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ג.א.נ,.
הנדון :התקשרות לביצוע שירותי  EPCלהקמת תחנות כח המופעלות בגז טבעי

החברה מתכבדת להודיע ,כי ביום  ,26.10.2020חברה בת בבעלותה המלאה חתמה עם צד שלישי בלתי קשור
לחברה או לבעלי השליטה בה על שני הסכמי  EPCלביצוע עבודות להקמת שתי תחנות כח מפעליות )"תחנות
הכח"( במתכונת של ביצוע עבודות "עד מפתח" )") (Turn-Keyהסכם ההקמה"( ,וזאת במסגרת האסדרה של
רשות החשמל להקמת מתקני ייצור בגז טבעי ברשת החלוקה.
שתי תחנות הכח צפויות להיבנות בשטח מפעלים בישראל.
בהתאם לחוזה מיום  1.7.2020עליו חתמה חברת הבת עם שותף שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בה
)"השותף"( ,הסכם מסוג הסכם ההקמה ,כהגדרתו לעיל ,יבוצע על ידי תאגיד ייעודי חדש )"השותפות"( בו יחזיק
השותף ב ;30%-כך שחלקה של חברת הבת בשותפות וברווחי ביצוע הוראות הסכם ההקמה יהיה בשיעור של
.70%
תמורת ביצוע העבודות הצפויה מהקמת שתי תחנות הכח יחדיו ,היא בהיקף משוער של כ 19-מיליון ש"ח אשר
ישולמו על פי אבני דרך כמקובל בהסכמים מסוג זה .משך ביצוע העבודות הוא כ 18-חודשים ממועד חתימת
הסכם ההקמה והן צפויות להתחיל מיידית.
הסכם ההקמה כולל הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה ,לרבות סעיפי אחריות ושיפוי ,פיצויים מוסכמים,
ערבות חברת אם ,והתחייבויות לעמידה בלוחות זמנים.
הפרויקטים מוקמים בהתאם להחלטת רשות החשמל שהתפרסמה ביום  18.11.2019שבה זכו כ 170-מפעלים
וארגונים בסך כולל של כ.470MW-
החברה נמצאת במגעים עם מספר לקוחות פוטנציאליים נוספים להקמת פרויקטי תחנות כח בגז טבעי ,והיא
מעריכה שבשנים הקרובות היא עתידה להקים מגוון פרויקטים בתחום לרבות בעבור גופים ציבוריים וחברות
פרטיות.
החברה צופה גידול משמעותי באספקת שירותי  EPCמלאים ללקוחותיה להקמת פרויקטים בייצור חשמל החל
משלב היתרי הבניה ועד החיבור לרשת חברת החשמל ,וכן מתן שרותי תפעול ואחזקה בחוזים ארוכי טווח -
לאורך  10שנות האסדרה ואף מעבר לכך.

האמור בדוח זה לגבי צפי ההכנסות מהקמת שתי תחנות הכח וכן ביחס הערכות החברה לשנים הקרובות לגבי
התקשרויות נוספות להקמת מתקני יצור וגידול באספקת השירותים ,הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר מבוסס על המידע והערכות של החברה למועד הדוח ,ואשר אין וודאות
באשר להתממשותו ,כולו או חלקו או שהוא יתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה ,כתוצאה מגורמים
שונים שאינם בשליטת החברה.
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