
IPO-הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה 



דיסקליימר

."(הקבוצה)"(כלולותחברותלרבות)ידהעלהמוחזקיםוהתאגידיםהחברהאודותכלליתכמצגת"(החברה)"מ"בעאנרגינופרי.עידיעלהוכנהזומצגת

רלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינההמצגת.הקבוצהפעילותעיקרשלבלבדותמציתיתשיווקיתנוחההצגהמהווהזומצגת

אתמחליפהאינה,ופעילותההקבוצהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינההיא,החברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורך

מניותיהאתלפיוולרשוםלפרסםהחברהשמתעתדתהסופיהחברהבתשקיףאוהתשקיףבטיוטותובייחוד,לציבורהחברהשתפרסםבדיווחיםלעייןהצורך

יועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווהאינה,השקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהאינה,"(התשקיף)"מ"בעאביבבתלערךלניירותבבורסהלראשונה

.עצמאייםמידעוניתוחאיסוףמחליפהואינהמסיועץאוהשקעות

זובמצגתלראותואיןזומצגתעללהסתמךאין.זובמצגתהמוצגיםבנתוניםשינוייםיתכנו,התשקיףשלהסופיהנוסחגיבושלפניעודנערכתזוומצגתהואיל

.בההכלולהמידעלדיוקאולשלמותלאלרבות,כלשהםהתחייבותאומצגמשום

,רשמייםבפרסומיםאו/והחברהבספריאו/ובתשקיףאו/והתשקיףבטיוטתהרשוםהמידעלביןזובמצגתהמידעביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל

.כאמוררשמייםבפרסומיםאוהחברהבספרי,בתשקיף,התשקיףבטיוטתהרשוםבמידעהאמוריגבר

.(כלולותחברותלרבות)בשרשוראובמישרין,החברהידיעלהמוחזקיםולתאגידיםלחברההכוונה,החברהמצויןבומקוםבכל

החברהשלערךניירותרכישת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאתובחברהבכללערךבניירותהשקעה

.שלהםוכלכלימיסויי,חשבונאי,משפטיוניתוחהחברהידיעלהמפורסםבמידע,המכרזבמסמכי,בתשקיף,התשקיףבטיוטתמעמיקעיוןדורשת

בטיוטתשנכללוהנתוניםמתוךלחישובניתןהואאך,התשקיףבטיוטתהוצגשבומהאופןשונהבאופןשמוצגככזהלהיחשבעשויזובמצגתהכלולמידע

.כאמורהתשקיף

,(4,12,14,17,18,19שקפים)ומתןומשאפיתוח,רישוי,הקמהלקראת,בהקמההמערכותשלוהתעריפיםהמערכותהספקי,כמותבדברהחברההערכות

חיבורמועדי,(9שקף)ומאגריםגגותלמתקניתחרותיהליךמכוחשיוקמוהמערכותהספקי,(21-ו4שקפים)חשמלממכירתFFO-והEBITDA-ה,ההכנסות

הספקי,המעיינותעמקבקיבוץהמערכותחיבורמועדי,(10שקף)שנהבכלשיחוברוהמערכותוהספקיורישויהקמהלקראת,בהקמההמצויותהמערכות

-והההוצאות,ההכנסות,ההקמהעלויות,מובילהן"נדלחברתעםבשותפותשיוקמוהמערכותהספקי,(13שקף)חשמלממכירתשיתקבלווהכנסותהמערכות

EBITDA(16שקף),פרויקטשלהמערכותהספקOlmedilla,הכנסות,ההקמהעלויות,החיבורמועד,EBITDAו-FFO(20שקף),עתידפניצופהמידע"מהוות"

עלגםכמו,ואחרותענפיות,כלכליותהתפתחויותלגביוהערכותציפיותעלמהותיתבמידההמבוסס,(1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת)

עתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.באלהאלההשתלבותןועלהחברהידיעלהמוערכיםבמועדיםהחברהתוכניותשללפעולהוצאתן

ואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפע

,המערכתהקמתבעלויותשינוי,המערכותלהקמתהנדרשיםהיתריםבקבלתעיכובים:כגון,החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלא

,האווירבמזגשינויים,במערכתליקויים,צפויותבלתיהוצאות,ח"מטשינויי,המימוןבהוצאותעליה,באסדרותאו/והדיןבהוראותשינויים,בהקמהעיכובים

