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 חלק א'

 

 החברהתיאור עסקי 
 

סולארפיינט בת החברה הו "(החברהבע"מ )" עסקי חברת אפולו פאוורתיאור הננו מתכבדים להביא להלן את 

"( והתפתחות עסקי הקבוצה הקבוצהיחדיו: "להלן  תקראנההחברה וסולארפיינט ) ("סולארפיינט"בע"מ )

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, ועד סמוך למועד דוח זה, בהתאם ל 2017שנת כפי שחלו ב

 .1970-תש"ל

השלמת כי אלא אם יאמר במפורש אחרת, דוח זה מתייחס לתיאור הקבוצה ופעילותה החל ממועד  ,יובהר
 להלן( ואינו מתייחס לפעילות החברה )מעבר לרקע כללי( טרם מועד המיזוג כאמור. כהגדרתההמיזוג )עסקת 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  .ג5 תקנהמונח זה ב משמעותכ הינה תאגיד קטן החברה
, בחר לאמץ את כל 2014 במרץ 12החברה בישיבתו מיום  דירקטוריון. )"תקנות הדוחות"( 1970 -התש"ל

, כפי שפורטו, ככל שהן )או שתהיינה( רלבנטיות לחברה )קרי: ביטול וחותתקנות הדבההקלות הנכללות 
לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף  החובה

; העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות 20%-המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
 ; פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק40%-לדוחות ביניים ל
החל מהדוח  ולאמץ את ההקלותליישם דירקטוריון החברה בישיבתו כאמור, החליט  ודרכי ניהולם(.

-ו 2014בנובמבר  30בימים החלטה זו אושררה על ידי דירקטוריון החברה  .2013לשנת של החברה התקופתי 
  2014 בנובמבר 30לדיווח מיידי שפרסמה החברה בעניין זה ראו דיווח מיום  .2016בפברואר  18

  הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה., (2014-01-210540)אסמכתא מס': 
 

היא  2017בינואר  01הודיעה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  2017במאי  4ביום כמו כן, 
 .תדווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית

 שהן רלוונטיות לחברה.ל מובהר בזאת, כי בדוח התקופתי להלן יושמו ההקלות המפורטות לעיל, ככ
 

 עתיד פני צופה מידע
. מידה זה כולל, בין היתר, 1968-זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח דוח

תחזיות, מטרות הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או לענייניים עתידיים, ובכללם התייחסות 
וארות בדוח, אשר התממשותם אינם ודאית ומושפעת מגורמים לגורמי סיכום והתפתחויות שונות המת

 שונים, אשר אינם בשליטת החברה. 
צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והינו מבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, אשר מתבססות  מידה

  לא נבדקה על ידי החברה. אמיתותםעל נתונים וגורמים מגוונים ושונים, אשר נכונותם או 
בזאת, כי התוצאות העתידיות כפי שתתרחשנה בפועל עלולות להיות שונות מהמתואר בדוח זה. מידע  מובהר

צופה פני עתיד בדוח זה מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל 
 למידע האמור יגיע לידיעתה.  מידע, הנוגע למידע צופה פני עתיד כפי שמופיע בדוח, ככל שמידע נוסף בקש

"הערכה", "ציפייה",  הביטויים של הטיות כלל בדרך תכלול זה בדוח עתיד פני צופה למידע התייחסות
 '.וכד"כוונה" 

 לשווקים בהחדרתם/או ו השונים הקבוצה מוצרי פיתוח להצלחת באשר הוודאות העדר רקע על
 הנדרשים האישורים בהשגת כישלון/או ו םמוצריה של הטכנולוגי בפיתוח כשלון של במקרה, הרלוונטיים

, יםהרלוונטי לשווקים בהחדרתם/או ו םמוצריה ומכירת שיווק לשם המוסמכות הרגולטוריות מהרשויות
 נדרשת ופיתוח מחקר תכחבר; כמו כן יובהר, כי לטמיון לרדת המוצרים בפיתוחה החבר השקעת עלולה
 הוצאותיה מימון לשם, םמוצריה ממכירת חיובי מזומנים ריםתז ליצירת עד הון לגיוסי ה המוחזקתהחבר

 .של הקבוצה השוטפות
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 הגדרות ומקרא

 לשמות ולמונחים המפורטים להלן בדוח זה תהיה המשמעות המופיעה לצידם:

 .בע"מ אפולו פאוור - "החברה"

 .סולארפיינט בע"מ - "סולארפיינט"

 .החברה וסולארפיינט יחדיו - "הקבוצה"

 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - "חוק החברות"

 .כהגדרתו בחוק ניירות ערך - "בעל עניין"

 .בע"מ אביב-הבורסה לניירות ערך בתל - "הבורסה"

 .2017בדצמבר  31ועד ליום  2017בינואר  1התקופה מיום  - "תקופת הדוח"

 .2017הדוח התקופתי של החברה לשנת  - "הדוח"

מועד פרסום הדוח או מועד הסמוך למועד פרסום הדוח, בהתאם  - "מועד הדוח"
 .לעניין

 למעט אם צויין אחרת, המידע המפורט בדוח זה מתייחס לתקופת הדוח.
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –חלק ראשון 

 פעילות החברה והתפתחות עסקיהתיאור  .1

 הגדרות .1.1

זה  פרקלשמות ולמונחים המפורטים להלן ב, חלק א' לדוח התקופתי )תיאור עסקי החברה(ב

 :תהיה המשמעות המופיעה לצידם

תעשייה המייצרת מוצרים בתחום הסביבה והקיימות. לדוגמה: אנרגיה  - "קלינטק"

 . מתחדשת, תחליפי פלסטיק מתכלים או טכנולוגיות ניצול מים

 מערכת חשמלית הממירה אור שמש לחשמל. -מערכת סולארית" "

"PV- Photo-Voltaic" -  המינוח הלועזי עבור מערכת סולארית העובדת על בסיסי עקרון

 החומרים הפוטווולטאים.

 "Distributed Solar Power"-  מערכות סולאריות מבוזרות, שאינן מהוות תחנות כח

 .גדולות

"BIPV" - Building Integrated Photovoltaics -  או  םמשולביהמוצרים פוטו וולטאים

ובאמצעות טכנולוגיה מתאימה ניתנים לשילוב גם חלונות, דרך כלל לגגות מבנים ומחוברים 

  בקירות צדדיים.

"IIPV" - Infrastructure Integrated Photovoltaics -  מוצרים פוטו וולטאיים משולבי

  . תשתיות

"SOGLP"/"OGSL" – Solar off Grid Lighting Products/Off Grid Solar 

Lighting - רי תאורה סולאריים מנותקי רשתמוצ.  

הינה מדד לכמות החשמל שמיוצר ע"י מערכת סולארית  - "/ניצולתהמרה או שיעור "יעילות

, 2W/m1000 בממוצע מספקת בשעת שיא שמש סטנדארטיתקרינת בהינתן כמות אור קבועה. 

צר חשמל בכמות של יתי %10של המרה או בניצולת מערכת העובדת ביעילות ולפיכך 

2W/m100. 

חומר פוטו וולטאי הניתן להשמה בטמפרטורה נמוכה כאשר לאחר היווצרות  - "צבע סולארי"

השכבה על המשטח, היא מסוגלת להמיר אנרגיית קרינה לחשמל באמצעות האפקט הפוטו 

 וולטאי.

עשוי וסולארי, סוללה נטענת  פנלמאגד של רכיבים חשמליים הכוללים  - "ערכה סולארית"

צבירה  ,. מאגד זה מאפשר יצורמוצרי חשמל )כגון: תאורה, מאוורר, טלוויזיה(ן לכלול מגוו

 .לרשת החשמל ללא תלות בחיבורושימוש בחשמל 

"Nano - Technology" (טכנולוגיה-ננו) טכנולוגיה ייחודית העוסקת בחומרים בגודל .

 לארי".ננומטרי, והמאפשרת ייצור אלקטרודות גמישות המתאימות אנרגטית ל"צבע הסו

"R2R" )"שיטת ייצור בה המוצר נבנה ע"י פריסת גליל של יריעה, ביצוע  -)"גליל לגליל

שיטה המאפשרת ייצור בקצבים גבוהים ובמחיר זול של מוצרים  -עיבוד וגלילה חזרה לגליל 
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 .גמישים הניתנים לגלגול

"$/W""(דולר לוואט)" -  מדד מקובל בעולם האנרגיה הסולארית לעלות המערכת

 .הסולארית במונחי תפוקת חשמל מקסימלית סטנדרטית

"B2B"(Business to Business )- .מסחר בין עסקים 

 כללי .1.2

אינוונטק חברה "כחברה פרטית בשם  ,1993באוקטובר  24החברה התאגדה בישראל ביום  .1.2.1

 ונרשמ 1998. בחודש אוגוסט 1983-על פי פקודת החברות, התשמ"ג "להשקעות בע"מ

 חברה ציבוריתהיות הפכה להחברה החברה למסחר בבורסה בתל אביב ו ערך שלהניירות 

, שונה שמה של החברה 2009בדצמבר  7. ביום )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(

שונה שם החברה ל"אור  ,2015בספטמבר  17, וביום "אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ"ל

לשמה הנוכחי, אפולו  השונה שם החבר 2017באוקטובר  26ביום  .סיטי החזקות בע"מ"

 פאוור בע"מ.

, הנמצאת בשליטתה החברה הבת סולארפיינטבאמצעות פעילותה של החברה מתבצעת  .1.2.2

 3מיזוג על דרך החלפת מניות בינה לבין החברה הושלם ביום המלאה של החברה ואשר 

 . 2017באוקטובר 

 הבורסאיומכירת השלד , הסדר הנושים, מינוי מפרק זמני הליכי .1.2.3

י הנאמן לאגרות החוב )סדרה יד-להוגשה בקשה לפירוק החברה ע ,2014בפברואר  23ביום 

החליט כב' השופט  2014במרץ  23א'( של החברה )וכן בקשה למינוי מפרק זמני( וביום 

עו"ד עדי פיגל למפרק  על מינוייפו, -איתן אורנשטיין, מבית המשפט המחוזי בתל אביב

למכירת השלד אינוונטק ם מינויו, פעל מפרק ע "(.אינוונטקמפרק )" זמני של החברה

"( המשקיעים קבוצת)" 1של החברה ובמסגרת זו התקשר עם קבוצת משקיעים הבורסאי

הסדר "החברות ) לחוק 350 סעיף לפי המשפט בית לאישור הובא אשר נושים בהסדר

 4וביום  2014באוקטובר  19"(. הסדר הנושים אושר על ידי בית המשפט ביום הנושים

 וניתן לו תוקף של פסק דין.  2014נובמבר ב

 לרכישת השליטה בחברה על ידי חברה בשליטת גב' ענבל אור עסקההשלמת  .1.2.4

לבין  ,קבוצת המשקיעים הסכם שנחתם ביןעל דיווחה החברה  ,2015בינואר  4ביום 

של שליטתה תה עת בובאשהיתה  , חברה"(מגדלאור)" בע"ממקבוצת ענבל אור מגדלאור 

 71.44%מכירת בקשר עם  ,(", בהתאמהגב' אור"-ו "הרוכשת)" אורגב' ענבל 

-כהאמור  ההסכםנכון למועד  שהיוו החברהבמניות  של קבוצת המשקיעים החזקותיהםמ

                                                      
ר תשובה, טליה פיור קפיטל בע"מ, דרור עצמון, ויקטו .אייאי.ה"ה אורי אקרמן, ליאת בידס, כפיר זילברמן באמצעות אל  1

אפיקה אלפא גידור שותפות ו, "(בעלי השליטה הקודמים)" ושמואל ולטר, יצחק ישראל באמצעות יונרי קפיטל בע"מ

  "(.קבוצת המשקיעיםייקראו להלן יחד:  ה"( )בעלי השליטה הקודמים ואפיקהאפיק)" מוגבלת
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 מיליון ש"ח 3בתמורה לסך של לרוכשת,  החברהמהון המניות המונפק והנפרע של  60%

 "(.הרכישה הסכם)"

למתו, ראה דיווחים מיידים של החברה מיום לפרטים נוספים אודות הסכם הרכישה והש

)אסמכתא  2015בפברואר  25( ומיום 2015-01-002119 )אסמכתא מספר: 2015בינואר  4

 (, הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. 2015-01-038503מספר: 

, אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את מכירת מניותיה של גב' 2017בינואר  26ביום 

 מהון המניות המונפק של החברה(, את מכירת מניות מגדלאור 20.46%-אור בחברה )כ

"(, וכן השליטה מניותמהון המניות המונפק של החברה( )להלן יחד: " 47.72%-בחברה )כ

. איי.אי.את זכותה של גב' אור בשטר הון צמית שהונפק לה על ידי החברה, לחברת אל

מר כפיר זילברמן, בתמורה לסך של  מ, חברה פרטית ישראלית, בשליטת"בע קפיטל פיור

 . "(התמורה)" מיליון ש"ח 1.1

מיידי של  הושלמה עסקת מכירת מניות השליטה. לפרטים ראה דיווח 2017במרץ  8ביום 

)אסמכתא  ות השליטהבדבר התקשרות בהסכם למכירת מני 2017בינואר  31מיום החברה 

 כאמור ר השלמת המכירהבדב 2017במרץ  9דיווח מיום ו (2017-01-009481: 'מס

 בדוח זה על דרך ההפניה. ים, הנכלל(2017-01-019936)אסמכתא מס' 

 עסקת מיזוג עם סולארפיינט  .1.2.5

שהתאגדה  פרטית, חברה סולארפיינטהחברה בהסכם עם  ההתקשר 2017ביוני  20ביום  .1.2.5.1

ך מיזוג על דר סולארפיינט והחברה נהתבצעלפיו , ועם בעלי מניות בסולארפיינט ,בישראל

, כפי שיהיו במועד סולארפיינטתרכוש מבעלי המניות של החברה של החלפת מניות, כך ש

, וזאת כנגד סולארפיינטהשלמת העסקה, את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של 

השלמת במועד  סולארפיינטלבעלי המניות של החברה הקצאה של מניות רגילות של 

 .(מיזוג""עסקת האו  "הסכם המיזוג"להלן: ) העסקה

השלמת עסקת המיזוג כפופה לתנאים מתלים שונים, לרבות בהסכם המיזוג נקבע, כי  .1.2.5.2

 .לעסקת המיזוגהחברה קבלת אישור האסיפה הכללית של 

 כך, הון גיוס יבוצע למיזוג מקדים וכתנאי המיזוג במסגרתכן נקבע בהסכם המיזוג, כי  .1.2.5.3

 בסכום מזומנים המיזוג ערב ההחבר בקופת יוותרו, המיזוג תעסק הוצאות תשלום שלאחר

 .סכומים שפורטו בהסכם המיזוג ש"ח, בניכוי מליון 8 לפחות של

בנוסף, בהסכם המיזוג נקבע כי לפני מועד ההשלמה של עסקת המיזוג תשלים החברה  .1.2.5.4

 לחוק החברות.  350הסדר נושים לפי סעיף 

ברה להתקשרות ניתן אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות הח 2017באוגוסט  17ביום  .1.2.5.5

 החברה בהסכם המיזוג בכפוף להתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בו. 

באוגוסט  14לפרטים נוספים אודות הסכם המיזוג ועסקת המיזוג ר' דיווח החברה מיום 

, הנכלל בדוח זה על דרך ("דוח העסקה"( )להלן: 2017-01-070375)מס' אסמכתא  2017

 . ההפניה
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הושלם הסכם המיזוג על פי תנאיו, ובין היתר, התקיימו כל  2017באוקטובר  3ביום  .1.2.5.6

התנאים המתלים שנקבעו בו, ובכלל זה הושלם גיוס ההון המקדמי, כהגדרתו בהסכם 

גיוס ההון המקדמי הושלם באמצעות תשקיף זכויות ותשקיף להשלמה, כמפורט  המיזוג.

 להלן. 1.2.6בסעיף 

( כנגד 100%כל מניות סולארפיינט ) עם השלמת הסכם המיזוג, הועברו לידי החברה .1.2.5.7

מניות רגילות של החברה לבעלי המניות של סולארפיינט, כפי  4,035,569הקצאה של 

, כמפורט בדוח של עסקת המיזוג חלקם היחסי במניות סולארפיינט לפני מועד ההשלמה

 העסקה.

וכן כמו כן, עם השלמת עסקת המיזוג ובהתאם להסכם המיזוג, הוחלפה הנהלת החברה  .1.2.5.8

. לפרטים בדבר שינויים שחלו במצבת כח האדם של דירקטוריוןההרכב ב חלו שינויים

 להלן. 21כתוצאה מעסקת המיזוג, ראה סעיף  קבוצהה

ניתנה החלטת מיסוי של רשויות מס הכנסה בקשר יה במסגרת עסקת המיזוג וכחלק מתנא .1.2.5.9

ם נוספים בדבר כ לפקודת מס הכנסה. לפרטי103עם עמידת עסקת המיזוג בתנאי סעיף 

 31.12.2017לדוחות הכספיים של החברה ליום  )ה(12ראה ביאור  הנ"להחלטת המיסוי 

 בפרק ג' לדוח זה.

  הנפקה לציבור זכויות ותשקיף  הון באמצעות תשקיףגיוס  .1.2.6

הנפקה לציבור בדרך של ותשקיף  פרסמה החברה תשקיף זכויות 2017באוגוסט  29ביום 

פרסמה החברה הודעה משלימה  2017בספטמבר  26ביום  .מכרז על פי תשקיף להשלמה

  במסגרת התשקיף להשלמה.

 תשקיף זכויות

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה,  1,198,200הוצעו  תשקיף הזכויות במסגרת

למימוש,  שם, הניתנים על ( רשומים2כתבי אופציה )סדרה  4,517,214רשומות על שם, וכן, 

החברה, אשר הוצעו לבעלי  של נקוב ערך ללא שם על רשומה תרגילה אח למניה אחד כל

( באמצעות 2017בספטמבר  6הזכויות שהיו רשומים בפנקס בעלי המניות במועד הקובע )

מניות רגילות של  200-(, באופן כזה שכל מחזיק ב"יחידות זכות"יחידות זכות ) 11,982

כוש ללא תמורה יחידת זכות החברה, שהיו רשומות על שמו במועד הקובע, זכאי היה לר

למניה  ח"ש 3.68 של במחיר א"כ נקוב ערך ללא רגילות מניות  100שהרכבה ומחירה הינם 

 ש"ח.  368( ללא תמורה, כאשר מחיר היחידה הינו 2כתבי אופציה )סדרה  377 -ו

דיווחה החברה על תוצאות ההנפקה, ולפיהן עד ליום האחרון  2017בספטמבר  26ביום 

, מתוך סך יחידות הזכות הנ"ל נוצלו 2017בספטמבר  24זכויות שחל ביום לניצול ה

 -מניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א ו 1,187,973יחידות זכות הכוללות  11,879.73

מתוך סך יחידות הזכות  99.14%-( המהוות ניצול של כ2כתבי אופציה )סדרה  4,478,658

קת הזכויות עפ"י תשקיף הזכויות סך התמורה שנתקבלה בידי החברה בהנפ. שהוצעו
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ש"ח נטו לאחר ניכוי עמלה לחברה  4,355,779 -ש"ח ברוטו, וכ 4,371,740 -היתה כ

 לרישומים.

 תשקיף להשלמה

של  רגילות מניות 978,260פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה הוצעו לציבור -על

 של רגילות מניות 146,739וכן עד  ,של החברה נקוב ערך ללא, שם על רשומות, החברה

 לאחר המזמינים לכלל נוספת בהקצאה ללא ערך נקוב, שהוצעו, שם על רשומות, החברה

 הצעהשל  דרךב הוצעו המניות המוצעות לציבור .במקרה של חתימת יתר המכרז תאריך

 יפחת לא יחידה כל כשמחיר, היחידה מחיר על מכרז של בדרךיחידות,  97,826 -אחידה ב

 של במחירכ"א  נקוב ערך ללא רגילות מניות 10 -כל יחידה מורכבת מכאשר  "חש 46-מ

 .למניה"ח ש 4.6

 108,692ובמסגרתו הוקצו לציבור  2017בספטמבר  27התקיים ביום המכרז לציבור 

-התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההנפקה הסתכמה ביחידות. 

מניות( במסגרת  978,260ש"ח ) 4,499,996-רכבת ממניות(, המו 1,086,920ש"ח ) 4,999,832

מניות( במסגרת חתימת יתר. התמורה המיידית נטו  108,660ש"ח ) 499,836-המכרז ו

 ש"ח.  4,979,847ש"ח היתה  20,000לאחר ניכוי עמלת רכז ההנפקה בסך 

 הסדר נושים .1.2.7

לבית  במסגרת עסקת המיזוג וכחלק מתנאיה, הגישה החברה, 2017 באוגוסט 9ביום 

לפי סעיף  בקשה להסדר נושים בינה לבין נושיה ובעלי מניותיההמשפט המחוזי בתל אביב 

  .("הסדר הנושים")להלן:  לחוק החברות 350

הסדר הנושים ונתן לו  בית המשפט המחוזי בתל אביב את אישר 2017באוגוסט  22ביום 

 תוקף של פסק דין.

)מס'  2017ביולי  6 ימיםחי החברה מדיוו לפרטים נוספים אודות הסדר הנושים ראה

-2017-01, 2017-01-06875)מס' אסמכתא  2017 באוגוסט 9, (2017-01-071094אסמכתא 

, הנכללים בדוח זה על דרך (2017-01-073009 )מס' אסמכתא: 2017באוגוסט  22-ו( 068911

    .ההפניה

 "חברת מעטפת"יציאה מרשימת השימור וביטול הסיווג כ .1.2.8

שביצעה, ועל בסיס דוחותיה  כי בהתאם לבדיקות , הודיעה החברה2016יל באפר 5ביום 

", כהגדרת המונח , היא נכנסת להגדרת "חברת מעטפת2015בדצמבר  31הכספיים ליום 

, הועברו 2016באפריל  10בתקנון הבורסה ובהנחיות מכוחו. על בסיס הודעה זו, ביום 

הסיווג הענפי של ל הבורסה ושונה ניירות הערך של החברה להיסחר ברשימת השימור ש

". לפרטים חברות מעטפת -השקעה והאחזקות " לתת ענף "ענף נדל"ן ובינוי"החברה מ

-2016-01)אסמכתא מספר:  2016באפריל  5נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 . 2016באפריל  6(, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, ודיווח של הבורסה מיום 042196

פנתה החברה לבורסה בבקשה  , , בעקבות השלמת עסקת המיזוג2017באוקטובר  3ם ביו

זו,  בקשהעל בסיס  להעברת המסחר במניות החברה מרשימת השימור לרשימה הראשית.
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 15החל מיום הועברו ניירות הערך של החברה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה 

חברות  -השקעה והאחזקות " תת ענףהסיווג הענפי של החברה מושונה  2017באוקטובר 

 קלינטק".-ענף "טכנולוגיה" למעטפת

, מכיוון שבמסגרת עסקת 2017באוקטובר  9בהתאם להודעת הבורסה לחברה מיום 

המיזוג סולארפיינט קיבלה את אישור המדען הראשי על היותה חברת מו"פ בהתאם 

ים מהמועד בו חודש שנ 4להנחיות הבורסה, החברה לא תועבר מהרשימה הראשית במשך 

המסחר בניירות הערך שלה ברשימה הראשית, ובהתאם לכך, הבחינה הבאה של עמידת 

. למרות האמור לעיל, 31.12.2021החברה בכללי השימור תיערך על פי הנתונים ליום 

ובהתאם להנחיות הבורסה, אם החברה תודיע במהלך התקופה הנ"ל כי חדלה לעסוק 

.א. בחלק 8סוק בייצור ושיווק פירות המו"פ, יחול עליה סעיף בתחום המו"פ או שחדלה לע

הרביעי לתקנון הבורסה בדבר העילות להעברת מניות החברה מהרשימה הראשית, וזאת 

 החל ממועד הודעת החברה כאמור.

 מינוי עושה שוק .1.2.9

 15חבר הבורסה "אקסלנס נשואה" פועל כעושה שוק במניות החברה החל מיום 

אור מינויו של עושה שוק כאמור, הודיעה הבורסה לחברי הבורסה כי .  ל2017באוקטובר 

 מניית החברה לא תיכנס לרשימת ניירות הערך דלי הסחירות.

 בארה"בלמסחר לרישום מניות החברה  הערכות .1.2.10

דיווחה החברה כי החלה בהיערכות לכניסתה לשוק ההון האמריקאי  2018במרס  14ביום 

בארה"ב. למועד הדוח, מבנה הרישום למסחר  ADRעל ידי רישום למסחר באמצעות 

בארה"ב, אם וככל שיתבצע, אופן ביצועו ולוחות הזמנים ליישומו טרם נקבעו. כמו כן, אין 

 כל ודאות כי הליך הרישום האמור יתחיל בפועל, וככל שיתחיל, אין ודאות כי יושלם. 

 תיאור מבנה החברה .1.3

להוציא החזקות  .ממניות סולארפיינט 100%-החברה מחזיקה ב ,2017בדצמבר  31ליום  נכון

  החברה בסולארפיינט כאמור, אין לחברה החזקות בתאגידים אחרים.

 להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה נכון למועד הדוח:

 

 

                                                        100% 

 

 

 

 

 

 החברה 

סולארפיינט 
 בע"מ 
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  קבוצהתחום הפעילות של ה .2

 , באמצעות החברה הבת סולארפיינט,העוסקתהחברה הינה חברת קלינטק ח, דוהלמועד  נכון .2.1

, תרונות בכל תחומי המעטפת של המערכת הסולאריתופופיתוח של טכנולוגיות  במחקר

 .המתאימים לשווקים שונים ,בקרה, שליטה וסליקה ,אגירה ,אמצעי ייצור ובכלל זה:

להפוך כל משטח תחת פני השמש  המיועדות, גמישות ריעות סולאריותמפתחת י הקבוצה .2.2

המשלבת רשת  ,חדשניתסולארי ליצרן חשמל. הטכנולוגיה כוללת ארכיטקטורת תא 

ידידותי לסביבה,  ,זול שהינו "צבע סולארי"אלקטרודות קלה, גמישה וזולה עם חומר פעיל 

מבחינה כימית. שילובם של רשת האלקטרודות והצבע הסולארי נועד  פשוט להשמה ויציב

, שיתרונה העיקרי הינו, כאמור, היכולת אסתטיתקלת משקל ומערכת סולארית זולה, ר לייצ

 .במחיר תחרותי כל משטח חיצוני החשוף לשמש למערכת להפקת אנרגיה סולארית להמיר

עדיין בשלב  ותנמצא היריעות הסולאריות הגמישות אותן מפתחת הקבוצה, דוחלמועד ה .2.3

אינה מייצרת הכנסות  קבוצההו כן, למועד הדוח הפיתוח וטרם הגיעו לשלב הייצור. כמ

 . ממכירת היריעות הסולאריות הגמישות כלשהן

במסגרת שלבי הפעילות הראשוניים  שלושה יעדי שוק עיקרייםזיהתה  קבוצהלמועד הדוח, ה .2.4

בתחום היריעות המתוכננים לאחר המעבר משלב המחקר והפיתוח לשלב המסחרי 

 :להלן( 8.1דות השווקים הרלוונטיים ראו ס' )לפירוט אוהסולאריות הגמישות 

ו/או במקרים ( off grid solar marketאספקת חשמל סולארי באזורים ללא רשת חשמל ) .2.4.1

ריות לחברות אשר אמכירת יריעות סול ,לדוגמה -בהם החיבור לרשת החשמל חלקי/רעוע 

ר ולמשקל משווקות ערכות תאורה ומטענים במדינות עולם שלישי ורגישות בעיקר למחי

 מה שצפוי לאפשר ,הפאנל הסולארי. שוק זה מתאפיין בדרישות רגולטוריות נמוכות

  לחברה חדירה מהירה ופשוטה יחסית לשוק.

 –( building integrated photovoltaics - BIPVמערכות סולאריות משולבות בנייינים ) .2.4.2

ניתן להטמיע את  בהם שילוב היריעות הסולאריות בגגות תעשייתיים מפלסטיק ,לדוגמה

ייצור החשמל כמעט ללא עלות נוספת. שוק זה מתפתח מאוד בשנים ולאפשר המערכת 

למועד הדוח,  זולות וגמישות. ,האחרונות ומסתמן כיעד אטרקטיבי לטכנולוגיות חדשות

עם ראשוניים לצורך גיבוש הסכמי שיתוף פעולה בתחום הפיתוח  מנהלת מגעים הקבוצה

מתממש על   BIPV-יצוין, כי הערך הגדול ביותר עבור מערכות ה .יצרני פלסטיק גדולים

  ידי הכללתן בעיצוב הבניין הראשוני.

 שטחי מים וכבישים. – לדוגמה ,סולאריות משולבות תשתיות גדולות מערכות .2.4.3

למועד  , הנמצאת כאמור בפיתוחהגמישות תוהסולארי היריעותהטמעת ב רואה הקבוצה .2.4.4

לגרום  ים, העשוייםאסטרטגי יםעתידי יםקושוחי מים ובשטקיימים כבישים ב, הדוח

 .לשינוי משמעותי בשוק האנרגיה בכללותו

ת ממברנ פיתחה החברה טכנולוגיה לייצורהיריעות הסולאריות הגמישות, כחלק מפיתוח  .2.5

 ,)רשת מיקרו מטרית( בעוביה הדק ובגודל החורים המיקרוני שלה ייחודית פלסטיק
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 המהיר כימי הקורה עצמאית, בצורה מיוצרת בתהליךטי ופלס פולימרמעשויה  הממברנה

החברה "(. ממברנה)להלן: " המאפשר לייצר מספר רב של חורים באופן סימולטני, הוזול

בימים אלה בוחנת החברה את התאמת . הגישה בקשה לפטנט על שיטת הייצור הייחודית

ון בטריות, קבלי על נוספים כג לטובת הפרדה בין אלקטרודות בישומים הממברנה לשימוש

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של  בתחומים אלו.הפעילים ועוד, מול גופים מסחריים 

הנכלל בדוח זה על דרך  (2017-01-091741מס':  , אסמכתא2017באוקטובר  19החברה מיום 

 .ההפניה

להלן: הינו ערכה סולארית ביתית ליצירת חשמל )מתקדמים פיתוח שלבי מוצר נוסף הנמצא ב .2.6

כוללת זו  ערכה .לשימוש ללא תלות בחיבור לרשת החשמל(, המיועדת "סולארית"ערכה 

 אפשרויות כן)בטרייה( ו חשמל תאגיר אמצעי(, )מערכת פוטווולטאית ייצור חשמלאמצעי 

מודולרית  הינה ערכה הסולאריתטעינה ויציאות סטנדרטיות למכשירי חשמל שונים. ה

 יתיטכנולוגהערכה כוללת אפשרות לחיבור  .סולאריות יחד תערכוחיבור של מספר  מאפשרתו

PAYG (Pay As You Go ,)בשיטת ליסינג על ידי הסולארית בערכה מאפשרת שימוש ה

 . הכנסת קוד מתאים

יכולות נוספות אשר  פיתוח בהצלחה,ה, בכפוף להשלמת כלולל עשויההסולארית הערכה  .2.7

הוספת רכיבים  כוש יחד עם הערכה ויאפשרייושמו על ידי "גב פריק" אשר ניתן יהיה לר

"גב פריק" זה למיטב ידיעת החברה,  .רכיב לייצור מי שתיהו, רכיב בעל כח חישוב כגוןשונים 

  הינו קונספט ייחודי בעולם הערכות הסולאריות ויאפשר לחברה יתרון תחרותי בתחום.

 ,2017בדצמבר  18מיום של החברה  יםמיידי יםבהמשך לדיווח :רכיב בעל כוח חישוב .2.7.1

י חומרה המאפשרים לבצע חישובים נבחנת האפשרות לשלב בערכה הסולארית רכיב

נצברת בערכה הסולארית. החברה ה/או באופן מבוזר, באמצעות האנרגיה המיוצרת ו

בהתאם לדוגמא, בוחנת מודלים עסקיים לקבלת תמורה עבור ביצוע החישובים כאמור. 

ניסוי  ביצעה בהצלחההחברה , 2017בדצמבר  18 םמיושל החברה  יםמיידיה יםלדיווח

 על ידיהפעלת מחשב כרייה בהספק נמוך ת מטבעות וירטואלים באמצעות היתכנות לכריי

בעקבות ההצלחה בניסוי הגישה החברה בקשה לרישום  אב טיפוס של הערכה הסולארית.

בעות פטנט בארה"ב על מערכת סולארית מודולרית הכוללת רכיב מובנה לכריית מט

 וירטואלים.

של  היישומיםלבחינת בדיקות טכניות וכלכליות נוספות החברה עורכת בימים אלה 

 . הערכה הסולארית בתוספת רכיבי החומרה כאמור

החברה צופה כי בחלק מהשווקים בהם נדרשת הערכה הסולארית, קיים  : יצור מי שתיה .2.7.2

 חנת בימים אלה פתרונותצורך נוסף באספקה זמינה של מים ראויים לשתיה. החברה בו

הניתנים לשילוב במסגרת ה"גב הפריק" של  ליצור מי שתיה על ידי הערכה הסולארית,

 הפיתוח. בלמועד הדוח, מדובר בבדיקות ראשוניות בלבד וטרם החל של הערכה.

טרם השלימה את  הקבוצה .בשלב פיתוח לעיל נמצאים 2כל מוצרי החברה שתוארו בסעיף 
 לקבוצה, וממילא טרם נוצרו םו/או במכירת ם, טרם החלה בשיווקוצרים אלהם של איזה ממפיתוח

שקף אסטרטגיות מ מוצרי הקבוצה שבפיתוח. האמור לעיל בהתייחס לנםהכנסות כלשהן בגי
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בפועל.  ויתממש יםהאמור י הפיתוחיעדבלבד ואין כל ודאות כי  הקבוצהת של ועתידיות אפשרי
ו האומדנים ו/או הנתונים המפורטים לעיל הינם בגדר מבלי לגרוע מהאמור, כל ההנחות ו/א

תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, 
בדבר התפתחויות  הקבוצההמבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות 

. הקבוצה, אינו ודאי ואינו בשליטתה של ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל
הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי 

ביעדי הפיתוח ו/או אי עמידה  הקבוצה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידת החברה
ו/או שיווק המוצרים ו/או  ריםהמוצבלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח 

ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  הקבוצהגורמים נוספים אשר אינם בשליטת 
 .דוחל 34

 

 :למועד הדוח החברה זיהתה שני שווקי יעד עיקריים לשיווק הערכות הסולאריות .2.8

המנותקת  בהן קיימת אוכלוסיה בית במדינות מתפתחות יאספקת צרכי האנרגיה של משק .2.8.1

צרכי אנרגיה ל לחלוטין או חלקית מרשת החשמל הארצית, וזאת במטרה לספק מענה

 לשוק יעד זה תבוצענהצופה כי המכירות  הקבוצה. אוכלוסיות אלו בקרבגוברים 

 .באמצעות מפיצים הפעילים בטריטוריות השונות

ערכה ק זה הבשו .)גנראטור סולארי( ת הגיבוי הסולאריות למדינות מפותחותושוק מערכ .2.8.2

גנרטורים מרבית הלזיהום ביחס  תונטול השקטכחלופה נוספת, שמש צפויה ל הסולארית

  הקיימים כיום ומופעלים על ידי דלק.

למועד הדוח, הדור הראשון של הערכות הסולאריות קרוב לסיום הפיתוח. החברה צופה  .2.9

 12ולאריות במהלך הכנסות ראשונות ממכירת ערכות סולאריות ו/או זכויות הפצה לערכות ס

למועד הדוח חתמה סולארפיינט על מזכרי הבנות בלתי מחייבים עם  החודשים הקרובים.

צדדים שלישיים בנוגע לשיווק ומכירה פוטנציאליים של הערכות הסולאריות, כאשר למועד 

הדוח טרם יוצרו, שווקו או נמכרו ערכות סולאריות כאמור. לפרטים נוספים בנוגע למזכרי 

 להלן. 30.1-30.2ראה סעיפים שנחתמו  ההבנות

למועד הדיווח, לא נחתם הסכם מחייב בין צד שלישי לבין סולארפיינט ו/או החברה והחברה ו/או 
סולארפיינט לא קיבלו הזמנות לרכישת הערכות הסולאריות. כמו כן, אין ודאות כי הסכם מחייב 

אצל סולארפיינט ואם וככל כאמור ייחתם או שהזמנות כאמור תתקבלנה אצל החברה ו/או 
 שתתקבלנה מה יהיה היקפן ומה תהינה הטריטוריות בהן תשווקנה הערכות.

ו/או של סולארפיינט בנוגע לערכות הסולאריות ו/או שיווקן ו/או  החברה של ואמדנים הערכות
מכירתן ו/או הפצתן וכן הערכות ואמדנים בנוגע לפיתוח הערכות ו/או איזה מרכיביהן, כמפורט 

, 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק המונח של כהגדרתו", עתיד פני צופה מידע" הינםעיל, ל
 הערכות. החברה ו/או סולארפיינט בשליטת אינם אשר רבים ומשתנים גורמים על המבוסס

 ושנצפ מכפי מהותית שונה באופן להתממש או, ןחלק או ןכול, להתממש שלא עשויות אלו וכוונות
 ההערכותהגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על  בין. סולארפיינטהחברה ו/או  ידי על

 בתחרות שינויים/או ווהגלובאלי  המקומיוהאומדנים האמורים, ניתן לציין שינויים בתנאי השוק 
אי עמידת החברה ביעדי הרלבנטיות, , שינוי ו/או החמרה במדיניות הרשויות הרגולטוריות בו

ו/או  ערכותזמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח ההפיתוח ו/או אי עמידה בלוחות 
ו/או התממשות איזה מגורמי  ו/או סולארפיינט גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה

 .לדוח 34 ףהסיכון המתוארים בסעי

 להלן. 9ף לפרטים נוספים אודות מוצרי הקבוצה ראה סעי .2.10
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  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

צעו השקעות בהון החברה בשנתיים האחרונות וכן לא בוצעה כל עסקה ידיעת החברה, לא בולמיטב 

 31ידי בעל עניין במניות החברה מחוץ לבורסה, במהלך השנתיים שקדמו ליום -מהותית אחרת על

 ורט להלן:פלמועד פרסום דוח זה, למעט כמ ד, וכן ע2017בדצמבר 

 2אסמכתא מועד פרסום הדוח נושא הדוח

בדרך של  חברהש"ח אל האלפי  860הזרימה  ' אורגב

שטר הון צמית הנדחה בפני התחייבויות אחרות של 

עון בעת פירוק החברה, ללא כל לפירהחברה ושניתן 

  .תמורה מצד החברה

 2016-01-015094 2016בינואר  21

לצד ג', בעסקה  גב' אורמכרה  ,2016בינואר  21ביום 

רגילות של החברה ללא מניות  479,526 מחוץ לבורסה,

 ערך נקוב.

 2016-01-019504 2016בינואר  21

 479,526, בוטל הסכם מכירת 2016בפברואר  9ביום 

אל  מגב' אורמניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, 

 צד ג'.

 2016-01-025906 2016בפברואר  10

מניות  16,339,132הושלמה מכירת  2017במרס  8ביום 

לאל.אי.איי. פיור קפיטל בע"מ על רגילות של החברה 

חברת ידי עו"ד איתן ארז בתפקידו כמנהל מיוחד של 

מגדלור מקבוצת ענבל אור בע"מ ]בפירוק[ ושל ענבל 

 .גרינפלד ]בכינוס נכסים[-אור

 2017-01-019936 2017במרס  9

אל.אי.איי. פיור קפיטל בע"מ מכרה  2017במרס  8ביום 

מניות  11,877,786מחוץ לבורסה לצדדים שלישיים 

 רגילות של החברה.

 2017-01-019936 2017במרס  9

2017-01-019945 

מר יצחק שרם, בעצמו או באמצעות  2017במרס  8ביום 

 4,461,345חברה בשליטתו, רכש מחוץ לבורסה מצד ג' 

 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב.

 2017-01-020134 2017במרס  9

.אי.איי. פיור קפיטל בע"מ אל 2017באפריל  26ביום 

מניות  3,831,521מכרה מחוץ לבורסה לצדדים שלישיים 

 .ללא ערך נקוב רגילות של החברה

 2017-01-035716 2017באפריל  27

יצחק שרם, בעצמו או מר  2017באפריל  26ביום 

מכר מחוץ לבורסה לצדדים באמצעות חברה בשליטתו, 

חברה ללא ערך מניות רגילות של ה 3,287,175שלישיים 

 נקוב.

 2017-01-035716 2017באפריל  27

                                                      

 כל הדיווחים בסעיף זה להלן נכלים בדוח זה על דרך ההפניה. 2
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מכר אורי אקרמן מחוץ לבורסה  2017במאי  16ביום 

מניות רגילות של החברה ללא ערך  235,335לצד ג' 

 נקוב.

 2017-01-049848 2017במאי  17

 לציבור הנפיקה החברה 2017בספטמבר  26ביום 

חברה וכן מניות רגילות ללא ערך נקוב של ה 1,187,973

( במסגרת תשקיף 2כתבי אופציה )סדרה  4,478,658

ש"ח  4,371,740-בתמורה לכ 29.8.2017מיום זכויות 

 )ברוטו(.

 2017-01-084190 2017בספטמבר  26

הנפיקה החברה לציבור  2017 אוקטוברב 3ביום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה  1,086,920

-בתמורה לכ 29.8.2017במסגרת תשקיף להשלמה מיום 

 ש"ח )ברוטו(.  4,999,832

 2017-01-087871 2017באוקטובר  3

הנפיקה החברה לבעלי מניות  2017באוקטובר  3ביום 

סולארפיינט בהקצאה פרטית )כחלק מהשלמת עסקת 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של  4,035,569המיזוג( 

 החברה.

 2017-01-087871 2017באוקטובר  3

כתבי  237,336הקצתה החברה  2018ואר בפבר 6ביום 

אופציה לא סחירים של החברה, המירים כל אחד למניה 

ים של אחת ללא ערך נקוב של החברה, לסמנכ"ל הכספ

סטרייך, כחלק מתנאי כהונתה החברה, הגב' אסתר ו

 סטרייך.והעסקתה של הגב' ו

 2018-01-012709 2018בפברואר  6

  חלוקת דיבידנד .4

 לא חילקה דיבידנדים.ונכון למועד דוח זה, החברה , 2017בדצמבר  31יום בשנתיים שקדמו ל .4.1

  .לחלוקה רווח הניתןת ויתרלחברה אין  , זה דוחולמועד  2017בדצמבר  31ליום  .4.2

 לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד. .4.3

למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח, לא חלות על החברה מגבלות על בכפוף לאמור לעיל,  .4.4

 .אלו הקבועות בדין ידנדים, למעטחלוקת דיב
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 מידע אחר – חלק שני

  החברהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  .5

 יים אודות תחום הפעילות של החברה:להלן נתונים כספ .5.1

 

בדצמבר  31ליום 

2017 

 )באלפי ש"ח(

בדצמבר  31ליום 

2016* 

 )באלפי ש"ח(

בדצמבר  31ליום 

2015* 

 )באלפי ש"ח( 

 (1,250) (1,393) (2,867) עלויות קבועות 

 (642) (669) (608) עלויות משתנות 

 100 748 - מענק ממשלתי כקיטון עלויות

 (1,792) (1,314) (3,475) רווח )הפסד( תפעולי

 - - 14,337 הוצאות רישום למסחר

 1,473 764 6,981  נכסיםהסך 

 146 622 1,143  סך ההתחייבויות

 

  .ג. לדוחות 1ו מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך. לפרטים ראה ביאור הוצג 2016-ו 2015נתוני * 

 הכספיים של החברה. 

 .דוח זה )דוח הדירקטוריון(לחלק ב' ל 2.2לתוצאות פעילות החברה ראה סעיף  .5.2

 החברהלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות לסביבה כ .6

ות העיקריים בסביבה המקרו כלכלית בה פועלת תיאור המגמות, האירועים וההתפתחוייובא להלן 

, אשר להערכת החברה יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאות פעילות הקבוצה

 והתפתחות עסקיה: קבוצהה

יהיו  2050שנת אנרגיה על פני הגלובוס בצרכי , האמריקאי האנרגיה משרד של תחזיות פי על .6.1

האתגרים הדחופים  ד"בעיית האנרגיה" היא אחלפיכך כפליים מתצרוכת האנרגיה כיום, ו

, שינוי בצריכת מקורות האנרגיה חלהשנים האחרונות  15-. ב3ביותר העומדים בפני האנושות

. צמיחה גבוהה בשוק האנרגיה המתחדשת במונחים של צריכה, השקעה וקיבולת ובכלל זה

 מתחדשת. יותר ממחצית התוספת בייצור חשמל הגיעה מאנרגיה 2016בשנת 

                                                      

  http://web.anl.gov/pse/solar/primer/primer1.html ר:מקו 3

http://web.anl.gov/pse/solar/primer/primer1.html
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 (Bloomberg new energy 2016 :מקורלפי טכנולוגיה ) 2016תוספת ייצור החשמל בשנת  -תרשים ב

מראה כי הרוב המוחלט  2016פילוג ההשקעות העולמיות באנרגיה מתחדשת בשנת  .6.2

 )במיליארדי דולר ארה"ב( הושקע בטכנולוגיות רוח ושמש:

  

 

 GW 230-באמצעות אנרגיה סולארית הסתכם לכהיקף ייצור החשמל העולמי  2015שנת ב .6.3

כפי  .2010חס לשנת בי 570% -גידול של כמדובר ב .מכלל ייצור החשמל העולמי 1%-כ שהם

ישנו גידול אקספוננציאלי במספר ההתקנות הסולאריות ברחבי מטה  תרשיםניתן לראות בש



  2017בע"מ, דוח תקופתי לשנת אפולו פאוור 
 תיאור עסקי החברה  –חלק א' 

 17-א

 

ות סין, אסיה העולם כאשר אירופה מובילה באופן מסורתי את המגמה אך בשנים האחרונ

 וצפון אמריקה מצמצמות את הפער. 

