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.זומשפטיתבהבהרהלאמורכפוף"(החברה)"מ"בעריטמקיסטוןהמידע
כלאתלהכילאומקיפהלהיותמתיימרתאינהזומצגת.אחרשימושכלבהלעשותואיןנוחותמטעמיתמציתימידעאספקתלשםורקאךמפורסמתהחברהשלזומצגת

להםהסיכוןוגורמיתוצאותיה,העסקיתסביבתה,פעילותה,החברהאודותלפרטים.החברהשלהערךבניירותלהשקעהבקשרהחלטהבקבלתרלוונטילהיותהעשויהמידע
צופהמידעלגביאזהרותלרבות,מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהחברהידיעלשהוגשוהמלאיםוהתקופתייםהמיידיםהדוחותראו,החברהחשופה

החלטהקבלתבטרםלציבורהחברהשמפרסמתבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהזומצגת.בהםהכלולות,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפני
במצגתלהיכללעשויים,כןכמו.החברהבדיווחיהאמוריגברהחברהדיווחילביןזובמסגרתהנמסרהמידעביןסתירהשלבמקרה.החברהשלערךבניירותהשקעהבדבר

.החברהלדיווחיביחסבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןשונהבאופןהמוצגיםנתוניםכךובכלל,מהותייםלאמעודכניםנתונים
וודאותאיןואשר,בלבדזהלמועדהחברהותוכניותהערכותעלהמבוסס,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעכולל,(זובמצגתכולל)החברהידיעלהנמסרהמידע
ביחסתחזיות,עתידייםפרויקטיםביצוע,עתידייםומועדיםזמניםלוחות,השקעותלהערכתהנוגעמידע(בלבדהמחשהולשם)היתרביןכוללכאמורמידע.להתממשותובאשר

יתכןאומקצתואוכולו,יתממשלאבמצגתהעתידפניצופהשהמידעיתכן.'וכועסקיהוהרכבפילוח,עסקיותתוכניותביצוע,החברהבפעילותאובשוקלהתפתחויות
,תפעולייםגורמים,רגולציה,שוקתנאילרבות,שוניםמגורמיםכתוצאהוזאת,מראשלהעריכםניתןשלאמגורמיםשיושפעיתכןאו,מהצפוימהותיתשונהבצורהשיתממש

במצגתכאמורוכוונותיההחברהתוכניות,כןכמו.החברהבשליטתשאינםמגורמיםכתוצאהאו/ובדיווחהכאמורהחברהחשופהלהםסיכוןמגורמייותראואחדהתממשות
נבחןלאאשר,רשויותאושוניםגופיםשלפומבייםבפרסומיםאולחברהחיצונייםבמקורותשמקורומידעכוללתהמצגתכייודגש.החברהאורגנישלדעתםלשיקולכפופות

.החברהבידיעצמאית
עוד.המצגתהכנתמועדלאחרהמתרחשיםנסיבותאו/ואירועיםלשקףכדיבמצגתהכלולהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר,ספקהסרלמען

.לחברהחיצונימידעעלהמבוססיםענפייםנתוניםאושוקלנתוניביחסאוהחברהלגביכלשהןתחזיותלמימושביחסהתחייבותאומצגמשוםזובמצגתאיןכימובהר
לייעוץתחליףלהוותכדיבהואיןכלשהםאחריםערךבניירותאוהחברהשלערךבניירותעסקהלבצעאולהזמין,לרכושהזמנהאוהצעה,המלצהמהווהאינהזומצגת

המידע.לכךבקשרעליהםלהסתמךואיןכלשהםהתחייבותאולחוזהבסיסמהוויםאינהבההכלולוכלזומצגת.אדםכלשלהאישייםוהנתוניםבצרכיםהמתחשבהשקעות
השוקלפוטנציאלימשקיעשלעצמאידעתלשיקולתחליףאינוואף,דעתחוותאוהמלצהמהווהאינואף,כלשהיהשקעההחלטתלקבלתבסיסמהווהאינובמצגתהמסופק

.ערךבניירותעסקהביצוע
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(: 49%)תחבורה ורכב חשמלי 

