
 

 בע"מ )"החברה"( אפולו פאוור
 

  13.2.2022                                             לכבוד          לכבוד

                 הבורסה לניירות ערך בת"א   רשות ניירות ערך

 להתקנת מערכת סולארית ומדרכה סולארית  אמזוןמ קבלת הזמנה הנדון:

, 1להצעת המחיר לביצוע פרויקט לבחינת טכנולוגיית החברה כפתרון קל משקל עבור גגות מחסנים לוגיסטיים בהמשך

 Amazonהתקבלה בידי חברת הבת סולארפיינט בע"מ הזמנה מחברת  11.2.2022בזאת כי ביום החברה מודיעה 

France Logistique SAS ("הלקוח )" ,לייצור חשמל המבוססת על מערכת סולארית אספקה והתקנה של לתכנון

גבי חלק מגג מבנה לוגיסטי המצוי באירופה, אשר מוגבל  , עלKWp 450 -מותקן של כ בהספק טכנולוגיית החברה

 .(בהתאמה ,"המערכת"-ו "האתר, ""ההזמנה")ם סטנדרטיים יקונסטרוקטיבית בנשיאת משקלם של פאנלים סולארי

עד צריכת חשמל ממקורות מתחדשים  100% -להגיע להלקוח ממאמצי חלק מהווה  ההזמנהלמיטב ידיעת החברה, 

20402 לשנת וליעד של אפס פליטות פחמן עד 2025שנת ל
. 

למרכזיים לוגיסטיים ו ללקוח השייכים נוספים למבנים, מיועדות להוות פתרון ההזמנהצוין כי מערכות דוגמת זו נשוא י

  סטנדרטיים.סולאריים להציב פאנלים קונסטרוקטיבי בהם קיים קושי  ,להקים הוא מתכנןגדולים נוספים אותם 

מ"ר )יחד  50 -בשטח של כ בשביל הגישה לאתר, מדרכה סולאריתתכנון, אספקה והתקנה של  כמו כן, ההזמנה כוללת

מתוך מגוון יישומי החברה המתמקד בשימוש כפול בשטחים קיימים, יישום חדשני נוסף  -"( הפרויקטעם המערכת: "

 בו מדרכה המשמשת הולכי רגל ורוכבי אופניים מיועדת לשמש גם כיצרנית אנרגיה סולארית.  

בהתאם להזמנה, תחילת העבודה באתר כפופה לקבלת אישורים שונים העונים על דרישות הלקוח והרגולציה 

אות נוספות המקובלות להזמנות מסוג זה, לרבות לעניין אחריות מוצר, וכן הינה חלק המקומית. ההזמנה כוללת הור

 אשר צפוי להיחתם בין הצדדים בעתיד.  בקשר עם הפרויקט מהסכם שירותים

 .2022במהלך הרבעון הרביעי לשנת תסתיים הפרויקט החברה צופה כי התקנת 

ולמו לאורך תקופת הפרויקט, בכפוף לעמידה באבני דרך אשר ישאלף אירו  750 -כההיקף הכספי של ההזמנה הינו 

 מסוימים. 

 יובהר כי אין וודאות לכך שהפרויקט יהיה מוצלח ו/או לכך שיהווה פתרון למבנים נוספים השייכים ללקוח. 

המידע הנ"ל, לרבות ביחס לפרויקט, התמורה, מועד ההשלמה, קבלת האישורים הנדרשים לתחילת העבודה באתר, 
התקשרות בהסכם השירותים והשלמתו המוצלחת של הפרויקט ו/או הפעלת הפרויקט, מהווה מידע צופה פני עתיד, 

, אשר התממשותו אינה וודאית וברובה אינה מצויה בשליטת החברה. 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
ין היתר, על המידע המצוי בידי הנהלת מידע צופה פני עתיד כאמור מבוסס על הערכות הנהלת החברה, המבוססות, ב

החברה במועד הכנת דוח זה. מידע ו/או הערכות כאמור עלולים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן 
התממשות ניים שאינם בשליטת החברה ו/או שונה מהמתואר בדוח זה, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצו

 על החברה. איזה מגורמי הסיכון המשפיעים 
 

 ,בכבוד רב
 בע"מ אפולו פאוור
 , מנכ"לעודד רוזנברגבאמצעות: 

 
                                                             

 

 
 

                                                      
 אסמכתא' מס, 21.11.2021פורסם ביום ) 2021לדוח התקופתי לרבעון השלישי לשנת  לדוח הדירקטוריון המצורף 4.2.6סעיף  ראו 1

 .(ההפניה דרך על בזאת ונכלל 2021-01-169197
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