
                                                                  
 

 

   12 יוני 2022 

סאנפלאואר מיישמת את אסטרטגיית הצמיחה בארה"ב : 

החברה חתמה  עם יזם מקומי על הסכם עקרונו ת לרכישת צבר פרויקטי אנרגיה  
מתחדשת, אגירה בסוללות ומחזור משולב מבוסס גז טבעי בהספק כולל של מעל 1 ג'יגה  

וואט   

בנוסף, חתמה החברה על הסכם מחייב עם יזם נוסף לפיתוח 265 מגוואט לפחות של  
פרויקטי אגיר ה בסוללות   

העסקה  הראשונה, מול יזם אמריקאי מנוסה, כוללת רכישת מרבית הזכויות בצבר  
פרויקטים בתחום הפוטו- וולטא י,  אגירת אנרגיה בסוללות, ביו-גז ותחנת כוח במחזור  

משולב )מחז"מ( מבוססת גז טבעי , במספר מדינות בארצות הברית . 

סאנפלאואר צופה כי, הקמת צבר פרויקטי  האנרגיה  המתחדשת )ככל שיוקם מלוא הצבר(  
תדרוש השקעה כוללת של  כ-500 מיליון דולר עד להפעלה מסחרית של הפרויקטים  

במהלך השנים 2025-2024. בנוסף, פרויקט ה מחז"מ ידרוש השקעה כוללת של  כ- 800  
מיליון  דולר עד להפעלתו המסחרית הצפויה בשנת 2025.    

רם אורנשטין, מנכ"ל סאנפלאואר: " רכישת פורטפוליו  הפרויקטים בארה"ב תואמת את  
האסטרטגיה העסקית שלנו לזיהוי מנועי צמיח ה  במספר מצומצם של שווקים גיאוגרפיים ,  

בהם צפוי גידול מהיר בתח ומי  האנרגיה המת חדשת ואגירת אנרגי ה, בראשן ארה"ב  
ופולי ן. בהיכרותנו עם שוק האנרגיה האמריקאי  הרי, שתחנות מחז"מ מודרניות ויעילות הן  

טכנולוגיית מעבר הכרחית, במעבר למשק אנרגיה מבוסס 100%  מקורות אנרגיה  
מתחדשת ואגיר ה. הנהלת סאנפלאואר החדשה, שהינה בעלת ניסיון גלובלי רב-שנים  

בתחום האנרגיה מתחדשת, האגירה והגז הטבעי, בסיוע הגב הרחב והיכולות של בעלת  
השליטה בחברה , קרן קיסטון , יתרמו להפיכתה של החברה לשחקן משמעותי בתחום  

האנרגיה הנקייה  בארה"ב .   

חברת סאנפלאואר, הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת, מדווחת היום )יום שלישי 15  
במרץ 2022( כי, חתמה על הסכם עקרונות  עם יזם אמריקאי להקמת חברה משותפת  

שתכלול צבר פרויקטי אנרגיה מתחדשת בשלבי פיתוח וייזום שוני ם במספר מדינות  
בארה"ב , וביניהם: פרויקטים פוטו- וולטא יי ם ואגירת אנרגיה בסוללות בהספק כולל של  כ -

510 מגוואט )AC( ופרויקט ייצור בי ו-גז מפסולת אורגנית בהיקף של  כ - 910,000 יחידות  
גז )MMBTU( בשנה. וזאת, בתמורה לכ- 8 מיליון דולר עם השלמת העסקה וסך של 20  

מיליון דולר דמי ייזום עפ"י אבני דרך לאורך פרק זמן של שלוש שנים. כמו כן, התחייבה  
החברה לשאת בהוצאות פיתוח עד לסך של כ-6.5 מיליון דולר . 

בנוסף, כולל ההסכם פרויקט להקמת תחנת כוח  במחז"מ מבוססת גז טבעי, מוכנה  
להקמה, בהיקף של כ-650  מגוואט . זאת בתמורה לסך של עד 2 מיליון דולר בגין  הוצאות  

השלמת הפיתוח והסגירה הפיננסית של הפרויקט. בנוסף, כ-37 מיליון דולר בגין החזר  
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הוצאות וס ך של 24 מיליון דולר דמי ייזום  ליזם  על פי אבני דרך שהוסכמו בין הצדדים  

במהלך 3 שנות ההקמה.   

במסגרת ההסכם, סאנפלאואר והיזם יקימו מיזם משותף אשר יחזיק בצבר המתחדשות  
ומיזם משותף אחר  אשר יחזיק בפרויק ט המחז"מ. סאנפלאואר תחזיק בבעלות ה 94%  
מצבר  פרויקטי האנרגיה  המתחדשת ו-97.5% מתחנת הכוח במחזור משולב וחלקו של  
היזם יעמוד על  6% מצבר פרויקטי האנרגיה המתחדשת ו-2.5% מפרוייקט המחז"מ.  

בנוסף, היזם שהינו בעל ידע וניסיון מקצועי רב בפיתוח והקמה של מתקני אנרגיה פעילים  
ברחבי ארה"ב,  ימשיך לפתח את צבר פרויקטי האנרגיה המתחדשות עד וכולל שלב  

ההקמה . 

בנוסף, סאנפלאואר  מדווחת גם על חתימת  הסכם מחייב מול יזם אמריקאי נוסף בעל  
ניסיון בתחום אגירת אנרגיה בסוללות. לפ י הסכם זה, היזם יאתר ויפתח באופן בלעדי  

עבור החברה פרויקטי אגירת אנרגיה בסוללות,   באזור אחד או יותר בחוף המזרחי של  
ארה"ב. הצדדים קבעו יעד להגיע לצבר פרויקטים מניב בתפוקה של 265 מגה-וואט  

לפחות. החברה תממן את פעילות הייזום והפיתוח של הפרויקטים, אשר יהיו בבעלות  

מלאה של החברה, והיזם יתוגמל לפי עמידה באבני דרך .   

 
 

לפרטים נוספים : 
דליה עזר- מלימובקה 052-6678360 

אלי דוידוביץ'  0528-394604 
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