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Disclaimer ,מידע צופה פני עתיד
לקבלתהזמנהאוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהוהיאבלבדמידעלמסירתנועדהזומצגת

לציבורהחברהשלבדיווחיהבעיוןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהתמציתיתהינההמצגת.כאמורהצעות

י"עשפורסמוככלאחריםופרסומיםהחברהשלהמדףתשקיף,הרבעוניים,התקופתייםדוחותיהלרבות

רווח,הזמנות,שנתילמחזורבנוגעהמצגתשל3,13,14,16בשקפיםהכלולהמידעובפרט,המצגת.החברה

מידעכוללים2022בשנתEBITDA,גולמירווח,הזמנות,הכנסותצפילגביוכן2021בשנתEBITDA,גולמי

במצגת.המבקרהחשבוןרואהידיעלבוקרואונסקרוטרםאשרהחברהשלואומדניםהערכותעלהמתבסס

,מטרות,תחזיות,בהםהגלוםהפוטנציאלמימושלרבות,לנכסיהביחסהחברהשלהערכותאו/ותכניותכלולים

התממשותםואשרעתידפניצופהמידעהמהווים,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסיםואומדניםהערכות

הסובייקטיביתהערכתהעלרקומבוססמראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,החברהבשליטתואינהוודאיתאינה

.זומצגתהכנתבמועדלחברההידועיםוהערכותנתונים,עובדותבסיסעלהחברהשל

פעילותהתחומי,הנוכחימצבהלגביהחברהשלוהערכותציפיותעלהיתרביןמבוססזהעתידפניצופהמידע

זומצגתהכנתבמועדהחברהשברשותכללימידעניתוח,זומצגתהכנתבמועדשהינםכפיהעסקיתוסביבתה

מידעשלהתממשותו.התממשותםאו/ושלמותם,נכונותםבדברודאותכלאיןאשרעתידיותוהתפתחויות

לרבות,החברהבשליטתושאינםמראשלהעריכםניתןשלאמגורמיםשתושפעיכולכאמורעתידפניצופה

במצבשינויים,פעילותהעלהמשפיעיםחיצונייםבגורמים,החברהשלוהכלכליתהכלליתבסביבההתפתחויות

נוספיםוגורמיםקורונהנגיףהשפעות,ובהיצעיםבביקושיםתנודות,החברהפועלתבהםבשווקיםאו/והכלכלי

עשויותפעילותהתוצאותולפיכךיתממשוותכניותיההערכותיה,ציפיותיהכיוודאותכלאיןלחברה.אחרים

.זוממצגתמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיתשונותלהיות
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כרטיס ביקור

חדשנות ופריצה לתחומי הפעילות העתידיים של  
מובילים נכסים לעצמאות אנרגטית–משק החשמל

שירות  , בתשתיותהחברה ממוקדת 
וייזום בעולמות האנרגיה והחשמל

–2022וחוזקה בינואר 2020השליטה בחברה הועברה ביוני 

מיושמת תכנית עבודה חדשה, הנהלת החברה הוחלפה

עשרות פרויקטים  ומחברים לרשת מתקינים
בתיקי שירות עשרות לקוחות –MWומאות 

בקבוצה 
:מועסקים

מאות שנות ניסיון מצטבר בהנהלה ובצוותי העובדים

55-כ
מהנדסי  

חשמל ומכונות

55-כ
הנדסאים

200-כ
טכנאים  
מקצועיים

85-כ
₪  מיליון 

הון עצמי

680-כ
₪  מיליון 

הזמנות שיא

400מעל 
₪מיליון 

מחזור שנתי
(2021צפי )*
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ניקינו וסידרנו  
את החברה

התאמנו , התאמנו נהלי עבודה
חיזקנו בקרות  , אומדנים

חיזקנו את  
החוסן הפיננסי  

של החברה

ח"מש20-שטייניץ לירד תמורת כבמומשה ההחזקה

חזקנו ואיישנו את מטה החברה  

החלפנו את מנהלי החברה  
יחידות עסקיותוהגדרנו מחדש

ח"מש22-ל השקיעו כ"והמנכ OSEGקבוצת

ח"מש15-הפניקס  ואלפא השקיעו כ

מה עשינו עד עכשיו
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וערבויות בשלושה בנקיםהוגדלו מסגרות אשראי