הקורונהמשברהמשך,המסבשיעורישינויים,הצרכניםידיעלהחשמלצריכתבהיקפישינויים,המערכתיותבעלויותאולצרכןהחשמלבתעריפישינויים

.ב"וכיוצבעקבותיו(ויוטלו)שהוטלווהמגבלות

עתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך

בעדכוןמחויבתאינהוהחברההמצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובא

המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאו
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צבר פרויקטים משמעותי  
בישראל ובשוק האירופי

בעל מניות
קרן נוי-אסטרטגי 

שליטה בכל 
שרשרת הערך  

הקמה, יזום
ותפעול

מהמובילות בתחום  
הגגות ומאגרי  

המים הסולאריים  
בישראל

תעודת זהות

חלוצה טכנולוגית  
חיבור מערכת צפה  
הראשונה בישראל

שיתוף פעולה עם
מאות קיבוצים  

ן"וחברות עתירות נדל

"MWשווה יותר"
פרויקטים בעלי  
*תשואה עודפת

3
.למצגת 17לפרטים בדבר ההנחות ששימשו למאפיין זה ראו עמוד * 



תעודת זהות

ישראל

MW447 MW78
נכסים  
מניבים

לקראת  , בהקמה
הקמה  וברישוי

MW640
בפיתוח

אירופה

MW169MW1,000 MW545
2021-יעד ל מ"במו נכס בהקמה בספרד

*חשמלמכירת

250 M₪ 318 M₪208 M₪

הכנסה
2022-החל מחזויה

EBITDA
פרויקטלית חזויה  

2022-החל מ

FFO
פרויקטלי

2022-חזוי החל מ

245.9 M₪ 141.6 M₪

הכנסה
2019-ב

הון עצמי  
פרופורמה 

סולונתוני

MW1,165

4
להקמת כל הפרויקטים  ( אישור מחלק חשמל חיובי)כי יתקבלו אישורים בדבר מקום ברשת , 2022לקראת הקמה ורישוי יושלמו עד לשנת , על ההנחה כי הקמת כל המערכות המצויות בהקמהמבוסס . ללא התייחסות לשיעור החזקות החברה בפרויקטים( לפרויקטים100%לפי נתוני )נתוני הפרויקטים *

לפרטים נוספים בדבר  .  הנתונים מבוססים על הערכות החברה בדבר הכנסות המערכות בשנת הפעלה מלאה בה לא יוגבלו המערכות בהזרמת חשמל לרשת בזמן אמת. ל המפורטים בטבלה וכי עלויות ותנאי המימון יהיו בהתאם לעלויות ותנאי המימון של המערכות בהקמה ולקראת הקמה"הנ
.  לתשקיף6.10.1.4ובסעיף 6.8.1.3.6התקיימותם ראו ההנחות המפורטות בסעיף -ההנחות ששימשו להערכות אלו והגורמים שעלולים לגרום לאי

אחזקות100%



צוות הנהלה מגובש ומנוסה

נדב טנא
ל"מנכ

שש שנים בנופר אנרגיה
כיהן כמנהל פיתוח  

בסופרגזעסקי 

צור לנס  
ל תפעול"סמנכ

שנתיים בנופר אנרגיה
כיהן כמנהל ההקמה  

באנלייט

נעם פישר  
ל כספים  "סמנכ

שש שנים בנופר אנרגיה
סולארל גדות "כיהן כמנכ

שחר גרשון 
ל פיתוח עסקי"סמנכ

ארבע שנים בנופר אנרגיה
כיהן כמנהל פיתוח עסקי 

באנלייט

שגיא סנדלר
ל הנדסה וטכנולוגיות"סמנכ

חמש שנים בנופר אנרגיה
יקס'כיהן כמהנדס חשמל באנרג

עופר ינאי  
ר"מייסד ויו

תשע שנים  
בנופר אנרגיה
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בעלי המניות וכניסת קרן נוי

