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 בהליך מכרזי  Sunprimeעדכון בנוגע לזכיה של   הנדון:

בסעיפים   לאמור  התאגיד    4.7.5-ו   3.3.1.5,  3.3.1.4,  3.3.1.1בהמשך  עסקי  תיאור  בדוח   -בפרק  א'    חלק 
  29  , 2021במאי    30, ולאמור בדיווחים מיידים שפרסמה החברה בימים  12021התקופתי של החברה לשנת  

אסמכתא    2022בינואר    30-ו   2021בספטמבר   -25022-01-ו  2021-01-1488881  ,2021-01-092139)מס' 
פעילות  011472 עם  בקשר   )Sunprime Generation SRL  "(Sunprime  ידי על  המוחזק  תאגיד  החברה  "(, 

"(, החברה  נופר אירופה-נוינוי אנרגיות מתחדשות אירופה, שותפות מוגבלת )"- בשרשור, באמצעות נופר
(  2022-ו  2021ים  במספר במהלך השנ  חמישית הודעה בדבר זכיה נוספת )קיבלה    Sunprimeמבקשת לעדכן כי  

 "(. הודעת הזכיה)"( GSEבהליך מכרזי שביצע מנהל שירותי החשמל האיטלקי )

  32.3קיבלה אישור להקמת מערכות סולאריות נוספות בהספק כולל של    Sunprimeיה,  י בהתאם להודעת הזכ
( 3אג' לקוט"ש 32.4-וואט )השווה לכ -יורו למגה   90.9-של כ   GSEעל ידי    2וואט ובתעריף ממוצע מובטח -מגה

מערכת בהליך התחרותי )מחיר הזכייה( משתנה כתלות בסוג הגג  שנה. התעריף שנקבע לכל    20לתקופה של  
 עליו מוקמת המערכת )אסבסט אם לאו( וסוג המערכת )על גבי גג או קרקע(. 

לגביהם נתקבל אישור של מנהל שירותי החשמל    Sunprimeבעקבות הודעת הזכייה גדל צבר הפרויקטים של  
  141-מערכות נוספות בהספק כולל של כ  Sunprime- נוסף על כך, ל.  4וואט -מגה  161.2- ( לכGSEהאיטלקי )

- מגה  302-מסתכם בכ  Sunprime, כך שסך צבר הפרויקטים של  וואט המצויות בשלבי פיתוח שונים-מגה
 .  ואטו

מחזיקה באמצעות    40%נופר אירופה, תאגיד המוחזק על ידי החברה בשיעור של  -יצוין כי למועד הדוח נוי
Andromeda Solutions Korlátolt Felelősségű Társa  מההון והזכויות ב  50%- ב-Sunprime    חלק החברה(

20%  .) 

בפרק תיאור עסקי    4.7.5-ו  3.3.1.5,  3.3.1.4,  3.3.1.1פעילותה ראו סעיפים  ו  Sunprimeלפרטים נוספים בדבר  
 , אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.  2021התקופתי לשנת  חלק א' בדוח -התאגיד  

יודגש, כי למועד הדוח אין כל וודאות בדבר הוצאתם לפועל של הפרויקטים המצוי לקראת הקמה, בין 
בפרק תיאור    4.9היתר, בשל העובדה כי הפרויקטים כפופים לקבלת אישורים שונים כמפורט בסעיף  

התאגיד   בדוח  -עסקי  א'  לשנת    חלק  דרך2021התקופתי  על  זה  בדוח  ומובא  ב  האמור  המידע  אשר   ,  
ההפניה, אשר אין כל וודאות שיתקבלו, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים  

  ו , אשר המידע האמור ב2021התקופתי לשנת    חלק א' בדוח  -בפרק תיאור עסקי התאגיד    4.13בסעיף  
 ומובא בדוח זה על דרך ההפניה. 

 בכבוד רב, 
 

 בע"מ  ה ע.י. נופר אנרגי
 

 באמצעות נדב טנא, מנכ"ל ונעם פישר, סמנכ"ל הכספים נחתם: 

 
מובא בדוח  אשר האמור בו  ,  (031428-01-2202מס' אסמכתא  )  29.3.2022הדוח התקופתי של החברה שפורסם ביום   1

 "(.  2021-התקופתי להדוח )" על דרך הפניה זה
 . Contract for Differencesמובטח במנגנון התעריף   2
 ש"ח לאירו(.  3.57) 2022למאי  31חושב לפי שע"ח ליום   3
 התחרותיים. בעקבות הגשה מחדש של פרויקטים שזכו בעבר בהליכים   4
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