(:42%)אנרגיה ומתחדשות 

(:9%)מים ותקשורת 

(*לפני הכנסת שותף)אגד 

קבוצת המפעיל

Eranovum( טעינתEV  )

IPMתחנת כוח 

תחנת כוח רמת חובב

סאנפאלואר

תחנת כוח חגית

מתקן התפלה אשקלון

סינטוריון

;סכום התמורה כפוף להתאמות שיבוצעו עד מועד סגירת העסקה. עסקת אגד טרם הושלמה והשלמתה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים*

יודגש כי אין כל וודאות לצירוף שותף או שותפים נוספים כאמור. קיסטוןהחברה בוחנת מספר חלופות להכנסת שותף או שותפים נוספים לשותפות 
וחגית( טרם הושלמה)בתוספת עסקאות אגד 31.3.2022היקף נכסים על בסיס דוחות כספיים ליום ** 

עסקת אגד
2.8-ממניות אגד תמורת כ60%רכישת 

ח באמצעות שותפות  "מיליארד ש
ובמימון  קיסטוןייעודית בהובלת 

קונסורציום בנקאי בהובלת בנק לאומי 
1.44ובנק מזרחי בהיקף של עד 

ח"מיליארד ש

עסקת חגית
מיליון  110-של כהשקעה בסכום כולל 

ח בדרך של העמדת הלוואה המירה "ש
והלוואה  ( בעקיפין)בתחנה 16.33%-לכ

לטובת  אדלטקלא המירה לקבוצת 
("מזרח)חגית "רכישת תחנת הכוח 

*

2.5
**ח"מיליארד ש



עסקת אגד



תמורתאגדממניות60%רכישת
באמצעות*ח"שמיליארד2.8-כ

קיסטוןבהובלתייעודיתשותפות
במימון"(קיסטוןשותפות)"

עדשלבהיקףבנקאיקונסורציום
ח"שמיליארד1.44

ההמוניםוהסעתהציבוריתהתחבורהלחברתכניסה
הקרןמאסטרטגייתחלקמהווהבישראלהגדולה

הצומחהתחבורהבתחוםחזקהרגלדריסתלייצר

350בסךמקדמההשותפותשילמהמאיבחודש
הסכםנחתםובנוסףהתמורהחשבוןעלח"שמיליון
ובנקלאומיבנקבהובלתבנקאיקונסורציוםעםמימון
-מיותרולאח"שמיליארד1.44שלבהיקףמזרחי

מהתמורה50%

מתוך6לפחותלמנותזכאיתתהיהקיסטוןשותפות
ממועדשנתייםמתוםהחלבאגדדירקטורים10

***העסקההשלמת

-בהעסקהאתאישרהאגדשלהמניותבעליאסיפת
(חברים1,300-כ)אגדלחברי.2021במאי31

קיסטוןלשותפותמניותיהםיתרתלמכירתאופציה
השלמתממועדוהשלישיתהשנייההשנהבתום

**בעסקההרכישהמחירלפי,העסקה

כפוף להתאמות שיבוצעו עד מועד סגירת העסקה*
בהתאמות שנקבעו בהסכם הרכישה**

דירקטורים באגד ולזכות הכרעה בהחלטות מסוימות10מתוך 5במהלך השנתיים הראשונות השותפות זכאית למינוי . מושב בדירקטוריוןמקניםהחזקה במניות 10%כל –החל מתום שנתיים ממועד השלמת העסקה ***