25.6%

49.4%

25%

הנהלה בכירה

בעל השליטה 
עופר ינאי

אחזקות 
בחברה

6כביש 

אגירה שאובה

סולארתרמו 

קרן התשתיות המובילה בישראל
בהשקעות באנרגיה מתחדשת  

מעורבת בפרויקטים בהיקף של 
₪ מיליארד 30-למעלה מ

עסקת
קרן נוי 

8/2020

228
*ח במזומן"מלש

40%
מנוי נופר  

**אירופה

25%

ממניות נופר 
אנרגיה

דים"הבהעיר 

למועד זה נופר אנרגיה , כמו כן. על כלל ההשקעות שבוצעו עד לכניסתה של החברה לשותפות10%מלא על השקעות שבוצעו על ידי נוי יחד עם פרמיה של Match-upכנגד " נופר אירופה–נוי "משותפות 40%החברה רכשה **ח מסך התמורה שולמו לבעל השליטה "מלש3*6

.ח בשותפות"מלש63השקיעה 



העולם צועד לקראת העידן הסולארי

0.5

2.8

8.5

2018 2024 2030 2036 2042 2048

IRENE-Remap case: מקור

הספק ייצור סולארי
TW, גלובאלי

סך ההספק הסולארי
יעמוד על  2050-בעולם ב

8,500,000 MW

אסיה

2019-2050

113

2019-2050

19

אירופה

2019-2050

17

2019-2050

7

2019-2050

2

השקעה שנתית ממוצעת באנרגיה 
$במיליארדי , 2019-2050, סולארית

$B-כיושקעו , בהתאם 200 
בממוצע בשנה  

דרום  
אמריקה

מזרח תיכון  
ואפריקה

2019-2050

14

אוקיאניה

צפון 
אמריקה
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ישראל משתלבת במגמה העולמית עם  
הגדלת יעד הייצור ממתחדשות

2.2

18.8

2019 2030

הגדלת היעד  
תביא לגידול  

דרמטי בהספק

הספק סולארי ואגירה  
*GW, בישראל

GWבשנה

גידול  
1.5-של כ

8
רשות החשמל ומשרד האנרגיה  : מקור*



רשות החשמל שמה דגש על הסגמנטים בהם נופר מובילה

(2030מתוספת ההספק עד 30%החלוקה בוצעה על פי פרסומי הרשות בהם נכתב כי מתקנים קרקעיים יהוו . בתרחיש לא קיימת חלוקה בין מאגרים גדולים למתקנים קרקעיים)מתייחס לתרחיש הדואלי של התקנת מתחדשות , ניתוח נתוני רשות החשמל: מקור*

.החברה מתוך סך הספקי הזכיות בהליכים תחרותיים לגגות ומאגרים( או רכשה)בהם זכתה ההספקיםמבוסס על ** 

168

659

20%

השחקן המוביל  
בסגמנטים  בישראל

**הדואליים

מכסות מכרזי גגות  
MW(AC),  1-3ומאגרים 

סגמנטים נוספים

סגמנטים בהם נופר מובילה

₪~50B

בעשור הקרוב יושקעו
₪  מיליארד27-כ

בסגמנטים בהם נופר 
אנרגיה מובילה

היקף השקעה  
**₪במיליארדי 

, נופר אנרגיה מובילת שוק בסגמנטים הרווחיים ביותר
הצומחים ביותר ובעלי חסמי המימוש הנמוכים ביותר

יתר השוק

10

8

5 5

9

7

5

גגות קטנים

אגירה

מחלפים
קרקעיים

מאגרים
גדולים

מאגרים
קטנים

גגות גדולים
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צמיחה מואצת ועקבית לאורך השנים

41 MW 
66 MW 

102 MW 

270 MW 

693 MW 

2018 2019 2020 2021 2022

, הספק מחובר לרשת

2018-2022
תחזית על סמך פרויקטים  

בהקמה ולקראת הקמה  
*ורישוי בלבד

נופר מבססת את עצמה  2013מאז 
כשחקן מוביל בשוק הישראלי  

תוך יצירת מובילות במספר סגמנטים

2020

2018

2016

2013

ל"חו

אגירה
מאגרים

חברות  
עתירות  

ן"נדל
קיבוצים

התוצאות המוצגות הינן ברמת תאגידי  . והן אינן מתיימרת להציג את תחזית הביצועים של החברה בשנים אלו, הוצגו לצורך המחשה בלבד של גידול בפרמטרים המפורטים לעיל בקשר עם ביצועי המערכותהנתונים.21לפרטים בדבר ההנחות ששימשו להערכות אלו ראו הערת שוליים בעמוד *10