 

  Solarpower Europeמקור: 

 , שבעה מתוכםמובילים בעולם (PV) םוולטאי-פוטומודולים יצרני  10 -ישנם כ, דוחלמועד ה .6.4

חברות גדולות  מספרממלחמת המחירים שיזמו חברות סיניות, חברות סיניות. כתוצאה  ןה

ארצות הברית הטילה  2012כתוצאה מכך, בשנת  .שנים האחרונותההשוק בארבע מ יצאו

מודולים להיצף כנגד מספר יצרנים סיניים, ואילו האיחוד האירופי קבע מחיר רצפה  תעריפי

גדול  PVת בעולם עבור מערכות . טווח המחירים בין מדינות שונו20134בשנת  סולאריים

בדרך כלל יקרות יותר ממערכות גדולות  , הינןמערכות גג כגוןמאוד. מערכות קטנות, 

משמעותי בין מדינות עקב הבדלים בעלויות  ומערכות קרקעיות. המחירים משתנים באופן

לים את המחיר לצרכן(, הבד יםאו מייקר יםמוזילהרכישה, פיקוח ו/או תמריצים ממשלתיים )

 . כיוצ"בת החיבור לרשת החשמלית ויועלובבעלויות התקנה ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4 pv-http://www.statista.com/topics/993/solar 

http://www.solarpowereurope.org/reports/global-market-outllook/
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 להלן תרשים המתאר את מחירי האנרגיה ממקורות שונים:

 

 Solarpower Europeמקור: 

 

סולאריות מהווה בהיקפים גדולים בחוות החשמל ור ייצכפי שניתן לראות בתרשים הנ"ל,  .6.5

טביעת הרגל הסביבתית של חוות  . יחד עם זאת,ייצור חשמל באמצעים אחריםל כיום תחרות

משמעותית, והחובה המוטלת על חברות הסולאריות מבוססות תאי סיליקון הינה הענק 

את החשמל  שנעלצורך לבנוסף  מיד עם היותו זמין,החשמל לרכוש את החשמל הסולארי 

ותעשייה יוצר סבסוד עקיף  האוכלוסיירחוקות למרכזי מהחוות הסולאריות ההמופק מ

 טכנולוגיה זו.ל

  

 Totalמקור:

http://www.solarpowereurope.org/reports/global-market-outllook/
http://www.total.com/en/energy-expertise/projects/solar-power/california-valley-solar-ranch-cvsr
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 oyot.esCמקור: 

 .טביעת הרגל הסביבתית של חוות סולאריות קונבנציונליות בקנה מידה גדוללדוגמאות  -בתמונות 

ומערכות קטנות, כגון מערכות המותקנות על גגות מגורים, ייצור מבוזר של אנרגיה סולארית  .6.6

. לטכנולוגיה השלטת של פאנלי סיליקון שביר מסתמך במידה רבה על סובסידיותיקר ו נועוד

המוגן בזכוכית כבדה ישנן מספר מגבלות אינהרנטיות המגבילות את השימוש בה במקומות 

רבים. לאור המגבלות של הפאנלים הקיימים מבוססי לוחות סיליקון, קיימת מגמה בשוק 

המבוססות על עקרונות הקיימות, ייצור אנרגיה סולארית ללנסות למצוא דרכים חלופיות 

ים אובייקטמאפשרים ניצול של בסביבה הבנויה וובכלל זה, ייצור באמצעים הנטמעים 

לשם הקמת  שטחים פתוחים פנותללא צורך ל ,לאור השמש פיםחשובה ממילא ו הקיימים

 חוות סולאריות. 

בוצות מחקר להגיע לפריצת דרך בהתאם, נעשים ניסיונות מצד חברות מסחריות וק .6.7

סולאריים העשויים שכבות דקות וקלות מחומרים נפוצים  ייצור פאנלים המצאתית שתאפשר

 . סולארי" צבע" , כגוןוזולים הניתנים לעיבוד והשמה בטמפרטורה נמוכה

להוביל עידן חדש של להערכת החברה , צפויים גמישים וקליםפתרונות סולאריים  .6.8

שתעלה את ערך השוק הכולל של ייצור משמעותית ספת והוזלת עלויות פונקציונאליות נו

בשוק הקיימים הגמישים הפיתרונות , למיטב ידיעת החברה הדוחלמועד חשמל סולארי. 

 . ו/או אינם ידידותיים לסביבה קצר םאורך חיי/או בעלי יקרים ו ו/או יעילים מספיק אינם

לעניין זה, פע ממגמות מאקרו כלכליות. מושהאנרגיה הסולארית בכללותו חום , תכאמור .6.9

בשל כך סובסידיות הייצור בסין וסובסידיות ההתקנה בעולם נתונות לשינויים מהירים ו

יורדים בקצב )מבוססי לוחות סיליקון( מחירי הייצור של פאנלים סולאריים סטנדרטיים 

הממשלות דת עמנע בין היצף למחסור והפאנלים הסולאריים המכה את התחזיות. שוק מהיר 

 Distributed Solar Power -ב אובין תמיכה בחוות סולאריות גדולות במדינות השונות נעה 

עשויים להשפיע על  ה. נתונים אלהירוק האנרגיפתרונות נטישה כללית של תמיכה ב לבין

 . בעתיד עם השלמת פיתוח מוצריה ומעבר לשלב השיווק והמכירה קבוצההכנסות ה

קיים צורך במתן פתרונות בעולם עלייה.  תת המתחדשות נמצא במגמשוק האנרגיוככלל,  .6.10

אנרגיה נקייה ומתחדשת גם בשווקים בהם לא היתה עד היום יכולת כלכלית להצבת מערכות 

יחפוף לגידול נרחב בדרישה של מוצריה צופה כי סיום הפיתוח הטכנולוגי  קבוצהסולאריות. ה

http://coyot.es/miracleormirage/2013/06/25/spanish-solar-steep-slope-insanity/
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ווקים מתפתחים שאינם מהווים כוח קנייה גדול למערכות סולאריות בעלויות נמוכות עבור ש

הן והצורך עלויות ההקמה הגבוהות של לנוכחהקיימות בשוק  הסטנדרטיות עבור המערכות

  במימון גבוה.

  :עומדים כיום מספר אתגרים עיקריים, כדלקמןתעשיית האנרגיה הסולארית בפני  .6.11

דקות על זכוכית( הסטנדרטים )מבוססי סיליקון או שכבות הסולאריים נלים אהפ .6.11.1

של פאנלים אלה, מחירם האטרקטיבי ואיכותם הגבוהה. חסרונם בשל  נפוצים כיום

 לפנות צורךשעל מנת להתקינם בהיקפים גדולים )כגון, שדות סולאריים( יש הוא 

גורמים לטביעת רגל  נרחבים. פינוי והכשרת שטחים כאמור,שטחים להכשיר ו

וכים לאיזורי הצריכה של האנרגיה , והשטחים בדרך כלל אינם סמסביבתית

מענה אפשרי לאתגר זה, שטרם נמצא, הינו פיתוח אפשרות להפקת  .המופקת בהם

אנרגיה סולארית תוך שימוש במשטחים קיימים וללא צורך בפינוי והכשרת שטחים 

 .יעודיים

, בהשוואה לפאנלים איכותיות, עמידות וזולותגמישות יריעות סולאריות יצור  .6.11.2

 פיםהחשוקיימים  מגוון גדול של משטחים, הניתנות להשמה על הסטנדרטים

כיום, טרם פותחו יריעות סולאריות המהוות תחליף ממשי לפאנלים  .לשמש

הסטנדרטייים הן מבחינת עלות היצור, קצב היצור, אחוז נצילות למ"ר, קצב 

   . השחיקה ביכולת יצור החשמל של הפאנל )דגרדציה( אורך חיים של הפאנל וכיוצ"ב

הולך וגדל בעולם המתפתח, המנותק מרשת החשמל, או הצורך מתן מענה הולם ל .6.11.3

 ליצור נגיש של חשמל באמצעות אנרגיה סולארית. שרשת החשמל שלו אינה יציבה, 

הרחבת השימוש באנרגיה הסולארית על חשבון מקורות ארגיה שאינה מתחדשת,  .6.11.4

ארגיה סולארית, ניצול  באמצעות, בין היתר, מציאת פתרונות חדשניים לאגירת

 שטחי מים ליצור חשמל סולארי, טיוב פרוייקטים סולאריים קיימים, ועוד. 

לפרטים אודות מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום  - רגולציה .6.12

להלן; שינויים שיחולו בדרישות הרגולטוריות, בין אם  28-ו 8.3 בסעיפיםהאמור  'ר ,הפעילות

שונים לשווקים  הקבוצהאחרות, עשויים להשפיע על נגישות מוצרי  מדינותבבין אם ו בישראל

להשקיע לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות ומכאן על יהיה  הקבוצהועל המשאבים אשר על 

 .התוצאות פעילות

הוזלה משמעותית של תאי השמש  - הקבוצהמוצרים מתחרים ו/או תחליפיים למוצרי  .6.13

בעקבות פריצת דרך טכנולוגית כלשהי או מציאת שיטה להמרת  ,הגמישים המיוצרים כיום

, גופים מתחריםעל ידי  שתפותחאנרגיה זולה טובה פשוטה ואמינה שאינה סולארית, אם וככל 

ולפגוע בתוצאות הפעילות המתוכננת  הקבוצהמוצרים שמפתחת עשויים להוות תחליף יעיל ל

כמו כן קיימת תחרות בתחום הערכות הסולאריות והמוצרים בשווקי היעד.  קבוצההשל 

תחליפים למוצרי מוצרים ו תחרותלפרטים אודות . הקבוצההפריפריאליים אותם מפתחת 

  .זה להלן דוחל 15.1 ףהחברה ראה סעי
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ההכרה ביתרונות הטכנולוגיים הקיימים בישראל לעומת מדינות זרות, לאור  - זהות ישראלית .6.14

זהות ישראלית משמשת לעתים כמקדם מכירות, ואילו במקרים אחרים עלולה הזהות 

בפני  מחוץ לישראלהישראלית להוות חיסרון, ואף להביא לביטול עסקאות ולסגירת שווקים 

לכן ו מחוץ לישראלוקת את מוצריה אינה מייצרת ו/או משו קבוצה, ההדוחלמועד  החברה.

ישראלית בשוק האנרגיה כ זהותהמתקשה להעריך את מידת ההשפעה שעשויה להיות לעצם 

 בכוונת הקבוצה לפעול באמצעות מפיצים מקומיים כי במידת הצורךיצוין,  .הסולארית בעולם

 .בשווקי היעד

המשפיעים ו/או העשויים המידע המובא לעיל, בדבר הסביבה הכלכלית והגורמים החיצוניים 

הקיימת ו/או העתידית, מתבסס בעיקרו על הערכות ואומדנים  קבוצהלהשפיע על אופי ופעילות ה

אינה מייצרת ו/או משווקת ו/או  קבוצה, הדוחסובייקטיביים של החברה, וזאת כיוון שלמועד ה

אומדן בלבד וייתכן  מוכרת את מוצריה, אלא עודנה נמצאת בשלב המחקר והפיתוח. המידע הנ"ל הינו

אולם, להערכת החברה יש במידע כאמור כדי לספק תמונה כללית, גם אם אינה מדויקת,  ,שאינו מלא

לגבי אופי פעילותה העסקית. לאור האמור, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מההערכות 

 .קבוצהה בקשר עם הגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות לעיל ולהלןהמפורטות 

 גורמי השפעה נוספים  .6.15

, ראו פרק גורמי קבוצהגורמים חיצוניים על פעילות השל  ה אפשריתלפירוט נוסף אודות השפע

 .להלן 34סיכון בסעיף 
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 החברה  תיאור פעילות – חלק שלישי

 כללי .7

מחקר ופיתוח של טכנולוגיות ילות אחד והוא תחום פע קבוצהל דוחכמפורט לעיל, למועד ה

בקרה,  ,אגירה ,אמצעי ייצור , ובכלל זה:תרונות בכל תחומי המעטפת של המערכת הסולאריתופ

פיתוח טכנולוגיות ב קבוצה. בהתאם לכך עוסקת השליטה, וסליקה המתאימים לשווקים שונים

למגוון שווקים אשר נכון  ,השאר בין המיועדות להתאים, סולאריחשמל ולניצול חדשניות לייצור 

 .תיאור מהלך העסקים של הקבוצהלהלן יובא  .להיום לא עושים שימוש בחשמל סולארי

 מידע כללי על תחום הפעילות .8

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה .8.1

. סיליקוןמעל ידי תאים סולאריים  בעולם מתבצע כיום ברובוייצור החשמל מאנרגית שמש 

בשוק האנרגיה הסולארית העולמי, אך היכולת הפכו לסטנדרט  ם מסיליקוןתאים סולאריי

להתקין אותם במקומות שונים מוגבלת בשל משקלם הגבוה,היותם שבירים ובעלי צורה 

להוות פתרון למגבלות אלו, אולם למועד  ותעשוי ותוקל ותגמיש ותסולארי יריעותאחידה. 

ו/או  ןדיי ותיציב ןמאוד, ו/או אינ ותיקר ןהינ ותהקיימ ותוהקל ותהגמיש יריעותה ,דוחה

שימוש בחומרים רעילים מאוד העלולים לדלוף לסביבה, מה שמהווה חסם בפני  ןנעשה בה

 יישומם בהיקף רחב. 

בכל מקום  ותסולארי יריעותאפשר התקנת להינה  קבוצהמטרת הטכנולוגיות שמפתחת ה

ור חשמל בנוסף לפונקציות לייצהקיימים בשטחים  תוך שימושהחשוף לקרינת השמש 

שימוש באנרגיה סולארית עבור שווקים  טכנולוגיות אלו תאפשרנההמקוריות שלהם. 

אפיון בנוסף, . אשר הטכנולוגיה הקיימת אינה מספקת להם פתרון מעשי ולקוחות חדשים

כיריעה גמישה וקלה מוריד משמעותית את עלויות השינוע וההתקנה ובכך  הקבוצהמוצר 

במחירי פאנלי הוזלה משמעותית  בתרחיש שלגם לשמור על תחרותיות  וצהקבמאפשר ל

 .הסטנדרטייםהסיליקון 

מפתחת תאפשרנה לה, בין היתר, גישה לתתי  קבוצהשההיריעות הסולאריות הגמישות 

השווקים הבאים בתוך שוק האנרגיה הסולארית וזאת באמצעות יישומים שונים של 

 פרי פיתוחה: ותהסולאריהיריעות 

הערכה הסולארית הינה יחידה הכוללת פאנל  - (OGSLהערכות הסולאריות )שוק  .1

סולארי, סוללה נטענת, כבלים וחיבורים בין רכיבי הערכה וגופי תאורה. הערכה 

הסולארית מהווה פיתרון לאוכלוסיות שאין להן גישה לרשת החשמל הארצית או 

יתוחה של החברה הינו הסובלות מאספקת חשמל לא סדירה. הפאנל הסולארי פרי פ

בשוק הערכות עשוי לבוא  קבוצהרכיב מרכזי במערכות מסוג זה. היתרון היחסי של ה

ביריעה מבוסס לוח סיליקון סטנדרטי הסולארי הפאנל ההחלפת לידי ביטוי ב

  .יותר הועמיד ה, זולהקל השמפתחת החברה שהינ תהסולארי

כניסתה לשימוש של טכנולוגיית שוק עולמי הנמצא בצמיחה לאור  - הסולאר הצףשוק  .2
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פאנל סולארי צף הניתן להתקנה על פני השטח של מאגרי מים גדולים כגון בריכות, 

בשוק זה עשוי לבוא  קבוצהאגמים, נהרות ומאגרים מלאכותיים. יתרונה היחסי של ה

פרי פיתוחה, שהינה גמישה, עמידה, היריעה הסולארית את  הציףלידי ביטוי ביכולת ל

 .גדולים מאגרי מים על גביל וידידותית לסביבה, קלת משק

שוק זה מבוסס על פתרונות  - ינים(י)מערכות פוטווולטאיות משולבות בבנ BIPVשוק  .3

טכנולוגיים חדשניים, המאפשרים לעטוף את השכבה החיצונית של מבנים במערכות 

וא ליצור חשמל סולארי. החשמל הסולארי המופק מיועד לשימוש מקומי באתר בו ה

מיוצר )המבנה( או לייצוא, תוך חיסכון בעלויות חשמל, הפחתת זיהום אוויר והבאת 

בשוק זה עשוי לבוא  קבוצהערך מוסף לנוף האדריכלי של המבנה. יתרונה היחסי של ה

קירוי להמתאים במיוחד חדשני, על ידי הטבעת מודול סולארי בעיקר  לידי ביטוי

הקל של היריעה הסולארית פרי פיתוח  , בזכות משקלהפלסטיק תעשייתי ומסחרי

 .ועלויות התקנתה הנמוכות יחסית קבוצהה

בשוק זה עשוי  קבוצהיתרונה היחסי של ה - ת גדולות )כבישים, רכבות וכו'(ותשתי .4

 לבוא לידי ביטוי בהטמעת היריעה הסולארית בתשתיות קיימות או עתידיות. 

B2B (Business to Business ,)-המכוונת לשוק  קבוצהבתוך שוק האנרגיה הסולארית ה

, חברות הערכות הסולאריות בחברות השולטות על נתח שוק משמעותי בשוקתוך התמקדות 

  של מערכות סולאריות. תשתית ומתקינים גדולים

 (OGSL) הערכות הסולאריותשוק 

 -שוק הוהבנק העולמי,  Bloombergשל  Off Grid Market Trends 2016"5 "על פי דוח 

OGS (Off-Grid Solar) מיליארד בני אדם ברחבי העולם הנמצאים ללא גישה  1.2-מונה כ

 אוכלוסיות אלו. וכן עוד כמיליארד עם חיבור חלקי לרשת לתשתית החשמל במקום מחייתם

שונות ולעתים מסוכנות, כגון: מנורות נפט, נרות, פנסים ועוד.  על אלטרנטיבותנסמכות 

מיליארד דולר הוצאו על צריכת אנרגיה "אלטרנטיבית" באסיה  27-, כ2014בשנת 

 .OGS-ובאפריקה בקרב אוכלוסיות ה
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 :ברחבי העולם OGS-את פיזור אוכלוסיית ה הלהלן מציג המפה

 

 Off Grid Market Trends 2016מקור: 

באופן  תלתשתית חשמל או שמחובר תמחובר האוכלוסיית העולם אשר אינ מכלל 95%-כ

ממחסור  ותסובל אוכלוסיות שונות באפריקהבאפריקה ובמזרח אסיה.  נמצאתחלקי, 

בורונדי ות העולם בכללותה. בצ'אד, ליבריה יאוכלוסיביחס לבחשמל בדירוג הגבוה ביותר 

מיליארד אנשים שכן מחוברים  1-תושבים מחוברים לרשת החשמל. כ 20רק אחד מתוך 

 םתושביהלמרבית . באסיה, רציףלא למערכת תשתית חשמלית סובלים משירות לא אמין ו

 תוך כחמישה אנשים. למשל, הבעיה משפיעה על אחד מ ,בהודו. אין חיבור סדיר לחשמל

 להלן שיעור האוכלוסייה שאינה מחוברת לרשת חשמל במדינות נבחרות באפריקה בין

 : 1990-2014 השנים
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 Off Grid Market Trends 2016מקור: 

שיעור התושבים שאינם מחוברים לרשת החשמל נמצא  ,לכפי שניתן לראות מהגרף לעי

לאורך השנים. כך למשל, במוזמביק ורואנדה שיעור האוכלוסייה קלה בלבד במגמת ירידה 

שיעור זה  2014אילו בשנת  100%-נאמד בכ 1990ת מחוברת לרשת החשמל בשנ לא היתהש

מחוברת  היתה לאשיעור האוכלוסייה ש 1990, בהתאמה. בשנת 80%-וכ 78%-נאמד בכ

בהתאמה, ואילו  95%-ו 97% ,100%-לחשמל במדינות אתיופיה, ניגריה וטנזניה נאמד בכ

  , בהתאמה.83%-ו 84%, 86%-שיעור זה נאמד בכ 2014בשנת 

מכיוון שלמיטב ידיעת החברה אין צפי לרישות אזורים נרחבים באפריקה ברשת חשמל 

של לצורך הולם מענה ת החברה, להוות עשוי, להערכ ערכות סולאריותמודרנית, שימוש ב

 לגישה לחשמל.  ה זואוכלוסיי

הן יחידות שכוללות במתכונת הבסיסית שלהן: פאנל סולארי, סוללה  הסולאריותהערכות 

לכלול מספר  ותעשוי ותאחר ערכותנטענת, כבלים וחיבורים בין הרכיבים וכן גופי תאורה. 

 וכיוצ"ב.  ,ספים כגון: רדיו, מטען לפלאפון ניידגופי תאורה בגדלים שונים, מכשירי חשמל נו

שצפויות להימכר באסיה  הערכות הסולאריותלהלן מציג את תחזית מספר שהגרף 

 )במליונים(: 2015-2020 ובאפריקה בין השנים

 

 (CAGR) שיעור הגידול המשוקלל השנתי 2020-ל 2015כפי שניתן לראות, בין השנים 

 . 34%-ויות להימכר נאמד בכשצפ הערכות הסולאריותבמספר 

בעקבות  ות בעליהנמצא ערנות ומודעות הלקוחות לגידול בשוק האנרגיה הסולארית

שיעור הצרכנים הפוטנציאליים  .הקמפיינים "הדליקו את אפריקה" ו"הדליקו את אסיה"

 47%-כ, 88%-במדינות כגון טנזניה, זמביה וקניה שמכירים את הטכנולוגיה הקיימת הינו כ

 בהתאמה.  96%-וכ
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 ופועלותבשוק זה  הפעילותעם מספר חברות  דין ודבריםמנהלת , החברה הדוחלמועד 

, לשיווק מוצרי החברה לאחר גמר אפריקההעולם השלישי וביבשת  עיקר במדינותב

עם סולארפיינט על שני מזכרי הבנות לא מחייבים חתמה למועד הדוח כמו כן, . הפיתוח

באפריקה  הק, מכירה והפצה של הערכה הסולארית של הקבוצצדדים שלישיים בנוגע לשיוו

, ולמועד הדוח טרם נחתמו בין הצדדים הסכמים מחייבים והקבוצה טרם החלה אסיהוב

 .בייצור ו/או שיווק ו/או מכירה של הערכה הסולארית

לפרטים נוספים אודות מזכרי ההבנות בין סולארפיינט לבין צדדים שלישיים בנוגע לערכות 

 2018בינואר  22וכן דיווחים מיידיים מיום  לדוח זה להלן 30.1-30.2אריות ר' סעיף הסול

-2018-01)אסמכתא מס':  2018בפברואר  12( ומיום 2018-01-008107)אסמכתא מס': 

014161). 

חסמי  התחלתיות תחתמכירות להערכת החברה אפשר חדירה לשוק הערכות הסולאריות ת

דרישות נמוכות למשך חיי יחסית וכן  י רגולציה קליםאילוצכניסה נמוכים הכוללים 

 ה.המערכת וליעילות

 

מערכות סולאריות . משמאל לימין: סוגים של מוצרים סולאריים ללא חיבור לרשת 3 -בתמונה 

  גדולות ביתיות ומערכותניידות, מערכות ביתיות 

“ Off Grid Market Trends -גודל השוק של הערכות הסולאריות על פי תחזית שפורסמה ב

מיליארד דולר ארה"ב )לפי חישוב של קצב  10-כ לסך של 2420בשנת  להגיעצפוי 6 2016 ”

 .(34%של שנתי צמיחה 
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OGS 2020 2021 2022 2023 2024 

Market size ($B) 3.1 4.1 5.6 7.5 10 

 .2020-2024קצב צמיחה משוער של שוק הערכות הסולאריות בשנים  -בטבלה 

 הסולאר הצף שוק

 םשוק הפאנלים הסולאריים משתכלל בשנים האחרונות ומשנה את פניו בהתאם לצרכי

הוא  (PVוולטאיות )-פוטומערכות ההעיקריים של ה. אחד החסרונות העולמיים המשתנים

 ליהם הן משתרעות. שטחי הקרקע הנרחבים ע

מערכות  ו, יישוםבמדינות אל פנויות.קרקע  עתודות םבעולם שאין לה מקומות רבים םישנ

PV ל שטחי מים להתקנתוצינהינו בעייתי. אחד הפתרונות לבעיה זו הוא  בקנה מידה גדול 

 ים. בו מים בריכות, אגמים, נהרות, מאגריב ההתקנה יכולה להתבצעפאנלים סולאריים. 

נה מתבצעת על ידי חיבור מצופים ו/או חוטי תלייה לפאנלים סטנדרטיים, או ההתק

לחילופין שימוש בחיפוי פלסטיק, המונע אידוי מים וכניסת מזהמים לגוף המים, כבסיס 

. במקרה זה יש יתרון טכנולוגי גדול ליריעות סולאריות גמישות פאנלים סולארייםלהתקנת 

  ל הכיסוי וכן מסוגלות לנוע בגמישות עם מפלס המים.וקלות שלא פוגמות ביכולת הציפה ש

וזאת הגדול ביותר עבור פאנלים סולאריים צפים,  שוק היעד ינופסיפיק ה - אסיהאיזור 

כוח  פיתוח תחנותבבשל ההשקעה הגבוהה שבוצעה על ידי יצרני פאנלים סולארים גדולים 

וגמא וההמחשה בלבד, לשם הדתמיכה ממשלתית מוגברת. קיומה של סולאריות צפות ו

ביפן. צפות השלימה בניית שתי תחנות כוח סולאריות  Kyoceraחברת  2015בחודש אפריל 

 בשנה. שעהמגה וואט  3,300 חשמל בהיקף של צפויות לייצר אלותחנות 

 

 (P&S Market Researchמקור: )

http://www.reportlinker.com/p03605405/Global-Floating-Solar-Panels-Market-Size-Share-Development-Growth-and-Demand-Forecast-to-Industry-Insights-by-Product-Type-Stationary-Floating-Solar-Panels-Solar-Tracking-Floating-Solar-Panels-Location-On-Shore-Floating-Solar-Panels-Off-Sh.html
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יוזמות  הינות השוק הסולארי של הפאנלים הצפים חלק מן המנוע העיקרי לצמיח

אנרגיה מתחדשת. עם הופעת הטכנולוגיה הסולארית שימוש ב שמטרתן עידוד שלתיותממ

לנקוט  ,יפן, ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, הודו וברזיל ,כגון הצפה החלו מספר מדינות

ידיות הון והטבות מספקות סובס ויוזמות לפיתוח תחנות כוח סולאריות צפות. מדינות אל

 . סולאריות אלו מערכותמס ליצרנים של 

שטח של  , על פניםמאגרי מים מלאכותיי 600 -קיימים כבלבד בישראל , דוחבסמוך למועד ה

או במי השקיה חקלאית שמקורם בשפכים  (5%), המחזיקים במי שתייה דונם 5,000-כ

לאריים עשוי לתת מענה . התקנת פאנלים סו(95%)מי גשמים בעירוניים מטופלים או 

סכנות הפחתת , כגון: צמצום או מניעת אידוי מים, המאגרי מים אלשל לבעיות שונות 

  .המים וכיוצ"ב, תוך יצירת מקור הכנסה נוסף לבעל המאגרזיהום 

בטל לחלוטין את עשויה, ככל הנראה, ל פריסת פאנלים סולאריים על כיסויי המאגרים

קורות תמיכה של פאנלים הרכבת , פילוס קרקע וההשקעות ההוניות ברכישת קרקע

 .קשיחים

 

 יניםימערכות פוטווולטאיות משולבות בבנ - BIPV-שוק ה

. זהו שוק עם BIPV-שוק ההינו  קבוצהאליו מכוונת ה משמעותיפלח שוק בטווח הבינוני, 

הפתרונות הקיימים כיום על ידי שלא ניתן להם מענה מספק צרכים ו גבוהשיעור צמיחה 

  (.פונקציונאליים, וכיוצ"ב, אילוצים אדריכליים ונראות חיצונית -למשל )

מיליארד דולר ארה"ב בשנת  1.1-צפוי לגדול מכ BIPV-על פי מחקר שנערך בתחום, שוק ה

, כאשר ההתקנות המרכזיות צפויות להיות על גגות, 2026מיליארד דולר בשנת  7-לכ 2018

   קירות וחלונות, כמפורט באיור שלהלן:

 

 BIPV - Technologies and Markets 2017-2024 מקור: 
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מהוות  ,קבוצה, כגון זו המפותחת על ידי המערכות סולאריות גמישות וקלות משקל

 בהם ותגגובמיוחד עבור גגות עם מגבלות נשיאת משקל משמעותי יתרון להערכת החברה 

בנוסף, מערכות אלו בנה. למנוע בעיות איטום ומ על מנתנדרש להגביל את מספר החדירות 

עבור מבנים בעלי . כמו כן, אזורים מוכי רוחלא יוצרות עומס רוח ומדובר בנתון משמעותי ב

  לפי דרישה לכל צורה וגודל.ניתנת לחיתוך צורה אסימטרית היריעה הסולארית 

 

קור: וקלים. מ פלסטיק עם מודולים סולאריים גמישיםחומרי  המשלבדוגמא לגג סולארי  בתמונה:

MONIER 

 

http://monier.com.au/Products/Solar
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 שוק התשתיות הגדולות

תשתיות גדולות כגון כבישים, במוצריה  שילוב שלל מכוונת הקבוצה ,שנים 10-של כבטווח 

משטחים הבנויים הגדולים בעולם תשתיות אלו מהוות את ה. יוצ"במסילות ברזל וכ

 חשמל לאורכם, עבור יישומים סולאריים.  ם להולכתכלל עם קווי ומספקים מצע טוב, בדרך

 הפועלים לפיתוח ,חברות גדולות לבניית כבישיםגופים, ביניהם מספר , קיימים דוחלמועד ה

 . מטרת הפיתוח הנה לאפשר התקנת"אספלט" שקוף העומד בדרישות הרגולציה והבטיחות

ל"אספלט" השקוף  מתחתסיליקון קונבנציונאלית מבוססת מערכת פאנלים סולאריים 

את שבירת פרוסות  צים בניסיון למנוערעידות ולחנגד מגן  חומרב והטבעת הפאנלים

 הסיליקון הפריכות. 

העמידות בפני הסיליקון ביריעות סולאריות גמישות הפאנלים השבירים מבוססי החלפת 

ך את חזון ותהפו אלובאופן משמעותי את עלות מערכות להערכת החברה תפחית  שבר

 . ברת השגה הכבישים הסולאריים למציאות

, מכוסה קמ"ר( 80,000 -)כ דוחהלמועד הכבישים בארה"ב שטח  לשם ההמחשה, סך

טרה וואט שעה  13,600-כ יפיק, בלבד יעילות 10%-סולאריות המייצרות חשמל בביריעות 

 כיום.ייצור החשמל בארה"ב  שלושה מסך יותר מפי , שהםלשנה

 

 מ"ר בהולנד 70אב טיפוס של כביש סולארי בגודל  :בתמונה

הינם תחזיות, הערכות ואומדנים  קבוצהשווקי היעד של הבקשר עם לעיל ההנחות והנתונים 

אשר התממשותם אינה ודאית ואינה ו הצופים פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,

ן או חלקן, או להתממש באופן עשויות שלא להתממש, כול ו. הערכות אלקבוצהבשליטתה של ה

שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים טכנולוגיים מהותיים, שינויים 

בדרישות הלקוחות, שינויי רגולציה בארץ ובחו"ל ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת 

 .קבוצהה
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 חות שלוהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקו .8.2

עם  .7פיתוחהמחקר וה, החברה אינה מייצרת את מוצריה אלא נמצאת בשלב דוחלמועד ה

החברה לפעול בשווקי האנרגיה המקומיים והעולמיים  בכוונת המעבר לשלב הייצור בעתיד,

פותח בטווח הזמן מהעולם השלישי ודגש מוגבר על העולם ה עלעם דגש בשנים הראשונות 

  לעיל. 8.1ים על השווקים של תחום הפעילות ראה סעיף לפרטים נוספהבינוני. 

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .8.3

 מוטלות לא, רההחב ידיעת ולמיטב דוחה למועד, להלן 28 בסעיף האמור להוציא .8.3.1

 ואין, מיוחדים אילוצים או תקינה, חקיקה, מגבלות פעילותה בתחום קבוצהה על

 .פעילותה לתחום הנוגעים בחוק המעוגנים מחייבים תקנים

לאור היותה של החברה חברה ציבורית, הרי שפעילותה כפופה לדין החל על  .8.3.2

חוק ניירות , 1999-זה חוק החברות, תשנ"ט לחברות ציבוריות בישראל, ובכל

 והתקנות מכוחם. 1968-חניירות ערך, תשכ"

כפופה לדיני מדינת  קבוצהתהא ה, ה של מוצריהייצור, שיווק ומכירעם המעבר ל .8.3.3

, חוק הגנת הצרכן, 1968-ישראל, ביניהם בין היתר, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

 .הזרות בהן תפעלוכן לדיני המדינות , 1981-התשמ"א

תקנים ללאומיים ונבים לתקניבעתיד תהיה כפופה  צהקבוכמו כן, ייתכן כי ה .8.3.4

 .ייעודיים הרלוונטיים לתעשיית האנרגיה הסולארית

מפתחת מורכבת ממספר שכבות רב וכן  קבוצהמכיוון שהיריעה הסולארית שה .8.3.5

תידרש,  קבוצהממגוון חומרים שונים, ובכלל זה תוצרי פלסטיק ומתכות שונות, ה

הגנת הסביבה החלים על שימוש בחומרים  לעמוד בתקנים מתחום ככל הנראה,

 אלה, ובכלל זה בקשר עם אופן הטיפול, האחסנה והשימוש בהם.

כמו כן, הן היריעה הסולארית והן הערכה הסולארית הינן מוצרים המייצרים  .8.3.6

ידרשו לעמוד בתקנים וברגולציה  ם אלהו/או מאחסנים חשמל. לפיכך, מוצרי

 הרלוונטיים בנוגע למערכות חשמל.

כוח חישוב  בעלרכיב  הכוללותכל שהחברה תשלים פיתוח של ערכות סולאריות כ .8.3.7

מטבעות תמורת חישובים  ,בין היתר ,ערכות סולאריות המבצעות ותשווק

 יהלקוחותו/או מי מ המוצריאיזה מ ו/או וירטואלים, עשויות לחול על החברה

 ים. תחום המטבעות הוירטואלשונים ממגבלות ו/או רגולציה ו/או חוקים 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .8.4

תחום האנרגיה הסולארית חווה גלים של היצף ומחסור תוך ירידה דרמטית  .8.4.1

במחירי המערכות לאורך השנים האחרונות, עם קונסולידציה משמעותית בתחום 

ייצור הפאנלים ומעבר כמעט מוחלט לייצור בסין. יצרנים רבים בעולם המערבי 

ילותם, בין היתר, עקב צמצום הסובסידיות הממשלתיות והמשבר הפסיקו את פע

 הכלכלי העולמי. 

                                                      

 אבי טיפוס של הערכה הסולארית. 5עות צד שלישי, באמצ החברה מפתחת ,למועד הדוח 7
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, אין תמימות דעים לגבי המשך ירידת עלויות הייצור בטכנולוגיית דוחלמועד ה .8.4.2

 הסיליקון הסטנדרטית. 

בשנים האחרונות, בעקבות העלייה במודעות העולמית לשימוש באנרגיה ירוקה  .8.4.3

רגיה סולארית, גופים רבים עוסקים במחקר והגידול המשמעותי בשימוש באנ

ופיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחום האנרגיה הסולארית, בניסיון להגיע לפריצת 

דרך מדעית בכל הנוגע להורדת עלות הפקת האנרגיה, שיפור יעילות הפאנל 

הסולארי, הגדלת השטחים הניתנים לניצול לשם הפקת אנרגיה סולארית 

 והתחזוקה של המערכת. והפחתת עלויות ההתקנה 

כיום קיימות מספר חברות המפתחות פאנלים גמישים וקלים. חברות אלו  .8.4.4

נמצאות בתהליך של צמיחה והגדלת נתח השוק שלהן באופן מתמיד, אך למועד 

 מדובר בנתח שוק זניח יחסית בעיקר לאור מחירם הגבוה של הפאנלים. דוח ה

גדול באופן משמעותי ובשלב להערכת החברה, שוק הפאנלים הגמישים צפוי ל .8.4.5

 מסויים אף להוות תחליף לטכנולוגיית הסיליקון הסטנדרטית.

עד לסוף מצוי בצמיחה מתמדת ולמיטב ידיעת החברה  שוק הערכות הסולאריות .8.4.6

  .8מלאות ביתיות מיליון ערכות סולאריות 2-כנמכרו  2017שנת 

 

 
 .86%-הינו כ 2014ל משנת קצב הגידול של מכירת ערכות סולאריות ביתיות הח -בגרף 

 

 

                                                      

 .Report Jan 2018 -Off Grid Solar Market Trendsמקור:  8
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 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .8.5

הפתרון השכיח כיום בעולם לניצול אנרגיה סולארית לייצור חשמל הינו מערכות  .8.5.1

וולטאיות, המבוססות על הפיכת אנרגיית השמש ישירות לחשמל -אנרגיה פוטו

 .(PVוולטאי )מערכות -באמצעות תא פוטו

 וולטאיים:-, קיימים בשוק מספר סוגים של תאים פוטודוחלמועד ה .8.5.2

תהליכי י הטכנולגיה הוותיקה ביותר בשוק. . זוהדור ראשון: תאי סיליקון .8.5.2.1

הייצור וההתקנה של הפאנלים הסולאריים מבוססי טכנולגיה זו הינם 

מסובכים ודורשים הון רב. כמו כן, משקלם הגדול של הפאנלים מחייב 

סטרוקציה כבדה ויקרה. יתרונם המרכזי של תאי הסיליקון הקמת קונ

במחיר נמוך יחסית  20%עד  17%-הינו שיעור ניצולת גבוה יחסית של כ

 לטכנולוגיות האחרות הקיימות כיום בשוק.

. תאים )שכבות דקות של חומרים מחליפי סיליקון( Thin Filmדור שני:  .8.5.2.2

נות אך עדיין אינם מבוססי טכנולוגיה זו נכנסו לשוק בשנים האחרו

תופסים נתח שוק גדול. גם טכנולוגיה זו מתאפיינת בעלויות התקנה 

גבוהות עקב משקלה הרב של המערכת המכוסה זכוכית. כמו כן, התאים 

המבוססים על טכנולוגיה זו מכילים חומרים רעילים המצריכים איטום 

אך  בעלות גבוהה. קיימת גרסה גמישה של תאים מבוססי טכנולוגיה זו

למועד הדוח יעילותם נמוכה ועלותם גבוהה ביחס לתאים מבוססי 

 סיליקון מהדור הראשון. 

. תאים פוטוולטאיים OPV, DSSC, Perovskite, QDדור שלישי:  .8.5.2.3

המבוססים על פולימרים או מולוקלות אורגניות קטנות, נקודות 

 קוונטיות או פרובסקיטים. טכנולוגיה זו נמצאת בשלב המחקר והפיתוח.

וולטאיים המבוססים -בשנים האחרונות נמכרים בהיקף מועט תאים פוטו

, בעיקר לשימוש בחלונות ומכשירים קטנים. למועד OPVעל טכנולוגיית 

, התאים המבוססים על טכנולוגיה זו אינם יעילים דיים, מחירם דוחה

 יקר ואורך חיי המדף שלהם קצר.  

עותית של מחירי הדור השני משמ הוזלה יאפשר אשר טכנולוגי פתרון מציאת .8.5.3

השלישי של הטכנולוגיות הפוטווולטאיות בפורמט גמיש וקל תוך שמירה על ו

מעבר ללשינוי משמעותי בתחום ולהביא  , עשוירך חיים מספקיםוביצועים וא

 אפשריים אינם אשר ,שימוש תרחישי של רחב במגוון אלו בטכנולוגיותלשימוש 

מבוססת הסיליקון  השלטת הטכנולוגיה של המובנות המגבלות בשל דוחלמועד ה

 . הגבישי

אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות  ,עוקבת, ותמשיך לעקוב באופן שוטף קבוצהה .8.5.4

 במוצריה ו/או בתהליך הייצור.  אותן במידת האפשר ליישםבתחום פעילותה, ו
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 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות .8.6

הינו חדשני ופורץ דרך, חומרי הגלם עליהם  צהקבועל אף שתחום הפעילות של ה .8.6.1

מבוססים מוצריה הינם חומרים זמינים המיוצרים ומסופקים על ידי מספר רב 

של יצרנים וספקים בישראל ובעולם. לפרטים נוספים אודות חומרי גלם וספקים 

 זה להלן. דוחל 22ראה סעיף 

, למיטב ידיעתה של החברה אין שינויים במערך הספקים ו/או דוחהלמועד  .8.6.2

בחומרי הגלם הדרושים לה לצורך פיתוח מוצריה ושהיא צופה שידרשו לה בעתיד 

 עם המעבר לשלב הייצור. 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .8.7

 הינם, כדלקמן: קריטיים בתחום פעילותהההצלחה הגורמי להערכת החברה, 

 הדרושות לצורך פיתוחת ות ומתקדמוחדשני ותמומחיות, ידע ושימוש בטכנולוגי .8.7.1

  .מוצריםה וייצור

 השלים את שלבעל מנת להדרוש גיוס מימון פיננסי בהיקף משמעותי ולאורך זמן,  .8.7.2

המורכב, לבצע מעבר לשלב הייצור ולאפשר ייצור בקצב ובכמות פיתוח ההמחקר ו

 מסחריים. 

בתחום הפילמים )ייצור היריעות פעולה אסטרטגי עם יצרנים מובילים שיתוף  .8.7.3

 .קבוצהשל ה קניין הרוחניתוך שמירה על הידע וההסולאריות( 

 .שמירה על יחסים ארוכי טווח עם לקוחות אסטרטגיים עתידייםפיתוח, טיפוח ו .8.7.4

 . מוצרי החברה בשוק הבינלאומישל והפצה  , שיווקיכולות ייצור פיתוח .8.7.5

 ניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילותחסמי הכ .8.8

  להערכת החברה, חסמי כניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות הינם, כדלקמן:

 חסמי כניסה

ידע מקצועי עדכני תחום המחקר והפיתוח מצריך כח אדם בעל  - מומחיות .8.8.1

ב אפיתוח לצורך  ן תחומי הידע השוניםיכולת לשלב ביבין תחומית, וכן  ומומחיות

 . קבוצהעם התפתחות עסקי הטיפוס ראשוני והמשך פיתוח המוצרים 

מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות בתחום האנרגיה הסולארית  - מימון .8.8.2

כמו כן, עם המעבר לשלב הייצור, עשוי להידרש הון ראשוני גבוה.  הון יםדורש

 נוסף לצורך הקמת מערך שיווק והפצה. 

ה בתחום האנרגיה מחמיר הרגולצישויה להיות במדינות מסויימות ע - רגולציה .8.8.3

  הסולארית.

הינם נמוכים סיליקון  ם הסולאריים מבוססיפאנליהמחירי , דוחלמועד ה - מחיר .8.8.4

טכנולוגיות חדשות מקשים על כניסת יחסית ונמצאים במגמת ירידה ולפיכך 

  .לשוק

רבות תחרותי וקיימות חברות  שוקהערכות הסולאריות הוא  שוק – חדירה לשוק .8.8.5

על מנת להתחיל למכור בשווקים  .אשר מוכרות מוצרים דומים ולשווקים דומים

אלו נדרשת החברה לפתח יכולות שיווק והפצה וכן לבדל עצמה על ידי יתרונות 

 תחרותיים ייחודים.
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 חסמי יציאה

, בשוק הקיים לנוהג ובדומה, םושיווק הקבוצה מוצרי ייצור לאחר תחילת, החברה להערכת

 לקוחותיה בפני קבוצהה שלחסם היציאה העיקרי ינבע מהתחייבויותיה , והעולמי המקומי

  .למקובל בשוק בהתאם אחריות לתקופת

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים החלים בהם .8.9

בתחום האנרגיה המתחדשת הסולארית נעשה שימוש באנרגיית שמש לצורך  .8.9.1

סולארית, המבוססת על  יצירת חשמל בשתי דרכים עיקריות: אנרגיה תרמו

חימום נוזל לצורך הפעלת מנוע חום שמייצר חשמל או עבודה מכנית; ואנרגיה 

וולטאיים לצורך המרת -(, במסגרתה נעשה שימוש בתאים פוטוPVוולטאית )-פוטו

 .אור שמש לאנרגיה חשמלית

וולטאית לשם ייצור אנרגיה -עושים שימוש בטכנולוגיה פוטו קבוצהמוצרי ה .8.9.2

  חשמלית.

, קיימים מספר מקורות חלופיים של אנרגיות מתחדשות, דוחלמועד ה .8.9.3

שהעיקריים מביניהם הינם אנרגיית רוח, אנרגיה הידרואלקטרית ואנרגיה 

 גיאותרמית:

: אנרגיה המופקת מניצול משבי הרוח באמצעות טורבינות אנרגיית רוח .8.9.3.1

לל רוח, שהינן שבשבות רוח משוכללות אשר בסיבוב כנפיהן מפעילות מחו

-המפיק חשמל. אנרגיית הרוח נחשבה בסוף העשור הראשון של המאה ה

 כמקור האנרגיה בעל קצב הגידול הגבוה ביותר.  21

: אנרגיה חשמלית שמקורה בתנועת המים. זוהי אנרגיה הידרואלקטרית .8.9.3.2

האנרגיה המתחדשת הנפוצה ביותר בעולם, המיוצרת באמצעות תנועת 

ים ותנועות הגאות והשפל. אנרגיה זו  המים בנהרות, נחלים, מפלים, גלי

מוסבת לחשמל על ידי ניצול זרימת המים לסיבוב טורבינה המייצרת 

 אנרגיה חשמלית.

: אנרגיה המופקת מהחום האגור מתחת לפני הקרקע. אנרגיה גיאותרמית .8.9.3.3

 אנרגיה זו משמשת בדרך כלל לחימום ולהפקת חשמל.