30%
ציבור

: הערות
;  מניות110,000מליון אופציות וכ 1.05ל החברה כ "למנכ1)
; ח"ש7.55ח להמרה במחיר "מש10-ח כ"יתרת אג2)
€50Mממניות החברה בתמורה לעבודות בהיקף 5%אופציה להקצאה נוספת של OSEGל 3)

אחזקות
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בעלי עניין/ מוסדי 
10%-הפניקס 

10%

60%
בעלי שליטה

OSEG–%32
12.5%–אלפא ערך 

11%–נוקד קפיטל 
4.5%–קורטקין . א
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שרשרת ערך מלאה  
בעולמות האנרגיה והחשמל  

,  בגרמניה
יישום ראשון

קבלנות  
EPC-ביצוע ו

שרות  
וסחר

ייזום ופיתוח 
אנרגיה



PV

BEMS
מערכת ניהול אנרגיה

EVCS

תשתיות 
חשמל

מנועי גז טבעי
מיקרו טורבינותו

BESS
אגירת
אנרגיה

EPC

O&M
,לנכסים" חליפות אנרגיה"

יישום אינטגרטיבי של טכנולוגיות לצורך  
עמידה במטרה של אפס פליטות פחמן

–שילוב ייצור וצריכה של חשמל  
PROSUMER–הצרכן מייצר לעצמו אנרגיה

מובילים נכסים  "
"לעצמאות אנרגטית

ההווה והעתיד של אינטר  
ושוק האנרגיה
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–2022צפי חיבור ל 

בישראל ובגרמניה, עמדות נוספות1,000

ומעלהשנים 5-לתיק שירות 

כולל נציגויות, עמדות וספקיםסוגימגוון 

המתקדמת בעולםובקרהסליקה, ניהולמערכת

עמדות מהירות בהקמה בישראל  73

עמדות מחוברות112
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PV

BEMS
מערכת ניהול אנרגיה

EVCS

תשתיות 
חשמל

מנועי גז טבעי
מיקרו טורבינותו

BESS

EPC

O&M

“Prosumer”
עצמאות אנרגטית EVCSלרכב חשמליעמדות טעינה
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PV

BEMS
מערכת ניהול אנרגיה

EVCS

תשתיות 
חשמל

מנועי גז טבעי
מיקרו טורבינותו

BESS

EPC

O&M

“Prosumer”
עצמאות אנרגטית אנרגיה סולארית, PVמערכות 

ל"בביצוע בחו50-ויותר מ בישראלבביצועפרויקטים 10מעל

80MW  ביצוע בישראל וMW24ל"ביצוע בחו

Q1/2023צפי חיבור לרשת ב MW68שלבהיקףפרויקט יכיני 

ח"מש130-כהיקף כספי מצטבר של פרויקטים בהקמה 

שירותחוזי
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PV

BEMS
מערכת ניהול אנרגיה

EVCS

תשתיות 
חשמל

מנועי גז טבעי 
מיקרו טורבינותו

BESS

EPC

O&M

“Prosumer”
עצמאות אנרגטית תשתיות חשמל

2022-שים בחיבור לרשת החשמל ב"תחמ11

, 2022ב GISצפי חיבור ה –אינטל
2022/3ח בשנים "הקפי עבודה עתידיים צפויים של עשרות מש

חוזי אחזקה שנתיים מתחדשים30-כ 

הספק  התחנות משנה לחיבור 100-כ נדרשות 
הצפוי מאנרגיה מתחדשת עד לסוף העשור

,  שורקמתקן התפלה , צומתתחנת הכוח 
אמזוןסנטרדאטה
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PV

BEMS
מערכת ניהול אנרגיה

EVCS

תשתיות 
חשמל

מנועי גז טבעי
מיקרו טורבינותו

BESS

EPC

O&M

“Prosumer”
עצמאות אנרגטית BESS-אגירת אנרגיה

בתמחור ומכרזים 1,360MW-כ

ממירים ושנאים, סוללותנציגויות ופתרונות מובילים 

משולב אגירה PV-ל, (מתח עליון)לשירותי רשת מלאמענה 
"(מאחורי המונה)"ולאגירה לשימוש הצרכן 
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PV