.התוצאות לעיל אינן מתייחסות לתוצאות המערכות בפיתוח(. של כל פרויקט100%לפי נתוני )הפרויקט 



החברה פועלת בשלושה תחומי פעילות משלימים התומכים ומאפשרים את הצמיחה המואצת של החברה

עסקימודל

גמישות

יכולת 
מימוש

פרויקטים 
איכותיים

חדשנות

ייזום

O&M

EPCוטכנולוגיות
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החברה המובילה בישראל בשיתופי  
פעולה עם המגזר הקיבוצי

שותפויות
מודל עסקי של 

צמיחה מתמשכת  

אגירהקרקעימאגריםגגות
תחומים  
חדשים

שותפויות  
חדשות

שיתופי131
פעולה עם קיבוצים

MW 388מניב,
בהקמה ולקראת הקמה

772
פרויקטים
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Case Study
קיבוץ בעמק המעיינות

גגות  
ראשון

מאגרים
שניגגותקטן

מאגרים  
1מכרז 

כוללקרקעי
אגירה

מאגרים מכרז 
3

0.5

2018

0.4

2019

1

2020

10.5

2021

2.5

2021

18

2022

פרויקט

(MW)הספק 

תאריך חיבור לרשת

0.5 0.9
1.9

14.9

32.9

2018 2019 2020 2021 2022

הספק  
מחובר

MW

0.4 0.7
1.5

7.1

12.7

2018 2019 2020 2021 2022

הכנסות שנתיות  

ממכירת חשמל  
*(ח"מלש)

הפרויקטים במאגרים הינם לפי תעריפי המכרזים  , ש"לקוט' אג45שלושת הפרויקטים הראשונים הינם בתעריף של . שעות בשנה1700עבור כלל הפרויקטים הונח כי שעות הייצור האקוולנטיות יעמדו על . מבוסס על ההנחה כי המתקנים יחוברו בתחילת כל שנה קלנדרית*13

.לתשקיף157ש "לפרטים נוספים בדבר ההנחות ששימוש להערכות בדבר ההספק המחובר וההכנסות ממכירת חשמל ראו ה. ז מתח גבוה"וקרקעי משולב אגירה הינו לצריכה עצמית חלף צריכה בשווי ממוצע של תעו



נופר אנרגיה פורצת דרך בתחום  
המאגרים הסולאריים בישראל

בהקמה ולקראת הקמה , פרויקטים מניבים
מגה וואט275בהספק כולל של 

השקת הפיילוט הראשון בישראל 2015
ללמידת התחום

החברה מובילה להסדרת התחום  2016
ויוצרת צבר פרויקטים אדיר

חיבור המערכת הראשונה  2018
בישראל לרשת החשמל

הובלת התחום2020
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החברה מתמחה בשותפויות
ולוגיסטיקהתעשייה, ן"נדלעם חברות  הובלת  

הסגמנט

מנוע 
צמיחה  
מתמשך

צבר 
פרויקטים  

אדיר

שותפים נבחרים



Case Study
ן מובילה  "שותפות עם חברת נדל

נתונים פיננסים  
**שנת הפעלה מייצגת

אתרים 200

35 MW

אסדרה תעריפית
*ש"לקוט' אג45

פרויקט  עלות
ח"מלש115

X25שנה

הכנסות שנתיות 
ח"מלש26

הוצאות תפעול
ח"מלש8

EBITDA
ח"מלש18

16
.בתשקיף158ש "ראו הEBITDA-הוצאות תפעול ו, הכנסות שנתיות, לפרטים בדבר ההנחות ששימשו להערכת החברה בדבר עלויות הפרויקט**לגגות ומאגרים 1רוב מוחלט של ההספק הינו תחת אסדרה תעריפית ושיעור קטן הינו תחת אסדרת מכרז *



