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 דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגיםהנדון: 

אנרגיות   –אנרג'יקס    20201בינואר    9מיום   בהמשך לדיווח של החברה בקשר עם בחינת אפשרות של גיוס הון

התקיים מכרז לקבלת  2020ינואר ל 9ביום "( מתכבדת להודיע כי החברה"להלן: מתחדשות בע"מ )

הנפקה גיוס ההון כאמור ובקשר עם "( המכרז המוסדי"להלן: )התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים 

 29.5.20192הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של החברה מיום  החברה על פי דוח    שלניירות ערך  אפשרית של  

  .", בהתאמה(תשקיף המדף"-" והצעת המדףדוח להלן: ")

ניירות הערך של החברה הוצעו למשקיעים המסווגים במכרז המוסדי בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר 

"נ ש"ח ע 0.01מניות רגילות של החברה בנות  100ליחידה, כאשר כל יחידה כוללת  ש"ח 1,135-לא יפחת מ

ליחידה ש"ח  1,151. מחיר הסגירה שנקבע במסגרת המכרז המוסדי הינו בסך של "(היחידה"כ"א )להלן: 

  "(.מחיר הסגירה"להלן: )

התחייבויות את כל הה, בכוונת החברה לקבל המכרז המוסדישהתקבלו במסגרת ההזמנות סך מתוך 

כמות לרכישת שהתקבלו במחיר שהינו ממחיר הסגירה ומעלה. בהתאם, קבלה החברה הזמנות מוקדמות ה

ש"ח  מיליון 34.5 -יחידות בשווי של כ 30,000, מתוכן מיליון ש"ח 240-כבהיקף כולל של  יחידות 208,604של 

הזמנות אלה תיכללנה בדוח הצעת  הוזמנו על ידי אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה.

 דין כאמור להלן.רשים על פי דרים הנווף לאישפהמדף שיפורסם על ידי החברה בכ

 מחיר הסגירה יהווה את מחיר היחידה המזערי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור.

הנפקת ניירות הערך של החברה תיעשה במסגרת דוח הצעץ מדף שיפורסם על ידי החברה, ככל שיפורסם, 

ח הצעת בדרך של הצעה אחידה. תוצאותיה יקבעו בהתאם למכרז הציבורי, ככל שייערך, בעקבות פרסום דו

 מדף ובו ייכללו תנאי ההנפקה.  

האישורים כל כפופים לקבלת על פיו תבוצע ההנפקה, ופרסום דוח הצעת מדף לציבור הנפקה הביצוע 

קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום ניירות הערך ובכלל זה  ,ןהנדרשים על פי די

 . אישור דירקטוריון החברהוכן שיונפקו למסחר, 
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