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מספקים אנרגיה בכל מקום ולכל אחד
שלב הביצוע
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מצגת זו מתייחסת לפעילות העסקית של חברת אפולו פאוור בע”מ )להלן: “החברה”( וחברת הבת סולארפיינט בע"מ. מצגת זו הינה לנוחות 
הקורא בלבד. יובהר, כי המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת 
מידע למשקיעים. במצגת כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותכניות של החברה ביחס לפעילותה שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 
של מונח זה בחוק ניירות ערך התשכ”ח 1968, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד. מידע צופה פני עתיד מבוסס על 
הערכות של הנהלת החברה המתבססות, בין היתר, על המידע הידוע להנהלתה במועד עריכת מצגת זו. אין כל ודאות כי הנתונים ו/או הערכות ו/
־או התחזיות ו/או התוכניות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצו

ניים שאינם בשליטת החברה, כגון: שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה. בנוסף, 
עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע 

־שלא הוצג בדוחות הכספיים והמיידיים של החברה ו/או הוצג באופן ובעיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת. יובהר כי המצגת אינה מחלי
פה את הדיווחים המיידיים של החברה, ובכל מקרה של סתירה בין הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יגברו הנתונים המופיעים 
בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור. התחזיות וההערכות במצגת זו מתבססות על המידע המצוי בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה 
מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור, על מנת שישקפו אירועים ו/או התפתחויות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

מידע צופה פני עתיד
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מהמעבדות בטכניון לקו ייצור ביקנעם, אפולו פאוור הוקמה 

בשנת 2014 והצטרפה לבורסה לניירות ערך בתל אביב 

)APLP :באוקטובר 2017 )מניה

לחברה שיתופי פעולה עם 

מובילי שוק בין-לאומיים 

טכנולוגיה ייחודית לייצור יריעה 

סולארית גמישה, קלה, עמידה ויעילה

7 פטנטים ובקשות לפטנטים 

בשלבי אישור שונים
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ניתנת ליישום 

על כל משטח

APOLLO FILM
by Apollo Power

יעילות גבוהה

עלות נמוכה

טכנולוגיה ייחודית

עמידות

גמישות

משקל נמוך
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גלובס, 29.9.2018



אוקטובר 2019

מרץ 2020ספטמבר 2019

66

 אתר סולארי צף ראשון
C&T בשיתוף פעולה עם

מובילת שוק בתעשיית הסולאר הצף

גישה חדשנית ומתקדמת לייצור אנרגיה על פני גופי מים

Apollo Film 40 מ"ר של

 הפצה בלעדית עם התחייבות לכמות

*KWp 2,000,000 מינימאלית של

* בכפוף, בין היתר, לסיום מוצלח של כל הפיילוטים וחתימה על הסכם מחייב

עין הנציב אוקטובר 2019



דצמבר 2019

ENERGISA בדיקת התכנות עם 
 קונצרן ברזילאי המספק חשמל

ל-16 מליון בני-אדם

בחינת היריעה הסולארית כפתרון לשילוב 

אנרגיה סולארית בגג חניות בהשוואה 

לפתרונות קיימים בשוק

מרץ 2020ספטמבר 2019
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Battery Electric Vehicle

Plug In Hybrid Electric Vehicle Hybrids

2015
1%98%

88%
2020e

3%1%7%

68%
2025e

9% 3% 20%

2% 39%18%41%
2030e

Internal Combustion Engine

עד לשנת 2030 צפויים להיות 125 מיליון רכבים חשמליים

SOURCE: JP MORGAN

הגדלת טווח הנסיעה

CO2 הפחתת פליטות

אי תלות בתשתיות

הסינגריה בין אנרגיה סולארית לרכבים חשמליים

שוק הרכב



דצמבר 2019

 FAST LANE – אפולו פאוור הצטרפה לתכנית ה

המיועדת למספר מצומצם של חברות הזנק 

מובילות בתחום התחבורה החכמה

התוכנית הינה של חברת DRIVE TLV ופועלת בין היתר לחיבור 

משתתפיה עם מנהלים בכירים ומובילי יחידות עסקיות בשותפיה 

האסטרטגיים מעולם הרכב

מרץ 2020ספטמבר 2019
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מרץ 2020ספטמבר 2019

