
                                                                  
 

 

02 מאי 2022 
 

סאנפלאואר מציגה תוצאות חזקות ברבעון הראשון לשנת 2022: 
הכנסות החברה צמחו ב- 166% והסתכמו לסך של  כ- 33 מיליון  ₪ 

 
זינוק של 186% ב- EBITDA לסך של 25.1  מיליון  ₪   

ה- FFO צמח ב- 138% והסתכם ב-  14.6 מיליון ₪  

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-  12.1 מיליון  ₪ 

ניסיון בפיתוח מיזמים   יזם מקומי בעל  ב-19  במאי  חתמה  החברה  על הסכם  בלעדי  עם 
פוטו -וולטאיים  בארה"ב,  להקמת מיזם משותף לפיתוח פרויקטים פוט ו -וולטאיים קרקעיים ,  
כל אחד בהיקף של עשרות מגוואט, בשילוב אפשרי של אגירת אנרגיה בסוללות, באחת  

ממדינות דרום -מזרח ארצות הברי ת . 
 

רם אורנשטין מנכ"ל סאנפלאואר: "סאנפלאואר שמחה לדווח על רבעון ראשון חזק ,  בזכות  
ההכנסות מהפורטפוליו הפוט ו-וולטא י  בישראל שנרכש בשנה שעברה  ומהגידול בתפוקת  
תחנות הרוח בפולין. החברה  ממשיכה במימוש האסטרטגיה העסקית ,  המתמקדת בצמיחה  
הנכסים  נתמ ך   בפורטפוליו  וישראל.  הגידול  פולין  גיאוגרפיים :   ארה"ב,  יעדים  בשלושה 
האית ן ,   ובתזרי ם  המזומנים  התפעוליים  הפרמטרים  בצמיחה  בכל  והיציב,  החזק  במאזן 
העסקיות.  העסקה   תוכניותיה  לחברה  לשמור  על  יציבות  והתומך   בהמשך  המאפשר 
אנרגיה  בארה"ב,   של  אגירת  אפשרי  בשילוב  לייזום  פרויקטי ם  פוטו-וולטאיים  האחרונה, 
צבר   ליצירת  ובפולין,  האחרונים  בארה"ב  הקודמות  מהחודשים  לעסקאות  מתווספת 
משמעותי של פרוייקטים בייז ום ובפיתוח במדינות המטרה.  אנו ממשיכים להשקיע מאמצים  
יכולות   בחיפוש אחר הזדמנויות נוספות לצמיחה בשווקים ובטכנולוגיות היעד, תוך מינוף 

הליבה במטרה להביא לגידול ותשואה עודפת" . 
 

)יום ראשון  22   חברת סאנפלאואר, הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת, מדווחת היום 
במאי  2022( על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת  2022  ,  ומציגה צמיחה מרשימה  

בכל הפרמטרים.   

הכנסות החברה צמחו לסך של כ - 33  מיליון ₪, גידול של כ-  166% לעומת 12.4 מיליון  ₪  
חשמל   ממכירת  מהכנסות  בעיקר  נובעת  בהכנסות  העלייה  המקביל  אשתק ד.  ברבעון 
מהפורטפוליו הפוט ו-וולטאי שנרכש ב- 2021 מקרן "הליוס", ומעלייה בתפוקו ת חוות הרו ח  

בפולין .   

הגידול החד בהכנסות הביא לכך שה -  EBITDA  צמחה בכ -  186%  לסך של  כ -  25.1  מיליון  
₪  ברבעון הראשון לשנת  2022, לעומת כ-  8.8  מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד,  וה-   
FFO  זינק בכ -  138%  לסך של כ -  14.6מיליון ₪ ברבעון הראשון של שנת  2022, לעומת  

כ- 6.1 מיליון ₪ ברבעון הראשון של שנת 2021.  
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תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת  2022  הסתכם בסך של כ-  12.1  
מיליון ₪, לעומת 1.3 מיליון  ₪ ברבעון המקביל אשתקד.    

 
לפרטים נוספים : 

דליה עזר -מלימובקה 052-6678360 
אלי דוידוביץ'  0528-394604 
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