עיקרי  
העסקה
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רציונל העסקה

מניבנכס
100%לפחותשלבהיקףשנתידיבידנדמדיניות
,*העסקהשלאחרהראשונותבשנתייםהנקימהרווח

קיסטוןמניותלבעלידיבידנדבחלוקתהתומכת

ההמוניםהסעתבתחוםרגלדריסת
הקלותהרכבותלשוקמיטביכניסהפוטנציאל

150-200שלבשוויבהשקעותמוערךאשרוהמטרו
**הקרובבעשורח"שמיליארד

משמעותיתערךלהצפתפוטנציאל
,ן"נדלפיתוח,ל"בחוצומחתפעילות,המוניםהסעת

בתחוםמובילות,תחזוקהשירותילמתןארציתרשת
והחובההוןבמבנהאופטימיזציה,ההיסעים

ספרתיתדובתשואהאטרקטיביתעסקה
לשותפותההוןעלצפויהתשואה16%-12%

***קיסטון

אופטימליהשקעההיקף
מימוןוהסכם****נוספיםשותפיםלהכנסתפעולות

היקףליצירתבישראלהגדוליםהבנקיםעם
קיסטוןעבוראופטימליהשקעה

המדינהעםמובטחהסכם
יציבותמבטיחהעשורסוףעדהמדינהעםהסכם
ללא,הציבוריתהתחבורהבתחוםאגדפעילותלהיקף
צילחידושמימוןוכוללמהותייםביקושסיכוני

סוףעדאגדמהכנסות70-80%-כ)האוטובוסים
(מדינההסכמימגובותהעשור

רכישת מובילת שוק התחבורה הציבורית בישראל
אגד היא הפלטפורמה המובילה את שוק התחבורה הציבורית  
בישראל שצפוי לצמוח לאור משבר הגודש בכבישים וכניסת  

מערכות הסעת המונים

6
מהרווח הנקי80%לאחר שנתיים מדיניות החלוקה הינה של לפחות * 

ומפרסומי בנק ישראלע"נתעל פי מידע מאתר ** 
2ראו שקף , מידע צופה פני עתיד;תשואה בהתאם לתרחישים שונים*** 

יודגש כי אין כל וודאות לצירוף שותף או שותפים נוספים כאמור. קיסטוןהחברה בוחנת מספר חלופות להכנסת שותף או שותפים נוספים לשותפות **** 



זכייה במכרז  
הקו "להפעלת 

של " האדום
הרכבת הקלה  

א"בת

2017

ציוני דרך מההקמה ועד היום–אגד 

השקת 
הפעילות 

האירופאית של 
המספקת , אגד

צ"תחבשירותי 
בהולנד ופולין

2006
הקמת מדינת  

טביעת ; ישראל
רגלה של אגד 
גדלה יחד עם 

, המדינה
ומאפשרת  

לאזרחי ישראל  
לנסוע בביטחון  
ברחבי המדינה

1948
הקמת  

הקואופרטיב 
הראשון 

שהתפתח  
1951-ב

לקואופרטיב  
אגד

1933
בתחילת  

ע"מלחה
הראשונה 

קבוצת 
מתיישבים  

רכשה משאיות  
מהצבא הבריטי  
והתאימה אותן  
כדי שישמשו  

כבסיס להסעות  
ציבוריות

1920
כניסה להסכם  
הפעלה ארוך 

עם המדינה

2018
השלמת המעבר 

מקואופרטיב  
מ"לחברה בע

2019
השקת 

"  תק-תיק"
שירות נסיעה 
on demand

2020
מכירת  

ממניות  60%
*  החברה

לשותפות  
בראשות קרן  

התשתיות  
קיסטון

2022

. המכירה טרם הושלמה והשלמתה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים*7



