס על פרויקטים  

מניבים ובהקמה

הכנסות גם  –מגוון
מהקמה ותחזוקה  

תזרים בהיקף  
משמעותי
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FITאסדרות-מובטח
בישראל ובאירופה

הכנסות ממאות  –מבוזר
פרויקטים מניבים
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.  ח"מלש204-ובהכנסות מייצור חשמל בשנה מייצגת הינו כ401הינו  MW-וחלק החברה ב40.1%-הקמה ולקראת הקמה הינו כ, שיעור החזקות החברה הממוצע בנכסים מניבים.1

1.6בפרק תיאור עסקי התאגיד ובסעיף 3.3.1.4-ו3.1.1.3.6ראו הטבלאות בסעיפים , לפרטים בדבר תמהיל פרויקטים אלו. פרויקטים בהפעלה מסחרית ופרויקטים אשר הקמתם הושלמה וממתינים לחיבור לרשת החשמל, משמע' נכסים מניבים'.2
.אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה, 2021בדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון של שנת 1.2אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה וכן הטבלה בסעיף , 2020-בדוח הדירקטוריון בדוח השנתי ל

.לא תוגבל המערכת בהזרמת חשמל לרשת בזמן אמת ותישא בתשלומי החוב הבכיר, לראשונה, חודשים רצופים אשר במהלכם12, משמע' שנה מייצגת'.3

המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות החברה לגבי  , כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בהקמה ולקראת הקמה הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, הערכות החברה בדבר צפי הכנסות מצרפיות של שנה ראשונה מייצגת של פרויקטים מניבים.4
בדוח  , בדוח הדירקטוריון1.6בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי ובסעיף 3.3.1.4-ו3.1.1.3.6לפרטים בדבר ההנחות ששימשו לחישוב צפי הכנסות מצרפי בשנה ראשונה מייצגת ראו הטבלאות בסעיפים . הקמת המערכות ותוצאותיהן

מצבת  ( )"2021-01-110811-ו2021-01-029851אסמכתא ' מס)2021ביולי 4-ו2021במאי 25וכן הדיווחים המיידיים שפרסמה החברה בימים 2021בדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון של שנת 1.2הטבלה בסעיף , 2020-השנתי ל
.אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה, "(הפרויקטים

,  המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות החברה לגבי התפתחויות כלכליות, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, כמו גם תוכניות החברה הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, ושילוב אגירה2024-ו2023הערכות החברה ביחס ליעדים לשנים .5
קושי באיתור מקורות מימון הדרושים  : כגון, בשל גרמים שאינם בשליטת החברה, מהערכות החברה המפורטות לעיל, לרבות מהותית, יעדים ותוכניות אלו עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה. ועל השתלבותן אלה באלה, ענפיות ואחרות

קושי בהתקשרות עם גורמים שונים הדרושים לצורך הוצאת תוכניות  , קבלת האישורים הנדרשים להקמת המערכות-אי, קושי באיתור קרקעות להקמת מערכות, קושי באיתור שותפים, קושי בהקמת מערכות מהסוגים השונים, לפיתוח פעילות החברה
המשך  , שינויים בעלויות המימון, קושי בגיוס מקורות מימון, היתרים והסכמות, קושי ועיכובים בקבלת אישורים, בתעריפי החשמל ובעלויות הקמת המערכות, באסדרותשינויים , פרסום הליכים תחרותיים להקמת מערכות-אי, ויעדי החברה לפועל

או התקיימות אחד  ב"וכיוצאו האסטרטגיות המפורטות לעיל /באופן שיקשה על מימוש היעדים והאסטרטגיה או שיביא את החברה למסקנה כי אין היתכנות כלכלית למימוש היעדים ו, ב"וכיוצבעקבותיו ( ויוטלו)משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו 
.אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה, 2020-בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח השנתי ל4.13מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

.2021הנתונים הפיננסים מבוססים על הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת .6

כמו גם על  , מסויימתבניכוי הנחה ז"תעוומערכות אשר בכוונת החברה למכור את החשמל המיוצר בהן לצרכנים במקום הצרכנות לפי תעריף המבוסס על ( ש"לקוט' אג45)תעריפיתמבוסס על התעריפים של מערכות בישראל הפועלות מכוח אסדרה .7
ביחס לתעריפים שנקבעו בהליכים  , (ש"לקוטסנט 19-כ) Blue Skyשל 2020תעריפי החשמל המוערכים של מכירה בבורסה בספרד והתעריפים הממוצעים לשנת , (MW-אירו ל102עד 90) Sunprimeהתעריפים שנקבעו במכרז בו זכתה 

אשר המידע האמור בהם , 2020-בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח השנתי ל3.3.1.2-ו3.1.1.3.5השונות ראו סעיפים האסדרותלפרטים נוספים בדבר . ולשונות הנמוכה בעלויות הקמת המערכות( ש"לקוט' אג14.44-23.33)התחרותיים בישראל 
.מובא בדוח זה על דרך ההפניה