וולטאיים הגמישים -ים הפוטובשוק הפאנל ,דוחלמועד ה ,למיטב ידיעת החברה .8.9.4

מחירם גבוה משמעותית  אולם פאנלים מסוג זה,חברות המייצרות פועלות מספר 

למיטב ידיעת החברה דוח , למועד הלכןהפאנלים הקשיחים המסורתיים. ממחירי 

 . ך יחסית והן פונות לקהל יעד מצומצםנמושל חברות אלו מכירותיהן היקף 

הפאנלים הגבוהות של  יהםעלויותיקרי ללמיטב ידיעת החברה, הגורם הע .8.9.5

, שהינו חומר הפעילה תהליך ייצור ההגנה על הגמישים הקיימים בשוק הוא

מורכב ויקר לכשעצמו. הפיתרון הטכנולוגי הנפוץ כיום בקרב יצרניות הפאנלים 

הגמישים לצורך הגנה על החומר הפעיל עושה שימוש בשכבת מגן הנדרשת להיות 

מחירה של שכבת מגן זו  ,דוחכושר מוליכות גבוה. למועד ההן שקופה והן בעלת 

 . הינו גבוה משמעותית באופן יחסי ומהווה כשליש מהעלות הכוללת של הפאנל
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פועלת לפיתוח טכנולוגיה בעלת מבנה אלקטרודות וחומר  קבוצהה ,דוחלמועד ה .8.9.6

פעיל המייתר את הצורך בשכבת מגן יקרה, ובכך מאפשרת הוזלה משמעותית של 

 לות ייצור הפאנל הסולארי. ע

הנה להגיע  קבוצהלאור האמור, ובכפוף להשלמת שלב המחקר והפיתוח, מטרת ה .8.9.7

למוצר בעל תג מחיר נמוך משמעותית מזה של התחליפים הקיימים בשוק 

הפאנלים הגמישים ותחרותי גם בהשוואה לפתרונות האנרגיה הסולארית 

 האחרים הקיימים בשוק. 

 15ראה סעיף  קבוצההתחרות בתחום הפעילות של ה לפרטים נוספים אודות .8.9.8

 להלן.

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .8.10

 .להלן 15 לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו ראה סעיף

 מוצרים ושירותים .9

"ערכה ) חשמל לאגירת ביתית ערכה מפתחת יריעה סולארית וכן קבוצה, הלמועד הדוח .9.1

מוצרים ושרותים נוספים התואמים בהמשך לפתח קבוצה . כמו כן מתעתדת ה(סולארית"

 .קבוצהאת חזון ה

 סולאריות יריעות

צרן חשמל. הטכנולוגיה מיועדות להפוך כל משטח תחת פני השמש לי סולאריותהריעות הי .9.2

המשלבת רשת אלקטרודות קלה, גמישה וזולה  ,חדשניתסולארי כוללת ארכיטקטורת תא 

מבחינה  פשוט להשמה ויציבידידותי לסביבה,  ,זול שהינו "צבע סולארי"עם חומר פעיל 

מערכת סולארית זולה, כימית. שילובם של רשת האלקטרודות והצבע הסולארי נועד לייצר 

כל משטח חיצוני  , שיתרונה העיקרי הינו, כאמור, היכולת להמיראסתטיתו קלת משקל

 .החשוף לשמש למערכת להפקת אנרגיה סולארית

חשמל ספק אנרגיה למערכות  מתוכננת לשמש ,חיבור סטנדרטי היריעה הסולארית, יחד עם .9.3

הארצית כמו גם למערכות מחוברות רשת באיזורים גיאוגרפיים  המנותקות מרשת החשמל

בהם אספקת החשמל הרשתי אינה סדירה ו/או רציפה. יובהר, כי למועד הדוח, הקבוצה 

אינה מכוונת לשוק מכירת החשמל המופק על ידי המערכת הסולארית, ולפיכך לא צפויה 

 .להיות כפופה לרגולציה הרלוונטית באיזורים בהם תפעל בעתיד

 2015חודש פברואר שנת ב .2014בשנת  היריעות הסולאריותהחלה בפיתוח  סולארפיינט .9.4

פרי הוכחת היתכנות של הטכנולוגיה אשר בבסיס היריעה הסולארית  סולארפיינטהשיגה 

וייצרה דוגמאות המוכיחות את היתכנות מבנה האלקטרודות החדשני פיתוחה של הקבוצה 

הדגמת יכולת של החומר סולארפיינט הציגה  2016נובמבר בחודש  .הקבוצה פיתחהש

כיצרן חשמל יציב במערכת סולארית בתנאי שטח, המסוגל להפעיל מכשיר הפוטווולטאי 

טכנולוגי  לייצר מדגים הצליחהדיווחה החברה כי  2017בנובמבר  15ביום  .חשמלי פשוט

לפרטים  .המוצריניצול השמש של  יכולתהדגמת  לצורךאותה , אשר אמור לשמש חדשני

-2017-01)אסמכתא מס':  2017מבר בנוב 15נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 
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אב טיפוס  פועלת לפיתוח קבוצהה למועד הדוח,( המובא בזאת על דרך ההפניה. 100201

  .סטנדרטיות (גליל לגליל) R2Rלייצור במכונות  המתוכנן כך שיתאים A4בגודל דף 

המרכיבים את היריעה , החומר הפוטווולטאי ומערכת האלקטרודות דוחלמועד ה .9.5

טיפוס -מצאים בשלבי פיתוח מתקדמים ולהערכת הנהלת החברה, פיתוח של אבנהסולארית 

 . 2019שנת בצפוי להיות מושלם  SOGLPשוק ה להשתמש בו בראשוני שניתן יהיה 

היריעה המועד הצפוי להשלמת פיתוח אב טיפוס של לעיל בדבר  ותהמובאהערכת החברה 

 1968-תשכ"ח ה בחוק ניירות ערך, כהגדרת מונח זהסולארית הינו מידע צופה פני עתיד

שלא  העשוי ה זואינה ודאית. הערכ האשר התממשותו ,)להלן: "חוק ניירות ערך"(

, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים האו חלק הלהתממש, כול

שונים, וביניהם שינויים טכנולוגיים מהותיים, שינויים בדרישות הלקוחות, שינויי 

 רץ ובחו"ל ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה.רגולציה בא

היריעות הסולאריות  , ובכפוף להשלמת שלב המחקר והפיתוח בהצלחה,בשלב הראשון .9.6

, שם הן תשולבנה בערכות סולאריות קיימות ו/או בערכה המפותחת OGS-ה מיועדות לשוק

  ע"י הקבוצה.

בכפוף להשלמת שלב המחקר והפיתוח  ,כמו כן, הקבוצה מייעדת את היריעות הסולאריות .9.7

הקונבנציונאליים והנפוצים סולאריים המוצר משלים לפאנלים לשמש בתחילה כ, בהצלחה

יצור החשמל בהם  למועד הדוחאשר נוספים שווקים לפרוץ לסיליקון, ובהמשך המבוססי 

  .אינו מתבצע באמצעות אנרגיה סולארית
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 הקבוצה בהשוואה של הגמיש הסולארי הפאנל תכונות את ארתהמת השוואה טבלת להלן .9.8

 :סיליקון העשוי והנפוץ הקונבנציונאלי הסולארי לפאנל

 סולאריים פאנלים 
 (סיליקון) נפוצים

 שמפתחת  גמישה סולאריה פאנלה
 הקבוצה

קילו למ"ר  10-כ משקל
)כולל לוח זכוכית 

 מגן(

 קילו למ"ר 2-קילו 1-כ

סטרוקציה נדרשת קונ עלות התקנה
ובשדות גדולים 

 עבודות ליישור השטח

יישום בהדבקה בלבד ללא 
קונסטרוקציה או הכנת שטח, כולל 

 על גגות פלסטיק

נדרשים שטחים  קיימות
 פנויים בהיקף נרחב

ניתן להשתמש בשטחים קיימים 
)מאגרי מים, מבנים, תשתיות, 

 משטחים אחרים(

מגבלות ביישום  פוטנציאל יישום
הכבד,  )לאור המשקל

 הרגישות לשבר(

אין מגבלות מהותיות ביישום לאור 
 משקל קל, עמידות וגמישות גבוהה

 לא שביר שביר רגישות לשבר

 גמיש לא גמיש גמישות

 

-ל 4%בין ניצולת של  ,הדוחלמועד  15-20%-ניצולת של כ ניצולת
-)יעד של כשל החומר הפעיל  5%

10%) 

-סנט לוואט/כ 35-כ עלות מוערכת 
 ולר ארה"ב למ"רד 50

 50%-יעד של הפחתת עלות ביותר מ

מורכב. נדרש פס  תהליך יצור
 ייצור יעודי.

שיטת גליל לגליל. תהליך יצור מהיר 
ופשוט. ניתן להשתמש בקו יצור 
קיים עם מכונות גליל לגליל, עם 

 התאמות. 
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שר את פיתוח היריעות הסולאריות באופן שיאפשמה דגש על  הקבוצה בנוסף לאמור לעיל, .9.9

   .בכיסויי מאגרים על מנת להפוך אותם לשדות סולאריים גדוליםשילובן 

, בין השאר, ע"י שילוב היריעות BIPV-מתעתדת לפעול בשוק ה קבוצה, הכמו כן .9.10

 הסולאריות בגגות פלסטיק למבני מסחר ותעשייה.

לות לשלב את היריעות בתשתיות גדולות כגון כבישים, מסי קבוצהבטווח הארוך מתכננת ה .9.11

 ברזל וכיוצ"ב.

המרכיבים העיקריים של היריעה הסולארית הם רשת אלקטרודות וחומר פעיל  .9.12

 (."צבע סולארי"פוטווולטאית )

מכיל הרכב של חומר פעיל וחומרים נוספים. בתגובה לקרינת שמש,  הצבע הסולארי .9.13

 האלקטרונים בחומר הפעיל עוברים תהליך הנקרא "עירור". 

החומר ושל רשת האלקטרודות המוליכה את האנרגיה  התכונות האלקטרוניות של .9.14

 החשמלית ליעדה, מאפשרים הפרדת מטען ויצירת זרם חשמלי הניתן להולכה.

החומר הפעיל בפורמולציית הצבע הסולארי המובילה של החברה מבוסס על חומר נפוץ,  .9.15

ידי  מוכר ויציב, אשר הפוטנציאל הידוע שלו בתחום האנרגיה הסולארית ממומש כיום על

 החברה באמצעות שיטות מודרניות. 

הינו זול ופשוט  קבוצה, הרכבו הכימי של הצבע הסולארי בו משתמשת הדוחלמועד ה .9.16

 והחומר הפעיל מוליך חשמל בצורה יעילה יחסית. 

יציבותו של הצבע הסולארי מתבטאת בכך שאינו מגיב עם חמצן אטמוספרי ואינו רגיש  .9.17

על במצב האנרגטי היציב ביותר שלו, דבר המבטיח ללחות. כמו כן, הצבע הסולארי פו

יציבות בתנאי סביבה ותחת קרינת שמש ועמידות לאורך זמן בהשוואה, למשל, לפיגמנטים 

המבוססים על חומרים אורגניים. תכונה זו של הצבע הסולארי מייתרת את הצורך בביצוע 

הדוח, החברה בוחנת למועד  תהליכי איטום יקרים ומוזילה משמעותית את עלות הייצור.

 חומרים פעילים נוספים במטרה לאתר חומרים בעלי פוטנציאל לשיפור הנצילות.

 ,הגישה בקשות לפטנט על מבנה תא ושיטת ייצור חדשניים וייחודיים סולארפיינט .9.18

המתארים יצירת יריעה סולארית על גליל רציף באורך של מספר קילומטרים. שיטה 

זיל באופן משמעותי ביותר את עלות הייצור של יריעות להו ,להערכת החברה ,צפויה זו

לפרטים  השיטה עדיין לא נוסתה וטוייבה במפעלים של יצרניות פילמים. ,דוחלמועד ה אלו.

 להלן. 20נוספים אודות בקשות לרישום פטנט שהגישה סולארפיינט ר' סעיף 

ות משמעותיים צפויה להיות בעלת מספר יתרונ קבוצהה אותה מפתחת הסולארית היריעה .9.19

 ובכלל זה: ,נוספים

  .ק"ג למ"ר 1-פחות מ משקל היריעה צפוי להיות -קלת משקל  .9.19.1

 ניתן יהיה להדביק את היריעה למשטחים באמצעות דבק פשוט. -הדבקה פשוטה  .9.19.2

פשוטות  ציפוי בעת ייצור היריעה ניתן להשתמש בשיטות -תהליך ייצור פשוט  .9.19.3

צורך בתהליכים ללא  ,נדרטיותסט (R2R) "לגליל גליל" באמצעות מכונות

  .מדויקים בתנאי ניקיון גבוהים
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במסגרת שלב המחקר והפיתוח  קבוצה, האתגרים העיקריים העומדים בפני הדוחלמועד ה .9.20

 של היריעה הסולארית הינם, כדלקמן:

שיפור תכונותיו החשמליות )שיפור יעילות ההמרה(  -המשך פיתוח החומר הפעיל  .9.20.1

  יקלית.ויציבותו הכימית והפיז

שיפור יעילות המערכת והוזלה פוטנציאלית  -המשך פיתוח רשת האלקטרודות  .9.20.2

 נוספת של עלויות הייצור העתידיות.

שיפור שיטת ההשמה של כלל השכבות, המשך  -המשך פיתוח המערכת הכוללת  .9.20.3

פיתוח הציפוי העליון של רשת האלקטרודות, הדבק והמחברים התקניים לרשת 

 החשמל. 

, עם השלמת הליך הפיתוח של היריעה הסולארית ניתן יהיה למכור את ההחברלהערכת  .9.21

 :9תחרותי בהשוואה לחלופות גמישות אחרות, כמפורט בטבלה שלהלןהיריעה במחיר 

 מחיר מוערך למ"ר מחיר מוערך לוואט )פיק( טכנולוגיה 

CIGS 1$  150$ 

Thin film a-Si 10$ 560$ 

OPV 12$ 840$ 

העמדת התשתית המתאימה לייצור, החברה ופיתוח מחקר והה שלב להשלמת בכפוף .9.22

להתחיל בייצור היריעות הסולאריות הקבוצה תוכל  2019 לקראת סוף שנתמעריכה כי 

לצורך מכירות ראשוניות )תמורת תשלום שיתקבל מהלקוח( ללקוחות המעוניינים לבצע 

לחת ניסויי השטח, , בכפוף להצ2020ניסויי שטח ובדיקות של המוצרים, וכי במהלך שנת 

ביצור ושיווק בהיקפים מסחריים, וזאת בכפוף לעמידה באבני דרך ממועד  קבוצהתחל ה

 , כדלקמן: דוחה

שלב  אבן דרך
 תכנון/הפיתוח

זמנים  לוח
 משוער

 להשלמות
 הפיתוח

 הדוח ממועד 

אומדן עלות 
השלמת 
 הפיתוח

  יוצרים וזכויות רוחני קניין

ייצור מדגים  1
סמ"ר  5בגודל 

יעילות של ב
הכולל את  2%

האלקטרודות 
והחומר 

בחודש  בוצע
 2017נובמבר 

 

- 

 התלויות הבקשות במסגרת
 פטנט לרישום ועומדות

 

 

                                                      

 .פומבי קיים שאינו בשליטתהמידע מבוססים על הערכותיה של החברה לאור  הנתונים בטבלה 9
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 הפעיל 

 יעילות שיפור 2
 הפעיל החומר

 בתא 5%ל
 במעבדה בודד

 2סוף רבעון 
 2018שנת 

 התלויות הבקשות במסגרת "חאש 800
 פטנט לרישום ועומדות

ייצור תא  3
גמיש הכולל 

את 
האלקטרודות 

והחומר 
 הפעיל

 2סוף רבעון 
 2018שנת 

 התלויות הבקשות במסגרת אש"ח 1,200
 פטנט לרישום ועומדות

ייצור אב  4
טיפוס גמיש 

 4Aבגודל דף 
המתאים 

לשיטת ייצור 
במכונות 

R2R  

 4סוף רבעון 
 2018שנת 

 התלויות הבקשות במסגרת אש"ח 2,000
 פטנט לרישום ועומדות

חתימה על  5
הסכם שת"פ 
פיתוח לייצור 
עם שותף 

 תעשייתי

במהלך רבעון 
 2018שנת  3

  אש"ח 500

אב טיפוס של  6
היריעה 

הסולארית 
וייצורה 
במכונה 

 תעשייתית

רבעון במהלך 
 2019שנת  2

  אש"ח 3,500 

מוצר דור  7
 -ראשון 

מכירות 
ראשוניות 

לצורך ניסויי 
שטח תמורת 

תשלום 
שייגבה 

וחות מלק
 קבוצהה

רבעון במהלך 
 2019שנת  4

  אש"ח 2,000

  אש"ח 10,000   סה"כ

 
 ערכה סולארית 

מערכת ביתית לייצור ואגירה של שהינה  ערכה סולארית מפתחת קבוצהה ,כאמור לעיל .9.23

 חשמל.

ביחד עם היריעות הסולאריות הגמישות גם )אך לא רק( לשימוש עתידי  מתאימה המערכת .9.24

 . קבוצהחת ההייחודיות אותן מפת
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של ראשון כי סולארפיינט, השלימה פיתוח אב טיפוס דיווחה החברה  2017בדצמבר  6ביום  .9.25

 הערכה הסולארית. 

הערכה הסולארית מיועדת לשווקים בהם קיימת אוכלוסיה המנותקת לחלוטין או חלקית  .9.26

 , ובשלב ראשון מיועדת לשווקים במדינות דרום מזרח אסיה.  10מרשת החשמל הארצית

וולטאית לייצור חשמל, מערכת אגירת אנרגיה וכן אפשרויות -כוללת יחידה פוטורכה הע .9.27

עונה על הערכה טעינה ויציאות סטנדרטיות המתאימות למכשירי חשמל ביתיים שונים. 

האתגר הגדול של אספקת חשמל באזורים מרוחקים ללא שימוש בגנרטורים מרעישים 

יוצרות רשת חשמל קטנה נפרדת )מיקרו ומזהמים ומאפשרת חיבור של מספר מערכות ה

 .גריד(

אב הטיפוס של המערכת  עמיד לתנאי סביבה קשים וזול משמעותית מהמוצרים המתחרים,  .9.28

בין היתר, בשל התאמתו לפאנלים סולאריים ומכשירי חשמל הנמצאים בשימוש משתמשי 

 PAYG  (Pay Asהקצה הטיפוסיים בשווקי היעד. כמו כן, המערכת מותאמת לטכנולוגיית 

You Goהמאפשרת שימוש במערכת בשיטת ליסינג על ידי הכנסת קוד מתאים ). 

יריעות ביחד עם המתאימה במיוחד לשימוש עתידי פותחה כמוצר משלים ו המערכת .9.29

 קבוצה. אותן מפתחת ההגמישות הייחודיות הסולאריות 

 .2018החברה מעריכה כי מכירת הערכה הסולארית למפיצים תחל במהלך שנת  .9.30

שלב  אבן דרך
 תכנון/הפיתוח

זמנים  לוח
 משוער

 להשלמות
 הפיתוח

 ממועד הדוח 

אומדן עלות 
השלמת 
 הפיתוח

  יוצרים וזכויות רוחני קניין

אב טיפוס  1
ראשון לערכה 

 סולארית 

חודש בוצע ב
  2017דצמבר 

 ללא 

 

 

אבי  5ייצור  2
טיפוס לערכה 

סולארית 
מתקדמת "גב 

בעל פריק" 
יכולת כח 

 חישוב 

 2סוף רבעון 
 2018 שנת

 

 התלויות הבקשות במסגרת "חאש 750
 פטנט.  לרישום ועומדות

הוגשה בקשה ראשונית 
לפטנט על שילוב רכיב 

 יכולת החישוב במערכת

תיק ייצור  3
מוכן + 
חתימה על 

במהלך רבעון 
 שלישי שנת

2018 

  אש"ח 200

                                                      

(, סך pdf-vol-study-https://www.gogla.org/sites/default/files/recource_docs/investment.2על פי מחקר בתחום ) 10
 מיליארד איש. 1.3-האוכלוסייה העולמית המנותקת באופן מוחלט או חלקי מרשת החשמל מונה כ

https://www.gogla.org/sites/default/files/recource_docs/investment-study-vol-2.pdf
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הסכם ייצור 
עם יצרן 

 תעשייתי

 הזמנות 6
של  ראשונות
הערכה/ 

זכויות כירת מ
 הפצה

במהלך רבעון 
שלישי שנת 

2018 

  אש"ח 300

בניית קו  7
 ייצור

במהלך רבעון 
 2018לשנת  4

  אש"ח 450

 1,700,000   סה"כ
 אש"ח

 

 

ורכיב  רכיב בעל כח חישוב ם בערכה הסולארית שלבולישאת החברה  בוחנתלמועד הדוח,  .9.31

 . ו ב"גב הפריק" של הערכהאשר יתווספ, לעיל 2.7 ףיצור מי שתיה, כמפורט בסעיל

 עודפי החשמל שמייצרת המערכת הסולארית, מושם דגש בין היתר, על ניצול בהקשר זה .9.32

ערכות סולאריות שאינן מחוברות לרשת החשמל מתוכננות מעצם יצוין, כי . באופן מובנה

ימים בהם גם במהלך  זמינהלספק אנרגיה  אמורות יצר חשמל עודף, מכיוון שהןהגדרתן ל

בערכות סולאריות שאינן מחוברות . )ימי חורף, עננות, אובך וכיוצ"ב( נת השמש נמוכהקרי

ת אחרים בהם האנרגיה למקומו חשמל העודףלרשת החשמל אין אפשרות להעביר את ה

 נדרש שימוש מקומי וחיבור פיזי על ידי כבלים.נדרשת ו

כוח חישוב ה גוברת לקיימת דרישלהערכת החברה, חישוב, בעל כח כמו כן, ולעניין רכיב  .9.33

(, Big Dataדאטה )-עבור מגוון שימושים כגון אינטיליגנציה מלאכותית, חישובי ביג

 גדולות הצורכותכדי לענות על צורך זה מוקמות היום חוות שרתים  קריפטוגרפיה ועוד.

ארכיטקטורה מבוזרת שבה יחידות מחשוב  חלופה נוספת הינה .משמעותיות כמויות חשמל

תורמות כל אחת את חלקה למאמץ ליחידה צריכת חשמל נמוכה  בעלות קטנות רבות

הכללי החישוב  למאמץ תרומתםהכללי. הדרך לפצות את בעלי יחידות המחשוב על  חישובה

 באמצעות מטבעות וירטואלים מבוססי טכנולוגית בלוקצ'יין.נעשה, בין היתר, 

ולפיכך פועלת למציאת לגדול, החברה צופה כי בעתיד הדרישה לכוח חישוב צפויה להמשיך ו .9.34

כוח חישוב ליצור  העודפת המיוצרת בערכות הסולאריותלניתוב האנרגיה  פתרונות

ולהשלמת שלב בכפוף לבדיקות שמבצעת החברה למועד הדוח מודל זה,  .באמצעות המערכת

מאפשר ניצול של עודפי האנרגיה על ידי החברה, בפועל ככל שייושם והפיתוח בהצלחה, 

 .ןעבור כח החישוב המיוצר על יד כספיתוכן קבלת תמורה  בערכות הסולאריות הנצברים

החישוב בערכה הסולארית  למיטב ידיעתה של החברה, למועד הדוח, ככל שפיתוחו של רכיב .9.35

יושלם בהצלחה, וככל שרכיב זה ייושם בפועל בערכה, תאפשר הערכה ניצול של  של החברה

או לחברה, בהתאם ו/ור הכנסה כספית למשתמש עודפי החשמל המצטברים בערכה וכן יצ

 למודל העסקי שייבחר. 

 העדר רקע ועלכחברת מחקר ופיתוח המצויה בתחילת דרכה  סולארפיינט של אופיה לאור
ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי ו/או בעלויות  הפעילות בתחום המוצרי פיתוח בהצלחת הוודאות
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 הקבוצהעלולה השקעת  נועדו הן לשמן המטרות בהשגת/או וו/או בהצלחתם  םמוצריה פיתוח
לגיוסי הון נוספים עד ליצירת  הקבוצה תידרש. כמו כן, לטימיוןלרדת  סולארפיינט בפיתוח מוצרי

 ההון את לגייס תצליח שלא וככל, אם בכלל, סולארפיינט תזרים מזומנים חיובי ממכירת מוצרי
 .זו בפעילות להמשיך תצליח לא כי ייתכן הנדרש

ובכלל זה לוח הזמנים, אומדן העלויות  המוצרים בפיתוח,כל ההנחות והנתונים בקשר עם סף, בנו
הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, וההערכות בקשר עם אבני הדרך שלעיל, 

, בדבר התפתחויות חברהכהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על הערכות ה
ם אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. ואירועים עתידיי

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך,  והערכות אל
ו/או שינויי רגולציה בארץ ובחו"ל לקוחות כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים בדרישות 

קר ופיתוח ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או אי השגת המימון הנחוץ למח
 להלן. 34 ףאילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיו/או התממשות אי 

 ילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים פ .10

או  לה הכנסות ונוצר, ולפיכך טרם מוצריהטרם השלימה את פיתוח  קבוצהה, דוחה למועד

 . רווחים

 מוצרים חדשים  .11

בפיתוח מוצרים בעתיד להשקיע  עשויה קבוצהככל שיהיו בידיה המשאבים הדרושים לכך, ה

  .ו/או בשיפור המוצרים הנוכחיים נוספים

 לקוחות .12

לפרטים  .לקוחותלה אין ולפיכך , החברה טרם השלימה את פיתוח מוצריה דוחה למועד .12.1

ייבים שחתמה סולארפיינט עם צדדים שלישיים בקשר עם שיווק, בדבר מזכרי הבנות לא מח

 . הלןל 30.1-30.2הפצה ומכירה של הערכה הסולארית ר' סעיף 

גלובאליות ומקומיות בין היתר, חברות  ,החברה מעריכה כי על לקוחותיה העתידיים יימנו .12.2

ר לרשת או המפיצות ערכות )קיטים( סולאריות המיועדות לאוכלוסיות אשר אין להן חיבו

גגות יצור ו/או התקנה של חברות העוסקות ב ;שאספקת החשמל באזורם אינה סדירה

 מפלסטיק לתעשייה וכן חברות תשתית. 

 שיווק והפצה .13

 מערך הקימההחלה למכור מוצרים או שירותים ועל כן טרם  טרם קבוצהה, דוחה למועד .13.1

  .והפצה שיווק

 שותפים עם התקשרות עתידית קבוצהבוחנת ה תוחבמקביל לשלב המחקר והפי .13.2

הסולאריות עוסקים בתחום שיווק והפצה בשוק הערכות הים פוטנציאליים אסטרטגי

לפרטים בדבר מזכרי הבנות לא מחייבים  נוספים.בעולם השלישי וכן ערוצי שיווק והפצה 

רכה שחתמה סולארפיינט עם צדדים שלישיים בקשר עם שיווק, הפצה ומכירה של הע

 להלן. 30.1-30.2 פיםהסולארית ר' סעי

הערכה של /או ו היריעה הסולאריתאבי טיפוס של  ם שלכמו כן, החברה תבחן את הצגת .13.3

בתערוכות בינלאומיות ובכנסים בתחום האנרגיה הסולארית, כדוגמת  הסולארית

InterSolar  .)כנס הסולאר הגדול בעולם(     
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 הזמנות צבר .14

 צבר הזמנות. , אין לחברהדוחלמועד ה

 תחרות  .15

 משמעותיים מתחרים ושמות התחרות של כללי תיאור .15.1

התחרות בתחום הפעילות נעה בין תחרות עקיפה מצד יצרני חשמל לבין תחרות ישירה 

 (PVוולטאית )-מצד חברות המפתחות יריעות סולאריות גמישות המפיקות אנרגיה פוטו

 :וכן מצד חברות המשווקות ערכות סולאריות )קיטים(

נציונליים )על בסיס אנרגיית פחם, גז, נפט, גרעין(. אלו הן בדרך קונב חשמל יצרני .15.1.1

כלל חברות ממשלתיות או קונצרנים גדולים דוגמת חברת החשמל לישראל, 

PG&E ,ENI  וכיוצ"ב, המייצרים חשמל לא מתחדש בתהליכי שריפה. יצרנים

מתהליך הייצור.  אלה מתמודדים עם בעיות של זיהום ופגיעה בסביבה כתוצאה

 , יצרנים אלה הם לא בהכרח הזולים ביותר אם כי תפוקתם יציבה.דוחלמועד ה

יצרני חשמל מאנרגיה מתחדשת כגון, אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיית רוח וכד'.  .15.1.2

 החברות המרכזיות בתחום זה הן, בין השאר:  

Siemens, GE, Vestas, Goldwind, Enercon, Gamesa, United Power, Nordex  

למעט תחנות הידרואלקטריות גדולות מאוד שהפוטנציאל העולמי שלהן קרוב 

, האנרגיה הזולה ביותר מופקת על ידי תחנות רוח יבשתיות דוחלמיצוי, למועד ה

גדולות. האתגר המרכזי של טכנולוגיות ייצור אלו הינו מציאת אזורים עם גישה 

ר זול באמצעות הטכנולוגיה לרשת החשמל בהם שוררים תנאים טובים לייצו

 )למשל, רוח יציבה וחזקה(.

סולארית עושים שימוש בטכנולוגיה מיושנת ויקרה לעומת -יצרני אנרגיה תרמו .15.1.3

וולטאית, ולהערכת החברה אין להם יתרון בייצור חשמל -הטכנולוגייה הפוטו

 )להבדיל מחימום(.

הטכנולוגיה  הינהוהרב גבישי  גבישיהסיליקון הטכנולוגיית , דוחה למועד .15.1.4

האנרגיה הסולארית. לפיכך, מוצרים המבוססים על טכנולוגיה זו  המובילה בשוק

מהווים כיום את עיקר התחרות בתחום הפקת חשמל מאנרגיית השמש ליריעות 

וולטאי -. החברות הגדולות בשוק הפוטוקבוצההסולאריות שמפתחת ה

 Kaneka Corporation (Japan), Kyocera Corporation :ןהינהקונבנציונלי 

(Japan), Mitsubishi Electric Corporation (Japan), Panasonic 

Corporation (Japan), Sharp Corporation (Japan), JA solar Co. Ltd 

(China), Jinko Solar (China), ReneSola Co. Ltd (China), Suntech 

Power Holdings Co. Ltd (China), Trina Solar (China), Yingli Green 

(China), and Canadian Solar (Canada) among others. 
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בתחום הפעילות תחרות ישירה מצד חברות  קבוצהקיימת ל דוחלמועד ה .15.1.5

 , כמפורט להלן:ים גמישיםיסולאר פאנליםטכנולוגיות לייצור המפתחות 

תנות ליישום בפורמט הני דקות שכבות של השני הדור טכנולוגיות .15.1.5.1

, Flisom ,Miasoleחברות בתחום ניתן למנות את גמיש. על ה

PowerFilm  ועוד. להערכת החברה, החיסרון המרכזי של

טכנולוגיות אלו הוא המחיר הגבוה של הפאנלים הסולאריים 

המיוצרים באמצעותן, בין היתר, כתוצאה מעלויות ייצור גבוהות 

שצפויות להקשות עליהן להתקרב למחירי הפאנלים הסטנדרטיים 

 כנולוגיית סיליקון בשנים הקרובות. בט

, דוח( הניתנים להדפסה על פלסטיק. למועד הOPVתאים אורגניים ) .15.1.5.2

טכנולוגיה זו מתאפיינת, למיטב ידיעת החברה, במחירים גבוהים, 

~(. החברות 7%יציבות נמוכה ויעילות המרה נמוכה יחסית )

, infinity PV-, וHeliotek  ,Belectricהמובילות בתחום זה הן

 הנמצאות בשלבי פיתוח וייצור שונים. 

15.1.5.3. DSSC -  .תאי שמש מרוגשי צבע, שניתן ליישמם בפורמט גמיש

, למיטב ידיעת החברה לתאים אלה בעיות יציבות דוחלמועד ה

שההתמודדות איתן מייקרת מאוד את עלות ייצורם. לתאים אלה 

יתרון מסוים בתאורת פלואורסנט נמוכה ועל כן, למיטב ידיעת 

-וה Indoor applications-רה, חברות בתחום זה פונות לשוק ההחב

IoT 3. על החברות בתחום ניתן למנות אתG-Solar .הישראלית 

15.1.5.4. Perovskite - חברות כגון דוחלמועד ה ,OxfordPV  מנסות למסחר

טכנולוגיה חדשה זו ונתקלות, למיטב ידיעת החברה, בקשיים 

 ניכרים בפיתוח מוצר המבוסס עליה.

הדוח קיימת לקבוצה בתחום הפעילות תחרות ישירה מצד חברות  למועד .15.1.6

השוק מאופיין על ידי כך  ת.המפתחות, מייצרות ומוכרות ערכות סולאריו

חברות בסדר גודל קטן אשר מוכרות בעיקר לפי חלוקה מספר שקיימות בו 

 גאוגרפית.

פלח שוק זה הוא  –( Pico Solarחברות המוכרות קיטים קטנים ) .15.1.6.1

מיליון ערכות  130ותר בתחום ונמכרו בעולם עד היום מעל המוכר בי

קטנה  סוללהואט(,  10קטן )תחת  ישכוללות בעיקר פאנל סולאר

 .11ואמצעי תאורה

                                                      

 .Report Jan 2018 -dsOff Grid Solar Market Trenמקור: אסמכתא:  11
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פלח שוק  –( Solar Home Systemים )יחברות המוכרות קיטים בית .15.1.6.2

נמכרו מעל למיליון  2017ובשנת  2014זה גדל משמעותית מאז שנת 

 הפועלותהחברות  ביןידיעתה של החברה,  למיטב. 12ערכות בעולם

 Mobisol ,Bbox ,Lomus: ניתן למנות את החברות הבאותבתחום 

Global ,Off Grid Electric ,Omnyvoltaic ,Fosera ,Dlight , כולן

פעילות באפריקה ומוכרות בשיטות שיווק שונות )המרכזית שבהן 

 (.PAYGהינה 

פלח שוק  –וק המערבי חברות המוכרות גנארטורים סולאריים בש .15.1.6.3

זה מתאפיין בכך שהמערכות גדולות יותר, יקרות יותר באופן 

לרוב נמכרות בתשלום מלא מראש ומשמשות כמערכות ומשמעותי 

הפועלות ת בין החברו. וטיולים מחנאות כציודגיבוי ביתיות, או 

, Goal Zero ,Suaoki: , למיטב ידיעתה של החברה,נמנותבתחום

Renogy ,Anker ,Inrgy, Kalisaya. 

, למיטב ידיעתה, מתחרים ישירים שתחום פעילותם הינו קבוצהישראל אין לב .15.1.7

 עיקר. וולטאיות גמישות-מחקר ופיתוח ו/או ייצור של יריעות סולאריות פוטו

התחרות עמה מתמודדת החברה הינה מצד חברות שפועלות מחוץ לישראל 

לאריים גמישים המיועדים ועוסקות בייצור ו/או במחקר ופיתוח של פאנלים סו

 לאותן מטרות ולאותם שווקים אליהם מייעדת החברה את מוצריה.

בישראל יש שתי חברות אשר פועלות בתחום הערכות הסולאריות ותחום כמו כן,  .15.1.8

פעולותם הינו מחקר ופיתוח וייצור של ערכות סולאריות המיועדות לשווקים 

 -ארים לטיולים ומחנאות והמוכרת לשוק הגנרטורים הסול kalisayaשונים )

lumos global  אשר פועלת בעיקר בשוק הערכות הסולאריות הביתיות

 .(באפריקה

 קבוצההגורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של  .15.2

מושפע בעיקר מהתקדמות המחקר והפיתוח  קבוצהה של התחרותי מעמדה .15.2.1

ונות בתחום, המבוצע על ידי חברות מתחרות, ומכניסת חברות טכנולוגיות ש

להמשיך לחדש  קבוצהה, במקביל ליכולת קבוצההלתחום הפעילות של 

 בפתרונותיה, תוך שמירה על יעילותם. 

עשויה להיות השפעה מסוימת על מעמדה התחרותי בשוק.  קבוצההלגודלה של  .15.2.2

נדרשים הכרה ומוניטין בשוק לצורך  קבוצהמסוגה של ה ותמחד, לחברה קטנ

ם ביסוס מעמדה כשחקן מוביל בשוק. מאידך, התקשרות עם לקוחות גדולים ולש

ולהתאים  חברה צעירה, חדשנית ודינאמית עשויה ליהנות מאטרקטיביות בשוק

 .עצמה במהירות לשינויים

                                                      

 .לעיל 11ר' הערת שוליים  -אסמכתא:  12
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 להתמודדות עם התחרות קבוצהההשיטות העיקריות של  .15.3

מצד תעשיית הפאנלים הסולאריים מבוססי  קבוצהעיקר התחרות למוצרי ה .15.3.1

 ת ממחירם הנמוך של פאנלים אלה.הסיליקון הגבישי נובע

חברות ותיקות בעלות בסיס לקוחות  בו פועלותמתחרה בשוק  קבוצהכיוון שה

משקיעה מאמצים רבים לשם פיתוחה של עליונות טכנולוגית  קבוצהקיים, ה

על וזאת בשילוב עם יכולת להציע פתרון יעיל וזול יותר מזה שמציעים מתחריה, 

  חברות מבוססות בתחום.מנת למשוך אליה לקוחות של 

בתהליכים  תומיוצר המערכות הסולאריות המסורתיות מבוססות סיליקון ,בנוסף .15.3.2

יקרה הגנה מכנית  המצריכהתכונה  ,ת מרגישות לשברועתירי אנרגיה וסובל

פרי  הסולאריותיריעות ה ציפוי זכוכית ואיטום. ומסורבלת בדרך כלל באמצעות

משמעותית בהשוואה  ות וגמישותקלעתידות להיות  קבוצהפיתוחה של ה

לפאנלים הסטנדרטיים מבוססי סיליקון גבישי, וכן עמידות יותר. תכונות אלו 

להוזיל את עלויות ההתקנה והמשלוח של מוצריה בעתיד  קבוצהאמורות לאפשר ל

 בהשוואה לעלויות ההתקנה והמשלוח של המערכות המסורתיות. 

ים הסולאריים הגמישים המפותחים על עלויות הייצור הצפויות הזולות של הפאנל .15.3.3

להתמודד עם תחרות מצד  קבוצה, הינן אחת הדרכים העיקריות של הקבוצהידי ה

 חברות מתחרות המפתחות פאנלים סולאריים גמישים.

תחום האנרגיה הסולארית דורש השקעות הון משמעותיות הן בייצור והן ככלל, 

 התחרות הכבדה בתחום.  ביישום ומתח הרווחים כיום נמוך עד שלילי עקב

פרי ניתן יהיה לייצר את היריעות הסולאריות  , החברה מעריכה כידוחלמועד ה

סטאנדרטיות בעלות הספקי ייצור  (R2R) גליל לגליל בעזרת מכונותפיתוחה 

 . ייעודיגבוהים וללא צורך בבניית מפעל 

חום צדדים שלישיים בת מתעתדת להשתמש ביכולות ייצור קיימות של קבוצהה

 ת ייצור.יועלומשמעותית בובכך לחסוך  R2R -ה

, עלויות הייצור של רוב המוצרים הגמישים המתחרים במוצרי דוחלמועד ה

החברה הינן גבוהות משמעותית )עד כדי פי עשרה( בהשוואה לעלויות הייצור 

שמה דגש על פיתוח שיטת  קבוצהכמפורט לעיל, ה.קבוצההצפויות של מוצרי ה

זולה ויתרונות הטכנולוגיה המפותחת על ידה על פני הטכנולוגיות ייצור יעילה ו

 המתחרות באים לידי ביטוי גם בהקשר זה. 

למיטב ידיעת  עושות שימוש, דוחלמועד ה קבוצהרוב החברות המתחרות ב ,בנוסף .15.3.4

ו/או לא יציבים בתנאי הסביבה ו/או נדירים רעילים פעילים חומרים החברה, ב

בנוסף, בעיות הרעילות הגבוהה ואי יציבות החומרים  ויקרים לרכישה ולהשמה.

גבוהה של הפאנלים הסולאריים,  איטום את המתחרים להגיע לרמת מחייבות

  המייקרת משמעותית את תהליך הייצור וכפועל יוצא מייקרת את המוצר הסופי.

לייצור היריעה הסולארית  קבוצהלעומת זאת, הטכנולוגיה אותה מפתחת ה

שימוש בחומרים בעלי רעילות נמוכה מאוד ויציבים בתנאי סביבה. הגמישה עושה 

אינה זקוקה לאיטום יקר ומורכב  קבוצהעל כן, היריעה הסולארית שמפתחת ה

 ודי באיטום בסיסי שעלותו נמוכה יחסית.  
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פועלת מתוך ראיה ארוכת טווח כבר בשלב המחקר  קבוצהבנוסף לאמור לעיל, ה .15.3.1

פועלת ( 1) להתמודדות בשוק תחרותי, ובין היתר:והפיתוח על מנת להכין עצמה 

מנהלת ( 2; )האצת שלב המחקר והפיתוח ומעבר לשלב הייצורגיוס הון לצורך ל

התקשרות עם לקוחות גדולים ומובילים, אשר ההתקשרות עימם משא ומתן ל

היריעות הסולאריות כבעלת מוניטין בתחום  קבוצהאת מעמדה של ה תבסס

מכינה אסטרטגיית ( 3להתקשרות עם לקוחות נוספים; )ופותחת פתח  הגמישות

התקשרות עם מפיצים, משווקים ושותפים פעולה הכוללת, בין היתר, 

אותם סימנה לה שווקים בשלב ראשון ל חדירהבארץ ובעולם לצורך  אסטרטגיים

  .התרחבות לשווקים נוספיםבהמשך וכמטרה, 

ות המפתחות פאנלים מצד חברות מתחרכדי להתמודד עם התחרות כמו כן,  .15.3.2

חקר שוק של הטכנולוגיות באופן שוטף מבצעת  קבוצהה סולאריים גמישים,

 .המפותחות על ידי המתחרים

על מנת להתמודד עם התחרות מצד חברות מתחרות המפתחות ערכות סולאריות  .15.3.3

 ביתיות החברה פועלת במס' כיוונים:

יצים פניה למפ -חיבור עם מפיץ חזק מקומי כאסטרטגיית שיווק  .15.3.3.1

מקומיים אשר מכירים את השוק ובעלי יכולת מכירה מוכחות 

ולעתים אף בעלי יכולות ייצור במחירים תחרותיים ובאזור 

 הגאוגרפי הרלוונטי. 

בחירת הרכיבים, בניית המערכת ותכונותיה  –יתרונות טכנולוגיים  .15.3.3.2

לקחה בחשבון את כל המתחרים בשוק למועד זה ולעת עתה 

חברה הינה בעלת התכונות החזקות המערכת אותה מפתחת ה

ביותר בשוק בהשוואה למתחרים בכל הפרמטרים הרלוונטים 

לתחום זה )חיי מערכת האגירה, אחריות על המערכת כולה, יכולות 

 שרשור ומודולריות וכן עמידה בתנאי סביבה חמורים(

המערכת תוכננה כך שתבוא עם "גב פריק" אשר -יכולות נוספות  .15.3.3.3

בו יכולות עתידיות אשר יהוו יתרון תחרותי על  ניתן יהיה להכניס

למועד הדיווח: ה"גב הפריק" יכול להכיל בתוכו "כוח  –המתחרים 

חישוב" אשר מייצר הכנסה נוספת למשתמש ובכך נותן יתרון 

תחרותי לחברה. החברה פועלת על מנת להרחיב את יכולות הגב 

יצירת מי  –הפריק לעוד תחומים רלוונטים כגון אך לא מוגבל ל 

 שתיה.

החברה תמשיך להשקיע ברישום פטנטים בתחום  –קניין רוחני  .15.3.3.4

הערכות הסולאריות, הן בתחום העיצוב של המוצר והן בתחום 

השילוב של כוח החישוב והשיטה האופטימלית לשילובו וזאת על 

 מנת לייצר יתרון תחרותי על המתחרים בתחום.

עמה מתמודדת או צפויה ת והעתידית כל ההנחות והנתונים בקשר עם התחרות הקיימ

ו/או עלויות עתידיות  קבוצהוכן של עלויות עתידיות של ייצור מוצרי ה קבוצהה להתמודד

הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני של הפקת החשמל בטכנולוגיות השונות 
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בר עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על הערכות החברה, בד

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש 

 באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים בדרישות לקוחות

ארץ ובחו"ל ו/או אי השגת המימון הנחוץ למחקר ו/או שינויי רגולציה ב ברחבי העולם

ופיתוח ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי 

 להלן.  34 הסיכון הנזכרים בסעיף

 עונתיות .16

 .קבוצהלא צפויה השפעת עונתיות על תוצאות הפעילות של ה

 כושר ייצור .17

  .עוסקת במחקר ופיתוח, ואינה מייצרת את מוצריה קבוצה, הדוחמועד הל .17.1

יתבסס הייצור העתידי של היריעות הסולאריות מעריכה כי כושר  קבוצהיחד עם זאת, ה .17.2

של קבלני משנה ולכן יהיה גמיש ויותאם להזמנות  (R2Rגליל לגליל ) על שימוש בציוד

 שתתקבלנה. 