תעודת זהות–אגד 

2019נתוני * 8

פעילות רכבת קלה  
א והתמודדות על  "בת

פרויקטים נוספים

צ "פעילות תחב
בישראל הולנד ופולין  

ותחילת התרחבות  
למדינות נוספות

מיליון  350-כ
*נוסעים בשנה

,  עובדים9,400-כ
נהגים6,900מתוכן 

ח הכנסות  "מיליארד ש4.2-כ
 EBITDAח"מיליון ש820-וכ

2021בשנת 

מרכזי שירות  28
ותחזוקה בפריסה  

ארצית

מ "מיליון ק250
ברישיון

ן בבעלות  "נכסי נדל21
אלף  400-בהיקף של כ

חיפה  , ר בירושלים"מ
ובערים נוספות

הפעלת תחבורה  
חכמה בירושלים  

ובחיפה

4,000-כ
רכבים



–אגד 
תחומי פעילות מרכזיים

9

ן"נדל
ן"פורטפוליו נדל

להשבחה+ תפעולי 

תחבורה  
ציבורית אירופה

הולנד

פולין
תחבורה  

ציבורית ישראל

הסעת 
המונים

א"קו אדום בת

השתתפות  
במכרזים נוספים

תחזוקה ומוסכים
מרכזי שירות בפריסה ארצית

היסעים



6,800 

10,500 

2011 2019

שוק התחבורה הציבורית  
בישראל צמח בעשור האחרון  

בקצב גבוה

485 

730 

2011 2021

בשנים הקרובות צפויה האצה בצמיחה  
לאור צעדי המדינה לעידוד התחום  
**והתמודדות עם משבר גודש התנועה

קצב הצמיחה בפועל היה יכול להיות גבוה יותר, ללא סגרי מגפת הקורונה*
2022-2026פ נתוני משרד התחבורה ותוכנית החומש "ע** 

שוק התחבורה הציבורית בישראל כמנוע צמיחה

10

*4.7%
CAGR

*4.2%
CAGR

מ  "מספר ק
(מיליונים)ברשיון 

כמות  
אוטובוסים

35%+
תוספת לתקציב 
המדינה להפעלת 
תחבורה ציבורית  

(ח"שמיליארד 4-כ)

30%+
עליה במספר  
האוטובוסים  

(רובם חשמליים)

6פי 
בכבישי  צים"נת

השקעה של )ישראל 
(ח"שמיליארד 6

30+
מסופי אוטובוסים  

השקעה של )חדשים 
(ח"שמיליארד 3.5

אגרות גודש
–2025-בגוש דן מ

תמיכה למעבר 
לתחבורה ציבורית

רפורמה בחניה 
עירונית

ביטול מחיר מקסימום  
והגבלת חניה חינם



אגד היא שחקנית התחבורה הציבורית  
*הגדולה בישראל

-אלקטרה קוויםדןאגד
אפיקים

–נתיב מטרופוליןסופרבוס
אקספרס

אחר

כפי שהתקבלו מאגד ולאחר יציאת קווים בירושלים ובית שמש, 2022נתונים לחודש מאי *
נתוני משרד התחבורה והרשות הלאומית לתחבורה ציבורית** 

אגד מובילה בעקביות בדירוג חברות  
**התחבורה הציבורית בישראל

68

86
92

55

78 76
68

84 86

2019 2020 2021

ציוני מפעיל בבקרת הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

אגד מתחרה בולט ממוצע ארצי

בכמות ובאיכותמובילת שוק התחבורה הציבורית בישראל–אגד 
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33%

22%

7%

10%

5%

6%

5%

12%

נתח שוק  
לפי נסיעות

31%

12%

14%

13%

6%

10%

10%

4%

נתח שוק  
מ רישוי"לפי ק



ח"שפוטנציאל נוסף בשוק של מיליארדי –הסעת המונים פרוייקטי
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אגד  
עברו
שלב  

PQ

קו כחולהקמה ותפעול , תכנון
(ח"שמיליארד 9-כ)ירושלים 

נצרת  –קו חיפה הקמה ותפעול , תכנון
(ח"שמיליארד 5.5-כ)

(ח"שמיליארד 1.8-כ)א "קו ירוק תתפעול 

(ח"שמיליארד 1.3-כ)א "קו סגול תתפעול 

נתיבים מהירים הקמה ותפעול של , תכנון
5בכביש 

תפעול ותחזוקה של הקו 
האדום של הרכבת הקלה  

בגוש דן 
51%-אגד מחזיקה ב)

(O&M-והSPC-מה

*מכרזים עתידיים זכייה במכרזים

א "תM1מטרו 

א"תM2מטרו 

א"תM3מטרו 

מטרו ירושלים

צפי למכרזים  
בשווי של 

עשרות 
ח"שמיליארדי 

של ממשלת ישראל2021ומתוכנית תשתיות לצמיחה , ופרסומי בנק ישראלע"נתמידע מאתר , על פי מידע שהתקבל מאגד* 