מבוסס על שיעור המינוף -ב "ארה; 85%אשר הינו , מבוסס על שיעור המינוף הממוצע של פרויקטים בהקמה-ישראל : מבוסס על ההנחה כי יתקבל מימון בכיר להקמת הפרויקטים המקודמים על ידי החברה וכי שיעורי המימון יהיה כדלקמן.8
. 75%-מבוסס על אינדיקציה ראשונית לפיה שיעור המימון הינו כ–איטליה ; מעלות כל הפרויקטים40%-ישקיעו סך השווה ל, (Tax Equity)כן הונח כי בנוסף לחוב הבכיר שותפי מס . 40%אשר הינו , הממוצע של הפרויקטים בהפעלה מסחרית

יודגש כי למועד הדוח טרם התקבלו אישורים לקבלת  . מעלות הפרויקט60%מבוסס על מידע שנמסר במסגרת מגעים ראשונים המתקיימים בנוגע לקבלת מימון לפרויקט בשיעור של –רומניה  .Olmedillaמבוסס על שיעור המינוף של פרויקט –ספרד 
.  וממילא טרם סוכמו תנאי המימון של הפרויקטRattesti-ו Sunprime, Sabinarמימון לפרויקטים של 

. אשר המידע האמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה, (4כהגדרתה בהערה )ראו מצבת הפרויקטים , לפרטים בדבר תמהיל פרויקטים אלו. לקראת הקמה ורישוי, קמהvב, מוכנים לחיבור, פרויקטים מחוברים, משמע' פרויקטים בשלים'.9
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המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות החברה לגבי מועדי , כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, לקראת הקמה ורישוי הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, בהקמה, של פרויקטים מניביםFFO-ו EBITDA, הערכות החברה בדבר צפי הכנסות.10
הנתונים מבוססים על הנתונים  . יקטפרוהערכות אלו מבוססות על הערכות החברה בדבר הכנסות הפרויקטים בשנה ראשונה מייצגת כמו גם על ההערכות בדבר מועד ההפעלה המסחרית של כל . תעריפי החשמל ותוצאותיהן, הקמת המערכות

,  לעניין מערכות בהקמה( 1: )בתוספת ההנחות שלהלן, אשר המידע האמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה, 2021ובדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון של שנת , 2020-בדוח השנתי ל( 4כהגדרתה בהערה )וההנחות המפורטים במצבת הפרויקטים 
הונח  , לגגות ומאגרים1' ביחס לפרויקטים שיוקמו מכוח הליך תחרותי מס( 2); (ביוני30דהיינו )' תקופת ההפעלה המסחרית החזויה'כי מועד ההפעלה המסחרי הינו אמצע השנה שהוערכה כ, לקראת הקמה ורישוי הונח ככלל לעניין מועד ההפעלה

כן הונח ביחס לכל המערכות כי תוצאותיהן החל ממועד הפעלתן  ( 4); 30.9.2023הונח כי מועד ההפעלה הינו 2023שהקמתן תושלם בשנת תעריפיותלעניין למערכות ( 3); (מאגרים)31.12.2021-ו( גגות)30.9.2021כי מועד ההפעלה הינו 
הוצגו לצורך  , הנחות אלו בדבר העיתוי והיקפי הפעילות. בשנה0.5%עם ירידה שנתית בתפוקה ובהיקפי ההכנסות של המערכות בשיעור של , 3כהגדרת מונח זה בהערה ' שנת ההפעלה הראשונה המייצגת'הינן בהתאם להערכות בדבר תוצאותיהן ב

.  והן אינן מתיימרת להציג את תחזית הביצועים של החברה בשנים אלו, המחשה בלבד של גידול בפרמטרים המפורטים לעיל בקשר עם ביצועי המערכות

המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות החברה לגבי  , כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, רישוי ופיתוח הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, לקראת הקמה, בהקמה, של פרויקטים מניביםFFO-ו EBITDA, הערכות החברה בדבר צפי הכנסות.11
בתוספת ההנחות  , אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה, (2021-01-029851אסמכתא ' מס)2021במאי 25ותוצאותיהן בשנה ראשונה מייצגת המפורטים בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום , מועד ההקמה, הקמת המערכות

(  ביוני30-דהיינו)' תקופת ההפעלה המסחרית החזויה'הונח כי מועד ההפעלה הינו אמצע השנה שהוערכה כ, לעניין מועד ההפעלה( 2); 2023וואט של פרויקטים בשנת -מגה39-ו2022וואט פרויקטים יוקמו בשנת -מגה30הונח כי ( 1: )שלהלן
.  בשנה0.5%עם ירידה שנתית בתפוקה ובהיקפי ההכנסות של המערכות בשיעור של , 3כהגדרת מונח זה בהערה ' שנת ההפעלה הראשונה המייצגת'וכי תוצאות מערכות אלו החל ממועד הפעלתן המסחרית הינן בהתאם להערכות בדבר תוצאותיהן ב