צפוי להתבצע על ידי קבלני משנה מתחום ייצור  ות הסולאריותהיריעמכיוון שייצור  .17.3

היריעות של ובדן יכולת הייצור אהפילמים, אשר קיימים בכל מקום בעולם, הסכנה ב

 .מועטה נההי הסולאריות

בדומה, החברה מעריכה כי גם כושר הייצור של הערכות הסולאריות יתבסס על קבלני  .17.4

פשר גמישות והתאמה לדרישות הלקוחות משנה שונים ברחבי העולם, באופן שיא

הפוטנציאליים. מסיבה זו, ולאור העובדה כי קיימים מספר יצרנים גדולים בעלי יכולת 

יכולת  לייצר את הערכה הסולארית של הקבוצה בהתאם לדרישותיה, להערכת החברה

 של מוצרים אלה הינה יציבה.הייצור 

הינם תחזיות,  קבוצההצפוי של ה כושר הייצור העתידיההנחות והנתונים בקשר עם 

הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים 

בחלקם על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות 

או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה שלא להתממש, כולן 

אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון  מגורמים שונים

 להלן. 34 הנזכרים בסעיף

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .18

 . רכוש קבוע מהותי פיינטחברה ו/או סולארה בעלותב אין, דוחה למועד .18.1

וכן לפיתוח מוצרים  מוצריהלפיתוח מכשור וציוד מתקדם הדרוש  בוחנת רכישת הקבוצה .18.2

 חדשים. 

ננו -מרכז למיקרוב תמתבצע קבוצההשל פיתוח ה, פעילות המחקר ודוחלמועד ה .18.3

 . ("הטכניון") קריית הטכניון בחיפהפבריקציה של 



  2017בע"מ, דוח תקופתי לשנת אפולו פאוור 
 תיאור עסקי החברה  –חלק א' 

 51-א

 

שמעמיד לרשותה הטכניון  שוניםהכשירים ממשתמשת בשירותי מחקר מעבדה וב קבוצהה .18.4

 ש"ח. אלפי 39של כולל סך על  2017, שעומד החל מחודש יוני לתשלום קבוע שנתיבתמורה 

על בסיס  משלמת לטכניון עבור שימוש במכשירים ושירותים ספציפיים, קבוצהבנוסף, ה

 שעתי, בהתאם למחירונים במעבדות השירות השונות. 

 טכניון קיים הסכם בנוגע לשימוש במכשירים ומתן השירותים.בין הל סולארפיינטבין  .18.5

למשך שנה נוספת, כאשר לצדדים עומדת הזכות להביא את  שנה מידימתחדש ההסכם 

 יום מראש. 14ההסכם לסיומו בהודעה בכתב 

במסגרת פעילות המחקר  סולארפיינטבמסגרת ההסכם נקבע, כי כל הידע שיפתחו נציגי  .18.6

 .סולארפיינטקניינה הבלעדי של  המתבצעת בטכניון יהיה

 המשמשים, אלקטרוני וציוד מחשוב ציוד בעיקר קבוע הכולל רכוש סולארפיינט בבעלות .18.7

 . קבוצהה של והפיתוח המחקר לעבודת בעיקר

 , לפיו שוכרת החברהעם צד שלישישכירות חתמה החברה על הסכם  2018ינואר ב 3ביום  .18.8

עם  להסכם השירותים בנוסף , וזאתבעיר יקנעם ומעבדות משרדים מהצד השלישי

 הטכניון.

תקופת השכירות על פי ההסכם היא לשלוש שנים עם אופציה להארכה לשלוש שנים  .18.9

נוספות. כאשר החברה רשאית להביא את הסכם השכירות לידי ביטול בהודעה מראש של 

 יום במקרה של העברת שליטה בחברה. 90

ש"ח עבור שימוש במשרדים, חניות,  15,269התשלום החודשי בעבור השכירות הינו על סך  .18.10

 שטחים ציבוריים והינו כולל דמי ניהול.

לצורך הבטחת מילוי כל התחייביות החברה על פי הסכם השכירות הוציאה החברה ערבות  .18.11

 ש"ח לטובת המשכיר. 30,500בנקאית אוטונומית על סך 

ביום  , ר"ג;3היצירה  לרחוב, דיווחה החברה על שינוי במענה הרשום 2017במרס  14ביום  .18.12

 1, דיווחה החברה על שינוי במענה הרשום אל בניין מיקרואלקטרוניקה 2018בינואר  7

רח' ל יווחה החברה על שינוי מענה הרשום, ד2018במרס  26וביום בקריית הטכניון, חיפה; 

 ., יקנעם עילית7הקדמה 

 מחקר ופיתוח .19

  תוצאותיהסקירה של פעילות המחקר והפיתוח בתחום הפעילות ו

מתמקדת בפיתוח מתמיד של רכיבי המערכת  קבוצהפעילות המחקר והפיתוח של ה .19.1

הסולארית, וזאת במטרה להגדיל את יעילות ההמרה של המערכת, להוזיל את עלויות 

 ייצורה וכפועל יוצא להוזיל את עלויות הפקת החשמל באמצעותה. 

ושיפור הצבע הסולארי  משקיעה מאמצים בהמשך פיתוח קבוצה, הדוחנכון למועד ה .19.2

נוספים ילים בחינת חלופות של חומרים פעבוכן כחלק מפיתוח היריעה הסולארית, 

; המשך עשויים לשפר את נצילות היריעה הסולאריתה , סולאריהעשויים לשמש כצבע 

תכנון ופיתוח רשת האלקטרודות עליה מיושם הצבע הסולארי ובכלל זה שיפור יכולת 

זרם החשמלי שנוצר בתוך הצבע הסולארי אל רשת החשמל; ההולכה וההעברה של ה

והמשך פיתוח של המערכת הכוללת, לרבות בחינת שיטת השמת הצבע הסולארי על גבי 
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רשת האלקטרודות, בחירת סוג ציפוי עליון שקוף ו/או צבעוני, שיטת הדבקה למשטח 

 קיים וחיבורים תקניים לרשת החשמל.

באמצעות קבלני משנה ומשקיעה משאבים  הסולאריתהערכה  מפתחת אתכמו כן, החברה  .19.3

 ה ליצור המוני. תהתאמבו החיצוני העיצוב, בבשיפור תכונות המערכת

 9פים לפרטים נוספים אודות מוצרי החברה הנמצאים בפיתוח נכון למועד הדוח, ראה סעי .19.4

  לעיל.  11-ו

  מענקי פיתוח

 תכנית "תנופה" .19.5

לרשות לחדשנות, לשעבר המדען הראשי  סולארפיינטהגישה  2014בחודש פברואר  .19.5.1

 ( מועמדות לתכנית "תנופה" לפיתוח"הרשות לחדשנות" :להלןבמשרד הכלכלה )

בחודש  (."התוכנית")להלן:  צבע סולארי לשימוש נרחב הממיר אור לחשמל

את אישור הרשות לחדשנות לקבלת  סולארפיינטקיבלה  2015פברואר לשנת 

 המענק. 

 בשיעור ש"ח, 117,647תקציב של  סולארפיינטשר לבמסגרת תנאי התכנית או .19.5.2

 ח. במהלך תקופת התכנית"ש 100,000, כלומר תמיכה בגובה 85%של  השתתפות

 . ח"ש אלפי 100-כ של סך סולארפיינטל הרשות לחדשנות העבירה

בשל התוכנית המאושרת וקבלת התמיכה מהרשות לחדשנות במסגרתה, כפופה  .19.5.3

ישור הרשות לחדשנות ובכתבי ההתחייבות של לתנאים שנקבעו בא סולארפיינט

ולתקנות על פיו, וכן  1984-החברה, לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד

לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי הרשות לחדשנות או משרד 

לשלם לרשות לחדשנות תמלוגים מכל  סולארפיינטהכלכלה. בכלל זה, על 

מוצרים שבפיתוחם תמכה הרשות במסגרת התוכנית  ההכנסות שתנבענה ממכירת

(, וזאת עד להחזר מלוא סכום התמיכה בתוספת "ההכנסות")להלן בסעיף זה: 

הוראות מיוחדות לגבי הזכויות והשימוש  סולארפיינטריבית. כמו כן, חלות על 

בידע הקשור בתמיכת הרשות, במישרין או בעקיפין, וכן חובות דיווח שונות, כגון 

 . סולארפיינטה של השקעת תושב חוץ בחברה ובעת חילופי שליטה בבמקר

לשלם תמלוגים מהכנסות  סולארפיינטבהתאם להוראות התוכנית מחוייבת  .19.5.4

מהשנה  3.5%בשלוש השנים הראשונות ובשיעור  3%לרשות לחדשנות בשיעור של 

 טרם היו הכנסות ולפיכך טרם סולארפיינט, לדוחהרביעית ואילך. נכון למועד ה

 . תמלוגיםשילמה 

, לא הוכרה התחייבות בגין מענקים ממשלתיים בדוחות הכספיים, דוחלמועד ה .19.5.5

ולפיכך סכומי המענקים שנתקבלו נזקפו לסעיף רווח והפסד כקיטון הוצאות 

 מחקר ופיתוח.

לדוחות הכספיים של  )ב(2לעניין החזר התמלוגים לרשות לחדשנות ראה ביאור  .19.5.6

 .2017החברה לשנת 

 זנק"תכנית "ה .19.6

"משרד למשרד האנרגיה והמים )להלן:  סולארפיינטהגישה  2015בחודש יוני  .19.6.1

 2015צבע סולארי. בחודש נובמבר  ( מועמדות לתוכנית "הזנק" לפיתוחהאנרגיה"
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את אישור משרד האנרגיה לביצוע התכנית. במסגרת תנאי  סולארפיינטקיבלה 

 של השתתפות בשיעור ח,"ש 1,199,970של  תקציב לסולארפיינטהתוכנית אושר 

 העביר במהלך תקופת התוכניתח. "ש 750,000, כלומר, תמיכה בגובה 62.5%

 .ח"ש אלפי 748,000-כ של סך סולארפיינטל משרד האנרגיה

 סולארפיינטבשל התוכנית המאושרת וקבלת תמיכה ממשרד האנרגיה, כפופה  .19.6.2

, רפיינטסולאלתנאים שנקבעו באישור משרד האנרגיה ובכתבי ההתחייבות של 

 1984-מסמכי ונספחי המכרז, לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד

ולתקנות על פיו, וכן לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי משרד 

לשלם למשרד האנרגיה תמלוגים מכל  סולארפיינטהאנרגיה. בכלל זה, על 

במסגרת ההכנסות שתנבענה ממכירת מוצרים שבפיתוחם תמך משרד האנרגיה 

( וזאת עד להחזר מלוא סכום התמיכה "ההכנסות"התוכנית )להלן בסעיף זה: 

הוראות מיוחדות לגבי הזכויות  סולארפיינטבתוספת ריבית. כמו כן, חלות על 

והשימוש בידע הקשור בתמיכת משרד האנרגיה, במישרין או בעקיפין, וכן חובות 

ברה ובעת חילופי שליטה דיווח שונות, כגון במקרה של השקעת תושב חוץ בח

לדווח למשרד האנרגיה מראש על כל  סולארפיינט. בנוסף, נדרשת בסולארפיינט

כי  יצוין, ולקבל את אישורו להשקעה. סולארפיינטהשקעה כספית עתידית ב

 מת עסקת המיזוג המציאה סולארפיינט לחברה את אישור משרדכחלק מהשל

  האנרגיה למיזוג, בהתאם לתנאי התוכנית.

חלק מתנאי התוכנית, ניתנה למדינת ישראל זכות רישיון לשימוש לא בלעדי, כ .19.6.3

 סולארפיינטבלתי חוזר ושאינו ניתן להעברה, בתוצרי הידע שיפותחו על ידי 

במסגרת התכנית, וזאת לצרכים לאומיים שייקבעו על ידי המשרדים 

ותית הממשלתיים הרלוונטיים. להערכת החברה, אין בתנאי זה כדאי להשפיע מה

וזאת, מאחר שלהערכת החברה של הקבוצה על פעילותה הקיימת והעתידית 

מדינת ישראל לא צפויה לנצל זכות זו אלא במקרים חריגים בלבד שהסבירות 

 להתרחשותם נמוכה.

צפויה  2020, עד שנת 2019, תחת הנחה של תחילת מכירות בשנת דוחנכון למועד ה .19.6.4

מההכנסות עד להחזרת  5%ור של להתחיל לשלם תמלוגים בשיע סולארפיינט

 . תמלוגים סולארפיינט, טרם שילמה דוחהסכום במלואו. למועד ה

, לא הוכרה התחייבות בגין מענקים ממשלתיים בדוחות הכספיים, דוחלמועד ה .19.6.5

ולפיכך סכומי המענקים שנתקבלו נזקפו לסעיף רווח והפסד כקיטון הוצאות 

 מחקר ופיתוח.

לדוחות הכספיים של )ב( 2ר' ביאור  ד האנרגיהמשרלעניין החזר התמלוגים ל .19.6.6

 .7201החברה לשנת 

 הסכמי מחקר ופיתוח .19.7

 ., למעט כמפורט להלןעל ידה באופן עצמאי יםפותחמ קבוצהה מוצרי .19.7.1

בשירותים של מספר גופים נעזרת  סולארפיינט ועד למועד הדוחמיום הקמתה   .19.7.2

 .ים מומחים בתחום התוכן הטכנולוגיאקדמאים ויועצ
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 ערכה הסולאריתמשתמשת בספקים חיצוניים לפיתוח ה הקבוצה כמו כן, .19.7.3

 הביתית, ובכלל זה חברות הנדסה וייצור שונות.

 הוצאות מחקר ופיתוח .19.8

פיתוח המחקר והמימנה את השקעותיה בתחום המיזוג, סולארפיינט השלמת עסקת טרם 

ניתנו לה ממענקים שכן ו (לוואת גישור והלוואת בעליםהגיוס הון, מאמצעיה העצמאיים )

 . לעיל( 19.6-ו 19.5במסגרת תוכניות "תנופה" ו"הזנק" )כמפורט בסעיפים 

החל ממועד השלמת עסקת המיזוג, מממנת החברה את הוצאות המחקר והפיתוח מהון 

 כחלק מתנאיה. מיזוג העסקת עצמי שגויס במסגרת 

)באלפי  דוחבתקופת הקבוצה להלן טבלה המרכזת את סך הוצאות המחקר והפיתוח של ה

  (:ש"ח

 2017 התקופה

סכומים שהוכרו  

בדוחות 

 כהוצאות

סכומים שהוכרו 

בדוחות כנכס 

 בלתי מוחשי

הוצאות 

מחקר 

 ופיתוח

2,495 - 

 השקעות צפויות במחקר ופיתוח .19.9

הדוח, סכום ההשקעות הצפוי על  החודשים שלאחר מועד 12כי במהלך מעריכה  הקבוצה

בגיוס  הסכום זה תלויהשקעת  .מיליון ש"ח 8-ל 5בין מחקר ובפיתוח סך של ידה בפעילות 

 מימון נוסף למחקר ופיתוח. 

כל ההנחות והנתונים בקשר עם השקעות צפויות במחקר ופיתוח הינם תחזיות, הערכות 

י עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על ואומדנים הצופים פנ

הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 

עשויות שלא להתממש, כולן  אלובכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות 

ים שונים, וביניהם אי או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמ

עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי 

הפיתוח השונים ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי 

 להלן.34 אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף
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 ים לא מוחשייםנכס .20

, כמתואר פטנטים בתחום פעילות הקבוצהמספר ום של רישי נמצאת בשלב סולארפיינט .20.1

 מהפטנטים יושלם, אולם יצוין, כי למועדאיזה אין כל ודאות כי תהליך הרישום של  .להלן

  להלן. 20.6פטנט התקבלה בסין, כמפורט בטבלה שבסעיף  אחת הבקשות לרישום דוחה

דיווחה החברה כי סולארפיינט הגישה בארה"ב בקשה לרישום  2017באוקטובר  19ביום  .20.2

פטנט על שיטה חדשנית לייצור רשת מיקרומטרית )ממברנה( פלסטית עבור שימוש באחת 

האלקטרודות של היריעות הסולאריות הגמישות פרי פיתוחה. לפרטים נוספים בנוגע 

באוקטובר )אסמכתא מס':  19לבקשת זו לרישום פטנט ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  ( המובא בזאת על דרך ההפניה.2017-01-091741

לרישום  PCTסולארפיינט הגישה בקשה מסוג דיווחה החברה כי  2017בדצמבר  7ביום  .20.3

בארה"ב. הפטנט  2016בדצמבר  6פטנט המבוסס על בקשה פרוביזורית שהוגשה ביום 

לת את החומר הפעיל הייחודי מתייחס לשיטה חדשנית לייצור תאים סולאריים, הכול

 הקבוצה, וכן שיטה ליצור אלקטרודות מתאימות אותן משלבת הקבוצהאותו מפתחת 

. לפרטים נוספים בנוגע לבקשת זו לרישום פטנט בפיתוח היריעות הסולאריות הגמישות

( 2017-01-109837)אסמכתא מס':  2017בדצמבר  7ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 ל דרך ההפניה.המובא בזאת ע

הגישה בקשה  2017בדצמבר  17ביום דיווחה החברה כי  2017בדצמבר  18ביום  .20.4

פרוביזורית לרישום פטנט בארה"ב על מערכת  סולארית מודולרית הכוללת רכיב מובנה 

 .לכריית מטבעות וירטואליים

 קבוצהככל שהבקשות לרישום הפטנטים לא תתקבלנה והפטנטים לא יירשמו, יתכן שה .20.5

 תוכל לשווק בעתיד באופן בלעדי את המוצרים המבוססים על פטנטים אלה. לא 

נכון למועד סטטוס הבקשות לרישום פטנטים של הקבוצה להלן יובאו פרטים אודות  .20.6

 : הדוח

 

 תיאור הפטנט
מועד 

 קדימות

מועד 
הגשת 
 בקשת

PCT
13 

 פירוט
מדינות בהן 

 הוגשה הבקשה
 סטטוס

 סולארי צבעמתאר  הפטנט
ודות המהווה את ורשת אלקטר

 לקונספט הטכנולוגיהבסיס 
 אותן הסולאריות היריעות
 .קבוצהה מפתחת

08-
DEC-
2013 

08-
DEC-
2014 

, דוחה למועד
הבקשה לרישום 
הפטנט התקבלה 
בסין. תביעות 
נמצאות בבדיקה 

 .בשאר המדינות

 ארה"ב, ישראל

 אירופה,

 סין

National Phase 

                                                      

13 PCT - מדינות החברות בארגון הפטנטים העולמי. 148-הליך בינלאומי במסגרתו ניתן להחיל את מועד הקדימות ב 
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 תיאור הפטנט
מועד 

 קדימות

מועד 
הגשת 
 בקשת

PCT
13 

 פירוט
מדינות בהן 

 הוגשה הבקשה
 סטטוס

צבע סולארי  המתאר פטנט
הכולל תאור  אלקטרודות רשתו

מפורט יותר וחומרים נוספים 
אשר יכולים להוות חלק 

  . להערכת החברהמהמערכת
ספציפי על פטנט זה מגן באופן 

 ואות מבנה התא הסולארי
 קבוצה.מפתחת ה

 

10-
JUN-
2015 

10-JUN-
2015 

הבקשה נבדקה 
ידי בוחן  על

אירופאי שהגדיר 
מהתביעות  37 -כ

כחדשניות ובעלות 
ערך תעשייתי 

 .צאתיוהמ

ישראל, ארה"ב, 
 סין, 

 אירופה

National Phase 

פטנט המתאר שיטת ייצור של 
מערך האלקטרודות במכונות 
גליל לגליל. להערכת החברה 
הפטנט יגן על שיטת הייצור 
המהירה ורלוונטי גם ליישומים 

 אחרים.

02-
OCT-
2015 

05-JUN-
2016 

הבקשה נבדקה 
על ידי בוחן 
אירופאי ונמצאת 

סוח בתהליכי ני
תשובה להערות 

 הבוחן.

 ארה"ב

 אירופה
PCT 

פטנט המתאר שיטות ייצור המוני 
של אחת האלקטרודות האמורה 

לשמש את היריעות הסולאריות.  
להערכת החברה הפטנט יגן על 
שיטת הייצור המהירה ורלוונטי 

 גם ליישומים אחרים.

08-
OCT-
2016 

- 

שלב זה הינו שלב 
מקדים בתהליך 
הגשת פטנטים 

מקבע את אשר 
תאריך ההגשה 

כתאריך 
החדשנות. למועד 
הדוח פטנט זה 

 .טרם נבדק

 ארה"ב

Provisional 

 

, דוחה למועד
 סולארפיינט החליטה

, אשר זו בקשה זנוחל
הפטנט במסגרתה 
אינו מהותי, 
להערכתה, להגנה 
על ליבת הטכנולוגיה 

 פרי פיתוחה.

פטנט המתאר שיטות ייצור המוני 
 של ממברנת פלסטיק בעלת
חורים מיקרו מטריים. עבור אחת 
האלקטרודות האמורה לשמש 

את היריעות הסולאריות.  
להערכת החברה הפטנט יגן על 
שיטת הייצור המהירה ורלוונטי 

 גם ליישומים אחרים.

16-
OCT-
2017 

 

שלב זה הינו שלב 
מקדים בתהליך 
הגשת פטנטים 
אשר מקבע את 
תאריך ההגשה 

כתאריך 
החדשנות. למועד 

נט זה הדוח פט
 .טרם נבדק

 Provisional ב"ארה

פטנט זה מתאר את השימוש 
באחד החומרים המרכיבים את 

   וולטאי"-ה"צבע הפוטו

06-
DEC-
2016 

06-

DEC-

2017 

שלב זה הינו שלב 
מקדים בתהליך 
הגשת פטנטים 
אשר מקבע את 
תאריך ההגשה 

כתאריך 
החדשנות. למועד 
הדוח פטנט זה 

 .טרם נבדק

 PCT ב"אירופה, ארה

פטנט המתאר את  המערכת 
הסולארית המודולארית שפיתחה 
החברה הכוללת רכיב מובנה 
המכיל כוח חישוב לטובת כריית 

 מטבעות וירטואליים

17-
DEC-
2017 

 

שלב זה הינו שלב 
מקדים בתהליך 
הגשת פטנטים 
אשר מקבע את 
תאריך ההגשה 

כתאריך 
החדשנות. למועד 

 הדוח פטנט זה 

 Provisional ארה"ב
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   ן אנושיהו .21

 המבנה הארגוני של החברה .21.1

דירקטורים  2יו"ר דירקטוריון,  כולל המבנה הארגוני של החברה ,למועד הדוחנכון 

חיצוניים, דירקטור בלתי תלוי, דירקטור נוסף )המכהן כסמנכ"ל בסולארפיינט(, מנכ"ל 

 )המכהן גם כדירקטור( וסמנכ"לית כספים.

 קבוצההמבנה הארגוני של ה .21.2

, באמצעות החברה, את מנכ"ל הקבוצה, המשמש כמנכ"ל מעסיקה הקבוצה ,הדוחלמועד 

החברה וכמנכ"ל סולארפיינט ומכהן כדירקטור בשתי החברות, וכן את הגב' אסתר 

וסטרייך, המכהנת כסמנכ"ל כספים של החברה. בנוסף, מעסיקה הקבוצה, באמצעות 

דירקטור כ( וCTOשי )רא יותמכהן כסמנכ"ל טכנולוגהמר ערן מימון סולארפיינט, את 

 (COOפיתוח )המכהן כסמנכ"ל התפעול ו, הר ירון תדהר"דאת ובחברה ובסולארפיינט, 

  וכימאי ראשי.

בנוסף, מעסיקה הקבוצה, באמצעות סולארפיינט, עובדים מקצועיים בתחום פעילותה, 

ובכלל זה, מהנדסי פיתוח וכימאים, מנהלי פרוייקטים, וכן משנה למנכ"ל ומנהלת 

 ציה.רגול

פרט לאמור לעיל, לסולארפיינט הסכם ייעוץ עם פרופ' מרקורי קנצידיס, בעל מניות  

להלן.  30.5.3בחברה. לפרטים בדבר התקשרות סולארפיינט עם מר קנצידיס ר' סעיף 

ספק לקבוצה שירותי בנוסף ד"ר עידו הדר )בעל מניות בחברה וממיסדי סולארפיינט( מ

  .יעוץ באופן שוטף לפי צרכיה

 

 :תרשים המבנה הארגוני של הקבוצה .21.3
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 קבוצההעובדים במצבת  .21.4

הינה  2017-ו 2016בדצמבר של השנים  31וליום  דוחלמועד ה קבוצהמצבת העובדים ב

  כדלקמן:

 2016 2017 דוחלמועד ה *תחום עיסוק

 2 5 5 מחקר ופיתוח

אבי הנהלה, כספים, מש

אנוש, מערכות מידע 

 וטכנולוגיות מידע

3 3 1 

 פיתוח עסקי

מנכ"ל ועובדים 

 נוספים לפי הצורך**

מנכ"ל 

ועובדים 

נוספים לפי 

 הצורך

מנכ"ל ועובדים נוספים 

 לפי הצורך

 שיווק

מנכ"ל ועובדים 

 נוספים לפי הצורך

מנכ"ל 

ועובדים 

נוספים לפי 

 הצורך

מנכ"ל ועובדים נוספים 

 לפי הצורך

 3 8 8 כ"סה

ת בנוסף שירותי יעוץ משפטי וראיית חשבון מנותני שירותים ומקבל קבוצההחברות *

 חיצוניים. 
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שינויים מהותיים מצבת הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה בחברה למועד הדוח וכן לל .21.5

-ו 26ות ר' תקנבתקופת הדוח בכירה בחברה המשרה הדירקטורים ונושאי הבמצבת שחלו 

 דוח זה להלן.לחלק ד' ל א'26

 הקבוצהתלות מהותית בעובד מסוים של  .21.6

בכל אחד מהעובדים ערן מימון, קיימת תלות לקבוצה , החברה מעריכה כי דוחלמועד ה

את השירותים הבסיסיים  קבוצה, הואיל והם מספקים לירון תדהר ועודד רוזנברג

 החיוניים לפעילותה, ובכלל זה לפעילות המחקר והפיתוח. 

 לעובדים תכנית אופציות .21.7

, לא דוחלמועד ה .קבוצהעובדי ההחלה על תוכנית אופציות לחברה קיימת , דוחלמועד ה

, למעט הקצאת כתבי אופציה כלשהם מכח תוכנית האופציות קבוצההוקצו למי מעובדי ה

כתבי אופציה לא סחירים של החברה לסמנכ"ל הכספים של החברה הגב' אסתר וסטרייך 

אישרו ועדת התגמול  2018במרס  5ה. כמו כן, ביום כחלק מתנאי כהונתה והעסקת

ודירקטוריון החברה, לפי העניין, הקצאת כתבי אופציה לא סחירים לנושאי משרה בכירה 

ודירקטורים בחברה וכן לעובדים של סולארפיינט בהתאם לתוכנית האופציות של החברה. 

 2018במרס  19לפרטי ההקצאה ולתנאי כתבי האופציה ראה דיווח החברה מיום 

 (. 2018-01-026482)אסמכתא מס': 

הקצאת חלק מכתבי האופציה הנ"ל לנושאי משרה ודירקטורים כמפורט בדיווח הנ"ל, 

בחברה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב הנדרש על פי דין. 

ועד , ולפיכך למזה דוחת צפויה להתכנס לאחר מועד פרסום האסיפה הכללית המדובר

 הדוח טרם ניתן אישור האסיפה כאמור. 

ליתר הניצעים כפופה לאישור  את כתבי האופציההקצובהתאם לדיווח הנ"ל, כמו כן, 

למועד והבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, 

   טרם ניתן.האישור האמור דוח זה 

 הסכמי העסקה .21.8

אישיים. על פי  העסקה נאים הנקבעים בחוזימועסקים על פי ת קבוצהעובדי ה .21.8.1

הסכמי ההעסקה, זכאים העובדים, בין היתר, לתנאים סוציאליים בהתאם לדין 

ולקבוע בהסכמים האישיים. הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה 

 . החברהקבוצהעל סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של ה

רכב )בגינו מחויב  העובדיםחלק מלרשות  ותמעמיד העניין, וסולארפיינט, לפי

  .העובד בשווי שימוש לצרכי מס על פי דין(

המכהן כמנכ"ל  ,מר רוזנברגשל והעסקתו בחברה לפרטים בדבר תנאי כהונתו  .21.8.2

 21וכן תקנה  לדוח העסקה 3.9ראו סעיף בחברה ובסולארפיינט,  וכדירקטור

 לחלק ד' לדוח זה להלן.

ה והעסקתה של הגב' אסתר וסטרייך, המכהנת בר תנאי כהונתלפרטים בד .21.8.3

 לחלק ד' לדוח זה להלן. 21תקנה ראו כסמנכ"ל הכספים של החברה, 
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, המכהן כדירקטור מר ערן מימוןוהעסקתו של לפרטים בדבר תנאי כהונתו  .21.8.4

 , ראו סעיףשל סולארפיינט Chief Technology Officer-כבחברה ובסולארפיינט ו

  העסקה.לדוח  3.10

, ראו , סולארפיינטבמר ירון תדהר והעסקתו של לפרטים בדבר תנאי כהונתו  .21.8.5

 לדוח העסקה. 3.11סעיף 

 ביטוחבחברה  קיים דוחלמועד ה - משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח .21.8.6

הנ"ל ביטוח תנאי הלפרטים אודות  .בתוקף משרה ונושאי דירקטורים אחריות

-2017-01)אסמכתא מס':  2017באוגוסט  14ם ראה דיווח מיידי של החברה מיו

  .המובא בזאת על דרך ההפניה (070057

אישרה  2017באוגוסט  14ביום  - פטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה .21.8.7

דירקטורים לנושאי משרה והאסיפה הכללית של החברה מתן כתבי פטור ושיפוי 

  לדוח העסקה. 3.12 ףסעיראה שיפוי הפטור ותנאי הלפרטים אודות . בחברה

 חומרי גלם וספקים .22

 היריעות הסולאריותשימוש לצורך פיתוח  הקבוצהחומרי הגלם העיקריים בהם עושה  .22.1

לצורך פיתוח הערכה . וכן יריעות פלסטיק ודבקים שונים, הינם חומרים כימיים וממסים

כגון, סוללות, כרטיסים  הסולארית עושה הקבוצה שימוש ברכיבים אלקטרוניים נפוצים

ורכיבים החברה צופה כי חומרים . "בלקטרוניים, כרטיסים גרפיים, נגדים, שנאים וכיוצא

 אלו ישמשו בעתיד לצורך ייצור המוצרים עם המעבר לשלב הייצור.

לצורך פיתוח מוצריה הנדרשים השונים גלם החומרי את רוכשת  קבוצהה ,דוחלמועד ה .22.2

 יית האלקטרוניקה הגמישהציוד לתעשהמספקים משתנים מתחום החומרים הכימיים ו

 .וכן מספקים של רכיבים אלקטרוניים

כי עם המעבר לשלב הייצור יהיה צורך בהרחבת מעגל הספקים וחומרי  ,צופה קבוצהה .22.3

הגלם, אולם לאור זמינות חומרי הגלם וריבוי הספקים והיצרנים של חומרי הגלם, החברה 

ל חומרי הגלם ברמת מחירים אינה צופה קושי באיתור ספקים ו/או יצרנים חלופיים ש

 .דומה ובזמינות גבוהה

  הון חוזר .23

 מיליוני ש"ח. 5.74-הינו כ 2017בדצמבר  31ההון החוזר של הקבוצה ליום  .23.1

, היקפי הפעילות של החברה פיתוחהמחקר ובתחום ה לאור פעילותה של הקבוצה .23.2

נים. בקבלת שירותים שו יםעם ספקים הינם מצומצמים יחסית, ומתמקדוסולארפיינט 

מיום העסקה או  ימים 90 עדאו תוך תקופה של  מידיתמרבית השירותים הללו משולמים 

 . השלמת מתן השירות

  השקעות .24

 שותפויות ומיזמים או השקעות בפעילויות אחרות.או לסולארפיינט , אין לחברה הדוחלמועד 

  לעיל. 1.2.5ר' סעיף בהתייחס לעסקת המיזוג בין החברה לסולארפיינט 
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  מוןמי .25

 למועד הדוח .בעיקר מהונה העצמי הקבוצה לותאת פעי חברהה מממנת למועד הדוח, .25.1

 כוללות בעיקרןשוטפות אשר  צפי להוצאותו ש"חאלפי  6,741מזומנים בסך  לחברה

בדצמבר  31ליום  .המחקר והפיתוח של הקבוצהומימון פעילות  חברה ציבוריתתיחזוק 

  .אות מתאגידים בנקאיים ו/או חוץ בנקאייםולמועד הדוח החברה לא נטלה הלוו 2017

 'ר"תנופה" -במסגרת תוכניות "הזנק" ו סולארפיינטמענקי מדינה שקיבלה לפרטים בדבר  .25.2

 לעיל. 19.6-ו 19.5פים סעי

 .לעיל 1.2.6ר' סעיף  2017באוגוסט  29אמצעות תשקיף מיום גיוס הון בלפרטים בדבר  .25.3

מיליון ש"ח, אשר ביצעה החברה  9.3 -להערכת הנהלת החברה, גיוסי הון בסך של כ .25.4

בתקופת הדיווח, אינם בהיקף מספק המאפשר לה לממש את מלוא תוכניותיה העסקיות, 

שיווק המוצרים לרבות המשך הליך המחקר והפיתוח בו היא עוסקת והתחלת ייצור ו

כפי של החברה גם הפניית תשומת לב רו"ח המבקר לעניין זה ראה . המפותחים על ידה

 )ד(1. לפרטים נוספים ראה ביאור 2017בדצמבר  31שנכללה בדוחותיה הכספיים ליום 

 .שבפרק ג' לדוח זה 2017בדצמבר  31ליום של החברה לדוחות הכספיים 

מקורות מימון נוספים על ידי החברה, המפורטים  ההנחות והנתונים בדבר הצורך בגיוס
לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה 
בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים 

החברה.  עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של
הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 
שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה בלוחות זמנים ו/או גורמים 
נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים 

 להלן.  34 בסעיף

 מיסוי  .26

ובכלל זה החלטת המיסוי בקשר עם עסקת , החברהלפרטים אודות היבטי המיסוי הנוגעים לפעילות 

 .שבפרק ג' לדוח זה 2017בדצמבר  31ליום לדוחות הכספיים של החברה  )ה(12ראו ביאור המיזוג, 

 סיכונים סביבתיים .27

מעריכה כי  החברהים סביבתיים הנוגעים לפעילותה. לפיכך, , לא ידוע לחברה על סיכונהדוחלמועד 

תידרש לשאת בעלות כלשהי,  ןתהיינה השפעות מהותיות בגינלא להוראות הנוגעות לאיכות הסביבה 

 28השפעה על רווחיותה ומעמדה התחרותי בעתיד הקרוב לעין. יחד עם זאת, ולאור האמור בסעיף  או

אשר הנוגעות לפעילותה ו מגבלות חוקיות ותקינההאפשרות כי תוטלנה על החברה בעתיד בדבר  להלן

לעמוד  , בין היתר,יהיה על החברהייתכן כי במסגרת אותן מגבלות , ות להידוע ןאינ דוחלמועד ה

 .הסביבההנוגעות להגנה על בהוראות ותקנות 

מפורטים לעיל לרבות בדבר מגבלות חוקיות ותקינה אפשריים , כל ההערכות והאומדנים הבנוסף
 על המבוססים, תחזיות ואומדנים הצופים פני עתיד כהגדרתם בחוק ניירות ערך, הערכותהינם 

בדבר התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי  החברה הערכות
ות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש הערכות אלו עשוי. החברהואינו בשליטתה של 

שינויי חקיקה בטריטוריות בהן תפעל באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם 
 .לדוח 34המפורטים בסעיף הרלוונטיים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון  הקבוצה
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   קבוצהמגבלות ופיקוח על פעילות ה .28

חוק יה נסחרות בבורסה בתל אביב, כפופה החברה להוראות כחברה ציבורית אשר מניות .28.1

-והתקנות שהותקנו על פיו וכן להוראות חוק החברות, התשנ"ט 1968-ניירות ערך, תשכ"ח

 .והתקנות שהותקנו על פיו 1999

מגבלות חקיקה ותקינה מכוח החוק לעידוד מחקר  קבוצהה על חלות, דוחה למועד נכון .28.2

ולתקנות על פיו, ולכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו  1984-ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד

(, בשל "חוק המו"פ"או משרד הכלכלה ) (המדען הראשיהרשות לחדשנות )לשעבר על ידי 

 מהמדען הראשי בהתאם לחוק המו"פ.  סולארפיינטתמיכה שקיבלה 

ו"פ לחברות שקיבלו אישור על פי חוק המו"פ לביצוע תוכנית מ המעניק הרשות לחדשנות .28.3

תמיכה כספית בשיעור מסוים מהוצאות המחקר והפיתוח של תוכניות מו"פ המאושרות 

חייבות בתשלום תמלוגים  הרשות. ככלל, חברות המקבלות את תמיכת העל יד

מהכנסותיהן בשיעורים הקבועים בחוק המו"פ ובתקנות על פיו ובהתאם לאישור שניתן 

(, או LIBORבתוספת ריבית ) ותמהרשלהן, וזאת עד לתשלום סך התמיכה שקיבלו 

 למעלה מזה במקרים מסוימים )כגון בשל העברת ייצור לחו"ל(. 

להתבצע בישראל  הרשותעל פי חוק המו"פ, על ייצור המתבסס על ידע הקשור לתמיכת  .28.4

אחרת מראש ובכתב. ככלל, העברת ייצור לחו"ל או מתן  תמאשר שותבלבד, אלא אם הר

מחייבים תשלום תמלוגים מוגדלים )עד פי שלושה מסכום זכויות לייצור מחוץ לישראל 

 בתוספת ריבית( ושיעור תמלוגים מוגדל.  הרשותתמיכת 

או  הרשותבנוסף, קובע חוק המו"פ מגבלות באשר לידע )במובנו הרחב( שפותח בתמיכת  .28.5

בקשר עם תמיכה זו, ובאשר לכל זכות הקשורה לידע כאמור. אין להעבירם בכל דרך 

וק אותם עם אחרים )לרבות צדדים קשורים(, ישראלים או שאינם שהיא או לחל

 , מראש ובכתב. הרשותישראלים, אלא אם ניתן לכך אישור 

לאשר סוגים מסוימים בלבד של העברת ידע )למשל בדרך של  הרשותהחוק מסמיך את  .28.6

 מכירת ידע, אך לא לגבי כל מקרה של מתן רישיון(, אך גם ביחס לכך לא ניתן להבטיח כי

 אישור כאמור יינתן. 

כמו כן, העברת ידע כאמור או זכות בו עשויה להיות כפופה לתשלום סכומים מסוימים  .28.7

בהתאם לנוסחאות ולכללים שנקבעו בחוק המו"פ, או להוראות ותנאים אחרים.  רשותל

מראש, בתשלום של עד פי שישה  הרשותלמשל, העברת ידע לחו"ל, מחייבת, בנוסף לקבלת 

( ומכל מקום לא פחות מסך המימון LIBORהתקבל )בתוספת ריבית מן המימון ש

 . רשות(, ובניכוי התמלוגים ששולמו לLIBORשהתקבל )בתוספות ריבית 

המפר את הוראות חוק המו"פ לגבי העברת ידע לחו"ל או המאפשר הפרה כאמור, חייב  .28.8

לתבוע  השויע הרשותבאחריות פלילית שדינה מאסר של שלוש שנים. כמו כן, במקרה כזה 

תשלום כספים וקנסות, לרבות הסכומים שהיו משולמים אילו החברה הייתה מעבירה את 

 . הרשותהידע לחו"ל לאחר קבלת אישורו של 

או כל זכות בו לגורם ישראלי אחר, כפופה לקבלת  הרשותהעברת ידע הקשור לתמיכת  .28.9

חוק המו"פ, לרבות ולהתחייבות של מקבל הידע לכך שיהיה כפוף להוראות  הרשותאישור 

 הרשותההגבלות על הזכויות והשימוש בידע לאחרים ולחובת תשלום תמלוגים. אישור 
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איננו נדרש, לעומת זאת, לשם ייצוא )שיווק ומכירה( של מוצרים שפותחו בהתבסס על ידע 

 .הרשותהקשור לתמיכת 

גבי שעבוד במסגרת ההגבלות על השימוש בידע, קיימים הוראות ותנאים, בין השאר, גם ל .28.10

 נדרש גם לגבי אלה.  רשותולגבי הפקדתו בנאמנות, ואישור ה רשותידע הקשור לתמיכת ה

גם לאחר תשלום מלוא התמלוגים  רשותחוק המו"פ חל על חברות שקיבלו את תמיכת ה .28.11

. חברה כאמור תחדל להיות כפופה לחוק המו"פ רק כאשר הידע הקשור לתמיכת רשותל

. הפרת חוק המו"פ עלולה לגרור, בין הרשות חר, באישוריועבר במלואו לגוף א רשותה

בתוספת ריבית, הצמדה  הרשותהיתר, דרישה להחזר של מלוא התמיכה שניתנה על ידי 

 וקנסות.

 הסכמים מהותיים .29

בעלי בין החברה לבין עסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות והמיזוג  םסכהלפרטים בדבר  .29.1

 .ובדוח העסקה לעיל 1.2.5  סעיף 'ר מניות סולארפיינט

לבין אל.אי.איי פיור קפיטל  סולארפיינטנחתם הסכם הלוואה בין  2017בחודש ינואר  .29.2

( 1995בע"מ, חברה בשליטתו של מר כפיר זילברמן, וחברת יעד שירותי ייעוץ וניהול )

(, במסגרתו "המלווים")להלן ביחד בסעיף זה:  14בע"מ, חברה בשליטתו של מר יצחק שרם

אלפי דולר ארה"ב  150הלוואה בסך  סולארפיינטל צדדים שלישייםוים והעמידו המלו

הכנסה )להלן: )י( לפקודת מס 3יעור הקבוע בסעיף )קרן( בתוספת ריבית שנתית בש

. לפי הסכם ההלוואה, הלוואת הגישור תיפרע בתשלום אחד על ידי 15("הלוואת הגישור"

 2017באוגוסט  23ביום המיזוג.  תוך שלושה ימי עבודה ממועד השלמת עסקת סולארפיינט

נחתמה בין סולארפיינט לבין המלווים תוספת להסכם הלוואת הגישור לפיה יעמידו 

אלפי ש"ח  175המלווים לסולארפיינט, בדרך של הגדלת הלוואת הגישור, הלוואה בסך של 

הלוואת  נפרעה 2017באוקטובר  16 . ביום)קרן( נוספים, באותם התנאים המפורטים לעיל

  "ח )קרן וריבית(.ש אלפי 727כולל של סך ב במלואה הגישור

נחתם הסכם הלוואה בין סולרפיינט לבין וסטאר במסגרתו העמידה  2016בנובמבר  6ביום  .29.3

אלפי ש"ח )קרן(, הנושא ריבית שנתית בשיעור  400וסטאר לסולארפיינט כהלוואה סך של 

ההלוואה ועד לפרעונה המלא  )י( לפקודת מס הכנסה החל ממועד העמדת3הקבוע בסעיף 

בין סולארפיינט לבין וסטאר הוסכם כי מלוא סכום ההלוואה (. "הלוואת הבעלים")להלן: 

יפרע על ידי סולארפיינט בסמוך לאחר השלמת עסקת המיזוג על פי תנאיה מתוך כספי 

החברה הממוזגת. כמו כן, כחלק מעסקת המיזוג, אישרה וסטאר לחברה במסגרת "כתב 

, כי הלוואת הבעלים תיפרע על ידי 2017ביוני  20והתחייבות בלתי חוזר" מיום הצהרה 

 2017באוגוסט  23ביום ימי עסקים ממועד השלמת עסקת המיזוג.  3סולארפיינט תוך 

                                                      

 למועד הדוח, מר שרם הינו יו"ר דירקטוריון החברה. 14

בחלקו על  חברהווים, כמפורט לעיל, סכום ההלוואה הועבר בפועל ללבין המל סולארפיינטעל אף שהסכם ההלוואה נחתם בין  15
אלפי ש"ח הועבר על ידי יעד שירותי  47אלפי ש"ח הועבר על ידי אל.אי.איי פיור קפיטל בע"מ וסך של  46-)סך של כידי המלווים 

. כמו כן, למיטב ידיעתה של צדדים שלישייםעל ידי אלפי ש"ח(  457-)יתרת ההלוואה בסך של כובחלקו יעוץ וניהול בע"מ( 
  .החברהבעלי מניות של אותם צדדים שלישיים  במועד ההעברה היוהחברה, 
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נחתמה בין וסטאר לבין סולארפיינט תוספת להסכם הלוואת הבעלים לפיה תעמיד וסטאר 

אלפי ש"ח )קרן(  175לים, הלוואה בסך של לסולארפיינט, בדרך של הגדלת הלוואת הבע

נפרעה הלוואת  2017באוקטובר  16ביום  נוספים, באותם התנאים המפורטים לעיל.

 . "ח )קרן וריבית(ש אלפי 575הבעלים במלואה בסך כולל של 

 הסכמי שיתוף פעולה .30

 חברהבין סולארפיינט לבין  מחייב בלתינחתם מזכר הבנות  2018בינואר  21ביום  .30.1

בעלת יכולות  ,הביטחוןובמתן פתרונות בתחומי התשתיות, האנרגיה  המתמחהלאומית בינ

 של, מכירה והפצה לשיווק בנוגע פעולה לשיתוף"(, המפיץ)" ומדינות יבשותהפצה במספר 

 ("המערכת")להלן בסעיף זה:  חשמל לאספקתמודולרית הסולארית המערכת ה

(. על פי מזכר ההבנות, הצדדים ריה""הטריטובמזכר ההבנות ) שתוגדרנה בטריטוריות

ישתפו ביניהם פעולה בניסוח הצעות למכירת המערכת ושירותים נלווים )כגון: יעוץ 

והדרכה, אחריות מוצר, תמיכה טכנית, תחזוקה וכיוצ"ב( למפיצי משנה ו/או יצרנים ו/או 

וף (. ככל שהצעה תתקבל על ידי לקוח מסויים ובכפ"הלקוח"צרכני קצה בטריטוריה )

לשיקול דעתם של סולארפיינט והמפיץ, יפעלו סולארפיינט והמפיץ לניסוח הסכם מפורט 

ביניהם בנוגע למכירת המערכת ו/או שירותים נלווים ללקוח על פי תנאי ההצעה, 

באמצעות המפיץ. כמו כן, בהתאם למזכר ההבנות, אם וככל שייחתם הסכם מפורט בין 

תנאי ההסכם המפורט, סולארפיינט תספק מערכות סולארפיינט והמפיץ כאמור, ובכפוף ל

למפיץ, וכן מידע טכני בנוגע למערכות, חומר שיווקי, יעוץ והדרכה, שירותי תמיכה טכנית 

ותחזוקה, ואילו המפיץ ירכוש את המערכות מסולארפיינט בהתאם למחיר שיקבע בין 

הר, כי על פי מזכר הצדדים, וזאת לצורך מכירתן על ידי המפיץ ללקוחות בטריטוריה. יוב

ההבנות, המפיץ יהיה האחראי הבלעדי מול הלקוח ו/או צרכן הקצה בטריטוריה בכל 

הנוגע למערכות ו/או השירותים הנלווים שירכשו מהמפיץ. מזכר ההבנות כולל מנגנון של 

בלעדיות הדדית בטריטוריה, בכפוף לתנאים, ובכלל זה הפצת כמויות מינימליות של 

ידי המפיץ, וכן מנגנון להתרחבות לטריטוריות נוספות, בכפוף -ה עלהמערכת בטריטורי

לפרטים  להסכמה על כמויות מינימום של מערכות שתשווקנה בכל טריטוריה נוספת.