פולין
Mobilis-פעילות באמצעות חברת בת עצמאית

זיכיונות הפעלה5-אוטובוסים ב280-כ

נתח שוק33%השחקן הדומיננטי ביותר עם 

10%פוטנציאל צמיחה משמעותי היות ורק 
מכלל השוק מופרט

הולנד
EBS-פעילות באמצעות חברת בת עצמאית

זיכיונות הפעלה4אוטובוסים במסגרת 700-כ

השחקנים הפעילים בשוק5-מ1

זכתה אגד במכרז משמעותי להפעלת 22באפריל 
Ijssel-Vechtאוטובוסים באזור 

13%-נתח השוק כיום עומד על כ-פעילות בצמיחה 

*אגד אירופה–פעילות בשווקים בינלאומיים 

שווקים נוספים באירופה
תחילת השתתפות במכרזים במדינות שונות באירופה

לאור )צפי לתחילת פעילות גם בתחום הרכבות הקלות 
גם בשווקים הקיימים וגם  –( צבירת הניסיון בישראל

בשווקים חדשים

2ראו שקף , מידע צופה פני עתיד* 13



חולון  , חיפה, בירושלים, ר"אלף מ400-נכסים בהיקף של כ
וערים נוספות בישראל

*  ח"מיליארד ש1-שווי הפורטפוליו מוערך בכ

מיקומים אסטרטגיים ובעלי פוטנציאל השבחה גבוהים

נכסים רבים נמצאים בשלבי פיתוח עסקי ושינוי ייעוד

יאפשרו פיתוח  עות"ותבשלבים מתקדמים של תוכניות 
פרויקטים בעשור הקרוב

אפשרות להצפת ערך כבר בשנים הקרובות

פוטנציאל לפיתוח של  -ן "נדל
ר בשווי מוערך  "אלף מ400-כ

*  ח"מיליארד ש1-בכ

14

חיפה
47.3 חוף כרמל
43.9 קריית חיים

אשדוד
47.3 עד הלום

בית שמש
9.7 'תעשיה מעאזור
4.1 דרך חיים

נוף הגליל
8.2 תעשיהאזור

באר שבע
20.1 אזור תעשיה עמק שרה

לוד
10.0 מרכזיתתחנה
41.9 אחיסמך

ירושלים
n.m. רמות
36.6 עטרות
16.8 שאולגבעת

3.4 סניף הר נוף
12.5 אתר הר נוף

ערד
12.5 אזור תעשיה
12.8 תחנה מרכזית

קרית גת
6.0 מרכזיתתחנה

דימונה
28.9 אזור תעשיה

44.9 חולון

14.1 משמר דוד

נכס תפעולי

תעשיה ולוגיסטיקה

תעסוקה ומסחרי, מגורים

יחידת המידה בדונם 2ראו שקף , שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד
ן תפעולי"כולל נדל;בהתאם להערכת החברה בהצעתה לאגד בהליך התחרותי* 



*מנועי צמיחה נוספים ופוטנציאל נוסף להצפת ערך

15

שירות ותחזוקה

28-רשת המוסכים הגדולה בישראל 
מרכזי שירות

פריסה ארצית נרחבת המספקת יתרון  
משמעותי ללקוחות חיצוניים ויבואני  

רכב

קצב צמיחה שנתי בהכנסות מלקוחות  
-2016בשנים 50%-חיצוניים של כ

2021

היסעים

חברת ההיסעים הגדולה  -אגד היסעים 
בשוק ההסעות הפרטיות בישראל

פוטנציאל צמיחה משמעותי והגדלת  
הרווחיות 

אוטובוסים חשמליים  
וחדשנות טכנולוגית

אוטובוסים חשמליים 235לרשות אגד 
עם פוטנציאל לחשמול , (בישראל)

מאות רבות של אוטובוסים עד סוף 
העשור בגיבוי המדינה

תק לתחבורה ציבורית -שרות תיק
 Smart transportation on)גמישה 

demand ) באמצעות אפליקציית אגד
(חיפה וירושלים)