BEMS
מערכת ניהול אנרגיה

EVCS

תשתיות 
חשמל

מנועי גז טבעי
מיקרו טורבינותו

BESS

EPC

O&M

“Prosumer”
עצמאות אנרגטית טבעימנועי גז

ח"מש60-כהיקף הכנסות 

50MW ,  מתקנים לייצור חשמל
לצריכה עצמית

כל פרויקט נשאר  –תיק שירות 
בשירות ואחזקה מרגע חיבורו לרשת

400-470MW
לקוחות באסדרה  

הנוכחית 
פרויקטים140-170

50MWעד 
לקוחות מתח עליון  

שלא באסדרה

200-300MW-כ
לקוחות אחרים שלא 

-נכנסו לאסדרה 
'ממתינים לשלב ב

:השוק

EPCפרויקטי11
בביצוע ובחיבור לרשת

פרויקטים  15–לצפי ריאלי 
2022נוספים לשנת 

כחלתחנות , מלאM&O-וEPCפתרון
A genuine EPC–בינוניות ומפעליות 



EPC ,M&O ,מערכות ניהול ,SaaS
ן "אופטימיזציה בניהול אנרגיה של נכסי נדל

עם אופציות הארכה  שנים 3-5-חוזי שירות ל

עמדות טעינה בתהליכי הקמה וחיבור800

2022הכנסות לסוף אומדן M18€-כ

6MW PVבחיבור לרשת

24MW PVפרויקטים בהקמה50-יותר מ , בעבודה

Case Study -prosumer,אנרגטיתעצמאות
(מבוסס הסכמי בלעדיות ארוכי טווח)בגרמניה ובמדינות סובבות 
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PV

BEMS
מערכת ניהול אנרגיה

EVCS

תשתיות 
חשמל

מנועי גז טבעי
מיקרו טורבינותו

BESS

EPC

O&M



הכנסות חוזרות רב שנתיות
Operation & Maintenance
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ח  "מש108.5

2022אומדן הכנסות 

,  ט"משהב–ציבורייםלקוחות
חברות ממשלתיות, אקדמיה

משירות ואחזקה  , הכנסות חוזרות
ש ומתח עליון"תחמ, לתחנות כח

A&Kרכישת שליטה ב 

זכיה בחוזי שירות , בעת האחרונה
ל ותעשיה אווירית"רפא

1.2Mאחזקה ר "מ

טון קרוראלף80-ו

שנים5-8
וותק ממוצע להסכם 

שירות ואחזקה

75-כ
לקוחות חוזרים

M&O36-לMW מערכותPV



ייזום ופיתוח אנרגיה

רוח ואגירה, PV-יש ויהיו הרבה הזדמנויות ל

באירופהאיתור פרויקטים 

SPC,EPC, O&M–אינטר נוכחת בכל השכבות 

מיצוי ערך מיכולות החברה
סככות  , גגות, מאגרים, קרקעי: מגוון יכולות

ל"ייזום בחו

לשנהMW100-300יעד 
MW50-1002023-לסגירה ב

15

ייזום בישראל
לשנהMW80-100יעד

15MW2022לחיבור ב
25MW 2024לחיבור ב

20MWזכיה במכסה של 
ש"לקוט' אג17.05בתעריף 
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34

2020 2021אומדן  2022אומדן 

הזמנות

EBITDA

הכנסות

רווח גולמי

המידע בשקף זה צופה פני עתיד וכולל נתונים שאינם מבוקרים ואינם סקורים : הערה



2022פותחים את , לסיכום

סינרגטי ואפקטיבי  , השינוי מוחשי
ובא לידי ביטוי במספרים
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מימוש התוכנית  
פלוס במספרים

הנהלה
מנוסהומגוונת 

כוח אדם  
ידע ,  מקצועי

וניסיון

ייצור חשמל  
בנכסים באירופה

מבוסס על הסכם  
בלעדיות עם חברה  

בגרמניה

, מענה מלא
ייחודי ומיידי  

לשוק האנרגיה  
המתפתח

תיק שירות  
בצמיחה



תודה

:  קרדיט לצילום
אלי גרוס–2,10שקופיות 
משה ללוש–8שקופית 
גיל פרנס–9שקופית 

–שאר השקופיות במצגת 
SHUTTERSTOCKאתר 

דרכי תקשורת
ל כספים"סמנכ–אביעד שי

04-6414410: 'טל
aviads@inteplus.co.il:מייל

mailto:aviads@inteplus.co.il
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