-2018-01)אסמכתא מס'  2018בינואר  22נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 (, המובא בזאת על דרך ההפניה.008107

בין סולארפיינט לבין חברה זרה  מחייב בלתינחתם מזכר הבנות  2018בפברואר  11ביום  .30.2

מודולרית הסולארית המערכת ה שלוהפצה  שיווקייצור, ל בנוגע(, "הצד השלישי")

( על ידי הצד השלישי ביבשת אסיה "המערכת")להלן בסעיף זה:  חשמל לאספקת

את תנאי המסגרת של  (. בין הצדדים הוסכם, כי מזכר ההבנות נועד לקבוע"הטריטוריה")

הסכם מפורט ומחייב בין הצדדים, ככל שייחתם. לעניין זה הוסכם, כי הסכם מפורט 

יום ממועד  120ומחייב כאמור, שיבוא במקום מזכר הבנות, ייחתם בין הצדדים תוך 

חתימת מזכר ההבנות, שאם לא כן מזכר ההבנות יפקע. על פי מזכר ההבנות, הצד השלישי 

צור, לשיווק ולהפצה של המערכת בטריטוריה, וכן למתן שירותי תחזוקה יהיה אחראי ליי

ותמיכה ללקוחותיו בטריטוריה, בעוד סולארפיינט תספק לצד השלישי ידע טכני, תכניות, 

הדרכה וכיוצ"ב מידע, שיידרשו לצד השלישי לצורך הייצור, ההפצה ומתן שירותי 
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ה אחראי כלפי צרכני הקצה של התמיכה והתחזוקה כאמור. בנוסף, הצד השלישי יהי

המערכת, ובכלל זה למתן שירותי תמיכה ותיקונים. כמו כן, על פי מזכר ההבנות, לצד 

השלישי תוקנה בלעדיות לשיווק והפצה של המערכת בטריטוריה, וזאת בכפוף למכירה 

יחידות של המערכת בכל שנה. בנוסף, הצד השלישי לא  100,000בטריטוריה של לפחות 

בסולארפיינט בנוגע למערכת במשך תקופת ההסכם המפורט, ככל שייחתם, וכן יתחרה 

חודשים לאחר סיומו. עוד הוסכם, כי זכויות הקניין הרוחני במערכת יישארו  12במשך 

בבעלותה הבלעדית של סולארפיינט ואילו לצד השלישי תינתן זכות רישיון מוגבלת 

הסכם המחייב. בכפוף להשלמת משא בזכויות, כפי שייקבע על ידי הצדדים במסגרת ה

ומתן, ביצוע בדיקת נאותות וחתימת הסכם מפורט ומחייב, ישלם הצד השלישי 

מיליון דולר ארה"ב, בתשלום  1.5לסולארפיינט תמורת זכות הרישיון, סכום חד פעמי בסך 

אלפי דולר ארה"ב,  500אחד, במועד ההשלמה של ההסכם, וכן סכום חד פעמי נוסף של 

אחד, עם ייצור המערכת הראשונה על ידי הצד השלישי. בנוסף, הוסכם כי ישלם  בתשלום

הצד השלישי לסולארפיינט תמלוגים קבועים מראש בגין כל יחידה של המערכת שתימכר, 

תושכר או תופץ על ידי הצד השלישי במהלך תקופת ההסכם. לפרטים נוספים ראה דיווח 

(, המובא 2018-01-014161)אסמכתא מס'  2018בפברואר  12מיידי של החברה מיום 

נחתם הסכם יעוץ בין סולארפיינט  2018במרס  13בהקשר זה, ביום  .בזאת על דרך ההפניה

(, לפיו אם וככל שהיועץ יסייע לסולארפיינט "היועץ")להלן:  נותן שירותים חיצוני לבין 

יל, יהיה להתקשר בהסכם מחייב עם הצד השלישי לצורך מכירת המערכות כמפורט לע

מהצד השלישי בפועל מכל תקבול שתקבל סולארפיינט  5%היועץ זכאי לשכר יעוץ בסך 

 חודשים שתחילתה במועד ההתקשרות בין סולארפיינט לבין היועץ.  66במהלך תקופה של 

יובהר, כי למועד הדוח, לא נחתם הסכם בהתייחס למזכרי ההבנות המתוארים לעיל, 

לארפיינט ו/או החברה והחברה ו/או סולארפיינט לא קיבלו מחייב בין צד שלישי לבין סו

הזמנות לרכישת המערכת. כמו כן, אין ודאות כי הסכם מחייב כאמור ייחתם או 

שהזמנות כאמור תתקבלנה אצל החברה ו/או אצל סולארפיינט ואם וככל שתתקבלנה מה 

 . יהיה היקפן ומה תהיה הטריטוריה בה תשווק המערכת

ו/או של סולארפיינט בנוגע למערכת ו/או שיווקה  החברה של ואמדנים הערכותכמו כן, 

ו/או מכירתה ו/או הפצתה וכן הערכות ואמדנים בנוגע לפיתוח המערכת ו/או איזה 

 ניירות בחוק המונח של כהגדרתו", עתיד פני צופה מידע" הינםמרכיביה, כמפורט לעיל, 

החברה  בשליטת אינם אשר יםרב ומשתנים גורמים על המבוסס, 1968-ח"תשכ, ערך

 או, ןחלק או ןכול, להתממש שלא עשויות אלו וכוונות הערכות. ו/או סולארפיינט

 בין. החברה ו/או סולארפיינט ידי על ושנצפ מכפי מהותית שונה באופן להתממש

והאומדנים האמורים, ניתן לציין  ההערכותהגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על 

, שינוי ו/או החמרה בו בתחרות שינויים/או ווהגלובאלי  המקומישוק שינויים בתנאי ה

אי עמידת החברה ביעדי הפיתוח ו/או אי הרלבנטיות, במדיניות הרשויות הרגולטוריות 

עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המערכת ו/או גורמים 

ו/או התממשות איזה מגורמי  נטו/או סולארפיי נוספים אשר אינם בשליטת החברה

 לדוח זה להלן. 34 ףהסיכון המתוארים בסעי
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 חברה אוסטריתבין סולארפיינט לבין הסכם  .30.3

חודשים  24על הסכם שיתוף פעולה למשך  סולארפיינטחתמה , 2016בדצמבר  21 ביום

 מיינד"(. על פי-מיינד סולושיינס )"בלו-החברה האוסטרית בלו עם 21.12.2016החל מיום 

 הקבוצה מוצרי של, בלעדיים לא, והפצה ההסכם, ההתקשרות המתוכננת כוללת שיווק

. העולם בכל פיילוט" ותוכניות מימון ציבוריות, ל"פרוייקטי או/ו, לקוחות, למשקיעים

, מיינד-בלו ידי על שהוצגו ללקוחות שימכרו לעניין התמורה נקבע, כי לגבי מוצרים

-קבועים ו/או חוזרים, בלו תשלומים הכוללת חרתא התקשרות וכל, פיילוט פרוייקטי

בפועל, כאשר תקופת  שיתקבלו נטו מההכנסות 5% לעמלה בגובה מיינד תהא זכאית

ללקוח או  סולארפיינט בין בהסכם התקשרות ממועד שנים 5 למשך הינה הזכאות

 יקטיכגון השקעות בהון, פרוי) פעמיים חד לתשלומים תיוווך שיוביל המשקיע; ואילו בגין

 לעמלה בגובה מיינד תהא זכאית-אירופי(, בלו האיחוד מטעם פיילוט, פ"מו פ"שת, מימון

 לא עוד מיינד בלעדיות כל-בפועל. בנוסף נקבע, כי לא תינתן לבלו תקבליש מהסכום 5%

מיינד לתמורה לפי -ספציפיים וכי זכותה של בלו לקוח או פרוייקט לגבי הסכם נחתם

יתנו על ידה בתקופת ההסכם, תעמוד בעינה גם לאחר סיומו של ההסכם, בגין שירותים שנ

, הוסכם בין הצדדים להאריך את ההסכם 2018בחודש פברואר ההסכם מכל סיבה שהיא. 

 .2020עד לחודש פברואר 

 הסכמי גיוס .30.4

מספר הסכמים, שאינם מקנים בלעדיות, עם נותני שירותים  סולארפיינט, להדוחלמועד 

ו/או לקוחות ו/או יצירת שיתופי פעולה. התמורה במסגרת המתמחים בגיוס מימון 

הסכמים אלה הינה על בסיס אחוזים מהיקף העסקה במקרה של הצלחה בלבד. הסכמים 

 לנותן השירותים. סולארפיינטניתנים לביטול בכל עת במתן הודעה מראש של אלה 
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 סיטה"(אוניברסיטת נורת'ווסטרן )להלן: "האוניברל בין סולארפיינט הסכמים .30.5

 הסכם סודיות הדדי .30.5.1

 סולארפיינטנחתם הסכם סודיות הדדי בין  2015בספטמבר  16ביום 

 לכל בקשר סודיות על לשמור הוסכם לאוניברסיטה למשך שנתיים במסגרתו

במערכות סולאריות, רכיבים, דרכי ייצור ואלקטרודות  הקשורה אינפורמציה

כן, במסגרת הסכם הסודיות  כמו המוגנת בזכויות קניין רוחני של מי מהצדדים.

שנים  עשר למשך משנהו של במידע משימוש להמנע התחייב אחד מהצדדים כל

של בעל הזכות  היתר ללא משנהו של קניין רוחני בזכויות המוגן מידע ומשיתוף

 .ומראש בכתב

 הסכם מחקר .30.5.2

והאוניברסיטה על הסכם שיתוף פעולה  סולארפיינטחתמו  2016באפריל  25ביום 

 31וסיומה ביום  2016בספטמבר  1ביניהן לתקופה שתחילתה ביום מחקרי 

 סולארפיינטל לספק התחייבה האוניברסיטה, . במסגרת ההסכם2018באוקטובר 

מעבדה הדרושים לה לצורך פעילות המחקר והפיתוח שלה תמורת  וציוד מתקנים

 .תשלום כקבוע בהסכם

סם כל מידע, חומר או במסגרת ההסכם ניתנה לאוניברסיטה הזכות להציג ולפר

, לפי שיקול דעתה, וזאת סולארפיינטשיטה הקשורים במחקר והפיתוח שמבצעת 

 מראש. סולארפיינטלמטרות חינוכיות או מחקריות ובכפוף לקבלת אישור 

כן הוסכם, כי לכל צד תישמר הזכות לבלעדיות בקניין הרוחני בגין המצאות 

עצמאי במסגרת ההסכם, וכי לצדדים  שיפותחו על ידו או על ידי מי מטעמו באופן

תהא בעלות משותפת בכל זכות הקשורה בפיתוחים שהושגו במסגרת שיתוף 

 פעולה ביניהם. 

לא פותח קנין רוחני כלשהו על ידי  הדוחלמיטב ידיעת החברה, למועד 

בשיתוף עם האוניברסיטה במסגרת הסכם  סולארפיינטהאונבריסיטה ו/או על ידי 

, למיטב ידיעת החברה אין לאוניברסיטה הדוחר, למועד המחקר. לאור האמו

, בנוגע לפיתוחים כלשהם של סולארפיינטזכות כלשהי, עצמאית או משותפת עם 

 במסגרת הסכם המחקר או שלא במסגרת הסכם המחקר. סולארפיינט

עוד נקבע בהסכם, כי למשך תקופה של שנתיים לאחר פקיעתו מחוייבים הצדדים 

 בקשר לפרטי ותוצרי שיתוף הפעולה המחקרי. לשמירה על סודיות

נחתם תיקון להסכם המחקר, במסגרתו הסכימו  2017בפברואר  26ביום 

 28 מיום החל המחקר תכנית את זמני באופן והאוניברסיטה להשהות סולארפיינט

  .סולארפיינט. חידוש התוכנית, אם בכלל, הינו בשיקול דעת 2017בפברואר 

התחייבה לשלם לאוניברסיטה בגין הוצאות שטרם  יינטסולארפבהתאם לתיקון, 

, הדוחלמועד ו ,ב"ארה דולר אלפי 30נפרעו עד למועד השהיית התכנית סך של 

 .הנ"ל החובסכום את מלוא לאוניברסיטה  סולארפיינטשילמה 
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 )"קנצידיס"( הסכם יעוץ עם פרופ' מרקורי קנצידיס .30.5.3

לבין קנצידיס, במסגרתו  פיינטסולארנחתם הסכם יעוץ בין  2016במאי  2ביום 

הוסכם כי האחרון יקבל תשלום שנתי בגין שירותי ייעוץ שיעניק לפרויקט הפיתוח 

דולר  6,000דולר ארה"ב )תשלום סך  24,000של היריעה הסולארית בסך של 

 ארה"ב על בסיס רבעוני(.

כן הוסכם בין הצדדים, כי בתמורה למתן השירותים על ידו כאמור, יוענקו 

על  סולארפיינטהחליטה  2017בחודש ינואר מניות של סולארפיינט.  נצידיסלק

לפי ההסכם הנ"ל, בעקבותיה הוקצו לו מניות  האצת הענקת המניות לקנצידיס

 של החברה במסגרת עסקת המיזוג. 

באופן מיידי  סולארפיינטבמסגרת מתן שירותי הייעוץ, מתחייב קנצידיס להודיע ל

ור בשירותיו או בידע שנצבר בעקבות מתן שירותיו, על כל אינטרס אישי הקש

או באופן שעשוי למנוע  סולארפיינטבאופן העשוי ליצור לו ניגוד אינטרסים עם 

 ממנו מלהמשיך ולספק לחברה שירותים עתידיים.

כן הוסכם, כי ניהול ההתחשבנות בין הצדדים, לרבות מיסוי, יחול על קנצידיס, 

 מעביד. -סי עובדוכי בין הצדדים לא יחולו יח

יום על  30ההסכם תקף לשנה מיום חתימתו, ואם לא יובא לסיומו בהתראה של 

, ההסכם הדוחידי מי מהצדדים יוארך באופן אוטומטי לשנתיים נוספות. למועד 

 .2019הוארך אוטומטית לשנתיים נוספת, קרי עד לחודש מאי שנת 

דיות והמחאת זכויות קניין חתם פרופ' קנצידיס על הסכם סו 2017ביוני  21ביום 

, במסגרתו התחייב לשמור על סודיות מוחלטת בנוגע סולארפיינטרוחני המופנה ל

. כן התחייב קנצידיס, שכל סולארפיינטולתוצרי הידע של  סולארפיינטלפעילות 

המצאה או פיתוח בו נטל או יטול חלק במסגרת שירותי הייעוץ המוענקים על ידו 

 . סולארפיינטינה הבלעדי של הינם קני סולארפיינטל

 הסכם יעוץ עם מר עידו הדר )להלן: "הדר"( .30.5.4

, במסגרתו הדרנחתם הסכם יעוץ בין סולארפיינט לבין  2017נובמבר ב 1ביום 

בגין שירותי ייעוץ שיעניק לפרויקט  חודשיהוסכם כי האחרון יקבל תשלום 

 .נית מס כדיןכנגד חשבודולר ארה"ב  3,500הפיתוח של היריעה הסולארית בסך 

להודיע לסולארפיינט באופן מיידי על  הדרבמסגרת מתן שירותי הייעוץ, מתחייב 

כל אינטרס אישי הקשור בשירותיו או בידע שנצבר בעקבות מתן שירותיו, באופן 

העשוי ליצור לו ניגוד אינטרסים עם סולארפיינט או באופן שעשוי למנוע ממנו 

 יים.מלהמשיך ולספק לחברה שירותים עתיד

, וכי בין הדרכן הוסכם, כי ניהול ההתחשבנות בין הצדדים, לרבות מיסוי, יחול על 

 מעביד. -הצדדים לא יחולו יחסי עובד
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 30 על פי ההסכם, כל צד ראשי להביא את ההסכם לסיומו במתן התראה בכתב

 מראש. יום 

 סודיות והמחאת זכויות קנייןכן כולל ההסכם התחייבות של הדר לשמירה על 

לשמור על סודיות מוחלטת הדר רוחני המופנה לסולארפיינט, במסגרתו התחייב 

, שכל הדרבנוגע לפעילות סולארפיינט ולתוצרי הידע של סולארפיינט. כן התחייב 

המצאה או פיתוח בו נטל או יטול חלק במסגרת שירותי הייעוץ המוענקים על ידו 

 .לסולארפיינט הינם קניינה הבלעדי של סולארפיינט

 הליכים משפטיים .31

אין רשות  הדוח, למועד הלמיטב ידיעת, וצד להליכים משפטיים כלשהם ה, החברה אינדוחלמועד ה

 נגדה, למעט כמפורט להלן: שהוקמה על פי דין השוקלת, בוחנת או מתכננת לנקוט בהליך משפטי 

-60401-12ת"צ הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב )המחלקה הכלכלית( ב 2017בדצמבר  28ביום 

כתב תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה ונגד הדירקטורים המכהנים בחברה בהווה  17

 .("הבקשה"-ו"התביעה" )

בדבר ניסוי  2017בדצמבר  18מידיים של החברה מיום ים דיווחשני הבקשה והתביעה הוגשו על רקע 

ות המערכת הסולארית המודולארית שביצעה סולארפיינט לכריית מטבעות וירטואליים באמצע

 .("הדיווחים") שמפתחת הקבוצה

הסב נזק למשקיעים מקרב הציבור שהתובע טוען כי הדיווח הראשון מבין הדיווחים הינו דיווח מטעה 

. ("חברי הקבוצה"לאחר פרסום הדיווח המיידי הנ"ל ) 18.12.17ביום אשר רכשו את מניית החברה 

, בין היתר, בעילות של הפרת חובת הגילוי, מהנתבעים זכאים לפיצוייםלטענת התובע, חברי הקבוצה 

ובות והתקנות מכוחו, הפרת ח 1968-הכללת פרט מטעה בדיווח בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

הסעד המבוקש על ידי התובע הינו השבה מכח פקודת הנזיקין. והפרת חובה חקוקה רשלנות שבדין, 

על פי כתב התביעה, סכום התובענה הייצוגית  בוצה במניות החברה.של סכום ההשקעה של חברי הק

 מיליון ש"ח לכל הפחות. 2.5אינו ניתן להערכה מדוייקת והוא מוערך על ידי התובע בסך של 

מהמועד בו התביעה והבקשה יום  60נתבעים להגיב לבקשה תוך חברה וליתר הלהורה בית המשפט 

על הארכת המועד להגשת בית המשפט הורה  2018פברואר ב 27ובהחלטה מיום הומצאו להם כדין 

 יום נוספים. 45-בלבקשה תגובת הנתבעים 

לבקשה  תגובתההחברה דוחה את הטענות המועלות בתביעה ובבקשה ותפרט את עמדתה במסגרת 

למועד הדוח, החברה ויתר הנתבעים טרם הגישו יובהר, כי  לבית המשפט בהתאם לדין.על ידה שתוגש 

 .א. לדוחות הכספיים.9לפרטים נוספים ראה ביאור  בתם לבקשה.את תגו

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .32

הינו השלמת המחקר והפיתוח של היריעה  קבוצהה של המרכזי היעד, דוחלמועד ה .32.1

 . , וכן תחילת שיווק ומכירה של הערכה הסולאריתושל הערכה הסולארית הסולארית

תפעל לחדירה לשווקי יעד ברחבי העולם  קבוצהלאחר השלמת שלב המחקר והפיתוח, ה .32.2

 לשם שיווק והפצה של מוצריה.

בבנית ערוצי שיווק  ומאמצים משאבים להשקיע קבוצהה בכוונת, זה יעד מימוש לשם .32.3

ואנשי תמיכה טכנית, להפעיל קבלני משנה, יצרנים ובכלל כך לגייס אנשי מכירות,  ומכירה
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פעולה  ףשיתושר בהסכמי תקולהגלובאליים ומקומיים להתקשר עם מפיצים 

 .אסטרטגיים

על פרי פיתוחה  המוצריםלהמשיך ולהשקיע במחקר ופיתוח של  קבוצהבכוונת הבמקביל,  .32.4

לפירוט אבני הדרך העיקריות בנוגע להמשך . ביחס למתחרים יתרונותיה אתמנת לשמר 

 לעיל. 19ף ר' סעי הדוחמחקר ופיתוח לאחר מועד 

והוא פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, האמור בסעיף זה הינו מידע צופה 

ת הנהלת החברה ועל קביעת היעדים ועל הערכ יםהמתבססבבחינת חזון ויעד 

פיתוח השלמת המחקר וה. האמור בדבר אלולאור הערכות  קבוצההאסטרטגיים של ה

שינויי עשוי לא להתקיים, בין היתר, בעקבות  ומעבר לשלב של ייצור, שיווק ומכירה

, מאקרו ו/או שינויים חיצוניים אחרים האנרגיה הסולאריתו/או שינויים בשוק  רגולציה

בו אשר עלולים לבטל ו/או להקטין את כדאיות הפעילות בתחום  או מיקרו כלכליים,

. כמו כן, הערכות שעל בסיסן נקבעה האסטרטגיה עשויות להתגלות כלא קבוצהפועלת ה

תבחן הנהלת  ,ו שהובאו בחשבון. במקרים כאמורנכונות או שונות באופן מהותי מאל

החברה את האסטרטגיה המפורטת לעיל ואת היעדים וזאת על מנת לבדוק את התאמתם 

 לשינויים עתידיים כאמור.

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .33

תוכניות לבצע פעולות החורגות ממהלך עסקיה הרגיל בשנה  אין קבוצהל, דוחה למועד .33.1

 הקרובה.

השלמת פיתוח אב טיפוס  להתמקד בעיקר בפעולות הבאות: קבוצהוונת הבכבין היתר,  .33.2

, ובכלל זה בחינת חלופות לצבע סולארי שהינו אחד מרכיבי תהסולארייריעה של ה

גיוס ההון  ;ותחילת שיווק ומכירה של הערכה השלמת פיתוח הערכה הסולארית ;היריעה

עם לקוחות עסקיים שרים יצירת ק; הפיתוחהמשך שלב המחקר והדרוש לחברה לצורך 

עם חברות וגופי  מחקר והפיתוחיצירת שיתופי פעולה בתחום העתידיים;  פוטנציאליים

 . R2Rעם יצרן פילמים  ; התקשרותמחקר מובילים בארץ ובעולם

לשנה הקרובה כוללת "מידע צופה פני עתיד",  הקבוצה באשר לצפי התפתחות החברההערכת 

ו/או עיכוב באיזה משלבי הפיתוח  השלמת המימון הנדרש ו/או כהגדרתו בחוק ניירות ערך. אי

שינויים טכנולוגיים ו/או פיתוח ושיווק של מוצרים מתחרים דומים ו/או יעילים יותר, עשויים 

המובאות לעיל. כמו כן, אין כל ודאות שהערכות אלו יתממשו באופן חלקי  החברהלשנות את הערכות 

יכולת להשפיע  לחברה, בין השאר, בגורמים חיצוניים שאין ותתלוי ןאו באופן מלא הואיל והינ

להשפיע עליהם מוגבלת, דוגמת קשיים שיווקיים ו/או טכנולוגיים,  החברהעליהם או שיכולת 

מידע חדש שיתקבל מבדיקות כמו כן, "ב. וכיוצהתפתחויות טכנולוגיות, תנאי השווקים הפיננסים 

אחד מהנ"ל כדוגמת אפשרויות גיוס ההון ו/או שינויי  ממשיכה לבצע ו/או שינויים בכל שהחברה

, עלולים לגרום לאי התממשות סולארפיינט חקיקה ו/או שינויי רגולציה אשר ישפיעו על פעילות

 או חלקן או להתממשותן באופן שונה. החברההערכות 
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 גורמי סיכון  .34

 סיכוני מאקרו 

 ימיתון ואי וודאות כלכלית בשוק הישראלי ו/או העולמ .34.1

בכלל ובשוק האנרגיה הסולארית  מיתון ואי וודאות כלכלית בשוק הישראלי ו/או העולמי

ייס הון נוסף הדרוש להמשך לגלרעה על יכולתה של החברה  עלולים להשפיע, בפרט

 .פעילות הקבוצה

 המצב הביטחוני והמדיני בישראל .34.2

ביכולתה של  עהפגיעשויה, בין היתר, להביא לבישראל החמרה במצב הביטחוני והמדיני 

 .ולשבש את פעילותה השוטפת הקבוצה לותלגייס הון נוסף הנדרש לפעי החברה

 סיכונים ענפיים

  רגולציה .34.3

, עשויים הקבוצהבתחום המחקר והפיתוח, וכן שיווק עתידי של מוצרי  קבוצההפעילות 

להיות כפופים בעתיד לפיקוח ולרגולציה של מכוני תקנים וחקיקה במדינות שונות. 

בדרישות כאמור  הקבוצהויים והתפתחויות בדרישות הרגולטוריות ו/או אי עמידה של שינ

ו/או לגרום  קבוצההעשויים לגרום להטלת מגבלות ו/או לעיכובים בפיתוח מוצרי 

 הוצאות מהותיות.  קבוצהלהפסקתו, וכן לגרום ל

 שינויים טכנולוגיים .34.4

 אשר תביאת טכנולוגית התפתחו תרחשהחברה מעריכה כי אם וכאשר ת, דוחה למועד

, הקבוצהבטכנולוגיה עדיפה על הטכנולוגיה אותה מפתחת  ליצירת אנרגיה סולארית

, והישארותה בתחום הקבוצהעשויה להיות לכך השפעה מהותית על עסקיה העתידיים של 

  העדיפה. ההפעילות תדרוש את היערכותה לייצור מוצרים בטכנולוגי

להשתלב באופן פשוט  עשויים עתידיים מהותיים ייםטכנולוג שינויים כי צופה החברה

פס ייצור שישמש אפשר שימוש באותו יתוכן  ,הקבוצהפרי פיתוחה של ת ובמערכיחסית 

 לייצור מוצריה, בשינויים המחוייבים.  קבוצהאת ה

 תלות בכח אדם מקצועי .34.5

וח כב, וכן גבוההברמת ידע, מקצועיות ומומחיות  נתבתחומה מתאפיי קבוצההפעילות 

אדם ניהולי איכותי בעל ניסיון ובקיאות בתחום האנרגיה הסולארית בכלל ובחומרים 

להמשיך בפיתוח מוצריה תלויה, בין השאר,  הקבוצהחליפיים לסיליקון בפרט. יכולתה של 

 .ביכולתה להמשיך ולהעסיק כוח אדם מיומן כאמור

 תחרות .34.6

מוצרים העשויים  מצד גורמים העוסקים במחקר ופיתוח חשופה לתחרות הקבוצה

 .לעיל 15סעיף  ו. לפרטים אודות תחרות ראהלהתחרות בעתיד במוצרי
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 לחברה ייחודייםסיכונים 

 עם לקוחות החברהאופן התקשרות  .34.7

בעתיד, לאחר מעבר עם לקוחותיה  ה, התקשרותהקבוצהשמפתחת לאור סוג המוצרים 

לקוחות  ירכשוהינה ככלל התקשרות חד פעמית, במסגרתה והמכירה, לשלב השיווק 

תלויה ביכולתה להתקשר עם לקוחות  קבוצהאת מוצריה. משכך, פעילות ה קבוצהה

 חדשים. 

 דליפת ידע לגורמים מתחרים .34.8

מחקר ופיתוח, פעילותה נסמכת על הידע  העובדה כי פעילות הקבוצה הינה לאור

. דליפת הידע האמור לגורמים מתחרים עשויה לסייע להאצהטכנולוגי הייחודי המפותח 

ובכך לפגוע במעמדה התחרותי  קבוצהלהם בפיתוח יכולות מקבילות ליכולותיה של ה

מתמודדת עם סיכון זה באמצעות הגנה על  הקבוצהוביכולתה לגייס לקוחות חדשים. 

עמה מאגרי המידע שלה באמצעות הרשאות גישה וכן דרישה מכל עובדיה להתקשר 

 בהסכמי סודיות.

 מקורות מימון .34.9

אינם בהיקף מספק על מנת להביא להשלמת  קבוצההמקורות המימון העומדים לרשות 

לייצור ושיווק מסחריים. אין כל ודאות כי יצלח בידי ומעבר  ההמחקר והפיתוח של מוצרי

לגייס מקורות מימון נוספים הנדרשים לשם ביצוע השלבים המתקדמים  קבוצהה

 ים של פיתוח מוצריה. וההכרחי

 תלות באנשי מפתח .34.10

 לעיל. 21, ראה סעיף לפרטים בדבר תלות באנשי מפתח

  קניין רוחני .34.11

נמצאים בשלבים  סולארפיינטרוב בקשות הפטנטים שהגישה  הדוחכמפורט לעיל, למועד 

שונים של תהליכי בדיקה ואישור. קיים סיכון כי הבקשות לרישום פטנט, כמפורט בסעיף 

לעיל, כולן או מקצתן, לא תתקבלנה מכל סיבה שהיא, ובכלל זה סיבות שאינן בשליטת  20

 . החברה

 נזילות .34.12

ואין לה מניבה פעילות עסקית עדיין  קבוצהשל העובדה שנכון ליום חתימת דוח זה אין לב

אין הכנסות כלשהן ומנגד  קבוצהל סיכון נזילות, שכןחשיפה ל לקבוצה, מוחשיים נכסים

המאפיינות חברה ציבורית, בהוצאות מחקר ופיתוח וכן  נושאת בהוצאות שוטפות חברהה

. החברההון החוזר של המניהול  נובעיםסיכוני נזילות  בהוצאות המימון של סולארפיינט.

ות תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבוי שהחברהסיכון נזילות הינו הסיכון 

  פיננסיות.
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 סיכום גורמי סיכון .34.13

פי השפעתם, לדעת -פי טיבם ועל-בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של הקבוצה על

 : הנהלת החברה, על הקבוצה

סוג 

 הסיכון
 גורמי הסיכון

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על הפעילות

 השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

סיכוני 

 מאקרו

ן ואי וודאות כלכלית מיתו

בשוק הישראלי ו/או 

 העולמי

+   

המצב הביטחוני והמדיני 

   + בישראל

סיכונים 

 ענפיים

   + רגולציה

  +  שינויים טכנולוגיים

 +   תלות בכח אדם מקצועי

 +   תחרות

סיכונים 

מיוחדים 

 לחברה

אופן התקשרות החברה עם 

 לקוחות
+   

דליפת ידע לגורמים 

 םמתחרי
 +  

 +   מקורות מימון

 +   תלות באנשי מפתח

  +  קניין רוחני

 +   סיכוני נזילות
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 'חלק ב

 אפולו פאוור בע"מ

 ענייני החברה בהדירקטוריון על מצדוח 

 2017בדצמבר  31 לשנה שנסתיימה ביום
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  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
 

דוח הדירקטוריון של להגיש את בזאת מתכבד "( החברה" או "אפולו פאוורבע"מ )" אפולו פאוורדירקטוריון 

 "(תקופת הדוח"להלן: ) 2017, בדצמבר 31לתקופה שהסתיימה ביום וקר את מצב ענייני החברה החברה הס

  .1970 -בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

( ומיידייםג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 5הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה  החברה

 במסגרת קטנים לתאגידים שניתנו ההקלות במסגרת"(. לתקנות התיקון)להלן: " 2014-"דהתשע)תיקון(, 

 כמפורט קטנים לתאגידים שאושרו ההקלות כל את לאמץ החברה דירקטוריון החליט, לתקנות התיקון

 על דוח לפרסם החובה )א( ביטול :זה ובכלל ,לחברה רלבנטיות( שתהיינה)או  שהן ככל, לתקנות בתיקון

 צירוף עם בקשר המהותיות סף )ב( העלאת ;הפנימית הבקרה על המבקר החשבון רואה ודוח ימיתהפנ הבקרה

; )ד( 40%-ל ביניים לדוחות מהותיות כלולות חברות דוחות של הצירוף סף העלאת; )ג( 20%-ל שווי הערכות

 ( )דוח גלאי(. לםניהו ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר)פרטים  בתקנות השנייה התוספת הוראות מיישום פטור

בהתאם כ"תאגיד קטן" החליט דירקטורון החברה, כי על אף ההקלה החלה על החברה  2018בינואר  2ביום 

, החל 2010-החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, תש"עב לתקנות 3לתקנה 

על  לאישורם על ידי הדירקטוריון,, קודם יאושרו הדוחות הכספיים של החברה 2017מהדוח התקופתי לשנת 

  ועדה לבחינת דוחות כספיים, שהרכבה זהה להרכב ועדות הביקורת והתגמול של החברה.הידי 

היא תדווח לפי  2017בינואר  01הודיעה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  2017במאי  04ביום 

 מתכונת דיווח חצי שנתית. 

   ., ככל שהן רלוונטיות לחברההנ"ללהלן יושמו ההקלות לעיל וי בזאת כי בדוח התקופת מובהר

 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 העסקית הוסביבת תיאור תמציתי של החברה .1.1

כחברה פרטית מוגבלת  1993באוקטובר  24החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום  .1.1.1

הפכה החברה  1998. בחודש אוגוסט בשם "אינוונטק חברה להשקעות בע"מ" במניות

מחברה פרטית לחברה ציבורית, ומאז מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 

, שונה שמה של החברה 2009בדצמבר  07ביום (. "הבורסה"אביב בע"מ )להלן: 

, שונה שם החברה ל"אור 2015בספטמבר  17ל"אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ", וביום 

שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי  2017באוקטובר  26ביום סיטי החזקות בע"מ". 

 "אפולו פאוור בע"מ".

וביום  לחברה, למינוי מפרק זמניוהוגשה בקשה לפירוק החברה  2014בפברואר  23ביום  .1.1.2

עם מינויו, פעל המפרק הזמני . לחברה מפרק זמניבית המשפט  מינה 2014במרץ  23

 קשר עם קבוצת משקיעים בהסדרשל החברה ובמסגרת זו הת הבורסאילמכירת השלד 

, הושלמה עסקה לרכישת 2015בפברואר  25ביום  ט.המשפ בית ידי-לע אושר אשר נושים

מגדלאור מקבוצת ענבל אור ידי גב' אור, במישרין ובעקיפין באמצעות -השליטה בחברה על

 , מידי קבוצת המשקיעים כאמור לעיל. בע"מ

"ד איתן ארז כמפרק הזמני לגב' אור מינה בית המשפט את עו 2016במרץ  24ביום  .1.1.3

, הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב 2016באוגוסט  1ולחברות בשליטתה וביום 

"( על פירוק החברות בשליטת גב' אור וכן הורה ביהמ"ש על מתן צו כינוס ביהמ"ש)"

המנהל לנכסי הגב' אור. לצורך כך, מינה ביהמ"ש את עו"ד איתן ארז כמנהל מיוחד לכך )"
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 "(. מיוחדה

הועברו מניות החברה להיסחר ברשימת השימור של הבורסה בשל  2016באפריל  10ביום  .1.1.4

אי עמידת החברה בכללי השימור הקבועים בתקנות הבורסה ובהנחיות על פיו, מאחר 

 ששווי החזקות הציבור במניות החברה נמוך מהשווי המזערי הנדרש.

, אישר ביהמ"ש את 2017בינואר  26 כפי שנמסר לחברה על ידי המנהל המיוחד, ביום .1.1.5

מכירת מניות גב' אור ומגדלאור בחברה, יחד עם זכותה של גב' אור בשטר הון צמית 

(, "פיור קפיטל"מ )להלן: "בע קפיטל פיור. איי.אי.שהונפק לה על ידי החברה, לחברת אל

 31ום לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מי .מיליון ש"ח 1.1בתמורה לסך של 

הושלמה עסקת  2017במרץ  08(. ביום 2017-01-009481)מספר אסמכתא  2017בינואר 

מכירת מניות השליטה בחברה לפיור קפיטל. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה 

 (.2017-01-019936)מספר אסמכתא  2017במרץ  09מיום 

ע"מ )להלן: סולארפיינט בחברת , התקשרה החברה עם 2017ביוני  20ביום  .1.1.6

, חברה פרטית הרשומה בישראל העוסקת במחקר ופיתוח )מו"פ( של ("סולארפיינט"

בהסכם טכנולוגיות לייצור חשמל מאנרגיית השמש, ועם חלק מבעלי מניות סולארפיינט, 

כ' לפקדות מס הכנסה. 103מיזוג מותנה על דרך של החלפת מניות ע"פ הוראות סעיף 

-2017)מספר אסמכתא  2017ביוני  22ידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראה דיווח מי

באוגוסט חתמו החברה, סולארפיינט ובעלי המניות בסולארפיינט  27ביום  (.01-063972

שהינם צד להסכם המיזוג על תיקון שני להסכם המיזוג. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי 

 (.2017-01-074374)מספר אסמכתא  2017באוגוסט  27של החברה מיום 

הגישה החברה בקשה להסדר בינה לבין בעלי מניותיה ונושיה לפי  2017ביולי  06ביום  .1.1.7

(. לפרטים נוספים ראה "הסדר הנושים")להלן:  1999 –לחוק החברות, תשנ"ט  350סעיף 

 (. 2017-01-071094)מספר אסמכתא  2017ביולי  06דיווח החברה מיום 

פט המחוזי את הסדר הנושים של החברה לפי אישר בית המש 2017באוגוסט  22ביום 

לחוק החברות ונתן לו תוקף של פסק דין. לפרטים נוספים ולנוסח פסק הדין  350סעיף 

 (.2017-01-073009)מספר אסמכתא  2017באוגוסט  22ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

הועברו הושלם הסכם המיזוג עם סולארפיינט אשר במסגרתו  2017באוקטובר  03ביום  .1.1.8

 4,035,569מהון המניות המונפק והנפרע של סולארפיינט כנגד הקצאה של  100%לחברה 

מניות רגילות של החברה לבעלי המניות של סולארפיינט. לפרטים נוספים ראה דיווח 

 (. 2017-01-087847)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  03מיידי של החברה מיום 

בורסה בבקשה לחידוש המסחר במניות החברה בעקבות השלמת המיזוג פנתה החברה ל .1.1.9

 2017באוקטובר  03ברשימה הראשית )לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 (. 2017-01-087997)מספר אסמכתא 

בתנאים לחידוש המסחר עומדת החברה הודיעה הבורסה כי  2017באוקטובר  10ביום 

הועברו ניירות הערך של  2017קטובר באו 15ברשימה הראשית של הבורסה והחל מיום 

החברה למסחר במסגרת הרשימה הראשית וכן שונה סיווגה הענפי של החברה מענף 

 קלינטק. –טכנולוגיה חברות מעטפת לענף  –השקעות 

תיאור עסקי  –לפרטים נוספים אודות החברה, התפתחות עסקיה ופעילותה ראו חלק א' לדוח התקופתי 

 החברה המצ"ב לדוח זה. 
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  ב כספימצ .2

ערוכים לפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים  2017בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

(International Financial Reporting Standards שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד )

-"תקני ה: )להלן( International Accounting Standard Boardהבינלאומי לתקינה בחשבונאות )

IFRS" ( וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע- 

2010  . 

 המצב הכספי .2.1

 

שהסתיימה  לשנה
בדצמבר  31ביום 

2017 

שהסתיימה  לשנה
בדצמבר  31ביום 

2016* 
 החברה הסברי

  "חש אלפי

 731 6,881 שוטפים נכסים
זומנים נובע בעיקר מהנפקת מניות הגידול ביתרת המ

 1.1.8כמתואר בסעיף במסגרת עסקת המיזוג ואופציות 
יתרות חובה 

  - 57 לזמן ארוך

  33 43 נטו, קבוע רכוש
  764 6,981 נכסים"כ סה

 התחייבויות
    :שוטפות

ספקים ונותני 
 שירותים

54 -  

הלוואות מבעל 
 379 - מניות

בלה הלוואות נוספות במהלך תקופת הדיווח החברה קי
 16אלפי ש"ח. בתאריך  902מבעלי מניות ואחרים בסך 

, לאחר השלמת עסקת המיזוג נפרעו 2017באוקטובר 
 כלל ההלוואות.

 ויתרות זכאים
 243 1,089 זכות

מגידול במצבת העובדים נובע הגידול ביתרת הזכאים 
 ובהתחייבויות בגינם ובגידול בהוצאות לשלם.

"כ סה
  622 1,143 התחייבויות

הגידול בהון העצמי נובע מביצוע הנפקת מניות  142 5,838 עצמי הון
 1.1.8כאמור בסעיף במסגרת עסקת המיזוג ואופציות 

 .ג. לדוחות הכספיים1הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך ראה ביאור *
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  תוצאות הפעילות )באלפי ש"ח( .2.2

 

מו החודשים שהסתיי 6-ל 
 ביום

 31שהסתיימה ביום  לשנה
 בדצמבר

 החברה הסברי

 בדצמבר 31 2017 ביוני 30 
2017 

2017 2016* 

החברה מצויה בשלבי מחקר ופיתוח וטרם החלה  - - - - הכנסות סך
 במכירות של מוצריה

הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח נובע מגידול  986 2,495 1,305 1,190 ופיתוח מחקר הוצאות
העובדים והיועצים לטובת פעילות מחקר במצבת 

ופיתוח. הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע 
מגידול בהוצאות הייעוץ בשל כניסת סולארפיינט 

 לבורסה, וכן מגידול במצבת העובדים.  

 הנהלה הוצאות
 וכלליות

304 676 980 324 

  4 - - - הוצאות אחרות
  1,314 3,475 1,981 1,494 הוצאות סך

  (1,314) (3,475) (1,981) (1,494) מפעולותפסד ה
הוצאות רישום 

 למסחר
הוצאות בגין רישום למסחר נובעות מהוצאות יעוץ  - 14,337 14,337 -

ואחרות הקשורות לרישום למסחר בספרי החברה 
אלפי ש"ח  1,281ובספרי סולארפיינט בסך 

 18,097בתוספת שווי החברה בסמוך למיזוג בסך 
ניכוי ההון העצמי של החברה ליום אלפי ש"ח ב

 אלפי ש"ח 5,041הרכישה בסך 
)הוצאות(  הכנסות

 מימון, נטו
הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מהפחתת  20 182 109 73

 נכיון בגין הלוואות מבעלי מניות ואחרים
 לפני)הפסד(  רווח

 הכנסה על מיסים
(1,567) (16,427) (17,994) (1,334)  

 עליסים )מ מס הטבת
 (הכנסה

- - - -  

  (1,334) (17,994) (16,427) (1,567) לתקופה)הפסד(  רווח
 -למניה)הפסד(  רווח

 "חש
(0.39) (2.60) (3.46) (0.33)  

 .ג. לדוחות הכספיים.1הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך, ראה ביאור *

 

  ומקורות מימון נזילותתזרים מזומנים,  .2.3

 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 בדצמבר

 החברה הסברי

2017 2016* 
הגידול נובע מגידול במצבת העובדים והיועצים  (1,800) (3,558) שוטפת מפעילות מזומנים תזרים

לטובת פעילות מחקר ופיתוח ולטובת הוצאות 
, ומהוצאות עסקת המיזוג הנהלה וכלליות

 במזומן
  (28) 28 השקעה מפעילות מזומנים תזרים

מזומנים מפעילות מימון נבעו מהנפקת מניות  779 10,012 מימון מפעילות מזומנים תזרים
כמפורט  במסגרת עסקת המיזוג ואופציות

, מקבלת ופרעון הלוואות מבעלי 1.1.8בסעיף 
 מענק ממשלתי תומקבל ,מניות ואחרים

 חות הכספיים..ג. לדו1הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך, ראה ביאור *

 

 .מקורות המימון של החברה הינם הונה העצמינכון למועד דוח זה, 

ולמועד הדוח החברה לא נטלה הלוואות מתאגידים בנקאיים ו/או חוץ  2017בדצמבר  31ליום 

 . בנקאיים ואין לה מסגרות אשראי מתאגידים בנקאיים

 

 אירועים חריגים או חד פעמיים .2.4

ק א' לדוח תקופתי זה )תיאור עסקי התאגיד( לא אירעו אירועים למעט האירועים המפורטים בפר

 חריגים או חד פעמיים בתקופת הדוח.

