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הנדון :התקשרות בהסכם מסגרת לרכישת פאנלים סולאריים עבור צבר פרויקטים סולאריים משולבי אגירה
ופרויקטים נוספים של החברה בישראל
החברה מתכבדת לדווח כי ביום  21ביולי  2022התקשרה בהסכם מסגרת עם Longi Solar Technology Co., Ltd
(סין) ("חברת לונגי") לרכישת פאנלים סולאריים בהספק כולל של עד  300מגה-וואט מותקן בתמורה לסך של כ-
 71-74מיליון דולר"( 1ההסכם") ,כמפורט להלן:
הפאנלים הסולאריים שיירכשו מיוצרים על ידי חברת לונגי ,שהינה ,למיטב ידיעת החברה ,יצרנית ותיקה ומובילה
בעולם בתחום זה ובעלת דירוג  ,AAAאשר מספקת מעל  50 GWפאנלים סולאריים ברחבי העולם מידי שנה
ועומדת בכל האישורים והתקנים הבינלאומיים הרלבנטיים לרבות של מכון התקנים הישראלי.
הפאנלים הסולאריים שיירכשו תחת ההסכם מיועדים להתקנה בפרויקטים שהחברה עתידה להקים מכוח זכייתה
בהליך תחרותי מס'  2של רשות החשמל (ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה ,למתקנים
המחוברים לרשת החלוקה) ("הליך תחרותי אגירה מס'  2,)"2וכן עשויים לשמש את החברה לפרויקטי דו שימוש
נוספים שהחברה עתידה להקים בישראל.
בהתאם להוראות ההסכם ,חברת לונגי תישא באחריות לעמידת הפאנלים בתפוקה מוגדרת ובאחריות המוצר
בהתאם לעקרונות מסמך האחריות ,כמקובל ,והתמורה עבור הפאנלים תשולם בהתאם לאבני דרך שנקבעו בהסכם,
כאשר תשלום מקדמה עבור כל הזמנה מובטח בערבות בנקאית.
להערכת החברה ,תנאי ההסכם עם חברת לונגי הינם טובים ועדיפים על פני חלופות אחרות שבחנה החברה וההסכם
צפוי לאפשר לחברה לקבע מחירים לתקופה משמעותית כחלק מהתמודדות החברה עם העלייה הגלובאלית במחירי
סחורות ומוצרים.
יובהר ,כי אין ודאות ביחס לאמור בדיווח זה ,בקשר עם יישום ההסכם ,היקף הרכישות מכוחו והשלמת הקמת
הפרויקטים מכוח הליך תחרותי אגירה מס'  2וכן הפרויקטים הנוספים כאמור .בהתאם ,הערכות החברה ביחס
להסכם והתועלות שתנבענה ממנו ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
אשר עשוי שלא להתממש ,או עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהנחזה ,בין היתר ,בשל גורמים שאינם
בשליטת החברה ו/או שאינם ידועים לחברה ,ובכלל זאת ,שינוי באיזה מהגורמים המפורטים לעיל ,משתנים

 1המחיר הכולל הינו בהנחה שמלוא ההספק יירכש על בסיס העלות של כמות מינימום של פאנלים סולאריים בהספק כולל של
 130מגה-וואט מותקן שהחברה התחייבה לרכוש תחת ההסכם ,וטווח המחירים הינו תלות בתנאי השילוח שייבחרו על ידי
החברה בהתאם להוראות ההסכם ; כאשר הזמנה של פאנלים סולארים מעבר לכמות המינימום האמורה ועד להספק כולל של
 300מגה -וואט מותקן ,תהיה מבוססת על מחירים שיסוכמו בין החברה לבין חברת לונגי על בסיס תנאי ההזמנה והאספקה
המפורטים בהסכם.

כלכליים -עסקיים ,רגולטוריים וסביבתיים ,נתוני הפרויקטים שבפיתוח וכן גורמי הסיכון הנוספים אשר החברה
חשופה להם.
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