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הרוח  השגת היתרי הבניה הדרושים להקמת פרויקט  שלימה  האנלייט  
Gecama בהקמתו  מתחילהוואט ו מגה 312 -בספרד בהספק של כ 

  60-על כ תעמודבפרויקט  ההצפויהממוצעת ה השנתית החברה מעריכה כי ההכנס
 ,מיליון אירו לשנה לאורך חיי הפרויקט 50 -של כ ממוצע   EBITDA-ו מיליון

 2022חציון הראשון של  סוף ה בתחילת הזכאות להכנסות צפויה 

"תחילת הקמת   :ציין שותף מייסד וסמנכ"ל פיתוח עסקי באנלייטצפריר יואלי 
הפרויקט הגדול ביותר של אנלייט עד כה, היא הוכחה נוספת   –  Gecamaפרויקט 

ליכולותיה של החברה לקדם בהצלחה פרויקטים בהיקפים משמעותיים משלבי  
ר מכן להפעלה מסחרית. יכולתה של החברה לממש את  חהפיתוח, לשלבי הקמה ולא

צבר הפרויקטים שבפיתוח בקצב מהיר, היא אחד ממייצרי הערך הגדולים של  
 רה, התומכים בצמיחתה המואצת" החב

חתימת הסכם לרכישת ההחזקות של קרן נוי בפרויקטים  בנוסף דיווחה החברה על 
 ים הסולאריים חלוציות ומבטח

 Gecama פרויקט 

היום   מדוות  מתחדשת  אנרגיה  הקמתעל  )ב'(  אנלייט  לאחר  ,  בספרד  Gecama  פרויקט   תחילת 
הנדרשים ההיתרים  כל  החברהבהמשך  זאת  .  קבלת  למימון    לדיווח  הפיננסית  הסגירה  בדבר 

 . מיליון אירו 320-שפורסם ביוני האחרון. כזכור, עלות הקמת הפרויקט עומדת על כ פרויקטה

לרבות, קבלת  את היתרי הבנייה הסופיים הנדרשים להקמת הפרויקט  י השיגה  כ  מציינת ה  החבר
( הספרדי  האנרגיה  ממשרד  (, Administrative Authorization for Constructionאישור 

מ  ההקמה  עבודות  לביצוע  כל    11-ההיתרים  והסדרת  בשטחן  שהפרויקט  המקומיות  הרשויות 
ת הטורבינות והן לאורך קו ההולכת החשמל שיוקם במסגרת  הזכויות במקרקעין, הן בשטח חוו

 הפרויקט. 

אנלייט  חמדוו  ,בנוסף בא   כית  החלו  ההקמה  לספק  עבודות  עבודה  תחילת  צווי  הוצאו  מלא,  ופן 
הפרויקט   חיבור  בדיקות  סיום  החברה,  של  הנוכחיות  הערכותיה  פי  על  ולקבלנים.  הטורבינות 

,  2022ויה לקראת סוף המחצית הראשונה של שנת  לרשת החשמל ותחילת הזכאות להכנסות צפ 
 בכפוף להתקדמות העבודות בשטח.

ובהת הפרויקט  של  הייצור  כושר  פי  כי  על  בשוק, החברה מעריכה  ישירה  חשמל  על מכירת  בסס 
מיליון אירו לשנה,   35-60-הינן כ 13 -השנה ה  עד  בשנה הראשונהההכנסות הצפויות בגין הפרויקט 

שבין    14-30ובשנים   בטווח  לנוע  צפויות  כ   60-80ההכנסות  כמו  לשנה.  אירו    Ebitda  -ן, המיליון 
מיליון אירו בממוצע לשנה    50  -מיליון אירו, וכ  27-31  -המוערכת בשנה הראשונה צפוי לעמוד על כ

 לאורך חיי הפרויקט.  

(, קבוצת  72%שותפות הרוח האיברית המוחזקת על ידי החברה )  הפרויקט מוחזק על ידיכזכור,  
 .(13.3%( וקבוצת מנורה )14.7%הפניקס )



 

 

 

 

 

 ומבטחים  חלוציותהסולאריים    פרויקטיםב קרן נוי  החזקות  לרכישת הסכם

על    אנלייט נוי    הסכמים חתמה  קרן  הזכויות של  (  מזנין)  נחותות  הלוואות   ופירעוןלרכישת מלוא 
   230  -כ  שלבפרויקטים הסולאריים חלוציות, מבטחים ותלמי בילו בסכום כולל  שהועמדו על ידה  

ועמדו  ( שה מזנין"ח. בנוסף, החברה צפויה לפרוע בסוף החודש הנוכחי הלוואות נחותות )ש  מיליון 
  58  -בכעל ידי גופים מוסדיים ומלווים נוספים לפרויקטים מבטחים ותלמי בילו בסכום המוערך  

וצפוי  ש  מיליון  288  -כ  על  יעמוד  המתוכנן  הלך המ  סך"ח.  ש  מיליון של  "ח  חלקה  את  להגדיל 
בכ מהפרויקטים  הנובע  המשוקלל  בתזרים  תקופת    30-החברה  יתרת  לאורך  לשנה  ש"ח  מיליון 

 הפרויקטים.    ההפעלה של

  98%-, ומוחזקת בכ125, נסחרת במדד תל אביב  2008  -חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת, נוסדה ב
יא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור  ע"י הציבור, ה

מפורטפוליו   נהנית  ובאירופה,  בישראל  פועלת  החברה  מתחדשת.  אנרגיה  ממקורות  נקי  חשמל 
מגה ואט, ומעל    1,400  -קטים מניבים, בהקמה ולקראת הקמה בהספק ייצור של כמגוון של פרוי

בשלב  2,300 נוספים  ואט  הבנוי  מגה  וגדל  הולך  הכנסות  מצבר  נהנית  החברה  שונים.  פיתוח  י 
להר מנת  על  פועלת  ובמקביל  החשמל  למכירת  טווח  ארוכי  בשווקים מהסכמים  אחיזתה  את  חיב 

 הנקייה.     וסגמנטים נוספים בתחום האנרגיה
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