 



  

 6-ב

 

 אירועים העשויים להצביע על קשיים כספיים .2.5

בהיקף אינם אלפי ש"ח,  9,336להערכת הנהלת החברה גיוסי ההון שבוצעו על ידי החברה בסך של 

בו ת, לרבות המשך הליך המחקר והפיתוח וכניותיה העסקיותלממש את חברה המאפשר למספק 

מלוא עוסקת החברה והתחלת ייצור ושיווק המוצרים המפותחים על ידה. על מנת לממש את 

הנהלת החברה בוחנת אפשרויות  , ועל כן, החברה תידרש לביצוע גיוסי הון נוספיםתוכניותיה

 פרטיות.  לגיוס מקורות נוספים, בין היתר באמצעות מענקים ממשלתיים והקצאות

 

 הסבר לנושאים שאליהם הפנה רו"ח של התאגיד תשומת לב בחוות דעתו על הדוחות הכספיים .2.6

ספקות לעיל, רואה החשבון של החברה הפנה את תשומת הלב ל 2.5לאור האמור בסעיף 

משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי, ללא גיוס מקורות ההון הנוספים. כמו כן, 

הופקו תחת  2017של החברה לשנת  כספייםהדוחות שה כךשבון את תשומת הלב להפנה רואה הח

. לפיכך, סולארפיינטשם החברה, אך טופלו מבחינה חשבונאית כהמשך הדוחות הכספיים של 

מספרי ההשוואה המוצגים בדוחות כספיים אלה הוצגו מחדש ומשקפים את מצבה הכספי 

בדבר מצבה הכספי של החברה ולגבי הטיפול  סולארפיינט. לפירוטותוצאות פעולותיה של 

 לדוחות הכספיים.  1החשבונאי ברכישה במהופך ראה ביאור 

 

 רכישות עצמיות .2.7

לחברה אין תוכניות רכישה עצמית של ניירות ערך של החברה, כהגדרת המונח "רכישה" בתקנה 

צמית כאמור ()ט( לתקנות. בתקופת הדוח ולמועד דוח זה לחברה אין תכנית רכישה ע2)ב()10

 בתוקף ולא דיווחה על תכניות לרכישה עצמית כאמור.

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .3

לדוחות הכספיים של  17לאירועים שאירעו לאחר תקופת הדוח המוזכרים בדוחות הכספיים, ראו ביאור 

 . 2017בדצמבר  31החברה ליום 

 

 מדיניות התאגיד למתן תרומות .4

רה, החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם בהתאם לתקנון ההתאגדות של החב

 התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים, וזאת על פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה. 

 נכון למועד דוח זה אין לחברה מדיניות למתן תרומות. 

 החברה לא תרמה כספים כלשהם.  2017נכון למועד דוח זה ובמהלך שנת 

 

 י שוק ודרכי ניהולםחשיפה לסיכונ .5

 האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה .5.1

גב' אסתר וסטרייך הינה האחראית והממונה על ניהול סיכוני החברה והינה כפופה לדירקטוריון 

החברה. לפרטים נוספים אודות גב' אסתר וסטרייך, לרבות השכלתה וניסיונה, ראה פרטים 

 התאגיד( לדוח תקופתי זה.  ד' )פרטים נוספים על בפרקא' 26במסגרת תקנה 

 תיאור סיכוני השוק .5.2

הושלם הסכם המיזוג עם סולארפיינט ולאור  2017באוקטובר  03בשל העובדה כי רק ביום 

דירקטוריון החברה הנחה את האחראית והממונה על השינויים הרבים שחלו בחברה תקופה זו, 
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ניהול סיכוני החברה לבחון מהם סיכוני השוק החלים על החברה, אם בכלל, והאם יש צורך בהכנת 

 תכנית לניהול סיכונים בחברה. 

 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .5.3

ון החברה בהתאם לתנאי מדיניות החברה בנוגע לאופן ניהול סיכוני השוק נקבעת על ידי דירקטורי

השוק, אשר כאמור למועד הדוח עודנה מתגבשת ומתהווה בהתאם לשוק. הממונה על ניהול 

שוטף אחר פעילות החברה. נכון למועד הדוח, לא נקבעה חלוקה והיקף הסיכונים תבצע מעקב 

סמכות ולא התקבלה כל החלטה על ידי דירקטוריון החברה על אופן ניהול סיכוני השוק של 

 החברה מלבד מינויה של אחראית על ניהול סיכוני השוק.

 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק .5.4

ך בנוגע לניהול סיכוני השוק קבל דיווח אחת לתקופה בהתאם לצורדירקטוריון החברה מ

 מהאחראית על ניהול סיכוני השוק בחברה.

 

 דעת חוות לרבות שווי הערכת סבבסי שהונחו והתחזיות האומדנים ההנחות בין משמעותיים פערים .6

 בפועל אלה של התממשותם ובין, מקצועית

 קריטיים חשבונאים באומדנים שימוש

( והוראות תקנות IFRSהכנת הדוחות הכספיים של החברה, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

מדנים ולהניח , דורשת מהנהלת החברה לערוך או2010 -ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

לדוחות  1הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים, לפרטים נוספים ראה ביאור 

 הכספיים המאוחדים של החברה.

 מבחני רגישות

אינם מוצגים, מאחר שאין בהם להוסיף מידע רלוונטי לאור השינויים הדוח  ותמבחני הרגישות לתקופ

  .ורסאי ומצבה למועד דוח זהשל החברה, הפיכתה לשלד ב בפעילותה

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .7

בהתאם לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל 

(, קבע דירקטוריון החברה ביום "תקנות מומחיות חשבונאית")להלן:  2005 –כשירות מקצועית(, תשס"ו 

כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון בעלי מומחיות חשבונאית  2014ר בנובמב 30

 דירקטורים.  2ופיננסית יעמוד על 

למועד הדוח התקופתי עומדת החברה במספר המזערי שנקבע כאמור. לאחר הערכת השכלתם, ניסיונם, 

כספיים, חברי הדירקטוריון  כישוריהם וידיעותיהם של חברי הדיקטוריון בנושאים חשבונאיים ודוחות

הינם ה"ה יצחק שרם, ליאור וידר וורד  אותם רואה הדירקטוריון כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

 אביו.-רז

בפרק ד' )פרטים נוספים על  26לפרטים נוספים אודות דירקטורים אלו ראו פרטים במסגרת תקנה 

 התאגיד( לדוח תקופתי זה.

 

 דירקטורים בלתי תלויים  .8

החברה לא כללה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים אשר נכון למועד דוח זה 

 חוק החברות(.ל)ה(  219יכהנו מעת לעת בדירקטוריון החברה )כהגדרת מונח זה בסעיף 

סווג כדירקטור בלתי ממר ליאור וידר  רים החיצוניים,ודירקטשני ה, פרט לכי נכון למועד הדוח ,יצוין
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 י. תלו

 

 של החברה מימבקר הפניפרטים אודות ה .9

 : מר רון מלניק.שם המבקר הפנימי .9.1

 .2014בנובמבר  30: תאריך תחילת כהונה

)א( לחוק הביקורת 3המבקר הפנימי עומד בכל התנאים הקבועים בסעיף : כישורים וכשירות לתפקיד

החברה, המבקר הפנימי  . למיטב ידיעת"(חוק הביקורת הפנימית"להלן: ) 1992 –הפנימית, התשנ"ב 

לחוק הביקורת הפנימית. למיטב  8)ב( לחוק החברות, ובהוראות סעיף 146עומד בהוראות סעיף 

. למיטב אליהאו של גוף קשור  החברהידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של 

או עם גוף חברה הידיעת החברה, למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים מכל סוג שהוא עם 

המבקר הפנימי נותן שירותים חיצוניים לחברה הוא בעל משרד עצמאי לשירותי הנהלת  .אליהקשור 

 חשבונות וראית חשבון.

מינויו של המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון  :המבקר הפנימי דרך מינוי .9.2

שבונאות( וניסיונו, ולאחר התרשמות בכלכלה וח BAלאחר בחינה של השכלתו של המבקר הפנימי )

נמצא מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה, בין  רון מלניקמר  הנהלת החברה וועדת הביקורת.

 היתר בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה. 

מר החברה, דירקטוריון יו"ר הינו הממונה על המבקר הפנימי  :זהות הממונה על המבקר הפנימי .9.3

  .יצחק שרם

 : ב הביקורת השנתיהיקף תקצי .9.4

 "ח(ש) תגמול עצמו בתאגיד שעות' מס

37 7,400 

 

תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה שנתית, והיא מוצגת בפני ועדת הביקורת  :תכנית העבודה .9.5

לפי תוכנית העבודה שאישרה הועדה. תוכן תוכנית העבודה נקבעת על ידי המבקר הפנימי ונדונה 

 2017בשנת הוועדה אשר יכולים לשנות ו/או להעיר לתוכנית העבודה.  בועדת הביקורת על ידי חברי

נערך דוח ביקורת אחד שבדק את התקיימות התנאים המתלים של עסקת המיזוג עם סולארפיינט. 

 . 2018החברה פועלת על מנת לאשר תכנית עבודה לשנת 

 ף ומורכבות פעילותה. תכנית העבודה כאמור תיקבע, בין היתר, בהתחשב בסוג החברה, גודלה, היק

על פי הודעת המבקר הפנימי, הביקורת נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית  :עריכת הביקורת .9.6

המקובלים בארץ ובעולם ובהתאם להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית, חוק הביקורת 

מידתו בתקנים הפנימית וחוק החברות. הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר ע

  המקצועיים לפיהם הוא עורך את הביקורת.

הפנימי גישה מלאה בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים  למבקר :גישה למידע .9.7

למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית  .הפנימית הביקורת לחוק 9 סעיף לפיהכספיים לצורך הביקורת 

  .כספייםלמערכות מידע של החברה, לרבות נתונים 

 מנכ"לליו"ר דירקטוריון החברה, דוח הביקורת הפנימית מוגש בכתב  :דין וחשבון המבקר הפנימי .9.8

לא התקיים דיון בדוחות ביקורת בוועדת  2017במהלך שנת  .החברה וחברי וועדת הביקורת

 התקיים דיון בועדת הביקורת בדוח הביקורת שהוגש על 2018במרס  26ביום  הביקורת של החברה. 

בנוגע להתקיימות התנאים המתלים של עסקת המיזוג  2017ידי המבקר הפנימי ואשר נערך בשנת 



  

 9-ב

 

  עם סולארפיינט.

ש"ח  200תגמול בגובה ל זכאיהמבקר הפנימי  :הפנימי המבקר פעילות את הדירקטוריון הערכת .9.9

 הפנימי.  בתוספת מע"מ לשעה, על פי מסגרת השעות שתיקבע מראש על ידי וועדת הביקורת והמבקר 

 הפעילות ורציפות אופי, היקף, הפנימי המבקר כישורי, הביקורת וועדת החברה דירקטוריון להערכת

 מטרות את להגשים כדי בהם ויש העניין בנסיבות סבירים הינם, הפנימי המבקר של העבודה ותכנית

  .החברה של הפנימית הביקורת

 שיקול בהפעלת לפגוע או להשפיע בכדי מיהפני המבקר בתגמול אין, החברה דירקטוריון להערכת

 .הפנימי המבקר של המקצועי דעתו

 

 גילוי בדבר המבקר החיצוני .10

 : משרד שטראוס לזר ושות'.שם רואה החשבון המבקר .10.1

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את  2017במאי  18ביום  להלן 10.3כאמור בסעיף 

' כרואי החשבון המבקרים של החברה, חלף משרד רו"ח מינויו של משרד רו"ח שטראוס לזר ושות

, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית של בעלי מניות שטיינמץ, עמינח ושות'

  החברה. 

להלן פירוט השכר בעד שירותי הביקורת, שירותים  רואי החשבון של החברה:טרחה שכר  .10.2

סולארפיינט הושקעו במתן השירותים לחברה ולהקשורים בביקורת ושירותי מס, ושעות העבודה ש

 : 2017בשנת 

 ואחרים  שירותים ושירותי מס ביקורת שירותי 
שכר באלפי  

 ש"ח
שכר באלפי  שעות עבודה

 ש"ח
 שעות עבודה

 330 158 1,220 264 2017 שנת
 21 12 487 90 2016 שנת

 

רקטוריון החברה לקבוע את אסיפת בעלי המניות שאישרה את מינוי רו"ח המבקר הסמיכה את די

כי לאור הערכת היקף עבודת הביקורת שנדרשה, ובהתאם  סבור דירקטוריון החברהשכרו. 

להשוואת שכר טרחת רואי חשבון חיצוניים בחברות ציבוריות הדומות לחברה בכל הקשור לסוגן, 

ח המבקר "רו של הטרחה שכרומקובל.  סבירגודלן, היקף ומורכבות פעילותן הרי שהשכר הינו 

נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הנדרשות בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה 

 ומו"מ בינו לבין הנהלת החברה. 

 החלפת רו"ח מבקר .10.3

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לא לחדש לתקופה נוספת את  2017במאי  18ביום 

כרואה החשבון המבקר  טיינמץ, עמינח ושות'שכהונת רואה החשבון המבקר, משרד רואה חשבון 

של החברה ואת מינויו של משרד שטראוס לזר ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. 

לעמדת ועדת הביקורת בפני האסיפה הכללית לעניין אי חידוש כהונתו של רואה החשבון המבקר 

יבות מקובלות וסבירות שאין הינה כי אי חידוש הכהונה לאור החלפת השליטה בחברה נעשה בנס

בהן כדי לעורר חשש לפגיעה בפעילות השוטפת של החברה או בעריכת הביקורת על דוחותיה 

)מספר אסמכתא  2017במאי  11העתידיים. לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית מיום 

( בדבר 2017-01-050928)מספר אסמכתא  2017במאי  18( וכן דיווח החברה מיום 2017-01-039544

 תוצאות האסיפה הכללית.
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 ין ולנושאי משרה בכירהיתגמולים לבעלי ענ .11

אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול חדשה  2017 אוגוסטב 17 יוםב :תגמול מדיניות

לתוקף במועד ההשלמה של עסקת המיזוג עם סולארפיינט ותהיה  נכנסה, אשר בחברה לנושאי המשרה

. לפרטים נוספים אודות 2017באוקטובר  3, קרי מיום שלוש שנים ממועד ההשלמה כאמורבתוקף למשך 

 2017 באוגוסט 14של החברה מיום  מיידימדיניות התגמול הקיימת בחברה נכון למועד דוח זה ראה דיווח 

 (.2017-01-070375)מספר אסמכתא 

לפרק ד' )פרטים  21אה תקנה ר התגמולים שניתנו לנושאי המשרה בשנת הדוח אודותנוספים  לפרטים

 נוספים על התאגיד( לדו"ח תקופתי זה. 

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים .12

 הנו דירקטוריון החברה.  הכספיים הדוחות של העל בקרת עלבחברה אשר מופקד  האורגן

לדוח  26חלק ד' תקנה  ראהחברי הדירקטוריון  שלבדבר הכשרתם, השכלתם, ניסיונם והידע  לפירוט

 . 2017ופתי השנתי של החברה לשנת התק

ב 3, על אף שחל על החברה הפטור הקבוע בתקנה 2018בינואר  2על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 

)להלן:  2010-לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, תש"ע

שור הדוחות הכספיים של החברה בועדה יתקיים דיון באי 2017"(, החל מהדוח התקופתי לשנת התקנות"

( קודם לדיון בדירקטוריון.  ועדת המאזן של החברה מונתה "ועדת מאזן"לבחינת דוחות כספיים )להלן: 

)ב( לתקנות קבע הדירקטוריון כי 3, ובהתאם לתקנה 2018בינואר  2על ידי הדירקטוריון בישיבתו מיום 

. לפיכך, חברי הוועדה הינם הדירקטורים החיצוניים ועדת הביקורת של החברה תשמש גם כועדת מאזן

 אביו( וכן הדירקטור הבלתי תלוי מר ליאור וידר. -)מר זיו ארז והגב' ורד רז

 . אביו-הגב' ורד רז תהליו"ר הועדה מונ

 .2017לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  26לפרטים בדבר חברי הועדה ראה תקנה 

 

הדירקטוריון, מועברת טיוטת ו ועדת המאזןשל החברה על ידי במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים 

 ועדת המאזן, לעיונם של חברי "(טיוטת הדוחוהדוחות הנלווים להם )להלן: "הדוחות הכספיים 

 ועדת המאזןלאישור הדוחות הכספיים. חברי ישיבת ועדת המאזן ימים לפני מועד  מספרהדירקטוריון, ו

להנהלת החברה ולרואי החשבון החיצוניים של החברה לקבלת  ,רךבמידת הצו ,הדירקטוריון פוניםו

בכפוף ובהתאם להמלצות ועדת המאזן לדירקטוריון בקשר עם הבהרות ותיקונים לדוחות הכספיים. 

במהלך ישיבת הדירקטוריון הדוחות הכספיים, דירקטוריון החברה מתכנס לאישור הדוחות הכספיים. 

כספי ותזרים המזומנים של החברה ומוצגים נתונים על פעילות נסקרות התוצאות הכספיות, המצב ה

השוואה לתקופות קודמות. מתקיים דיון במהלכו משיבים הנהלת החברה ורואי החשבון ך ותהחברה 

לאחר הדיון  .לגבי סוגיות העולות בקשר לדוחות הכספיים לשאלות הדירקטורים החיצוניים של החברה

 .דוחות הכספייםכאמור, מתקיימת הצבעה לאישור ה

 31התקיימה ישיבת ועדת מאזן בה נדונו דוחותיה הכספיים של החברה ליום  2018במרס  26ביום 

. חברי הועדה בחנו את ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, את 2017בדצמבר 

גרת הדוחות הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ואת שלמות ונאותות הגילוי אשר ניתן במס

הכספיים. רואה החשבון המבקר סקר בפני חברי הועדה את המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול 
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החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של החברה. כמו כן, דנה הועדה בהערכות ואומדנים ששימשו 

 להכנת הדוחות הכספיים ועליהם נסמכים הנתונים בדוחות הכספיים. 

. פרט לחברי הועדה ליאו וידרומר  אביו-ורד רז, גב' זיו ארזפו כל חברי הועדה: מר בישיבת הועדה השתת

הכספים של החברה, וכן נציגים של רואה החשבון המבקר סמנכ"ל  -אסתר וסטרייךנכחו בישיבה רו"ח 

 ושל היועץ המשפטי של החברה.

שור הדוחות הכספיים. הועדה העבירה הועדה לדירקטוריון את המלצותיה לעניין אי  2018במרס  26ביום 

 .2017בדצמבר  31החליטה להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר את דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

דנו חברי הדירקטוריון בדוחותיה הכספיים   2018במרס  26בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 

רי הדירקטוריון את ההערכות של החברה לאור המלצות ועדת המאזן. במסגרת הישיבה בחנו חב

והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות 

כספים של החברה ורו"ח המבקר של סמנכ"ל הונאותות הגילוי אשר ניתן במסגרת הדוחות הכספיים, 

והטיפול החשבונאי שיושם  החברה סקרו בפני חברי הדירקטוריון את המדיניות החשבונאית שאומצה

 ואה החשבוןחברי הדירקטוריון, וכן רכל בעניינים מהותיים של התאגיד. בישיבת הדירקטוריון השתתפו 

. בעקבות מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים, מבקר הפנים של החברה וכן יועציה המשפטיים המבקר,

לצות הועדה ואישר את הדוח הדיון, ועל סמך הנתונים שהוצגו, אימץ דירקטוריון החברה את המ

 . 2017בדצמבר  31, הכולל את הדוחות הכספיים של החברה ליום 2017התקופתי של החברה לשנת 

 .החברה של לקידומה תרומתם על ולמנהליה החברה לעובדי מודה החברה דירקטוריון

 

 

   

 עודד רוזנברג 

 מנכ"ל ודירקטור

 יצחק שרם 

 יו"ר הדירקטוריון

 2018במרס  26
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  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
  

  מ"אפולו פאוור בע
  
  
  

 31 מיםהחברה) לי -(להלן  מ"אפולו פאוור בעשל  על המצב הכספיהמצורפים המאוחדים הדוחות ביקרנו את 

כל אחת ל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים הכוללרווח העל המאוחדים  דוחותואת ה 2016 -ו 2017בדצמבר 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון . 2017בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

  ו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.וההנהלה של החברה. אחריותנ

  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. על1973-(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

ה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה במטרה להשיג מיד

מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

 החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת

  נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי , הנ"ל משקפים באופן נאותהמאוחדים לדעתנו, הדוחות הכספיים 

ן , השינויים בהוןהפעולותיואת תוצאות  2016 -ו 2017בדצמבר  31 מיםליוהחברה המאוחדת שלה של החברה 

בהתאם לתקני  2017בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום כל אחת ל ןשלהותזרימי המזומנים 

  .2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע (IFRS)דיווח כספי בינלאומיים 

  

לדוחות הכספיים בדבר .ד. 1 ר בבאורמבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמו

והתלות שלה במימוש תכניות ההנהלה לגיוס מקורות מימון לצורך המשך פעילותה מצבה הכספי של החברה 

, .ד.1 המפורטים בבאור. גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים יעדיה הטכנולוגיים והעסקייםבמלוא ה תועמיד

מה של החברה כעסק חי. בדוחות הכספיים לא נכללו כל מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיו

התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך 

  לפעול כעסק חי.ו

  

לדוחות הכספיים בדבר הצגה מחדש של מספרי  .ג.1 וסף, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאורנב

  לשקף בהם למפרע יישום טיפול חשבונאי של רכישה במהופך.ההשוואה על מנת 

  

  

  
  

  שטראוס לזר ושות'
  רואי חשבון

  2018במרץ  26 אביב,-תל
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  על המצב הכספימאוחדים דוחות 
  
  
  

             בדצמבר 31                    

  (*) 2  0  1  6    2  0  1  7  באור  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

        ים שוטפיםנכס

  259     6,741     3  מזומנים ושווי מזומנים  

  86     30     .ג.9  פקדונות בתאגידים בנקאיים  

       386          110     4  חייבים ויתרות חובה  

       6,881     731  

       --------     --------  

        נכסים שאינם שוטפים

      --                 57       רוךיתרות חובה לזמן א  

         33            43       רכוש קבוע  

       100     33  

       --------     --------  

       6,981     764  

       ====     ====  

        

        התחייבויות שוטפות

  --         54       ספקים ונותני שירותים  

  379     --         5  מבעל מניות ותהלווא  

        243        1,089     7  זכאים ויתרות זכות  

       1,143     622  

       --------     --------  

      10  הון

  --         --           הון מניות  

  3,631     24,815       פרמיה  

  186     3       קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות  

  --         2,535       כתבי אופציה  

  40     194       קרנות הון אחרות  

   )3,715(     )21,709(      יתרת הפסד  

       5,838     142  

       --------     --------  

       6,981     764  

       ====     ====  

  .ג.1 ראה באור -(*)  הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך 
  
  
 

          
  אסתר וסטרייך    עודד רוזנברג    יצחק שרם

  סמנכ"ל כספים    נכ"ל ודירקטורמ   יו"ר הדירקטוריון
          

  
                  2018במרץ  26              

  תאריך אישור הדוחות הכספיים
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  על הרווח הכולל מאוחדים דוחות
  
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום    

                         בדצמבר 31                                        

    7  1  0  2    6  1  0  2 (*)    5  1  0  2 (*)  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור  

          

  1,449     986     2,495     .א.11  הוצאות מחקר ופיתוח

          

  343     324     980     .ב.11  הוצאות הנהלה וכלליות

          

       --                  4          --           הוצאות אחרות

          

  )1,792(    )1,314(    )3,475(      הפסד מפעולות  

          

  --         --         14,337       הוצאות רישום למסחר

          

  31     2          --         .ג.11  הכנסות מימון

          

            5             22            182     .ד.11  הוצאות מימון

          

  )1,766(    )1,334(    )17,994(      הפסד  

          

       --              --              --           רווח כולל אחר

          

  )1,766(    )1,334(    )17,994(      סה"כ הפסד כולל  

       =====     =====     =====  

          

  )0.53(    )0.33(    )3.46(    13  הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

       =====     =====     =====  

          

  
  

  .ג.1 ראה באור -(*)  הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך 
  
  
  
  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.באורה
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  הוןעל השינויים במאוחדים  ותדוח
  
  

  

  

          קרן בגין      

    יתרת  קרנות הון    תשלום עסקאות      

  סה"כ הון  הפסד  אחרות  כתבי אופציה  מבוסס מניות  פרמיה  הון מניות  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

                

                2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  142     )3,715(    40     --          186     3,631      --         2017בינואר  1יתרה ליום 

  --            --             --         --        --         --         (*)   --         איחוד הון

  4,980         --         )2,536(    2,536     --         4,980     (*)   --         הנפקת הון מניות וכתבי אופציה

  18,097         --         2,536     --        --         15,561     --         השפעת עסקת רכישת שלד בורסאי

  450         --             --         --        )183(    633     --         תשלום מבוסס מניות

  154         --         154     --        --         --         --         הטבה הונית מעסקאות עם בעלי מניות

  9         --             --         )1(    --         10     (*)   --         מימוש כתבי אופציה להון מניות

  )17,994(    )17,994(        --             --              --              --             --         הפסד

                

  5,838     )21,709(    194     2,535     3     24,815     --         2017בדצמבר  31יתרה ליום   

     ====     ====     ====     ====     ====     ====     ====  

                

  
  

  (*) מניות ללא ע.נ.
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  הוןעל השינויים במאוחדים  ותדוח
  
  

  

        קרן בגין      

    יתרת  קרנות הון  עסקאות תשלום      

  סה"כ הון  הפסד  אחרות  מבוסס מניות  פרמיה  הון מניות  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  

              (**) 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  1,327     )2,450(    1     145     3,631     --         2016בינואר  1יתרה ליום 

  110     69         --         41     --         --         תשלום מבוסס מניות

         39         --               39        --              --             --         לי מניותהטבה הונית מעסקאות עם בע

  )1,334(    )1,334(        --             --              --             --         הפסד

              

  142     )3,715(    40     186     3,631     --         2016בדצמבר  31יתרה ליום   

     ====     ====     ====     ====     ====     ====  

              

              (**) 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  452     )684(    1     35     1,100     --         2015בינואר  1יתרה ליום 

  110     --             --         110     --         --         תשלום מבוסס מניות

  --        --             --         --         --         (*)     --         המרת הלוואה מבעל שליטה למניות

    2,531         --             --             --           2,531     (*)     --         הנפקת הון מניות

   )1,766(    )1,766(        --             --              --              --         הפסד

              

  1,327     )2,450(    1     145     3,631     --         2015ר בדצמב 31יתרה ליום   

     ====     ====     ====     ====     ====     ====  

              

  מניות ללא ע.נ.  (*) 
  

  .ג.1 ראה באור -הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך   (**)
  

  

  ם.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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  מ"בעאפולו פאוור 
  

  על תזרימי המזומניםמאוחדים ות דוח
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  7  1  0  2  6  1  0  2 (*)  5  1  0  2 (*)  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
  )1,766(    )1,334(    )17,994(    הפסד

        
        המזומנים מפעילות שוטפת:זרימי להצגת תהתאמות הדרושות 

        
        התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

        
  12     17     18     פחת

  --         --         13,056     סכומים שנזקפו כהוצאות רישום למסחר
  --         18     175     שערוך הלוואות מבעל מניות ואחרים

  )100(    )748(    --         יפת מענקים ממשלתיים להוצאות מחקר ופיתוחזק
  110     110     450     תשלום מבוסס מניות

        
        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

        
  )11(    40     84     ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה

  --         --         21     עליה בספקים ונותני שירותים
           1            97           632     זכאים ויתרות זכותעליה ב

        
  )1,754(    )1,800(    )3,558(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת  
     -------     -------     -------  
        

        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  )41(    )17(    )28(    רכישת רכוש קבוע

        )75(          )11(            56     ים בנקאייםירידה (עליה) בפקדונות בתאגיד
        
        מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה  
  )116(    )28(    28     (ששימשו לפעילות השקעה)    
     -------     -------     -------  
        

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  --         --         5,061     השפעת עסקת רכישת שלד בורסאי (נספח ב')

  2,531     --         4,980     הנפקת הון מניות
  --         400     902     אחריםו מבעל מניות ותקבלת הלווא

  --         --         )1,302(    פרעון הלוואות מבעל מניות ואחרים
       100          379     362     קבלת מענקים ממשלתיים

      --             --                   9     להון מניות מימוש כתבי אופציה
        
  2,631     779     10,012     מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון  
     -------     -------     -------  
        

  761     )1,049(    6,482     עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים  
        

       547       1,308          259     השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
        
  1,308     259     6,741     שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה  
     ====     ====     ====  
        

  .ג. 1 ראה באור -(*)  הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך 
  
  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.באורה
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  (המשך) ים על תזרימי המזומניםות מאוחדדוח
  
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  7  1  0  2  6  1  0  2 (*)  5  1  0  2 (*)  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

        השפעת עסקת רכישת שלד בורסאי  -  נספח

        

  --         --         20     הון חוזר (למעט מזומנים)גרעון ב

  --         --         18,097     השפעת העסקה על ההון

      --             --         )13,056(    הוצאות רישום למסחר

     5,061         --         --  

     ====     ====     ====  

  

  

  

  

  
  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  ים לדוחות הכספייםבאור

  
  

  כ ל ל י   -   1באור 
  

 תאור כללי של החברה ופעילותה  א.

  

והינה חברה ציבורית  1993באוקטובר  24התאגדה בישראל ביום החברה)  -אפולו פאוור בע"מ (להלן 

, 7הקדמה ה הינה . כתובתה הרשמית של החבר1998הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 

  יקנעם עלית.

  

לא היתה לחברה פעילות עסקית ממשית והיא היוותה  2017באוקטובר  3ועד ליום  2016באפריל  10מיום 

להלן) עוסקת החברה, באמצעות  משנה ג'החל ממועד השלמת עסקת המיזוג (ראה סעיף "שלד בורסאי". 

ופתרונות בכל תחומי קר ופיתוח של טכנולוגיות במח ,סולארפיינט) -סולארפיינט בע"מ (להלן  ,חברת הבת

המעטפת של המערכת הסולארית, לרבות אמצעי ייצור, אגירה, בקרה, שליטה וסליקה המתאימים לשווקים 

שונים. המוצר העיקרי אותו מפתחת סולארפיינט הינו יריעות סולאריות, המיועדות להפוך כל משטח תחת 

הינו ערכה סולארית ביתית ליצירת חשמל סולארפיינט תו מפתחת פני השמש ליצרן חשמל. מוצר נוסף או

  המיועדת לשווקים המנותקים או המנותקים חלקית מרשת החשמל.

  

אישר רשם החברות את שינוי שם החברה מאור סיטי החזקות בע"מ לשמה הנוכחי  2017באוקטובר  26יום ב

  אפולו פאוור בע"מ.

  

 ,לרבות באמצעות חברה בשליטתה ,ענבל אור עסקה, במסגרתה רכשה השלימה הגב' 2015בפברואר  25ביום   ב.

באמצעות פרסומים  ,, נודע לחברה2016בפברואר  23ביום  .הממניות החברה, והפכה לבעלת השליטה ב 60%

באותו כיהן בתקשורת, כי הגב' אור, אשר כיהנה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה, ומר דרור גלעדי, אשר 

ל הכספים של החברה, נעצרו במסגרת חקירה שמנהל אגף חקירות מכס ומע"מ בחשד להוצאת מועד כסמנכ"

  חשבוניות כוזבות והעלמת עסקאות שבוצעו בחברות פרטיות שבשליטת הגב' אור.

  

, עם הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי למתן צו הקפאת הליכים שהגישו שש חברות 2016במרץ  24ביום 

החברות בהליך), מינה בית המשפט את  -ת החברה היו בשליטת הגב' אור (להלן אשר למיטב ידיע ,פרטיות

בקשה לצו  הגישה גב' אורהעו"ד איתן ארז כנאמן מטעמו על מנת שיפעיל את החברה בהליך. בנוסף, גם 

הורה בית  2016באפריל  5ביום  הקפאת הליכים אישי ועו"ד איתן ארז מונה ככונס הנכסים לנכסי גב' אור.

פט על מתן צו פירוק זמני לחברות בהליך ולשתי חברות פרטיות נוספות, ומינה את עו"ד איתן ארז המש

לאור צו הכינוס שניתן כנגד הגב' אור, הושעו  ,בהתאם להודעתו, כאשר כמפרק הזמני של החברות האמורות

  כל סמכויותיה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה.

  

רשות המסים את חשבון הבנק של הקפיאה  2016במאי  29ברה כי ביום במסגרת ההליכים כאמור, נודע לח

החברה בבנק מזרחי טפחות. החברה, אשר כאמור אינה צד להליכים המנהליים כנגד הגב' אור והחברות 

הוסר  2016בשליטתה, פעלה באופן מיידי לבירור העניין מול רשות המסים. בחודש אוגוסט שהפרטיות 

  הבנק של החברה.העיקול האמור מחשבון 

  

, הורה בית המשפט על פירוק החברות בהליך ועל מתן צו כינוס לנכסי הגב' אור. לצורך 2016באוגוסט  1ביום 

המנהל  -כך, מינה בית המשפט את עו"ד איתן ארז (אשר שימש כמפרק זמני כאמור) כמנהל מיוחד לכך (להלן 

את החברה, כי בית המשפט התיר לו לפרסם הזמנה , עדכן המנהל המיוחד 2016בנובמבר  14המיוחד). ביום 

  להציע הצעות למכירת מניותיה של הגב' אור בחברה.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) כ ל ל י   -   1באור 
  

בהתאם למידע שהתקבל ממשרדו של המנהל המיוחד, בתוקף תפקידו כמנהל המיוחד לנכסי הגב' אור, אשר 

מהון המניות המונפק של החברה (מניות ענבל אור) ולנכסי מגדלאור מקבוצת ענבל אור  20.46% -בכ החזיקה

מהון המניות המונפק של החברה (מניות מגדלאור) (מניות ענבל אור ומניות  47.72% -בע"מ, אשר החזיקה בכ

מכירת מניות השליטה  אישר בית המשפט את 2017בינואר  26יום מניות השליטה), ב -להלן יחד  -מגדלאור 

 פיור. איי.אי.בחברה, וכן את זכותה של הגב' אור בשטר הון צמית שהונפק לה על ידי החברה, לחברת אל

 1.1הרוכשת), בתמורה לסך של  -מ, חברה פרטית ישראלית בשליטת מר כפיר זילברמן (להלן "בע קפיטל

ים בחברה ומבעלי השעבוד הרובץ על מניות מיליון ש"ח. יובהר, כי הרוכשת נמנית עם בעלי השליטה הקודמ

  הועברו מניות השליטה לרוכשת והושלמה העסקה. 2017במרץ  8ביום  מגדלאור. 

  

, במסגרתה הוקצו לבעלי מניות סולארפיינטהושלמה עסקת מיזוג בין החברה לבין  2017באוקטובר  3ביום   ג.

(ראה  הועברו במלואן לבעלות החברה ארפיינטסולממניות החברה (ללא דילול) ומניות  46% -כ סולארפיינט

  .ב.).9 באור

  

 , ביןובמועד השלמת עסקת המיזוגרוכשת המניות, מאחר  נהעל אף שכאמור, מבחינה משפטית החברה הי

היכולת למנות את את קיבלו בעלי המניות של סולארפיינט (כפי שהיו ערב השלמת המיזוג) לידיהם היתר, 

לא דירקטורים חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי), מאחר שהנהלת סולארפיינט רוב חברי הדירקטוריון (ל

ממשיכה לכהן כהנהלתה הדומיננטית של החברה, תוך שהיא מתווה את פעילותה העסקית השוטפת, ומאחר 

וחלק מבעלי המניות בסולארפיינט קיבלו לידיהם (כל אחד בנפרד, לאור אי קיומם של הסדרי הצבעה) את 

העובדה שבמועד הקצאת הגדולה ביותר מבין זכויות המיעוט בחברה לאחר המיזוג, יחד עם  זכות ההצבעה

אין ולפיכך  תה "שלד בורסאי" ללא פעילות עסקית משמעותיתי, החברה היסולארפיינטהמניות לבעלי מניות 

  העסקה טופלה בדוחות הכספיים כרכישה במהופך. ,IFRS3 -מדובר ברכישת "עסק" כהגדרתו ב

  

האמור, דוחות כספיים אלה הופקו תחת שם החברה, אך טופלו מבחינה חשבונאית כהמשך הדוחות  לאור

שהינה הרוכשת החשבונאית בעסקה. לפיכך, מספרי ההשוואה המוצגים בדוחות  סולארפיינטהכספיים של 

, למעט מידע סולארפיינטלותה של יכספיים אלה הוצגו מחדש ומשקפים את מצבה הכספי ותוצאות פע

  .IFRS3השוואתי לגבי הון מניות והפסד למניה המוצגים בהתאם להוראות 

  

) בעסקה חשבונאיתה(הרוכשת  סולארפיינטבהתאם לשיטת הרכישה במהופך, הנכסים וההתחייבויות של 

 -הוכרו בדוחות הכספיים בהתאם לערכם הפנקסני במועד השלמת העסקה. תמורת הרכישה, בסך של כ

להון. ישירות ועד השלמת העסקה ונזקפה בסמוך למה בהתאם לשווי מניות החברה אלפי ש"ח, נקבע 18,097

 ףאלפי ש"ח, נזק 13,056 -על ערכם הפנקסני של הנכסים, נטו של החברה, בסך של כתמורת הרכישה עודף 

  סעיף הוצאות רישום למסחר.ללרווח והפסד 

  

  מצבה הכספי של החברה  .ד

  

אלפי  17,994 -נבעו לחברה הפסדים בסך של כ 2015 -ו 2016, 2017בדצמבר  31בשנים שהסתיימו בימים 

 3,558 -ותזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בסך של כאלפי ש"ח  1,766 -וכאלפי ש"ח  1,334 -כ ,ש"ח

גיוסי הון בסך של  ,להערכת הנהלת החברה. , בהתאמהאלפי ש"ח 1,754 -וכ אלפי ש"ח 1,800 -כ ,אלפי ש"ח

מלוא המאפשר לה לממש את מספק בהיקף אינם  ,בתקופת הדיווחיצעה החברה אשר ב ,ליון ש"חמי 9.3 -כ

והתחלת ייצור ושיווק המוצרים עוסקת היא והפיתוח בו לרבות המשך הליך המחקר  ,תוכניותיה העסקיות

  המפותחים על ידה. 
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  )(המשך כ ל ל י   -   1באור 
  

בנוסף, מאחר ולמועד אישור הדוחות הכספיים מצויה החברה בשלב המחקר והפיתוח, מעריכה הנהלת 

החברה כי צפוי שהחברה תצבור הפסדים מפעילות זו בתקופה הקרובה, אשר יבואו לידי ביטוי בתזרימי 

וספים, בין מזומנים שליליים מפעילות שוטפת. הנהלת החברה בוחנת אפשרויות לגיוס מקורות כספיים נ

  ביצוע הקצאות פרטיות למשקיעים.בדרך של היתר, באמצעות מענקים ממשלתיים ו

  

כספיים לא הגורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. בדוחות 

וכל נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא ת

 להמשיך ולפעול כעסק חי.

  

), הגישה .ב.9 , כחלק מהתנאים המתלים שנקבעו במסגרת הסכם המיזוג (ראה באור2017ביולי  6ביום   ה.

דחופה לזימון אסיפות לאישור הסדר בין החברה לבין בקשה החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו 

ת אישר בי 2017ביולי  26. ביום הבקשה) -(להלן  1999-"טלחוק החברות, תשנ 350סעיף נושיה, על פי הוראות 

 6ביום  .2017באוגוסט  6על זימון אסיפות כאמור ליום המשפט את הבקשה ובאותו מועד הודיעה החברה 

פנתה בעקבות זאת והנושים  את הסדרשל החברה אישרו אסיפות בעלי המניות והנושים  2017באוגוסט 

  אישר בית המשפט את הסדר הנושים. 2017באוגוסט  22ביום  ור ההסדר.בבקשה לאיש ית המשפטלבהחברה 

  

לא היתה לחברה פעילות עסקית ממשית והיא  2017באוקטובר  3ועד ליום  2016באפריל  10החל מיום   ו.

.ד. להנחיות על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה. לאור האמור, 1היוותה "חברת מעטפת", כמשמעה בסעיף 

, לאור השלמת עסקת המיזוג (ראה 2017באוקטובר  3ביום של החברה נסחרו ברשימת השימור.  ניירות הערך

ולאחר עמידת החברה בתנאים הנדרשים, פנתה החברה לבורסה לניירות ערך בבקשה להעביר את  .ב.)9 באור

 , לאחר2017באוקטובר  15לרשימה הראשית. ביום  רהמסחר בניירות הערך של החברה מרשימת השימו

  קבלת אישור הבורסה לניירות ערך, חזרו ניירות הערך של החברה להיסחר ברשימה הראשית.

  

' ג9מידע כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה  2017בדצמבר  31החברה לא צרפה לדוחותיה הכספיים ליום   .ז

 ה מידע כספיהסיבה שבגינה לא כללה החבר. 1970 -, התש"ל)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך 

 נפרד, הינה לאור העובדה כי לא יהיה במידע הכספי הנפרד משום תוספת מידע מהותי למשקיע סביר, שאינו

 נכלל כבר במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. החברה הינה חברת אחזקות אשר אין לה כל

  .פיינטסולאר ,בחברת הבתעצמאית וכל פעילותה מתמצה בהחזקותיה פעילות עסקית 

  

  הגדרות  .ח
  

  :בדוחות כספיים אלה
  

  .מ"אפולו פאוור בע  -  החברה
  

  שלה. אוחדתהחברה והחברה המ  -  הקבוצה
  

חברה אשר לחברה שליטה בה ואשר דוחותיה מאוחדים באופן מלא עם   -  חברה מאוחדת

  דוחות החברה.
  

  .24IAS -כהגדרתם ב  -  צדדים קשורים
  

  .2010-תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עכהגדרתם ב  -  שליטה יבעלי עניין ובעל
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי, הינם כדלקמן:

  

  סיס הצגת הדוחות הכספייםב  א.

  

). כמו כן, הדוחות IFRSתקני  -פים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן הדוחות הכס

  .2010-הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

  

  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות.

  

  ין הפעילות.החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפי

  

  וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםעיקרי השיקולים, האומדנים   ב.

  

בבחינת בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה החברה שיקול דעת 

  השיקולים שלהם השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים.

  

  עיקריים אומדנים והנחות

  

והנחות המשפיעים על יישום הערכות ות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הדוחעריכת בעת 

. האומדנים המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות

שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה ה וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף.

  ומדן.שינוי הא

  

  מענקי מדען  -

  

מענקים ממשלתיים שהתקבלו מוכרים כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה מפעילות 

קיימת אי וודאות לגבי קביעת סכום המחקר והפיתוח שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים. 

 קביעת שיעור ההיוון.תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לסילוקה ובהכרוך באומדן  ,ההתחייבות

, לא היה קיים בטחון סביר כי פעילות המחקר והפיתוח תביא קבוצההדיווח, להערכת ה כילתארי

ה התחייבות בגין מענקים רלפיכך לא הוכו ,למכירות עתידיות אשר יזכו את המדינה בתמלוגים

  ממשלתיים בדוחות הכספיים.

  

  הלוואות מבעלי מניות ומשקיעים  -

  

בהלוואות מבעלי מניות ו/או משקיעים אשר אינן נושאות ריבית ו/או אשר נושאות מטפלת  קבוצהה

ריבית אשר להערכתה אינה משקפת ריבית שוק, כהלוואות הנושאות הטבה הונית. ההפרש בין שוויין 

ההוגן של ההלוואות המתקבלות מבעלי מניות ומשקיעים לבין ערכן הנומינלי נזקף ישירות להון. לצורך 

לאמוד את תנאי השוק במועד העסקה, ובכלל זה את שוויין ההוגן  הקבוצהשווי ההוגן, נדרשת קביעת ה

. השווי ההוגן נקבע על פי קבוצהשל ההלוואות אילו היו מתקבלות מצדדים שלישיים שאינם קשורים ל

, קבוצהלפי שיעור הריבית של ה, אשר מהוון הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים מההלוואות

  .בסמוך למועד ההערכה כפי שמוערך על ידה
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  תשלום מבוסס מניות  -

  

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. 

מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים  המודל מתבסס על נתוני

  דיבידנד צפוי ושיעור ריבית חסרת סיכון.תוכנית ההבשלה, הצפוי, 

  

  תביעות משפטיות  -

  

ו החברות כשלה, הסתמ אוחדתמה החברהבהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה ו

ם. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם על חוות דעת יועציהן המשפטיי

המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. 

  תוצאות להיות שונות מהערכות אלה.המאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות 

  

  איחוד הדוחות הכספיים  ג.

  

ספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן. שליטה מתקיימת דוחות הכה

כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה כאשר לחברה יש 

ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע 

רק אם הן בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות מהישות המושקעת. 

  איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ועד למועד בו הופסקה השליטה.ממשיות. 

  

  יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין חברות הקבוצה בוטלו במלואן בדוחות הכספיים המאוחדים.

  

רה מאוחדת, הקבוצה מכירה ברווח או הפסד בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי של בעת איבוד שליטה בחב

התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת לשעבר, לבין ערכם 

בספרים של הנכסים, ההתחייבויות וזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה המאוחדת לשעבר. כמו כן, בעת 

שי תרגום שהוכרו ברווח (הפסד) כולל אחר בהתייחס לאותה חברה מסווגים מחדש איבוד השליטה, הפר

  לרווח והפסד.

  

תאריכי הדוחות הכספיים של החברות המאוחדות זהים לתאריך הדוחות הכספיים של החברה. המדיניות 

ת החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחו

  הכספיים של החברה.

  

  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  ד.

  

  טבע הפעילות ומטבע ההצגהמ  )1(

  

  הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים, מטבע הפעילות של החברה.

  

מטבע הפעילות, שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה 

צה, ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות ואת עסקאותיה, נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבו

  פעולותיה. 
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  

  סקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץע  )2(

  

שונית בהן נרשמות עם ההכרה הרא(מטבע השונה ממטבע הפעילות) סקאות הנקובות במטבע חוץ ע

לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים 

במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, 

רווח או להון בעסקאות גידור, נזקפים לישירות למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים 

למטבע מוצגים לפי עלות מתורגמים והפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 

לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ הפעילות 

ווי מוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השו

  ההוגן.

  

  פריטים כספיים צמודי מדד  )3(

  

כסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (להלן נ

לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם. הפרשי הצמדה  תואמיםהמדד) מ -

  הנובעים מההתאמה כאמור נזקפים לרווח או הפסד.