ינואר 2020

COX AUTOMOTIVE בדיקת התכנות עם 
חברה גלובלית מובילה בעולם הרכב

22 יריעות סולאריות )Apollo Films( נמצאות בדרכן לקליפורניה, 

בכדי לבחון אותן כפתרון תפעולי-חדשני לשימור חיי הבטריות של 

רכבים חשמליים
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מרץ 2020ספטמבר 2019

ינואר 2020

APOLLO FILM מתאימה לשוק הרכב

סיכום תקופת ניסוי בת 4 חודשים במהלכה יושמה 

היריעה הסולארית על גג קיה נירו

 תוצאות השיא של תפוקת יריעת הניסוי

ליום ניסוי הייתה 930  ואט שעה

15,000 ק"מ של נסיעה

 95% > קורלציה בין קרינת השמש

לבין האנרגיה שהופקה על ידי יריעת הניסוי

"יריעת הניסוי תפקדה באופן תקין במהלך כל 

התרחישים לרבות בתנאי מזג אוויר וטמפרטורה 

מגוונים וכן בזמן נסיעה ובחניה"
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 נסיעה בדרכים
שונות

תנאי מזג אוויר משתנים 
שמש, גשם, רוח

מהירויות שונות

הצללה חלקית שטיפת רכב חניה



מרץ 2020ספטמבר 2019

פברואר 2020

אפולו פאוור ומעבדת החדשנות של 

רנו-ניסאן-מיצובישי לוקחות את 

שיתוף הפעולה לשלב הבא

לאור ההצלחה בבדיקת ההתכנות, אפולו פאוור 

ומעבדת החדשנות של רנו-ניסאן-מיצובישי נכנסו 

לשלב בחינה חדש ומתקדם, במסגרתו יבחנו הצדדים 

בצורה מעמיקה יותר את פוטנציאל האינטגרציה 

התעשייתית העתידית של היריעה הסולארית בחלק 

מהרכבים המסחריים של קבוצת רנו
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מרץ 2020ספטמבר 2019

ינואר 2020

13התמונה להמחשה בלבד

 הקמת קו ייצור בישראל

בהספק מירבי של 6MW בשנה

הקו הראשון בישראל לייצור פאנלים סולאריים

עמידה בדרישות לקוחות

הדגמת יכולות ייצור בקנה מידה תעשייתי

תחילת הפעלה )משוערת( רבעון שלישי 2020
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ועוד

צרכים צבאייםמחנאות ושטחיישומים ושילובים ייחודיים



שווקים עתידיים

שילוב בחומרי בנייהכבישים
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תקנים ומבחנים
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אפולו פאוור בוחנת את הפרמטרים 

והמאפיינים הרלוונטיים של היריעה 

בדרישות  עמידה  לשם  הסולארית 

הרגולציה והתקינה וכן על מנת להבטיח 

את התאמתה לדרישות הדינאמיות של 

שוק הסולאר וליישומים השונים



 אפולו פאוור
אבני הדרך
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 פיתוח טכנולוגיה
 ייחודית לייצור

 היריעה הסולארית

 מכירות בשווקים
עתידיים

 שיתופי פעולה עם
מובילי שוק

 תחילת ייצור ובדיקות
 התכנות בתשלום
בשווקים ייעודיים

 ייצור המוני ומכירות



ערן מימון
גיות לו ו ל טכנ / סמנכ״ ר  דירקטו

עודד רוזנברג 
ל / מנכ״ ר  דירקטו

ליאור וידר
י ר בלתי תלו דירקטו

עו"ד זיו ארז
י נ צו ר חי דירקטו

 דר' יום טוב סמיה
ן ו רי ו"ר דירקטו י

ורד רז-אביו
נית צו רית חי דירקטו

אסתר וסטרייך
ל כספים / סמנכ״ רית  דירקטו

דירקטוריון
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תודה רבה

www.apollo-power.com

info@apollo-power.com

+972-4-9071515