נופר אנרגיה ממוקדת ביצירת תשואה עודפת

שותפויות

78
69

123

מחובר לרשת בהקמה טרום הקמה

הספק פרויקטים  

* תעריפיתבאסדרה
MW

MW  תעריפי
שווה יותר

הכנסה 
גבוהה

**2.5פי
=

ש"לקוט' אג45

גגות-אסדרה תעריפית  מכרז קרקעי

ש"לקוט' אג~ 18

2.5 x x

=
גגות-אסדרה תעריפית  מכרז קרקעי

~8 x x

שווי 
של

***8פי

NPVמבוסס על חישוב ***אגורות17.98תעריף זכייה , קרקעי4מכרז ( **לפרויקטים100%לפי נתוני )הנתונים הם ברמת פרויקטים לתשקיף 6.8.1.3.3וסעיף 6.8.1.3.6לפרטים בדבר ההנחות ששימשו להערכות אלו ראו ההנחות המפורטות בסעיף . כולל מונה נטו*
עבור הפרויקטים הקרקעיים10%-ועלות תפעול נמוכה ב15%-תחת תנאים דומים עם עלות הקמה נמוכה ב4בתעריף מכרז MW-ו( ש"לקוט' אג45)תעריפי MWשל 

תחומי  
פעילות

מודל  
עסקי

יכולות  
יזמיות  

יצירתיות
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23.2 39.15 42.5% 49.6 2014-Q2/20 מערכות מונה נטו103

10.3מניב 47 28.6% 12.8 2013-Q2/20 מערכות תעריפיות173

38.7 160 29.3% 15.5 2010-2012 מערכות אספן סולאר307

9.4 30 66.8% 20 2020-2022 1גגות הליך תחרותי 

בהקמה
ברישוי

32.5 23.35 40.5% 79.9 2020-2022 1מאגרים הליך תחרותי 

1.2 44.5 23.75% 1.6 2020-2021 מונה נטו

147.6 45 37.6% 190.2 2020-2022 מערכות תעריפיות

47.1 18.18 50% 150 2022 3גגות ומאגרים הליך תחרותי 

2.7 30 25% 5 2021-2022 מערכות ברירת מחדל

312.7 524.6 כ"סה

29.3% 225 פרויקטים קרקעיים

31.2%פיתוח 166.5 פרויקטי גגות

59% 249 פרויקטי מאגרים

ישראל–החברה פרויקטי

הכנסות שנת
*הפעלה מלאה

ח"מלש

תעריף  
KWh-ל

'אג

אחוז החזקה הספק
MW

צפוימועד חיבור פרויקטים סטטוס

.  לתשקיף6.8.1.3.6לפרטים נוספים בדבר ההנחות ששימשו להערכות אלו ראו ההנחות המפורטות בסעיף (. 100%משקפים החזקה של )הנתונים הם ברמת פרויקט . לא תוגבל המערכת בהזרמת חשמל לרשת בזמן אמת, לראשונה, חודשי הפעלה רצופים אשר במהלכם12-מתייחס ל*18



השקת פעילות גלובאלית

169

465

80

286

-לקראת הקמה 
Olmedillaפרויקט 

מזכרי הבנות  
לרכישת הספק  

בהליך רישוי

מגעים לרכישת  
הספק נוסף

הספק נוסף  
לעמידה ביעד  

,  "נופר אירופה-נוי "בימים אלו החברה פועלת באמצעות 
כיעד ראשוני1GWלקידום , חברת בת משותפת עם קרן נוי ל"החברה מיישמת אסטרטגיה דו שלבית להרחבת הפעילות בחו

202020212022

היום

נופר אירופה-נוי 'א

קידום פרויקטים עצמאית 'ב
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ייצור ממתחדשות

PVהספק 

261TWHסך ייצור

55GWהספק

PVייצור 

74% 2030יעד מתחדשות 

2030עד PV-גידול ב

98TWH

4.5GW

9.2GWh

28GW

169MW

H1 2022

מכירה לשוק

מיליון יורו14

הקמה

מיליון יורו5

הספק

עלות הקמה

הסדר רגולטורי

הכנסות

סטטוס

EBITDA Y1

FFO Y1

חיבור

מיליון יורו12

מיליון יורו128

פרויקט
Olmedilla

שוק 
החשמל  

בספרד  
2019**

פרויקט
Olmedilla

Olmedilla Hive SL

20
red electricaמבוסס על פרסומי . ** לתשקיף6.10.1.4התקיימותם ראו סעיף -לפרטים בדבר ההנחות ששימוש את החברה להערכות אלו והגורמים שעלולים לגרום לאי* de esplanades(REE)
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53