  

  דולר): -ארה"ב (להלן שער החליפין היציג של הדולר של פרטים על המדד ועל הלן ל  )4(

  

  מדד  דולר  

      

  99.3     3.467    2017בדצמבר  31

  98.9     3.845    2016בדצמבר  31

      

      שיעור השינוי באחוזים:

      

  0.4     )9.8(    2017בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 

  )0.2(    )1.5(    2016דצמבר ב 31שנה שהסתיימה ביום 

  )1.0(    0.3     2015בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 

  

  

  מזומנים ושווי מזומנים  .ה

  

מזומנים ושווי מזומנים כוללים השקעות שנזילותן גבוהה, לרבות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, 

  נם מוגבלים בשעבוד.שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אי
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  מכשירים פיננסיים  .ו

  

  נכסים פיננסיים  )1(

  

  הלוואות וחייבים  א.

  

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) בעלי תשלומים קבועים או הניתנים 

ה שאינם נסחרים בשוק פעיל. הלוואות וחייבים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בתוספת לקביע

עלויות עסקה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות וחייבים נמדדים לפי העלות 

המופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפרשות לירידת ערך. אשראי לזמן 

לקוחות וחייבים אחרים) מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים  קצר (כגון אשראי

והפסדים נזקפים לרווח והפסד כשההלוואות והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך, 

  כמו גם כתוצאה מההפחתה השיטתית.

  

מוצגים אם קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים ה

בעלותם המופחתת, סכום ההפסד הנזקף לרווח והפסד נמדד כהפרש שבין ערכו הפנקסני של 

הנכס לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים, כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית 

האפקטיבית המקורי של הנכס. הערך הפנקסני של הנכס מוקטן באמצעות רישום הפרשה. 

ד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת בתקופות עוקבות הפס

ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד 

  לגובה ההפסד שהוכר.

  

  גריעת נכסים פיננסיים  ב.

  

סי או כאשר נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי מזומנים מהנכס הפיננ

  החברה העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס לצד שלישי.

  

  התחייבויות פיננסיות  )2(

  

  הלוואות ואשראי נושאי ריבית  א.

  

הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה המיוחסות 

אות ואשראי נושאי ריבית נמדדים לפי עלות מופחתת תוך ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, הלוו

שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. אשראי לזמן קצר (כגון אשראי ספקים וזכאים אחרים) 

מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים ברווח והפסד כשההלוואות 

  ית.והאשראי נגרעים, כמו גם כתוצאה מההפחתה השיטת

  

  גריעת התחייבויות פיננסיות  ב.

  

  התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. 



 

- 16 - 

 

  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  קיזוז מכשירים פיננסיים  )3(

  

ות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת נכסים פיננסיים והתחייבוי

זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת 

  ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.

  

  רכוש קבוע  .ז

  

ות, כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות, בניכוי פחת שנצבר והפסדים פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העל

עלות הנכסים ואילו הוצאות אחזקה ותיקונים נזקפות לשכלולים נזקפים ומירידת ערך שנצברו. שיפורים 

  ד עם התהוותן.סלרווח והפ

  

  הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:

  

        %     

  

  15     כלי רכב

  7 - 15  ריהוט וציוד פיתוח

  33     מחשבים וציוד נלווה

  

פחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס ה

 נגרע. נכס נגרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס. רווח או

הפסד מגריעת הנכס מחושב לפי ההפרש בין התקבולים ממכירת הנכס לבין ערכו הפנקסני במועד הגריעה 

  ונזקף לרווח והפסד.

  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .ח

  

בוחנת את הצורך בירידת ערך של נכסים לא פיננסיים כאשר אירועים או שינויים בנסיבות  קבוצהה

השבה. במקרים בהם הערך הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים -אינו ברמצביעים על כך שהערך הפנקסני 

השבה הינו -ההשבה שלהם. סכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר-עולה על הסכום בר

הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס לבין שווי השימוש שלו, הנקבע על פי הערך הנוכחי של 

מזומנים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס ומימושו בתום חייו. הפסדים מירידת ערך נזקפים אומדן תזרימי ה

   לרווח והפסד. הפסד מירידת ערך שהוכר יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום 

  ההשבה של הנכס במועד ההכרה בהפסד מירידת ערך.-בר

  

  הפרשות  .ט

  

בות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה יקיימת מחוי קבוצהכאשר למוכרת  IAS37 -פרשה בהתאם לה

בות וניתן ימאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחוי

צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לה, כגון בחוזה ביטוח,  קבוצהלאמוד אותה באופן מהימן. כאשר ה

במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר ברווח והפסד ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק 

  בניכוי החזר ההוצאה. 
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  

  הכרה בהכנסה  י.

  

פוי שההטבות הכלכליות הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צ

הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות 

  על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה.

  

  הוצאות מחקר ופיתוח  .אי

  

  הוצאות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. 

  

מוכר כנכס אם ניתן להוכיח את ההיתכנות  ,או מפיתוח עצמיהנובע מפרוייקט פיתוח  ,נכס בלתי מוחשי

 קבוצההטכנולוגיות של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת ה

להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או 

לתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים למוכרו; את האופן בו הנכס הב

הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן 

הדיווח טרם התקיימו התנאים להכרה בנכס מוחשי תאריכי ל .מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו

  התהוותן.במועד , ולפיכך עלויות פיתוח נזקפו לרווח והפסד הקבוצמפיתוח עצמי של ה

  

  מענקים ממשלתיים  .בי

  

תעמוד בכל התנאים  קבוצהמענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו וה

  לקבלת המענק.

  

ה כתוצא ,מענקים ממשלתיים שהתקבלו, מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם קיים בטחון סביר

  שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים. ,מפעילות המחקר

  

ההתחייבות מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי ריבית השוק. ההפרש בין סכום המענק שהתקבל 

לבין השווי ההוגן של ההתחייבות מטופל כמענק ממשלתי, ומקוזז מהוצאות המחקר והפיתוח. לאחר 

ייבות נמדדת בעלותה המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. סכומים הכרה לראשונה, ההתחה

המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות. כאשר לא צפויות הטבות כלכליות כאמור מפעילות 

המחקר, תקבולי המענק מוכרים כקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח המתייחסות. במקרה כזה, ההתחייבות 

  .IAS37 -מטופלת כהתחייבות תלויה בהתאם ל לתשלום תמלוגים

  

האם קיים בטחון סביר שההתחייבות שהוכרה, כולה או חלקה, לא  קבוצהבוחנת ה דיווחבכל תאריך 

לא תידרש לשלם תמלוגים), בהתבסס על האומדן הטוב ביותר של מכירות עתידיות  קבוצהתסולק (מאחר וה

ת, ואם קיים, נגרעת ההתחייבות המתאימה כנגד קיטון תוך שימוש בשיעור הריבית האפקטיבית המקורי

  הוצאות מחקר ופיתוח.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .גי

  

ס מניות המסולקות זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוס קבוצהעובדים ונותני שירותים אחרים של ה

במכשירים הוניים. עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 

המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. 

של הסחורות או השירותים שהתקבלו,  לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן

אלא אם כן לא ניתן לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן (במקרים אלה עלות העסקאות תימדד אף היא 

  לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו).

  

על פני עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון 

התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים 

תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים  -לגמול (להלן 

אומדן הטוב ביותר בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת ה

של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. ההוצאה או ההכנסה ברווח והפסד 

  משקפת את השינוי בהוצאה המצטברת שהוכרה לתחילת ולסוף התקופה המדווחת.

  

  הפסד למניה  יד.

  

החברה בממוצע המשוקלל ההפסד הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלי המניות של 

של מספר המניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה, תוך התאמה למפרע בשל מניות הטבה, איחוד מניות 

  או פיצול מניות.

  

בחישוב ההפסד המדולל למניה מתואם ההפסד הבסיסי למניה בגין ההשפעה של מניות רגילות פוטנציאליות 

) כל עוד השפעתן מדללת (מקטינות את הרווח למניה או מגדילות (ניירות ערך המירים כדוגמת כתבי אופציה

את ההפסד למניה). מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו למניות במהלך התקופה נכללות בחישוב ההפסד 

  המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד הן נכללות בחישוב ההפסד הבסיסי למניה.

  

  תקופת המחזור התפעולי  .טו

  

  חודשים. 12ופת המחזור התפעולי של החברה הינה תק

  

  מדידת שווי הוגן  .טז

  

יר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה שווי הוגן הוא המח

רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת 

בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק המועיל ביותר. השווי ההוגן של נכס 

נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות,  או התחייבות

  בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.

  

משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים  קבוצהה

שימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום ה

  בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRS גילוי להשפעות תקני  .יז

  

)1(  IFRS9 - מכשירים פיננסיים  
  

 - IAS39מכשירים פיננסיים, המחליף את  - IFRS9פורסם הנוסח המלא והסופי של  2014בחודש יולי 

מטפל בכל שלושת האספקטים הקשורים למכשירים  IFRS9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה. 

  פיננסיים: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור.

  

סים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות עוקבות יש התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכ

  למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:

  

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי   -

  המזומנים החוזיים הנובעים מהם.

ל הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל תזרימי על פי התנאים החוזיים ש  -

  מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.

  

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן. התקן 

דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי  קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן

  הוגן דרך רווח כולל אחר.

  

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווח 

והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשירים 

  המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  הוניים

  

התקן כולל מודל חדש הבנוי משלושה שלבים למדידת ירידת ערך של מכשירי חוב פיננסיים אשר אינם 

נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומתבסס על הפסדי אשראי צפויים. כל שלב קובע את אופן 

י האשראי הצפויים וזאת בהתבסס על שינויים שחלו בסיכון האשראי של מכשיר המדידה של הפסד

  החוב. כמו כן, ניתנת הקלה במודל זה לנכסים פיננסיים בעלי תקופות אשראי קצרות, כגון לקוחות.

  

לגבי סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים, למעט ההכרה בשינוי בהתחייבויות שיועדו 

  גן דרך רווח או הפסד, הנובע מסיכון האשראי העצמי של הישות, ברווח כולל אחר.לשווי הו

  

  התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור.

  

. 2018בינואר  1התקן ייושם לראשונה החל מהדוחות הכספיים לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

  ה להציג מחדש את מספרי ההשוואה. יש ליישם את הוראות התקן החדש למפרע, אך אין חוב

  

להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו לא צפויה השפעה מהותית על 

  הדוחות הכספיים של החברה.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

)2(  IFRS15 - וזים עם לקוחותהכרה בהכנסה מח  

  

הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. התקן יחליף עם יישומו  - IFRS15פורסם  2014בחודש מאי 

  לראשונה את ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה הקיימות כיום בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.

  

  התקן מציג מודל בין חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

  

  זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים.   - 1לב ש

  זיהוי מחוייבויות הביצוע בחוזה.   - 2שלב 

קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,    - 3שלב 

  תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

  ה למחוייבויות הביצוע השונות בחוזה.הקצאת מחיר העסק   - 4שלב 

הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד    - 5שלב 

  מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

  

. 2018בינואר  1התקן ייושם לראשונה החל מהדוחות הכספיים לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן ייושם על חוזים קיימים  התקן מאפשר לבחור

החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. במקרה זה, על 

החברה להכיר בהשפעה מצטברת של יישום לראשונה של התקן החדש כתיאום ליתרת הרווח במועד 

  פין, התקן החדש מאפשר יישום למפרע מלא עם הקלות מסויימות. היישום לראשונה. לחילו

  

מאחר ולחברה טרם נבעו הכנסות מפעילותה העסקית, ליישומו של התקן החדש לא צפויה השפעה על 

  הדוחות הכספיים.

  

)3(  IFRS16 - חכירות  

  

נחיות יחליף עם יישומו לראשונה את הה IFRS16חכירות.  - IFRS16פורסם  2016בחודש ינואר 

חכירות. בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת  - IAS17הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי 

  כחוזה, או כחלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

  

  להלן עיקר השפעות התקן החדש:

  

ת את תשלומי החכירה העתידיים, התקן דורש מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין חכירה, המשקפ  -

ומנגד בנכס בגין זכות שימוש, וזאת בהתייחס לכלל חוזי החכירה (למעט חריגים כמפורט להלן). 

לפיכך, חוכרים יכירו בנפרד בהוצאות ריבית בגין ההתחייבות לחכירה ובהוצאות פחת בגין הנכס 

  זכות השימוש. 
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש   -

(לדוגמה, אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד 

 היווצרותם.

  

ודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמ  -

  ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות השימוש.
  

התקן פוטר חוכרים מיישום הוראותיו עבור חכירות לטווח קצר ועבור חכירות בהן הנכס נשוא   -

  החכירה הינו בעל ערך נמוך.
  

הותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מ  -

  מימונית או כחכירה תפעולית.

  

 2019בינואר  1התקן ייושם לראשונה החל מהדוחות הכספיים לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

  או לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי. בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.

  

לבחור בגישת יישום למפרע חלקי. לפי גישה זו, יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן התקן מאפשר 

החדש לראשונה תחושב תוך שימוש בריבית ההיוון הקיימת לאותו מועד. לגבי יתרת הנכס זכות 

השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, להכיר בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה או 

ר בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. הפרש כלשהו הנוצר לחילופין להכי

במועד היישום לראשונה יוכר כתיאום ליתרת הרווח באותו מועד ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי 

ההשוואה. לחילופין, ניתן לבחור בגישת יישום למפרע מלא של התקן החדש תוך הצגה מחדש של מספרי 

  ההשוואה.

  

ברה מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש, כאשר הח

  מדידת נכס זכות השימוש תהיה בגובה ההתחייבות שתוכר בגין החכירה במועד המעבר.

  

החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן החדש. היות והיקף חוזי השכירות של החברה הינו 

כה כי ליישום התקן החדש תהיה השפעה מהותית על היקף הנכסים משמעותי, החברה מערי

וההתחייבויות של החברה. יחד עם זאת, בשלב זה, אין ביכולתה להעריך את ההשפעה הכמותית על 

  הדוחות הכספיים.

  

  

  מזומנים ושווי מזומנים   -   3באור 

            בדצמבר 31                 

  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :רכבהה

      

  259     6,741     (*) מזומנים למשיכה מיידית בש"ח

     ====     ===  

  

  אלפי ש"ח המוחזקת על ידי החברה. 5,686 -בסך של ככולל יתרת מזומנים לתאריך הדיווח (*)  
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  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  חייבים ויתרות חובה   -   4באור 

            בדצמבר 31                 

  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :ההרכב

      

  369     --        מענקים ממשלתיים לקבל

  10     62     מוסדות

  5     19     הוצאות מראש

         2          29     אחרים

     110     386  

     ====     ====  

  

  

  מבעל מניות ותהלווא   -   5באור 

  

אשר מניות בחברה  תעלבבע"מ, אחזקות בהסכם הלוואה עם וסטאר סולארפיינט התקשרה  2016בחודש נובמבר 

הלוואה בסך סולארפיינט וסטאר), לפיו העמידה וסטאר ל -(להלן ד היתה בעלת מניות בסולארפיינט עבאותו מו

  .ההלוואה הראשונה) -(להלן  אלפי ש"ח 400

  

(י) לפקודת מס הכנסה 3הקבוע בתקנות לסעיף  ריבית שנתית בשיעורהראשונה נשאה לוואה בהתאם להסכם, הה

  .2017עד ולא יאוחר מתום חודש פברואר לפרעון במלואה (קרן וריבית)  הועמד) 2.56% - 2017 -ו 2016בשנים (

 

טאר בתוספת להסכם ההלוואה, לפיה העמידה וסווסטאר סולארפיינט  והתקשר 2017בחודש אוגוסט 

ההלוואה  -זהים לתנאי ההלוואה הראשונה (להלן  בתנאים, אלפי ש"ח 175לסולארפיינט הלוואה נוספת, בסך 

נקבע כי מועד פרעונן של ההלוואה הראשונה (לאחר דחיית מועד פרעונה להסכם, במסגרת התוספת . השניה)

יום ממועד  180לאחר או ) ב..9 (ראה באורהמיזוג ד השלמת עסקת עהמקורי) ושל ההלוואה השניה יהא במו

  .  מביניהם מוקדםכ ,שניהההלוואה ההעמדת 

  

. אומדן שיעור הריבית 40%לפי שיעור ריבית אפקטיבית של אשר חושב בערכן הנוכחי,  נמדדוההלוואות 

, וזאת מאחר ולהערכת 2017האפקטיבית נקבע בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה לסולארפיינט בחודש יוני 

  ה זהו האומדן הטוב ביותר לשיעור הריבית של סולארפיינט.הנהלת החבר

  

  ההלוואות במלואן.נפרעו  2017באוקטובר  16ביום 

  

  

  הלוואה מאחרים   -   6באור 

  

בעלי מניות בחברה, אשר טרום השלמת עסקת עם בהסכם הלוואה התקשרה סולארפיינט  2017בחודש ינואר 

בד בבד , וזאת המלווים) -(להלן שאינם קשורים לסולארפיינט יים צדדים שליש) היוו .ב.9 המיזוג (ראה באור

יעמידו המלווים  . בהתאם להסכם ההלוואה,עסקת המיזוג קשר עםבמועד חתימת מזכר הבנות עימם ב

חודשים  4במשך תקופה בת ההלוואה הראשונה)  -(להלן אלפי דולר  150לסולארפיינט הלוואה בסכום של עד 

ריבית שנתית בשיעור הקבוע בתקנות  הנשאהראשונה ם. בהתאם להסכם, ההלוואה התקשרות בהסכהממועד 

  ).2017בשנת  2.56%(י) לפקודת מס הכנסה (3לסעיף 
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  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  (המשך) הלוואה מאחרים   -   6באור 

  

רו הצדדים, לא תושלם, יתרת עוד נקבע בהסכם, כי במידה ועסקת המיזוג, נשוא מזכר ההבנות בו התקש

יום  180שהעמידו המלווים לסולארפיינט תומר למניות סולארפיינט באופן אוטומטי בחלוף הראשונה ההלוואה 

 )(קרן וריביתתוחזר ההלוואה הראשונה ממועד ההתקשרות במזכר ההבנות. במידה ועסקת המיזוג תושלם, 

העמידו המלווים לסולארפיינט את מלוא סכום ההלוואה  בהתאם להסכם, .הימים ממועד השלמת 3תוך  למלווים

 אלפי ש"ח). 552 -(כ

 

תוספת להסכם ההלוואה, לפיה המלווים יעמידו סולארפיינט עם המלווים ב קשרההת 2017בחודש אוגוסט 

ההלוואה  -אשר תנאיה זהים לתנאי ההלוואה הראשונה (להלן  ,אלפי ש"ח 175בסך  ,סולארפיינט הלוואה נוספתל

מועד ההמרה של שתי ההלוואות נקבע כי ככל שעסקת המיזוג לא תושלם, התוספת להסכם,  שניה). במסגרתה

  יום ממועד ההתקשרות במזכר ההבנות.  270 -ידחה ל

  

. אומדן שיעור הריבית 40%לפי שיעור ריבית אפקטיבית של אשר חושב הנוכחי,  ןבערכ נמדדו ותההלווא

, וזאת מאחר ולהערכת 2017בחודש יוני לסולארפיינט עה ת שווי שבוצהאפקטיבית נקבע בהתבסס על הערכ

  .סולארפיינטהנהלת החברה זהו האומדן הטוב ביותר לשיעור הריבית של 

  

  ההלוואות במלואן. נפרעו 2017באוקטובר  16ביום 

  

  

  זכאים ויתרות זכות   -   7באור 

            בדצמבר 31                 

  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :ההרכב
      

  150     664     עובדים והתחייבויות בגינם

  93     412     הוצאות לשלם

     --              13     אחרים

     1,089     243  

     ====     ====  

  

  

  מענקים ממשלתיים   -   8באור 

  

אלפי ש"ח ממשרד האנרגיה  100 -ח וכאלפי ש" 748 -קיבלה סולארפיינט מענקים בסך של כ 2015-ו 2016בשנים 

והמים ומהרשות לחדשנות, בהתאמה. בגין המענקים כאמור, התחייבה סולארפיינט לשלם למדינה תמלוגים 

ממכירות פרי המחקר והפיתוח שמומנו באמצעות המענקים שהתקבלו, בגובה של עד מלוא  5% -בשיעור של כ

  סכום המענקים ובתוספת ריבית החשב הכללי.

  

נים המדווחות, מאחר ולהערכת הנהלת הקבוצה לא היה קיים ביטחון סביר כי פעילות המחקר והפיתוח תביא בש

למכירות עתידיות אשר יזכו את המדינה בתמלוגים, לא הוכרה התחייבות בגין מענקים ממשלתיים בדוחות 

  ר ופיתוח.הכספיים ולפיכך סכומי המענקים שהתקבלו נזקפו לרווח והפסד כקיטון הוצאות מחק
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  התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים   -   9באור 
  

  התחייבויות תלויות  א.

  

כתב תביעה ובקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית)  והוגש 2017בדצמבר  28ביום 

, לפי הבקשה/או התביעה ו -להלן ( ורים המכהנים בחברה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה ונגד הדירקט

בדבר  2017בדצמבר  18דיים של החברה מיום י). הבקשה והתביעה הוגשו על רקע שני דיווחים מיהעניין

ניסוי שביצעה סולארפיינט לכריית מטבעות וירטואליים באמצעות המערכת הסולארית המודולארית 

  .הדיווחים) -להלן שמפתחת הקבוצה (

  

הסב אשר כי הדיווח הראשון מבין הדיווחים הינו דיווח מטעה מסגרת כתב התביעה ובבקשה, טוען התובע ב

לאחר פרסום הדיווח , 2017בדצמבר  18 רכשו את מניית החברה ביוםשנזק למשקיעים מקרב הציבור 

בין היתר, בעילות לפיצויים,  תזכאיקבוצת המשקיעים . לטענת התובע, קבוצת המשקיעים) -הראשון (להלן 

והתקנות  1968-של הפרת חובת הגילוי, הכללת פרט מטעה בדיווח בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בוקש על ידי התובע מכוחו, הפרת חובות שבדין, רשלנות והפרת חובה חקוקה מכח פקודת הנזיקין. הסעד המ

פי כתב התביעה, סכום התובענה במניות החברה. על קבוצת המשקיעים הינו השבה של סכום ההשקעה של 

  מיליון ש"ח לכל הפחות. 2.5 -כהייצוגית אינו ניתן להערכה מדוייקת והוא מוערך על ידי התובע ב

  

התביעה הומצאו להם כדין יום מהמועד בו  60ית המשפט הורה לחברה וליתר הנתבעים להגיב לבקשה תוך ב

 -ארכת המועד להגשת תגובת הנתבעים לבקשה בהורה בית המשפט על ה 2018בפברואר  27והבקשה וביום 

בקשה ותפרט את עמדתה במסגרת התביעה ושהועלו במסגרת החברה דוחה את הטענות ה יום נוספים. 45

, אישור הדוחות הכספייםתגובתה לבקשה שתוגש על ידה לבית המשפט בהתאם לדין. יובהר, כי למועד 

  .ההחברה ויתר הנתבעים טרם הגישו את תגובתם לבקש

  

לאחר שבחנו את טענות הבקשה והראיות שצורפו לתמיכה בה, להערכת יועציה המשפטיים של החברה, 

נמוכים וסיכויי התביעה להתקבל בסכומי הנזק המוערכים בה הינם -סיכויי הבקשה להתקבל הינם בינוניים

יתן להעריך את לא נ ,בו מצוי ההליךנמוכים. לעמדת יועציה המשפטיים של החברה לאור השלב המקדמי 

 תוצאותיו ולפיכך, לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגין התביעה ו/או הבקשה כאמור.

  

  התקשרויות  ב.

  

לפיו החברה , מותנהבהסכם  יהובעלי מניותעם סולארפיינט החברה  ההתקשר 2017ביוני  20 יוםב

, כפי סולארפיינטמבעלי מניות  תרכושבאופן בו החברה דרך של החלפת מניות, ב ,מיזוג וסולארפיינט יבצעו

מניות  ת, וזאת כנגד הקצאסולארפיינטהמונפק והנפרע של  נהשיהיו במועד השלמת העסקה, את מלוא הו

  סולארפיינט.לבעלי מניות החברה רגילות של 

  

, של החברהחברה בת בבעלות מלאה  סולארפיינט תהאלאחר השלמת העסקה, בהתאם להסכם, בסמוך 

של מהון המניות המונפק והנפרע  46.88% -יהוו כ סולארפיינטלבעלי המניות של ר יוקצו החברה אשומניות 

להתבצע אשר תוכנן בדילול מלא (למעט אופציות שתקצה החברה במסגרת תשקיף גיוס הון מקדמי  החברה

  עסקת המיזוג). -להלן () )1.ד.(10 ראה באור - קודם להשלמת עסקת המיזוג

  

והאורגנים קבלת אישור האסיפה הכללית  בין היתר,כפופה לתנאים מתלים, ה היתלמת עסקת המיזוג שה

תנאי מקדים לעסקת המיזוג, באופן בו אשר היווה  הון גיוס , והשלמתלעסקת המיזוגהחברה של המוסמכים 

 8 לפחות של בסכום מזומנים המיזוג ערב החברה בקופת יוותרו, העסקה שיתהוו הוצאות תשלום לאחר

  ). שיתהוו והוצאות נוספותכאמור עלויות גיוס ההון  בניכוי( "חש ליוןימ
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  

  

  

  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים   -   9באור 

  

  

אישרה האסיפה הכללית של החברה, בין היתר, את התקשרות החברה עם  2017באוגוסט  17ביום 

וכן החלטות נוספות, אשר היו כפופות  בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בו, כם המיזוג,סולארפיינט בהס

  .להשלמת עסקת המיזוג

  

תשקיף להשלמה,  2017באוגוסט  30כאמור, פרסמה החברה ביום עסקת המיזוג התנאים להשלמת כחלק מ

 3)) וביום 1.ד.(10 הנפקה בדרך של זכויות (ראה באור 2017בספטמבר  24מכוחו השלימה החברה ביום 

מיליון ש"ח  9.3 -)), במסגרתן גייסה החברה סך של כ2.ד.(10הנפקה ציבורית (ראה באור  2017באוקטובר 

  (נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).

  

, כך שבמועד זה הקצתה , לאחר השלמת התנאים המתלים, הושלמה עסקת המיזוג2017באוקטובר  3ביום 

מהון המניות  46% -, אשר היוו כהמניות רגילות של החבר 4,035,569יינט החברה לבעלי מניות סולארפ

בדילול מלא) וזאת בתמורה למלוא הונה המונפק והנפרע  30.6% -המונפק והנפרע של החברה באותו מועד (כ

של סולארפיינט. החל ממועד השלמת המיזוג כאמור, סולארפיינט הינה חברה בת בבעלותה ובשליטתה 

  רה.המלאה של החב

  

  

  ערבויות ושעבודים  ג.

  

להבטחת מסגרת כרטיסי אשראי, שעבדה סולארפיינט, לטובת תאגיד בנקאי, פקדון שיתרתו לתאריך 

  אלפי ש"ח. 30 -הדיווח הסתכמה בכ

  

  

  הון   -   10באור 

  

  הרכב הון המניות  א.

  

             מונפק ונפרע                               רשום                   

             בדצמבר 31                            בדצמבר 31                

  7 1 0 2  6 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2  

  מספר מניות  מספר מניות           מספר מניות             

          

  23,962,655  8,708,620  25,000,000,000  מניות רגילות ללא ערך נקוב  

  ==========  =======  =======  
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  מ"ולו פאוור בעאפ
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) הון   -   10באור 
  

  

  :מדווחותת הובתקופשל החברה המונפק והנפרע  התנועה בהון המניות  ב.
  

  מספר מניות  

    

  23,962,655   2017בינואר  1יתרה ליום   

  )21,566,390(  )*איחוד הון (  

  1,187,973   )) להלן1ראה סעיף משנה ד.((כויות במסגרת הנפקת זהנפקת מניות   

  4,035,569   ).ב.9ראה באור (לבעלי מניות סולארפיינט הנפקת מניות   

  1,086,920   ) להלן)2הנפקת מניות לציבור (ראה סעיף משנה ד.(  

             1,893   )ראה סעיף משנה ג. להלןמימוש כתבי אופציה להון מניות (        

    

  8,708,620   2017בדצמבר  31ליום  יתרה  

   =======  
  

מניות רגילות ללא  10בו כל באופן  ,1:10איחוד הון ביחס של החברה  הצעיב 2017באוגוסט  27יום ב  )*(

  אחת ללא ערך נקוב של החברה.רגילה ערך נקוב של החברה אוחדו למניה 

  

  כתבי אופציה  ג.

  

) להלן), הנפיקה 1יות שביצעה החברה (ראה סעיף משנה ד.(, במסגרת הנפקת זכו2017בספטמבר  26ביום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של  4,478,658 -) הניתנים למימוש ל2כתבי אופציה (סדרה  4,478,658החברה 

  החברה. 

  

אלפי  9 -מניות של החברה בתמורה לסך של כ 1,893 -לכתבי אופציה  1,893מומשו  2017באוקטובר  16יום ב

  .ש"ח

  

  גיוסי הון  .ד

  

באוגוסט  30השלימה החברה הנפקה בדרך של זכויות, על פי תשקיף מיום  2017בספטמבר  24ביום   )1(

מניות רגילות ללא ערך נקוב של  1,187,973יחידות זכות, אשר כללו  11,880 -, במסגרתה נוצלו כ2017

שהתקבלה בהנפקה הסתכמה ). התמורה המיידית (ברוטו) 2כתבי אופציה (סדרה  4,478,658 -החברה ו

אלפי ש"ח) הסתכמה           16אלפי ש"ח. התמורה נטו (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך  4,372 -בכ

  אלפי ש"ח. 4,356 -בכ

  

מניות רגילות ללא ערך נקוב  4,478,658 -) רשומים למסחר וניתנים למימוש ל2כתבי האופציה (סדרה 

ש"ח לכל כתב אופציה והחל  4.6מורה למחיר מימוש בסך בת 2018בספטמבר  30של החברה עד ליום 

ש"ח לכל כתב  5.75בתמורה למחיר מימוש בסך  2020בספטמבר  30באוקטובר ועד ליום  1מיום 

  אופציה.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) הון   -   10באור 

  

), התקיימו .ב.9 המיזוג (ראה באורמעסקת  בד בבד וכחלק בלתי נפרד, 2017באוקטובר  3ביום   )2(

, והושלמה הנפקתן של 2017באוגוסט  30התנאים שנקבעו בתשקיף להשלמה של החברה מיום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. התמורה המיידית (ברוטו) שהתקבלה בהנפקה  1,086,920

אלפי ש"ח)  20 הנפקה בסך אלפי ש"ח. התמורה נטו (לאחר ניכוי הוצאות 5,000 -הסתכמה בכ

  אלפי ש"ח. 4,980 -הסתכמה בכ

  
  

  פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד   -   11באור 

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  7  1  0  2  6  1  0  2  5  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        הוצאות מחקר ופיתוח  א.

  976     985     1,535     שכר ונלוות  

  306     375     694     קבלני משנה וחומרים  

  85     130     114     אחזקת רכב  

  137     102     39     שכר דירה ואחזקה  

  41     128     99     שירותים מקצועיים  

          4           14           14     אחרות  

     2,495     1,734     1,549  

     )100(       )748(        --         )8ראה באור (מענקים ממשלתיים  -בניכוי   

     2,495     986     1,449  

     ====     ====     ====  
        

        הוצאות הנהלה וכלליות  ב.

  148     153     428     שכר ונלוות  

  12     17     18     פחת  

  65     65     76     נסיעות לחו"ל והשתלמויות  

  90     50     349     שירותים מקצועיים  

  18     28     32     אחזקת רכב  

  --             --         56     שכר וביטוח דירקטורים  

         10            11            21     אחרות  

     980     324     343  

     ====     ====     ====  
        

        הכנסות מימון  ג.

  31     2         --         הפרשי שער, נטו  

     ====     ====     ====  
        

        הוצאות מימון  ד.

  --         18     175     בגין הלוואות מבעל מניות ואחרים  

           5              4              7     עמלות בנק  

     182     22     5  

     ====     ====     ====  
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  מ"אוור בעאפולו פ
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  מיסים על ההכנסה   -   12באור 

  

  שיעורי המס החלים על החברה  .א

  

  )., בהתאמה26.5% -ו 25% - 2015 -ו 2016(בשנים  24%שיעור מס החברות בישראל בשנת הדיווח הינו 

  

-ר מס חברות), התשע"ו) (הפחתת שיעו216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  2016בחודש ינואר 

  ). 26.5%(במקום  25%לשיעור של  2016, אשר כלל הפחתת שיעור מס החברות בשנת 2016

  

), 2018 -ו 2017אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנות התקציב  2016בחודש דצמבר 

 23%ולשיעור של  2017בשנת  24%, אשר כלל הפחתה נוספת בשיעור מס החברות לשיעור של 2016-התשע"ז

  ואילך. 2018משנת 

  

  .של החברה השפעה על הדוחות הכספייםהיתה לשינויים בשיעורי המס כאמור לא 

  

  מס תיאורטי  ב.

  

  סכום המס התיאורטי לבין סכום המס שנכלל בדוחות הכספיים:התאמה בין להלן 

  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  7  1  0  2  6  1  0  2  5  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  )1,766(    )1,334(    )17,994(    הפסד   

        

    %26.5          %25          %24     שיעור המס הסטטוטורי   

        

  468     334     4,319     הטבת המס התיאורטית   

        

        המס בשל:הגדלה בחבות    

  )1(    )6(    )3,488(    הוצאות לא מוכרות     

        הפסדים והטבות לצרכי מס והפרשים      

       )467(         )328(          )831(    זמניים בגינם לא נרשמו מיסים נדחים    

        

       --              --              --         מיסים על ההכנסה    

     =====     =====     =====  

  

  שומות מס סופיות  ג.

  

. לסולארפיינט טרם הוצאו 2012לחברה שומות מס סופיות, לרבות מכח התיישנות, עד וכולל שנת המס 

  שומות מס סופיות ממועד היווסדה.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) מיסים על ההכנסה   -   12באור 

  

  הפסדים מועברים לצרכי מס  ד.

  

הפסדיה  מחיקתלאחר (מיליון ש"ח  0.4 -המוערכים בכלחברה הפסדים מועברים לצורכי מס ריך הדיווח לתא

 -במסגרת החלטת מיסוי שהתקבלה כחלק מהתנאים לעסקת המיזוג המועברים של החברה עד מועד המיזוג, 

מיליון  4.2 -כהמוערכים בראה סעיף משנה ה' להלן). לסולארפיינט הפסדים עסקיים מועברים לצרכי מס 

בגין הפסדים אלה, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד נדחה לא כללה נכס מס  קבוצהה. לתאריך הדיווח ש"ח

  הנראה לעין.

  

קיבלה החברה מרשויות המס אישור למיזוגן של החברה וסולארפיינט בהתאם  2017באוקטובר  3ביום   ה.

תאם לאישור, נקבע, בין היתר, כי הקצאת האישור). בה -כ לפקודת מס הכנסה (להלן 103להוראות סעיף 

לפקודת מס הכנסה וכי בעלי המניות של  103המניות במסגרת עסקת המיזוג תבוצע בהתאם להוראות סעיף 

סולארפיינט יוגבלו במכירת מניותיהם בחברה למשך התקופה הנדרשת. כמו כן, האישור קובע כי הפסדי 

ר ימחקו ולא יהיו ניתנים להעברה או לקיזוז בתקופות החברה לצרכי מס אשר נצברו לפני מועד האישו

  עתידיות.

  

  

  הפסד למניה   -   13באור 

  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                          בדצמבר 31                             

  7  1  0  2  6  1  0  2  5  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

        ספר המניות הרגילות ששימשממוצע משוקלל של מ

  3,361     4,093     5,201     בחישוב ההפסד הבסיסי והמדולל למניה (באלפים)  

     =====     ====     ====  

  )1,766(    )1,334(    )17,994(    ההפסד ששימש בחישוב (באלפי ש"ח)

     =====     ====     ====  

  

  

  תשלום מבוסס מניות   -   14באור 

  

כתבי אופציה, לא סחירים,  237,336אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת  2017בר בדצמ 20ביום   א.

מניות רגילות של החברה, אשר  237,336 -לסמנכ"ל הכספים של החברה. כתבי האופציה ניתנים למימוש ל

בדילול מלא), בתמורה  1.77% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ 2.65% -היוו באותו מועד כ

 -שנה (להלן  15אגורות לכל כתב אופציה. אורך החיים החוזי של כתבי האופציה הינו  30מחיר מימוש בסך ל

כתבי אופציה יבשילו אם במהלך תקופת המימוש שווי החברה (בהתבסס על  158,224תקופת המימוש) כאשר 

מיליון ש"ח,  272ות ימי מסחר רצופים) יהא לפח 60שער הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה במשך 

כתבי האופציה יבשילו אם במהלך תקופת המימוש שווי החברה (בהתבסס על שער הנעילה  79,112ויתרת 

  מיליון ש"ח.  510ימי מסחר רצופים) יהא לפחות  60הממוצע של מניית החברה בבורסה במשך 



 

- 30 - 

 

  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) ס מניותתשלום מבוס   -   14באור 

  

כתבי האופציה שוויין של המניות  158,224של בשלתם בנוסף, נקבע כי ככל ובמועד התקיימות התנאים לה

כתבי האופציה, שוויין  79,112אלפי ש"ח וככל שבמועד הבשלתם של  2,040 -שתנבענה ממימושם יהא נמוך מ

אלפי  5,100 -נכ"ל הכספים יהא נמוך מכל כתבי האופציה שהוענקו לסמ ם שלשל המניות שתנבענה ממימוש

שווי באופן בו ש"ח, יוקצו לסמנכ"ל הכספים כתבי אופציה נוספים, הניתנים למימוש ללא תקופת הבשלה, 

אלפי  2,040יהא של כל כתבי האופציה (לרבות כתבי האופציה הנוספים כאמור) המניות שתנבענה ממימושן 

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 5,100 -ש"ח ו

  

 649 -ההוגן של כתבי האופציה הנ"ל הוערך במועד הענקתם, באמצעות סימולציית מונטה קרלו, בכ השווי

  אלפי ש"ח. להלן הנתונים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה:

  

  3.553  מחיר מניה (ש"ח)

  0.3  מחיר מימוש (ש"ח)

  62%  תנודתיות צפויה במחיר המניה

  15  ופציה (שנים)משך החיים החוזי של כתבי הא

  2.44%  ריבית חסרת סיכון

  --  תשואת דיבידנד צפויה

  

  .ב.17 ראה באור -לעניין אישור הדירקטוריון להענקת כתבי אופציה לעובדי הקבוצה לאחר תאריך הדיווח   ב.

  

  

  

  מכשירים פיננסיים   -   15באור 

  

  מדיניות ניהול הסיכונים  א.

  

ונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע, סיכון שווי פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכ

  הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר), סיכון אשראי, סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית. 

  

חות .ב.), למועד אישור הדו9(ראה באור  2017באוקטובר  3בשל העובדה שעסקת המיזוג הושלמה רק ביום 

הכספיים החברה שוקדת על בחינת הסיכונים השונים ובוחנת את הצורך בהכנת תוכנית ניהול סיכונים 

  כוללת.
  

  סיכון אשראי  ב.

  

ריכוזי סיכון אשראי עשויים לנבוע מחשיפות לחייב אחד או לקבוצת חייבים בעלי מאפיינים דומים, כך 

ופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים. שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת בא

  ריכוז משמעותי של סיכוני אשראי.לקבוצה אין לתאריך הדיווח 

  

מוחזקים במוסדות פיננסיים בעלי דירוג גבוה. להערכת  קבוצהשל הוהפקדונות המזומנים ושווי מזומנים 

  ., החשיפה לסיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים אלה הינה נמוכהקבוצהה
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  (המשך) מכשירים פיננסיים   -   15באור 
  

  

  סיווג מכשירים פיננסיים  ג.

  

  :IAS39 -הפיננסיים של החברה לקבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם להמכשירים להלן סיווג 

  

           בדצמבר 31           

  7 1 0 2  6 1 0 2  

  לפי ש"חא  אלפי ש"ח  

      נכסים פיננסיים

  345     6,771     )פקדונות בתאגידים בנקאיים(לרבות מזומנים ושווי מזומנים 

      369        --         הלוואות וחייבים

     6,771     714  

     ====     ====  

      

      התחייבויות פיננסיות

  )622(    )1,143(    התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

     ====     ====  

  

  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  ד.

  

  להערכת החברה, השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים שלה זהה או קרוב לערכם הפנקסני.

  

  ניהול ההון  ה.

  

מטרת החברה בניהול ההון העצמי שלה היא לשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ובכך 

שקיעים ובעלי עניין אחרים. החברה אינה נתונה לדרישות כלשהן להון ליצור תשואה לבעלי המניות, מ

  מינימלי נדרש או להשגת רמה מסויימת של תשואה על ההון.

  

  סיכון נזילות  ו.

  

סיכון נזילות הינו הסיכון שהקבוצה תתקשה לעמוד במחוייבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות 

פיננסי אחר. הקבוצה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי פיקוח המסולקות על ידי מסירת מזומן או נכס 

  אלו הצפויים.על מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ו

  

  ההתחייבויות הפיננסיות של החברה עומדות לפרעון בתקופה של עד שנה.

  

  .ד.1 ראה באור -לעניין מצבה הכספי של החברה 
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -   16באור 
  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א.

           בדצמבר 31           

  7 1 0 2  6 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  379     --        )5הלוואות מבעל מניות (ראה באור   

     ====     ====  

  21     438     זכאים ויתרות זכות  

     ====     ====  

  
  

  הטבות לבעלי עניין  ב.

  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  7  1  0  2  6  1  0  2  5  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  692     757     855     שכר ונלוות בעלי עניין המועסקים בחברה  

     ====     ====     ====  

  2     2     3     מספר בעלי העניין  

     ====     ====     ====  

  30     116     331     קבלני משנה  

     ====     ====     ====  

  1     1     2     מספר בעלי עניין  

     ====     ====     ====  

  --        --        17     שכר דירקטורים המועסקים בחברה  

     ====     ====     ====  

  --        --        1     מספר הדירקטורים  

     ====     ====     ====  

  --        --        32     שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה  

     ====     ====     ====  

  --        --        6     מספר הדירקטורים  

     ====     ====     ====  
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  (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -   16באור 
  

  
  הטבות לנושאי משרה בכירים שאינם בעלי עניין  ג.

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  7  1  0  2  6  1  0  2  5  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  --        --        99     שכר ונלוות (*)  

     ====     ====     ====  

        

  אלפי ש"ח בשנת הדיווח. 3כולל תשלום מבוסס מניות בסך   (*)  

  

  

  נתוני רווח והפסד  .ד

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  7  1  0  2  6  1  0  2  5  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  556     692     928     הוצאות מחקר ופיתוח (*)  

     ====     ====     ====  

  166     181     406     הוצאות הנהלה וכלליות (*)  

     ====     ====     ====  

  --         18     175     הוצאות מימון  

     ====     ====     ====  

  

  ג' לעיל. -משרה בכירים הנכללים בסעיפי משנה ב' ו יכולל הטבות לבעלי עניין ונושא  (*)  

  

  

  שינויים במצבת נושאי משרה בחברה  .ה

  

אור כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה, לאחר ענבל גב' ההסתיימה כהונתה של  2016באפריל  5ביום   )1(

  ל סמכויותיה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה.הושעו כ, לפיהן קבלת הודעות המפרק

  

  .כסמנכ"ל הכספים של החברהכהונתו התפטר מר דרור גלעדי מ 2016באפריל  7ביום   )2(

  

לכהן כיו"ר , בנוסף לכהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, מונה מר אסף פורת 2016במאי  29ביום   )3(

) 1(יותיה של הגב' אור, כאמור בסעיף משנה החברה, וזאת בעקבות השעיית סמכושל דירקטוריון ה

חדל מר פורת לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. יובהר כי מר פורת המשיך  2016ביולי  13. ביום לעיל

  .2017נובמבר ב 12 יוםבחברה עד ללכהן כדירקטור חיצוני 
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  (המשך) ת עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאו   -   16באור 
  

  

גב' לאה ברוק לכהן כמנכ"ל החברה (בנוסף לכהונתה כחשבת החברה). ה, מונתה 2016ביוני  30ביום   )4(

אלפי ש"ח לשכרה של הגב' ברוק (עבור  4באותו מועד, אישרה ועדת התגמול של החברה עדכון בסך 

אלפי ש"ח. יובהר, כי מדובר  12הסתכם לסך של לל הכוהחודשי , כך ששכרה )כהונתה כמנכ"ל החברה

חשבת החברה כהגב' ברוק בעת שכיהנה כמנכ"ל ולהם היתה זכאית זהים לתנאים אשר היו בתנאים 

חדלה  2017בדצמבר  31ביום החברה ו חדלה הגב' ברוק לכהן כמנכ"ל 2017באוקטובר  3בעבר. ביום 

  הגב' ברוק לכהן כחשבת החברה.

  

כהונתו היה זכאי מר  בגיןמונה מר גולן מזרחי לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.  2016יולי ב 13ביום   )5(

מזרחי לגמול שנתי וגמול הוצאות בגובה הסכום המזערי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר הענקת 

 13, בהתאם לדרגת החברה כפי שעודכן מעת לעת. ביום 2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס

חדל מר מזרחי  2017במאי  18וביום  חדל מר מזרחי לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה 2017במרץ 

  .לכהן כדירקטור בחברה

  

שרם מר מונה  2017במרץ  13ביום מונה מר יצחק שרם לכהן כדירקטור בחברה ו 2017בפברואר  27ביום   )6(

מתן אישרה האסיפה הכללית של החברה  2017בדצמבר  20. ביום של החברה יו"ר הדירקטוריוןכהן כל

בנובמבר  1החל מיום  , וזאת20%ש"ח (ברוטו) לחודש עבור היקף משרה של  7,500גמול למר שרם בסך 

2017.  