לטובת יוזמות מסחריות  Dataמינוף 
פלטפורמה לחברות הזנק  , ותפעוליות

בתחום התחבורה

התייעלות תפעולית

תכנית פרישה מוסכמת עם ועד  
העובדים שתוביל להקטנה משמעותית  

של עלויות השכר

חידוש צי האוטובוסים במימון המדינה 
תוך הקטנת עלויות התחזוקה

אופטימיזצייתשילוב טכנולוגיות לטובת 
מסלולים המובילה לחסכון בעלויות

2ראו שקף , שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד* 



4,279
3,604

4,231

648 704
826

2019 2020 2021
הכנסות EBITDA**

(ח"מיליוני ש)נתונים פיננסיים גורמים מרכזיים להצפת ערך לבעלי המניות

ן תפעולי"כולל נדל; בהתאם להערכת החברה בהצעתה לאגד בהליך התחרותי* 
חושב בהתאם לרווח התפעולי בדוחות הכספיים של אגד בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות ובתוספת פחת והפחתותEBITDA-ה** 

2ראו שקף , מידע צופה פני עתיד. קיסטוןלפני מינוף ברמת , קיסטוןלבעלי המניות בשותפות ( לאחר מינוף)טווח תשואה על ההון * **
ן בתוספת חוב פיננסי נטו ובתוספת התשלומים להם זכאים המדינה והעובדים"ללא שווי הנדל, כולל את מחיר העסקהEV-ה. 2021חושב על בסיס נתוני EV/EBITDAמכפיל **** 

סיכום ותוצאות עסקיות

16

16%-12%
קיסטוןטווח תשואה על ההון לשותפות 

(תחזית בהתאם לתרחישים שונים)

7.5
EV/EBITDAמכפיל 

2021לשנת 

ללא סיכון ביקוש, מ בשוק צומח"הכנסה קבועה לק

נקודת זינוק בשוק הסעת המונים

התרחבות בשווקים בינלאומיים וגיוון גאוגרפי

*ח"שמיליארד 1-ן לפיתוח בשווי מוערך בכ"פורטפוליו נדל

צעדי התייעלות המגובים בהסכמים עם וועד העובדים

תחבורה  , אוטובוסים חשמליים-שיפורים טכנולוגיים
Mobility as a Service-חכמה ו

*******

1-כ
ח  "מיליארד ש

*ן"שווי נכסי נדל



ומימון העסקהקיסטוןמבנה שותפות 
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60%רכישת 
מאגד תמורת 

ח  "שמיליארד 2.8-כ
(כפוף להתאמות)

78%-כקיסטוןחלק 
שותפות עם קרן 

המורים והגננות

בוחנת מספר קיסטון
חלופות לצירוף 

שותף או שותפים 
נוספים בעלי ערך  

*מוסף

בהיקף של הסכם מימון 
ח  "מיליארד ש1.44

50%-ולא יותר מ
עם בנק מהתמורה 

**לאומי ובנק מזרחי

350מקדמה בסך 
ח הועברה  "מיליון ש

על ידי שותפות  
בתחילת קיסטון

חודש מאי

*שותפים

קיסטוןשותפות 

חוב

50%

חברי אגד

40% 60%

.יודגש כי אין כל וודאות להכנסת שותף או שותפים נוספים כאמור* 
.  1.59%-1.23%וריבית משתנה פריים במרווח של 2.93%מדד במרווח של צמודתהריבית על ההלוואה הינה תמהיל של ריבית קבועה . שנים5-משוקלל של כמ"במח, 2030ההלוואה תיפרע במלואה עד שנת **



עסקה לרכישת חברת התחבורה הציבורית  
הגדולה והמובילה בישראל

שוק הסעת  )מגוון מנועי צמיחה בשווקים צומחים 
ופיתוח  ( שווקי תחבורה ציבורית באירופה, ההמונים

,  שירות ותחזוקה, ן"נדל)של נכסים ויכולות קיימות 
(*תחבורה חכמה, התייעלות תפעולית, היסעים