118

208

0
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EBITDA
ח"מלש

FFO
ח"מלש

הכנסות
ח"מלש

רישוי ואינה כוללת פרויקטים נוספים שיפותחו בעתיד/בהליך הקמה, התחזית מתבססת על פרויקטים הנמצאים בהפעלה מסחרית

21

נתונים כספיים ותחזית ממכירת חשמל 
(אחזקות100%)

,  30.9.2020-דהיינו )' תקופת ההפעלה המסחרית החזויה'הונח כי מועד ההפעלה המסחרי הינו אמצע התקופה שהוערכה כ, 30.6.2020לקראת הקמה ורישוי ליום , לעניין מערכות בהקמה( 1: )בתוספת ההנחות המפורטות להלן, לתשקיף6.10.1.4-ו6.8.1.3.6הנתונים מבוססים על הנתונים וההנחות המפורטים בסעיפים 

יהיו  2022עד 2020הונח כי תוצאותיהן בשנים , 30.6.2020לעניין תוצאות המערכות בהפעלה מסחרית ליום ( 2); ל"כהגדרת מונח זה בסעיפים הנ' שנת ההפעלה הראשונה המייצגת'וכי תוצאות מערכות אלו החל ממועד הפעלתן המסחרית הינן בהתאם להערכות בדבר תוצאותיהן ב( לפי העניין, 30.6.2022-ו30.6.2021

והן  , הוצגו לצורך המחשה בלבד של גידול בפרמטרים המפורטים לעיל בקשר עם ביצועי המערכות, הנחות אלו בדבר העיתוי והיקפי הפעילות(.בדומה להנחות בהערכת השווי)בשנה 0.5%כן הונחה ירידה שנתית בתפוקה ובהיקפי ההכנסות של המערכות בשיעור של .2020כפולות מתוצאות הפעלתן במחצית הראשונה של 
.התוצאות לעיל אינן מתייחסות לתוצאות המערכות בפיתוח(. של כל פרויקט100%לפי נתוני )התוצאות המוצגות הינן ברמת תאגידי הפרויקט . אינן מתיימרת להציג את תחזית הביצועים של החברה בשנים אלו



דוחות כספיים
ח"אלש, סולו

72,071 141,648 65,692 65,692 הכנסות

5,069 10,419 10,436 (*271,218) רווח תפעולי

653 795 833 833 פחת

5,722 11,214 11,269 (*270,385) EBITDA

1,374 1,547 1,516 1,516 הוצאות מימון

4,348 9,667 9,753 (*271,901) FFO

122,211 8,147 מזומנים ושווי מזומנים

78,391 78,391 נכסים שוטפים אחרים

171,232 100,869 נכסים לא שוטפים

371,834 187,407 כ נכסים"סה

95,107 98,697 התחייבויות שוטפות

30,865 30,865 התחייבויות לא שוטפות

125,972 129,562 כ התחייבויות"סה

245,862 57,845 (כולל מיוחס לזכויות מיעוט)הון עצמי 

371,834 187,407 כ התחייבויות והון"סה

סולודוח רווח והפסד H1/20-מאזן 
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2018 2019 H1/20 H1/20
פרופורמה

פרופורמה

נובע מהקצאת מניות לנושאי משרה*



סיכום
מינוף יתרונותיה היחסיים של נופר אנרגיה להמשך צמיחה מואצת

מובילת שוק  
בסגמנטים

המאופיינים  
ברווחיות גבוהה

תחומי  
פעילות

מודל ייחודי  
המאפשר לממש  

פרויקטים מורכבים 
באיכות גבוהה

מודל עסקי

מאות שותפויות 
עם גופים עתירי 

ן כמנוע "נדל
צמיחה מתמשך

שותפויות

שותף אסטרטגי 
בעל ניסיון עשיר  
בפרויקטי תשתית  

בארץ ובעולם

קרן נוי

גישה יצירתית  
וחלוצית החותרת  

לצמיחה ולמיקסום 
שיעורי הרווחיות

גישה 
יזמית

יתרונות  
החברה

מובילת שוק
חיזוק מובילות החברה בתחום הגגות  

והמאגרים הסולאריים בישראל

אגירה
קידום פרויקטי אגירה המניבים  

תשואה עודפת

ל"פיתוח בחו
מינוף יכולות החברה ליצירת  

ל"פורטפוליו נכסים משמעותי בחו

אסטרטגיה  
ויעדים
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