.והן אינן מתיימרת להציג את תחזית הביצועים של החברה בשנים אלו, הוצגו לצורך המחשה בלבד של גידול בפרמטרים המפורטים לעיל בקשר עם ביצועי המערכות, הנחות אלו בדבר העיתוי והיקפי הפעילות

המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות החברה לגבי הקמת  , כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, לקראת הקמה ורישוי הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, בהקמה, של פרויקטים מניבים FFO-ו EBITDA, הערכות החברה בדבר צפי הכנסות.12
הונח כי מועד ההפעלה הינו  - Olmedillaלעניין ( 1: )בתוספת ההנחות שלהלן, אשר המידע האמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה, (4כהגדרתה בהערה )מועד ההקמה ותוצאותיהן בשנה ראשונה מייצגת כמפורט במצבת הפרויקטים , המערכות

Ratestiלעניין ( 3); 2022הונח כי מועד ההפעלה הינו ספטמבר - Sabinarלעניין ( 2); 2022יוני  -וואט ו-מגה58יחוברו פרויקטים בהספק של 2023-ו2022הונח כי בשנים  Sunprimeלעניין ( 4); 2023הונח כי מועד ההפעלה הינו דצמבר -
וכי מועד ההפעלה הינו , (אירו1-ח ל"ש4ח של "לפי שע; ש"לקוטאגורות 40.8עד 36-השווים לכ)בדומה לתעריפים בהם זכתה במכרזים קודמים , שנה20לתקופה של  ,1MWh-יורו ל102עד 90בתעריף מובטח של -כי , בהתאמה, וואט-מגה87

לעניין  ( 5);  בשרשור, 20%באופן ששיעור החזקות החברה יהיה  ,Sunprima-תמומש האופציה להגדלת שיעור ההחזקה בהמצוייניםכן הונח כי עד למועדים (. ביוני30-דהיינו )' תקופת ההפעלה המסחרית החזויה'אמצע השנה שהוערכה כ
0.5%עם ירידה שנתית בתפוקה ובהיקפי ההכנסות של המערכות בשיעור של 3כהגדרת מונח זה בהערה ' שנת ההפעלה הראשונה המייצגת'תוצאות כל הפרויקטים הונח כי החל ממועד הפעלתם הינן תהיינה בהתאם להערכות בדבר תוצאותיו ב

.והן אינן מתיימרת להציג את תחזית הביצועים של החברה בשנים אלו, הוצגו לצורך המחשה בלבד של גידול בפרמטרים המפורטים לעיל בקשר עם ביצועי המערכות, הנחות אלו בדבר העיתוי והיקפי הפעילות. בשנה

.  לעיל8מבוסס על הערכות החברה בדבר שיעורי המינוף של הפרויקטים השונים כמפורט בהערה .13

כי במסגרת פעילותה השוטפת החברה בוחנת אפשרות  יצויין. אשר המידע האמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה, (4כהגדרתה בהערה )כמפורט במצבת הפרויקטים , מבוסס על תוכניות החברה ביחס לכל אחד מהפרויקטים השונים ולמאפייניו.14
וממילא לא התקבל בחברה כל אישור בדבר יכולת שילוב מערכות אגירה או  , ל"למועד הדוח החברה לא נקטה בפועלות כלשהן לאישוש תוכניותיה לשילוב מערכות האגירה בפרויקטים בחו. ל"בישראל ובחו, של שילוב מערכות אגירה בפרויקטים השונים

.האסדרה החלה בעניינן

.במכרזים ביחס לכמות והספקי הפרויקטים בהם זכו יתר המציעים באותם מכרזים Sunprimeמבוסס על שיעור הפרויקטים בהן זכתה .15

לפרטים בדבר ההנחות  . המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות החברה לגבי הקמת הפרויקטים ותוצאותיהם, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, הערכות החברה בדבר הספקי הפרויקטים בהפעלה מסחרית הינן מידע צופה פני עתיד.16
.אשר המידע האמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה, (4כהגדרתה בסעיף )הגורמים שעלולים לגרום לאי התממשותם ראו מצבת הפרויקטים , כמו גם, ששימשו לגיבוש הערכה זו

חודשים אחרונים12הכנסות חושבו לפי .17

כ הלוואות מגופים פיננסיים לרבות חלויות שוטפות"סה.18

.31.3.2021-ו31.12.2020, 31.12.2019מבוסס על הנתונים בדוחותיה הכספיים של החברה לימים .19

.אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה, (2021-01-119529-ו2021-01-051109אסמכתא ' מס)2021ביולי 20-ו11לפרטים נוספים בדבר פרויקט מגלים ראו דיווחים מיידים מהימים .20
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