תזרים חזק ויציב לאור הסכם עם המדינה  
ללא סיכוני  , להבטחת היקף הפעילות

ביקוש מהותיים

12%-16%-טווח תשואה צפויה על ההון של כ
*קיסטוןלשותפות 

אבן דרך משמעותית ביישום אסטרטגיה  
לכניסה לתחום  קיסטוןארוכת הטווח של 

התחבורה הציבורית וגישה למכרזי הענק 
(וקווי מטרולים"רק)בשוק הסעת ההמונים 

שותפות עם קרן המורים והגננות וחתימת הסכם  
50%-מימון עם קונסורציום בנקאי בהיקף של כ

**מהעסקה

עסקת אגד-סיכום 

.2ראו שקף , מידע צופה פני עתיד*18
יודגש כי אין כל וודאות לצירוף שותף או שותפים נוספים כאמור. קיסטוןהחברה בוחנת מספר חלופות להכנסת שותף או שותפים נוספים לשותפות ** 



עסקת חגית



עיקרי העסקה

ח בדרך של  "מיליון ש110-השקעה בסכום כולל של כ
העמדת הלוואה המירה והלוואה לא המירה לקבוצת  

("מזרח)חגית "לטובת רכישת תחנת הכוח אדלטק

16.33%-כקיסטוןלאחר המרת ההלוואה ההמירה תחזיק 
(בעקיפין)בתחנה 

שותפים
שיכון ובינוי ומנורה, אדלטק

*  12%-11%-תשואה צפויה כוללת בעסקה 

מיקום
מ  "ק5-כ, דונם170-באתר ששטחו כ, תחנת הכוח חגית שוכנת בצפון הארץ

. 6בסמוך למחלף עין תות וכביש , יעקבלזכרוןצפונית מזרחית 
-ועל(  161KV)התחנה מהווה צומת תשתיתי לרשתות חשמל במתח עליון 

.וצנרת הגז(  400KV)עליון 

עיקרי העסקה

2ראו שקף , מידע צופה פני עתיד*  20

הסכם גז  
לאספקת גז  יאן'אנרגהסכם מול 

טבעי ממאגר כריש

טכנולוגיה
,  יחידות ייצור במחזור משולב4

בעלות  , המופעלות בגז טבעי
MW660-כושר יצור של כ

רישיון יצור 
הסכם לרכישת זמינות ואנרגיה 

(PPA)  מול חברת ניהול המערכת
שנה15נגה לתקופה של 

קרקע
בעלות בקרקע עליה מוקמת  

התחנה

כרטיס ביקור-( מזרח)תחנת כוח חגית 

העסקה דומה במהותה לעסקת החברה בתחנת הכוח אורות  
(רמת חובב)יוסף 



רציונל עסקת חגית

סיכוני 
ביקוש 
נמוכים

נכס מניב
צפי לגידול  
בביקושים

לחשמל

עסקה 
אטרקטיבית  
בתשואה דו 

ספרתית

שותפים  
מוכרים  

ומובילים  
בתחום

השקעה יציבה  
וארוכת טווח

21
.2ראו שקף , שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד



יתרונות ופוטנציאל השבחה
יתרונות

.2ראו שקף , מידע צופה פני עתיד* 

פוטנציאל  
*פיתוח עתידי

שטח פנוי בייעוד תחנת כוח  
(דונם30-כ)

שטח נוסף בייעוד לתחנת כוח  
המשמש כשטח  ( דונם6-כ)

הקבוצה  . י"חחתפעולי של 
הרוכשת רשאית לבקש קבלתו  

כנגד הקמת מתקני מים  
.מתאימים בשטח חברת חשמל

קיים פוטנציאל פיתוח עתידי 
בשטחים בייעוד לתחנת כוח

22

בתחנת )SMP-לשותפים ניסיון מוכח ביישום מודל ה
ובתפעול ותחזוקה של תחנות כוח  ( הכוח אורות יוסף

חברה ממשלתית שהינה מנהל המערכת מהווה לקוח , נגה
קצה יחיד

ייצור חשמל באמצעות במחזור  , טכנולוגית הפרויקט
חיובי בעולםTrack recordהינה וותיקה ובעלת  , משולב

GEטורבינות גז במחזור משולב מתוצרת 4לפרויקט 

לספקי הציוד בפרויקט מוניטין בינלאומי בתחום ייצור 
האנרגיה
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