  

האסיפה הכללית  בהתאם לאישורעודד רוזנברג לכהן כמנכ"ל החברה. מר מונה  2017באוקטובר  3ביום   )7(

החל ממועד  ,מר רוזנברגכהונתו כמנכ"ל החברה, יהא זכאי , בגין 2017באוגוסט  17של החברה מיום 

כאשר ככל  ,90%ש"ח (ברוטו) לחודש עבור היקף משרה של  31,500לגמול בסך השלמת עסקת המיזוג, 

של מר החודשי שכרו מיליון דולר (ובכפוף להסכם העסקתו),  3שהחברה תשלים גיוס הון נוסף בסך 

  .ש"ח (ברוטו) 37,800יעלה לסך משרה  90%בגין רוזנברג 

  

 20יום סמנכ"ל הכספים של החברה. בכהן כגב' אסתר וסטרייך להמונתה  2017בנובמבר  1ביום   )8(

ש"ח ברוטו  31,500גמול לגב' וסטרייך בסך מתן אישרה האסיפה הכללית של החברה  2017בדצמבר 

בכפוף (מיליון דולר  3ך . אם וככל שהחברה תשלים גיוס הון נוסף בס90%לחודש עבור היקף משרה של 

  ש"ח (ברוטו). 42,000) יעלה שכרה החודשי של הגב' וסטרייך לסך של העסקתהלהסכם 

  

 14 בנוסף, אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתבי אופציה לגב' וסטרייך כמפורט בבאור

  לעיל.

  

  .ב.9 -ו 6, 5 ראה באורים -עם בעלי עניין נוספות לעניין התקשרויות   .ד
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  הדיווח תאריךלאחר מהותיים אירועים    -   71באור 

  

ייצור, בקשר עם חברה זרה עם בלתי מחייב מזכר הבנות התקשרה סולארפיינט ב 2018בפברואר  11יום ב  א.

ביבשת אסיה.  ,פיינטאותה פיתחה סולארלאספקת חשמל, המודולרית הסולארית שיווק והפצה של המערכת 

בין היתר יום ממועד מזכר ההבנות,  120מזכר ההבנות, ככל שיחתם הסכם מחייב בין הצדדים תוך בהתאם ל

מיליון דולר עבור  2של כולל  ךהחברה הזרה לסולארפיינט סתשלם ובכפוף לתנאים שנקבעו על ידי הצדדים, 

ץ באופן בלעדי את המערכת המודולרית ביבשת לייצר, לשווק ולהפיהשימוש ברישיון, לרבות הזכות זכות 

 בסכום קבוע לכל מערכת מודולריתלסולארפיינט לתשלום תמלוגים התחייבה החברה הזרה בנוסף, אסיה. 

אשר תוקנה כמויות מינימום בהם מותנית הבלעדיות ל, וכן שתימכר, תושכר או תופץ על ידי החברה הזרה

   לה.

  

לעובדי (שאינם רשומים למסחר) כתבי אופציה  653,145וריון החברה הענקת אישר דירקט 2018במרץ  5ביום   ב.

  . 2017בנובמבר  9 יוםשר דירקטוריון החברה ביבהתאם לתכנית אופציות שא ,עובדי סולארפיינטלהחברה ו

  

מניות  261,258 -מסך כתבי האופציה שיוענקו, הניתנים למימוש ל 261,258בהתאם לאישור הדירקטוריון, 

שנים ממועד  4לבעלי עניין בחברה והם יהיו ניתנים למימוש במשך תקופה של יוענקו ת של החברה, רגילו

ש"ח לכל כתב אופציה. הענקת כתבי האופציה לבעלי העניין  4.6הבשלתם, בתמורה למחיר מימוש בסך 

  קבל.כאמור, מותנית באישור האסיפה הכללית של החברה, אשר למועד אישור הדוחות הכספיים טרם הת

  

כתבי האופציה יוענקו לעובדים, נושאי משרה בכירים ונותני שירותים של החברה ושל  391,887יתרת 

שנים ממועד  4מניות רגילות של החברה במשך תקופה של  391,887 -סולארפיינט ויהיו ניתנים למימוש ל

  ש"ח לכל כתב אופציה. 4.6 -ש"ח ל 2.72הבשלתם, בתמורה למחיר מימוש שנע בין 

  

על ידי רישום  ,הודיעה החברה כי היא החלה בהערכות לכניסתה לשוק ההון האמריקאי 2018במרץ  14ביום   ג.

בארה"ב. יובהר כי אין כל וודאות שהליך הרישום כאמור יחל בפועל, וככל שיחל,  ADRלמסחר באמצעות 

  אין וודאות כי יושלם.
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 אתר אינטרנט:

 

 כתובת דואר אלקטרוני:

03-6138484  

054-5591191 

 א'( 25)תקנה 

 

 טלפון:

 

03-6138585 

 א'( 25)תקנה 

 

 פקסימיליה:

 

31.12.2017 

 (9)תקנה 

 תאריך הדוח על המצב הכספי:

 

 תאריך פרסום הדוח: 2018במרס  26

 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.apollo-power.com/
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 הערכת שווי מהותית או מהותית מאוד שביצעה החברה -ב 8תקנה 

  לדוחותיה הכספיים של החברה לא צורפו הערכות שווי.

 

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי - ב'9תקנה 

י בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה החברה אינה מצרפת לדוח התקופתי דוח שנת

 .( לתקנות ההקלות4ד)5הפנימית, בהתאם להקלה ל"תאגיד קטן" לפי תקנה 

 

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון - ד'9תקנה 

ס במר 26החברה מיום לפרטים אודות דוח של החברה בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ראו דיווח 

2018.  

 

 תמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה לפי רבעונים -א' 10תקנה 

  ש"ח(:אלפי )ב 2017בשנת  חציוניםמהלהלן תמצית דוח רווח והפסד של החברה לכל אחד 

 
 חודשים שהסתיימו ביום שהשלתקופה של 

לשנה שהסתיימה 
 ביום

30.6.17 31.12.17 31.12.2017 
01,19 הוצאות מחקר ופיתוח  1,305 2,495 

 980 676 304 הוצאות הנהלה וכלליות
 14,337 14,337 - הוצאות רישום למסחר

(1,494) הפסד לפני הוצאות מימון, נטו  (16,318)  (17,812)  
 182 109 73 הוצאות מימון, נטו

(1,567) הפסד לתקופה  (16,427)  (17,994)  
 

 שימוש בתמורת ניירות הערך –ג' 10תקנה 

)מספר  2017באוגוסט  29שפורסם ביום  2017באוגוסט  30יום ותשקיף להשלמה מקיף זכויות תשבמסגרת 

לאחר הנפקת הזכויות לפי התשקיף ( התקבלה בחברה תשקיף"ה")להלן:  (2017-01-075580אסמכתא 

 )מספר 2017בספטמבר  26ש"ח נטו. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  4,355,779תמורה של 

 (.2017-01-084181אסמכתא 

התקבלה  2017באוגוסט  26תשקיף והודעה משלימה מיום הבמסגרת הנפקה לציבור בדרך של מכרז ע"פ 

בספטמבר  28ש"ח נטו. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  4,979,832 -חברה תמורה של כב

 (.2017-01-085588)מספר אסמכתא  2017

 ש"ח. 9,335,611-כתשקיף תמורה כוללת של  האמצעות סה"כ גייסה החברה ב

, תמורת ההנפקה אשר התקבלה בפועל על פי התשקיף מיועדת לשמש למימון לתשקיף 5.2כמפורט בסעיף 

בע"מ )להלן: פעילתה השוטפת של החברה הממוזגת, הרחבת בסיס ההון, השקעות בפעילות של סולארפיינט 

מסגרתה מוזגה הפעילות של סולארפיינט לחברה ו/או להשקעות לאחר השלמת העסקה ב( "סולארפיינט"

 בפרויקטים חדשים והכל כפי שיוחלט, מעת לעת, על ידי דירקטוריון החברה. 

 1.2.5)כאמור בסעיף  2017באוקטובר  03ביום  םבהתאם להסכם המיזוג בין החברה לסולארפיינט שהושל

נה, בין היתר, מימון פעילותה השוטפת של , מטרת הגיוס באמצעות התשקיף הבפרק א' לדוח זה(

תגמול עובדיה ונושאי המשרה בה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לעשות שימוש לרבות סולארפיינט, 

בכספים שבקופתה, ובכלל זה תמורת ההנפקה, למימון פעילותה השוטפת וליתר הייעודים שפורטו במסגרת 

 התשקיף. 

למת המיזוג העבירה החברה כספים לסולארפיינט לצורך פירעון הלוואת בהתאם להסכם המיזוג, לאחר הש

בעלים שהעמידה לסולארפיינט חברת וסטאר אחזקות בע"מ, לצורך מימון פעילות סולארפיינט בסכום של 
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כספים לצורך פירעון הלוואת גישור שהעמידו לסולארפיינט לצורך מימון פעילותה חברות  כןש"ח ואלפי  575

אלפי  727 -ה"ה יצחק שרם, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וכפיר זילברמן בסכום של כ בשליטתם של

 ש"ח. 

מימון פעילותה ש"ח מתמורת ההנפקה לאלפי  1,290 -השתמשה החברה בכ 2017בדצמבר  31לתאריך נכון 

 השוטפת של החברה ושל סולארפיינט.

 

  קשורותהשקעות החברה בחברות בת וחברות  - 11תקנה 

השלימה החברה את המיזוג של חברת סולארפיינט לחברה אשר  2017באוקטובר  03מור לעיל, ביום כא

מהון המניות המונפק והנפרע של סולארפיינט. עד למועד זה לא  100% -לאחריו התחילה החברה להחזיק ב

 החזיקה החברה במישרין או בעקיפין בתאגידים כלשהם. 

 ועד הדוח:להלן נתונים בנוגע לסולארפיינט למ

 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9לא ערכה דוח כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה  החברה *

. כמו כן, עסקת המיזוג מטופלת בדוחות הכספיים המאוחדים כרכישה במהופך. 1970 -ומיידיים(, התש"ל

 .ז לדוחות הכספיים.1-. ו.ג1לפרטים ראה ביאור 

 

 שינוים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות – 12תקנה 

הושלמה עסקת המיזוג בין החברה לבין סולארפיינט. עסקת המיזוג  2017באוקטובר  3כאמור לעיל, ביום 

)ג( לדוחות הכספיים של החברה 1מטופלת בדוחותיה כספיים של החברה כרכישה במהופך, כמפורט בביאור 

  )פרק ג' לדוח התקופתי(.

 

  מהןהכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות  – 13תקנה 

לגבי נתונים של החברה בת, סולארפיינט, עסקת המיזוג בין החברה לבין סולארפיינט טופלה כרכישה 

במהופך, ועל כן הדוחות הכספיים המאוחדים הופקו כדוחות הכספיים של החברה אך טופלו מבחינה 

בונאית כהמשך הדוחות הכספיים של סולארפיינט שהינה הרוכשת החשבונאית בעסקה. לפרטים ראה חש

 .ג. לדוחות הכספיים.1ביאור 

 

 רשימת הלוואות – 14תקנה 

 מתן הלוואות אינו מעיסוקה של החברה. 

 

  מועדי וסיבות הפסקת מסחר –ניירות ערך שנרשמו למסחר  –מסחר בבורסה  – 20תקנה 

 , פרט למפורט להלן:רות ערך של החברה למסחר בבורסהיפת הדוח לא נרשמו ניבמהלך תקו

מניות רגילות  100 -יחידות זכות המקנות כל אחת זכות ל 11,982הקצתה החברה  2017בספטמבר  11ביום  .א

 . ללא ע.נ כתבי אופציה המירים למניות רגילות של החברה 377 -וללא ע.נ של החברה 

מספר  סוג מניות שם חברה
המניות 

 המוחזקות

סה"כ ע.נ של 
המניות 

 המוחזקות

שיעור 
החזקה בהון, 

בהצבעה 
ובסמכות 

למנות 
 דירקטורים

מחזיקים 
אחרים 
 -בלמעלה מ

מהון  %25
המניות/כוח 

 ההצבעה

היקף 
ההשקעה 

 *נכון ליום
31.12.2017 

הלוואות ושטרי 
 הון

ערבויות  תנאי מימון
 שניתנו

סולארפיינט 
 בע"מ

ש"ח 600 60,000 רגילות  - - - אין 100% 
 
- 
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כתבי  4,478,658 -ו ללא ע.נ מניות רגילות של החברה 1,187,973הקצתה החברה  2017בספטמבר  26ביום  .ב

. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום ללא ע.נ אופציה המירים למניות רגילות של החברה

 (.2017-01-084190)מספר אסמכתא  2017בספטמבר  26

לאור השלמת ללא ע.נ רגילות של החברה מניות  5,122,489הקצתה החברה  2017באוקטובר  03ביום  .ג

 2017באוקטובר  03עסקת המיזוג עם סולארפיינט. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 (.2017-01-087871)מספר אסמכתא 

 כתבי אופציה 1,893מניות רגילות ללא ע.נ בעקבות מימוש  1,893הקצתה החברה  2017באוקטובר  16ביום  .ד

-2017)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  16פרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום . ל(2 )סדרה

01-090385.) 

 במהלך שנת הדיווח לא נמחקו מהמסחר ניירות ערך של החברה. 

 : למיטב ידיעת החברה, בתקופת הדוח לא חלו הפסקות מסחר בניירות הערך של החברה.הפסקות מסחר

 ניין ולנושאי משרה בכירה תגמולים לבעלי ע – 21תקנה 

להלן פירוט העלות החשבונאית של התגמולים שניתנו בשנת הדוח ואשר הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדוח, 

וכן התחייבויות החברה לתגמולים בגין שנת הדוח, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין 

שר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, וא

  :ידי אחר-ידי החברה ובין אם ניתנו על-שבשליטתה, בין שניתנו על

 

 ש"ח( תגמולים* בעבור שירותים )באלפי פרטי מקבל התגמולים

תגמולים 
אחרים 
)באלפי 

סה"כ  ש"ח(
)באלפי 

 ש"ח(
 תפקיד שם

היקף 
 המשרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 יעוץ

 אחר עמלה

 ריבית/
דמי 

שכירות/ 
 אחר

 ערן מיימון
סמנכ"ל טכנולוגיות 

בחברה בת 
 ודירקטור

100% 7.72% 380 - - 
- 

- - 43 - 
423 

סמנכ"ל  ירון תידהר
 בסולארפיינט

100% 2.47% 377 - - - - - 33 - 410 

 392 - 39 - - - - - 353 7.72% 90% מנכ"ל ודירקטור עודד רוזנברג

היקף  מנכ"ל וחשבת לאה ברוק
שעות 
כפי 

 שידרש

- - - - - 167 - - - 167 

אסתר 
 וסטרייך

 99 - 6 - - - 3 - 90 - 90% סמנכ"ל כספים

 

 במונחי עלות לחברה.* 

 מנכ"ל ודירקטור -עודד רוזנברג 

)בנוסף  90%היקף משרה של ב 2017 באוקטובר 3החל מיום החברה מנכ"ל פעיל של כמכהן  מר עודד רוזנברג

עניק לחברה את כל השירותים המוענקים בדרך כלל על ידי מ רוזנברגמר כדירקטור בחברה ללא שכר(. לכהונתו 

מר זכאי , מנכ"ל החברהבגין שירותיו כ. גודלה של החברהבפעיל ודירקטור בחברה ציבורית מסוגה ו מנכ"ל

"ח )ברוטו( ולהחזר בגין הוצאות שיוציא מכיסו הקשורות לביצוע ש 31,500בסך  קבוע חודשי לשכר רוזנברג

ככל שיושלם גיוס הון תפקידיו כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, בהתאם למדיניות החזר ההוצאות של החברה. 

מיליוני דולר ארה"ב, שכרו של מר רוזנברג יגדל באופן  3-לחברה מכל מקור שהוא, בסכום מצטבר שלא יפחת מ

כן זכאי מר רוזנברג לתנאים נלווים, ובכלל זה משרה.  90%ש"ח )ברוטו( בחודש ל 38,500סך של אוטומטי ל
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ימי חופשה בשנה, ימי מחלה ודמי הבראה על פי דין, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וכן לפטור,  22אחזקת רכב, 

לכהן בתפקידו כמנכ"ל  שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. בכפוף להתחייבותו של מר רוזנברג

העסקתו של זכאים להביא את  רוזנברגאחד מבין החברה ומר  כלחודשים לפחות החל ממועד מינויו,  24החברה 

 תקופת במהלך "(.המוקדמת ההודעה תקופת)" חודשיםשלושה בהודעה מוקדמת בכתב של  הלסיומ מר רוזנברג

דו לשביעות רצון החברה ויהיה זכאי לקבל את שכרו יהיה מחויב להמשיך בתפקי רוזנברג מר המוקדמת ההודעה

. החודשי ואת החזר הוצאותיו אף אם תחליט החברה לוותר על שירותיו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

 87,086אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הקצאת  2018במרס  5בנוסף לגמול קבוע כמפורט לעיל, ביום 

ש"ח לכתב אופציה. ההקצאה כפופה  4.6חברה למר רוזנברג, במחיר מימוש של כתבי אופציה לא סחירים של ה

-2018-01)אסמכתא:  2018במרס  19לאישור האסיפה הכללית של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה מיום 

 (.  יצוין, כי מר רוזנברג מכהן גם כמנכ"ל ודירקטור בחברה הבת סולארפיינט. 026482

 נולוגיות בחברה בת ודירקטורסמנכ"ל טכ -ערן מימון

מר ערן מימון מכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות במשרה מלאה בחברה הבת סולארפיינט )תפקיד אותו מילא טרם 

 3השלמת עסקת המיזוג בין החברה לסולארפיינט(, וזאת בנוסף לכהונתו כדירקטור בחברה החל מיום 

כל השירותים המוענקים בדרך כלל על ידי סמנכ"ל , ללא שכר. מר ערן מימון מעניק לחברה את 2017באוקטובר 

בחברה ציבורית מסוגה ובגודלה של החברה )על אף שהוא מועסק באמצעות סולארפיינט(. בגין שירותיו זכאי מר 

ש"ח )ברוטו( ולהחזר בגין הוצאות שיוציא מכיסו הקשורות לביצוע עבודתו  35,000בסך מימון לשכר חודשי קבוע 

חזר ההוצאות של החברה. ככל שיושלם גיוס הון לחברה מכל מקור שהוא, בסכום מצטבר בהתאם למדיניות ה

ש"ח )ברוטו(  42,000מיליוני דולר ארה"ב, שכרו של מר מימון יגדל באופן אוטומטי לסך של  3-שלא יפחת מ

ודמי הבראה  ימי חופשה בשנה, ימי מחלה 22בחודש. כן זכאי מר מימון לתנאים נלווים, ובכלל זה אחזקת רכב, 

על פי דין, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וכן לפטור, שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. בכפוף 

 מימוןאחד מבין החברה ומר  כלחודשים לפחות החל ממועד מינויו,  24להתחייבותו של מר מימון לכהן בתפקידו 

 ההודעה תקופת)" שלושה חודשיםוקדמת בכתב של בהודעה מ הלסיומ העסקתו של מר מימוןזכאים להביא את 

יהיה מחויב להמשיך בתפקידו לשביעות רצון החברה  מימון מר המוקדמת ההודעה תקופת במהלך"(. המוקדמת

ויהיה זכאי לקבל את שכרו החודשי ואת החזר הוצאותיו אף אם תחליט החברה לוותר על שירותיו במהלך 

אישרו ועדת התגמול  2018במרס  5ל קבוע כמפורט לעיל, ביום תקופת ההודעה המוקדמת. בנוסף לגמו

 4.6כתבי אופציה לא סחירים של החברה למר מימון, במחיר מימוש של  87,086ודירקטוריון החברה הקצאת 

ש"ח לכתב אופציה. ההקצאה כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה מיום 

 (. יצוין, כי מר מימון מכהן גם כדירקטור בחברה הבת סולארפיינט.2018-01-026482תא: )אסמכ 2018במרס  19

 סמנכ"ל תפעול בחברה הבת סולארפיינט -ירון תדהר 

תפקיד אותו ) משרה מלאה בחברה הבת סולארפיינטבסמנכ"ל תפעול בתחום הכימיה בתפקיד  תדהר מכהןמר 

עניק לחברה בין החברה לסולארפיינט(. מר תדהר מ 2017ר באוקטוב 3מילא טרם השלמת עסקת המיזוג ביום 

)על  גודלה של החברהבבחברה ציבורית מסוגה ותפעול  המוענקים בדרך כלל על ידי סמנכ"לאת כל השירותים 

 35,000בסך קבוע חודשי  לשכר כאמור זכאי מר תדהרשירותיו  (. בגיןאף שהוא מועסק באמצעות סולארפיינט

ימי חופשה בשנה, ימי מחלה ודמי  22כאי מר תדהר לתנאים נלווים, ובכלל זה אחזקת רכב, כן ז. )ברוטו( ש"ח

הבראה על פי דין, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וכן לפטור, שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 

חד מבין החברה ומר א כלחודשים לפחות החל ממועד מינויו,  24בכפוף להתחייבותו של מר תדהר לכהן בתפקידו 

 תקופת)" חודשיםשלושה בהודעה מוקדמת בכתב של  הלסיומ תדהרהעסקתו של מר זכאים להביא את  תדהר

רצון  יהיה מחויב להמשיך בתפקידו לשביעות תדהר מר המוקדמת ההודעה תקופת במהלך"(. המוקדמת ההודעה

אם תחליט החברה לוותר על שירותיו החברה ויהיה זכאי לקבל את שכרו החודשי ואת החזר הוצאותיו אף 
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אישרו ועדת התגמול  2018במרס  5. בנוסף לגמול קבוע כמפורט לעיל, ביום במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

 4.6כתבי אופציה לא סחירים של החברה למר תדהר, במחיר מימוש של  87,086ודירקטוריון החברה הקצאת 

יפה הכללית של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה מיום ש"ח לכתב אופציה. ההקצאה כפופה לאישור האס

 (. 026482-01-2018)אסמכתא:  2018במרס  19

 סמנכ"ל כספים –אסתר וסטרייך 

. הגב' וסטרייך 90%בהיקף משרה של  2017בנובמבר  1הגב' וסטרייך מכהנת כסמנכ"ל כספים בחברה מיום 

ש"ח )ברוטו(  42,000תהיה זכאית לשכר חודשי קבוע בסך ש"ח )ברוטו( ו 31,500זכאית לשכר חודשי קבוע בסך 

מיליוני דולר ארה"ב  3, אם וככל שהחברה תשלים גיוס הון בסכום כולל של 100%עבור היקף משרה בשיעור של 

ומעלה, בכפוף לתנאי הסכם ההעסקה. כן זכאית הגב' וסטרייך להחזר הוצאות סבירות בקשר עם מילוי תפקידה 

ם של החברה ותנאים סוציאליים כמקובל ובכלל זה קופת פנסיה או ביטוח מנהלים בשיעור כסמנכ"לית הכספי

ימי חופשה בשנה, ימי מחלה ודמי  22, 7.5%ולקרן השתלמות בשיעור  8.33%, הפרשות לפיצויים בשיעור 6.5%

 6כאמור, ביום הבראה על פי דין; רכב חברה )ליסינג( וביטוח דירקטורים ונושאי משרה. בנוסף לגמול הקבוע 

מניות  237,336 -)לא סחירים( של החברה המירים ל האופציכתבי  237,336הוקצו לגב' וסטרייך  2018בפברואר 

 5(. כמו כן, ביום 2017-01-100018)אסמכתא:  2017בנובמבר  14רגילות שתנאיהם מפורטים בדיווח החברה מיום 

כתבי אופציה לא סחירים של החברה לגב'  87,086קצאת אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ה 2018במרס 

ש"ח לכתב אופציה. ההקצאה כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה,  4.6וסטרייך, במחיר מימוש של 

 (.2018-01-026482)אסמכתא:  2018במרס  19כמפורט בדוח זימון האסיפה מיום 

  מנכ"ל וחשבת )לשעבר( –לאה ברוק 

מונתה גם כמנכ"ל  2014בנובמבר  30מונתה גב' לאה ברוק כחשבת החברה וביום  2014בנובמבר  16ביום 

 2015במאי  31סיימה גב' ברוק את כהונתה כמנכ"ל החברה, ועל כן, בין הימים  2015במאי  31החברה. ביום 

 , כיהנה גב' ברוק אך ורק כחשבת החברה. 2016ביוני  30-ל

 2017באוקטובר  3ב למנכ"ל החברה )נוסף על כהונתה כחשבת(. ביום מונתה גב' ברוק שו 2016ביוני  30ביום 

 סיימה את כהונתה כחשבת.  2017בדצמבר  31סיימה הגב' ברוק את כהונתה כמנכ"ל החברה וביום 

, בהיקף גב' ברוק העמידה שירותים לחברה בהתאם להסכם למתן שירותי ייעוץ שנחתם בינה לבין החברה

עבור  2017. בהתאם להסכם, שכרה של גב' ברוק בגין שירותיה בשנת חברהה ישעות ככל שנדרש על יד

  .אלפי ש"ח עבור כל חודש ובתוספת מע"מ כדין 12כהונתה כמנכ"ל וחשבת החברה הינו 

 תגמול דירקטורים

המכהנים בחברה זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות והדירקטור הבלתי תלוי החיצוניים הדירקטורים 

)להלן:  2000 –חיצוני(, התש"ס לתקנות החברה )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור  בישיבה, בהתאם

. הגמול השנתי ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול ( בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה"תקנות הגמול"

סף, בנו. דרגת החברה בשנת הדוח היתה א' המופיע בתקנות הגמול. הקבועוגמול הישיבה נקבע על פי הסכום 

 .זכאים הדירקטורים להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה ולקבלת כתב פטור והתחייבות לשיפוי

 (.2017-01-098758)מספר אסמכתא  2017בנובמבר  12לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 כדירקטורים. הדירקטורים עודד רוזנברג וערן מימון אינם זכאים לגמול כלשהו בגין כהונתם 

ש"ח )ברוטו( בחודש בתוספת מע"מ כנגד  7,500 -ל של כיו"ר הדירקטוריון, מר יצחק שרם, זכאי לגמו

 .2017בנובמבר  01,  וזאת החל מיום 20%חשבונית מס כדין, עבור היקף משרה בשיעור 
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 זהות בעל השליטה –א 21תקנה 

 י שליטה. /נכון למועד דוח זה אין לחברה בעל

, היתה גב' אור בעלת השליטה בחברה במישרין, 2016באפריל  5, ועד ליום 2015בפברואר  25החל מיום 

, הוציא ביהמ"ש צו כינוס 2016באפריל  5ביום  מקבוצת ענבר אור בע"מ. מגדלאורחברת ובעקיפין באמצעות 

אם להודעת נכסים זמני לגב' אור ומינה את המנהל המיוחד )בתפקידו כמפרק( ככונס נכסים לנכסיה. בהת

המנהל המיוחד אשר התקבלה אצל החברה, לאור צו הכינוס שניתן כנגד גב' אור, הושהו כל סמכויותיה כיו"ר 

באמצעי שליטה )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך(  חדלה להחזיקהדירקטוריון וכמנכ"ל החברה ובהתאם 

 בחברה.

 ("פיור קפיטל". פיור קפיטל בע"מ )להלן: הועברה השליטה בחברה לחברת אל.אי.איי 2017במרץ  08ביום 

  .עניין בחברהשליטה ו/או להיות בעלת חדלה פיור קפיטל  2017באפריל  26וביום 

תיאור עסקי  –התקופה  בחלק א' לדוח 1.2.4לפרטים נוספים אודות העברת השליטה בחברה ראה סעיף 

 התאגיד המצ"ב לדוח זה. 

 

 שלבעל השליטה יש בהן עניין אישיאו  עסקאות עם בעל שליטה – 22תקנה 

 ועד לתאריך פרסום 2017למיטב ידיעת החברה, לא היו בשנת נכון למועד הדוח אין בחברה בעל/י שליטה. 

  .הדוחאו שהן עדין בתוקף במועד  הדוח עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן

 אין  :חברות( לחוק ה4)270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .א

 אין.  ( לחוק החברות:4)270עסקאות המנויות בסעיף  .ב

  לדוח זה. א'29תקנה לפרטים בדבר אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים ראו 

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה – 24תקנה 

דוח בדבר מצבת החזקות בעלי עניין  לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ראה

(, הנכלל בדוח זה על 2018-01-002983: מספר אסמכתא) 2018בינואר  07ונושאי משרה שפרסמה החברה ביום 

 דרך ההפניה. 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים –א 24תקנה 

 ך נקוב.)עשרים וחמישה מיליארד( מניות רגילות ללא ער 25,000,000,000: הון רשום

 מניות רגילות ללא ערך נקוב.  8,708,620 :הון מונפק ונפרע

 : נכון למועד הדוח אין בחברה מניות רדומות. מניות רדומות

מניות  4,476,765 -( המירים ל1141779)מספר נייר  (2כתבי אופציה )סדרה  4,476,765: ניירות ערך המירים

מניות רגילות  237,336 -( המירים ל1143320()מספר נייר 2/2018כתבי אופציה ) 237,336 -רגילות ללא ע.נ ו

 ללא ע.נ. 

לפרטים נוספים אודות הון המניות הרשום, ההון המונפק והנפרע )לרבות מניות רדומות, ככל שישנן( וניירות 

  לדוחות הכספיים. 10ראו ביאור הערך ההמירים של החברה, 

 

 מרשם בעלי המניות של החברה –ב 24תקנה 

בפברואר  06טים אודות מרשם בעלי המניות המעודכן של החברה ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום לפר

 (, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.012709-01-2018)אסמכתא מספר:  2018
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 )למועד פרסום הדוח( הדירקטורים של החברה – 26תקנה 

  1, יו"ר הדירקטוריוןיצחק שרם שם
 007823685 מספר זהות

 1947ביולי  28 תאריך לידה
 , רמת השרון13התאנה  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 לא חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 לא בעל כשירות מקצועית
החברה, חברה תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של 

 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה
 אין

 .2017במרץ  13וכיו"ר דירקטוריון החל מיום  2017בפברואר  27 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 

 ההשכלה
 אוניברסיטת תל אביב.  –מוסמך, מנהל עסקים 

 אוניברסיטת בר אילן.  –בוגר, כלכלה ומנהל עסקים 
תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור
 (.2014ננו דיימנשן בע"מ )החל משנת  –יו"ר דירקטוריון 

 (.1995יעד שירותי ייעוץ בע"מ )החל משנת  –יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל 
 תמדא בע"מ. –דירקטור 
 Sphera Global Healthcare Fund –דירקטור 

 אין. קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

 2מנכ"ל ודירקטור, עודד רוזנברג שם
 026623124 מספר זהות

 1980באוגוסט  02 תאריך לידה
 3081500קיבוץ נחשולים, ד.נ. חוף הכרמל,  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית  נתינות
 לא חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 לא בעל כשירות מקצועית
תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 

 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה
ודירקטור בחברת סולארפיינט בע"מ חברה  מכהן גם כמנכ"ל החברה

 . בת של החברה
 2017באוקטובר  03 לת כהונה כדירקטורתאריך תחי

השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 
 ההשכלה

 אוניברסיטת חיפה. –בוגר, רב תחומי 
 המרכז הבינתחומי בהרצליה.  –מימון  –מוסמך, מנהל עסקים 

תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 נוספים בהם משמש כדירקטור

 שנים(. 3סולארפיינט בע"מ ) –ר מנכ"ל ודירקטו
 שנים(. 2מטליקון טכנולוגיות ) –עוזר מנכ"ל 

 פיקאסו בע"מ. –מנכ"ל ודירקטור 
 סולארפיינט בע"מ )חברה בת(. –דירקטור 

 אין. קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

  3ערן מימון, דירקטור שם
 036205300 מספר זהות

 1978בנובמבר  29 תאריך לידה
 3081500קיבוץ נחשולים, ד.נ. חוף הכרמל,  ען להמצאת כתבי בית דיןמ

 ישראלית נתינות
 לא חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 לא בעל כשירות מקצועית
תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 

 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה
CTO  .ודירקטור בסולארפיינט בע"מ, חברה בת של החברה 

 2017באוקטובר  03 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 

 ההשכלה
 האונברסיטה העברית בירושלים.  –בוגר, פיסיקה ויחסים בינלאומיים 

 אוניברסיטת תל אביב. –אנרגיה סולארית  –ת מכונות מוסמך, הנדס
תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור
CTO  שנים(. 3סולארפיינט בע"מ ) –ודירקטור 

 עצמאי )שנה אחת(. –יועץ למערכות אופטיות לאנרגיה סולארית 

                                                           
 14ודיווח מיידי מיום  (017635-01-2017)מספר אסמכתא  2017בפברואר  28לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  1

 (.2017-01-020911)מספר אסמכתא  2017במרץ 
 (.087934-01-2017)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  03פים ראה דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוס 2
 (.087937-01-2017)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  03לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  3
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 שנים(. 3סולאר )-אאורה –חוקר 
 סיטת תל אביב )שנה אחת(.אוניבר –חוקר 

 סולארפיינט בע"מ. –דירקטור 
 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

  4ליאור וידר, דירקטור בלתי תלוי שם
 033075110 מספר זהות

 1976ביולי  06 תאריך לידה
 7608660, רחובות 3/16יובל נאמן  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 ועדת ביקורת, ועדת לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול דה או ועדות של הדירקטוריוןחברות בוע

 דירקטור בלתי תלוי דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 לא בעל כשירות מקצועית
תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 

 יין של החברהקשורה של החברה או בעל ענ
 אין

 2017באוקטובר  30 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 

 ההשכלה
 מכללת שנקר.   –מערכות מידע )מהנדס(  –בוגר, תעשיה וניהול 

 בעל רישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך. 
דים תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגי

 נוספים בהם משמש כדירקטור
 (.2010אפסילון בית השקעות )החל משנת  –מנהל השקעות בכיר 

 אנדימד בע"מ.  –דירקטור חיצוני 
 סייפטי גרופ בע"מ. –דירקטור בלתי תלוי 

 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

  5אביו, דירקטורית חיצונית-ורד רז שם
 024810103 מספר זהות

 1970בינואר  20 ך לידהתארי
 , תל אביב14הופנהיימר  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 ועדת ביקורת, ועדת לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 ןכ בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 לא בעל כשירות מקצועית
תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 

 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה
 אין

 2017בדצמבר  20 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 

 ההשכלה
 במנהל עסקים )התמחות ראשית בחשבונאות והתמחות B.Aבוגר, 

 המסלול האקדמאי, המכללה למנהל, ראשון לציון.  –משנית במימון( 
אוניברסיטת תל  –תואר שני מעשי בקולנוע וטלוויזיה  MFAמוסמך, 

 אביב. 
תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור
יועצת לאסטרטגיה ולחדשנות עסקית; מתן ייעוץ פיננסי )החל משנת 

2010.) 
 סייפטי גרופ בע"מ. –דירקטורית חיצונית 
 תמדא בע"מ –דירקטורית חיצונית 
 אפריקה ישראל מגורים בע"מ –דירקטורית חיצונית 

 פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ.  -דירקטורית 
 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

  6זיו ארז, דירקטור חיצוני שם
 057107062 מספר זהות

 1961במאי  11 תאריך לידה
 , תל אביב3דניאל פריש  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 , ועדת תגמוללבחינת הדוחות הכספייםועדת ביקורת, ועדת  חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 לא בעל כשירות מקצועית
תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 

 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה
 אין

 .2017בדצמבר  20 תאריך תחילת כהונה כדירקטור

                                                           
 (.095143-10-2017)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  30לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  4
 (.114676-01-2017)מספר אסמכתא  2017בדצמבר  20לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  5
 (.114682-01-2017)מספר אסמכתא  2017בדצמבר  20לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  6
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השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 
 ההשכלה

 אוניברסיטת תל אביב.  –בוגר, משפטים 

השנים האחרונות ופירוט תאגידים תעסוקה בחמשת 
 נוספים בהם משמש כדירקטור

משרד בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' )החל משנת  –, שותף מנהל עו"ד
1992.) 

 נ.ר.ג.ש החזקות בע"מ.  –דירקטור 
 זארקון אנטרפרייזס בע"מ.  –דירקטור 

 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

 מהלך תקופת הדוח ובתקופה שלאחריה עד למועד הדוח:דירקטורים שכהונתם הסתיימה ב

חדל לכהן  2017במאי  18וביום  חדל מר גולן מזרחי לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה 2017במרץ  13ביום  .א

)מספר  2017במרץ  14. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום כדירקטור בלתי תלוי בחברה

 (.2017-01-050931)מספר אסמכתא  2017במאי  18 ומיום (2017-01-020908אסמכתא 

חדלה גב' ענת בניש לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. לפרטים נוספים  2017באוקטובר  30ביום  .ב

 (.2017-01-095140)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  30ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

טור חיצוני בחברה. לפרטים נוספים ראה דיווח חדל מר אסף פורת לכהן כדירק 2017בנובמבר  12ביום  .ג

 (.2017-01-098767)מספר אסמכתא  2017בנובמבר  12מיידי של החבר המיום 

חדל מר גיא פלג לכהן כדירקטור חיצוני בחברה. לפרטים נוספים ראה דיווח  2017בנובמבר  12ביום  .ד

 (.2017-01-098770)מספר אסמכתא  2017בנובמבר  12מיידי של החברה מיום 

 

 נושאי משרה בכירה –א 26תקנה 

 7מנכ"ל –עודד רוזנברג  שם
 026623124 מספר זהות

 1980באוגוסט  02 תאריך לידה
 2017באוקטובר  03 כנושא משרה תאריך תחילת כהונה

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה 
 של החברה או של בעל עניין בה

רת סולארפיינט בע"מ חברה בת ודירקטור בחבמכהן כמנכ"ל החברה 
 של החברה.

קרבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או בעל 
 עניין אחר בחברה

 אין.

 השכלה 
 אוניברסיטת חיפה. –בוגר, רב תחומי 

 המרכז הבינתחומי בהרצליה.  –מימון  –מוסמך, מנהל עסקים 

 ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 שנים(. 3בע"מ )סולארפיינט  –מנכ"ל ודירקטור 

 שנים(. 2מטליקון טכנולוגיות ) –עוזר מנכ"ל 
 פיקאסו בע"מ. –מנכ"ל ודירקטור 

 

 8סמנכ"ל כספים –אסתר וסטרייך  שם
 040315541 מספר זהות

 1980בדצמבר  11 תאריך לידה
 2017בנובמבר  01 כנושא משרה תאריך תחילת כהונה

 תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה
 של החברה או של בעל עניין בה

 אין.

קרבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או בעל 
 אין. עניין אחר בחברה

 השכלה 
 האוניברסיטה העברית בירושלים. –בוגר, משפטים 

 האוניברסיטה העברית בירושלים.  –בוגר, חשבונאות 
 שנים( 7קבוצת ערבה פאוור ) –מנכ"ל ומנהלת בתחום הכספים  ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 

 

 

 

                                                           
 (.087931-01-2017)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  03לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  7
 05( ודיווח מיידי מיום 096526-01-2017)מספר אסמכתא  2017בנובמבר  05לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  8

 (.2017-01-096520)מספר אסמכתא  2017בנובמבר 
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 רון מלניק   שם
 053378048 מספר זהות

 1955בינואר  11 תאריך לידה
 2014בנובמבר  30 כנושא משרה תאריך תחילת כהונה

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה 
 של החברה או של בעל עניין בה

 מבקר פנים

ל קרבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או בע
 עניין אחר בחברה

 אין

 אוניברסיטת תל אביב –כלכלה וחשבונאות  השכלה 

בעל משרד לראיית חשבון, מבקר פנים בחברות ציבוריות הנסחרות  ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 בארץ 

 

 כהונתם הסתיימה במהלך תקופת הדוח ובתקופה שלאחריה עד למועד הדוח:שנושאי משרה 

הסתיימה כהונתה של גב' לאה ברוק כמנכ"לית החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח  2017 באוקטובר 03ביום 

הגב' לאה ברוק המשיכה  (.2017-01-087898)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  03מיידי של החברה מיום 

 . 2017בדצמבר  31בתפקידה כחשבת החברה עד ליום 

 

 של התאגיד מורשי חתימה –ב 26תקנה 

ובהנחיות רשות ניירות  1968-רשה חתימה עצמאי, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"חלחברה אין מו

 ערך.

 

 רואי החשבון של החברה – 27תקנה 

 שטראוס לזר ושות'. :רואי החשבון של התאגיד

 )מגדלי אלון(. 6789139, תל אביב 94יגאל אלון : מען המשרד

נם בעלי עניין או בני משפחה של בעל עניין או של נושא למיטב ידיעת התאגיד רואה החשבון או שותפו אי

 משרה בכירה בתאגיד. 

 דוח הדירקטוריון המצ"ב לדוח זה. –ב'  בפרק 10ראה סעיף לפרטים נוספים אודות החלפת רו"ח של החברה 

 

 שינוי בתזכיר או בתקנון – 28תקנה 

)עקב שינוי שם  תאגדות של החברהשינוי תקנון ההאת אישרה האסיפה הכללית  2017באוגוסט  17ביום 

ם נוספים ראה דיווח לפרטי  .2017באוקטובר  26החברה וביצוע איחוד הון( כאשר השינוי נכנס לתוקפו ביום 

 (.2017-01-096376)מספר אסמכתא  2017בנובמבר  02מיידי של החברה מיום 

 

 החלטות והמלצות הדירקטוריון – 29תקנה 

סיפה הכללית והחלטות הדירקטוריון שאינן טעונות אישור אסיפה המלצות הדירקטוריון בפני הא .א

 כללית בדבר:

 אין. תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה: .1

המליץ דירקטוריון החברה לאשר  2017ביוני  19ביום  שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד: .2

( מניות של החברה ללא ערך נקוב אוחדו למניה 10ל עשר )באופן שכביצוע איחוד הון במניות החברה 

בוצע איחוד הון כאמור לעיל וזאת  2017באוגוסט  27ביום ביום ( של החברה ללא ערך נקוב. 1אחת )

אודות איחוד ההון לפרטים נוספים . 2017באוגוסט  17לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית ביום 

-2017-01)מספר אסמכתא  2017באוגוסט  17ברה מיום ראה דיווח מיידי של החשביצעה החברה 

 (.2017-01-074719)מספר אסמכתא  2017באוגוסט  27( ודיווח מיידי מיום 071845

בעקבות איחוד ההון שביצעה החברה וכן השלמת עסקת המיזוג עם שינוי תזכיר או תקנון:  .3
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נון ההתאגדות של החברה סולארפיינט בוצע שינוי בתקנון ההתאגדות של החברה. השינויים בתק

 17ואושרו על ידי האסיפה הכללית ביום  2017ביוני  19אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 

לפרטים . 2017בנובמבר  02ביום . השינוי בתקנון ההתאגדות דווח על ידי החברה 2017באוגוסט 

 עיל. ל 28ראה תקנה נוספים אודות השינויים שחלו בתקנון ההתאגדות של החברה 

 אין.פדיון ניירות ערך בני פדיון:  .4

 : אין. פדיון מוקדם של אגרות חוב .5

 אין. ובעל עניין בו:  ידעסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק, בין התאג .6

החלטות האסיפה הכללית שנקבלו שלא בהתאם להמלצות המנהלים בעניין המפורטים בתקנה משנה  .ב

 אין. )א(: 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת: .ג

אישרה האסיפה הכללית של החברה הסדר בין החברה לבין נושיה על פי  2017באוגוסט  06ביום  .1

. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 350הוראות סעיף 

)מספר  2017באוגוסט  07( ודיווח מיידי מיום 2017-01-077367)מספר אסמכתא  2017ביולי  26

 ( בנוגע לתוצאות האסיפה הכללית. 2017-01-080514אסמכתא 

 לאשר את( 1אישרה האסיפה הכללית של החברה את הנושאים הבאים: ) 2017באוגוסט  17ביום  .2

התקשרות החברה עם סולארפיינט ויזמי סולארפיינט בעסקת מיזוג וביצוע הקצאה פרטית לבעלי 

העברת כספים לאשר ת עסקת המיזוג, ( בכפוף להשלמ2מניות סולארפיינט במסגרת עסקת המיזוג. )

 לאשרבכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ( 3מהחברה לסולארפיינט לשם פירעון הלוואת הבעלים. )

העברת כספים  לאשר (4. )העברת כספים מהחברה לסולארפיינט לשם פירעון הלוואת הגישור

ום עמלות במסגרת תשל לאשר( 5. )מהחברה לסולארפיינט, לצורך תפעולה השוטף של סולארפיינט

מינוי מר עודד רוזנברג לדירקטור ללא לאשר את בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ( 6. )גיוסים עתידיים

לאשר את בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ( 7. )שכר עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

בכפוף ( 8. )המינוי מר ערן מימון לדירקטור ללא שכר עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החבר

בכפוף להשלמת עסקת ( 9. )מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברהלאשר להשלמת עסקת המיזוג, 

תנאי כהונתו  לאשר אתמינוי מר עודד רוזנברג למנכ"ל החברה הממוזגת ולאשר את המיזוג, 

 תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן מימוןלאשר את בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ( 10. )והעסקתו

 לאשר אתבכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ( 11. )כנושא משרה בכירה בסולארפיינט לאחר המיזוג

( 12. )תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון תדהר כנושא משרה בכירה בסולארפיינט לאחר המיזוג

. הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה לאשרבכפוף לאישור עסקת המיזוג, 

התקשרות  לאשר אתכפוף לאישור עסקת המיזוג, וככל שיידרש לאור אישור מדיניות התגמול, ב( 13)

 Run-Offומסוג  0n-Goingהחברה בפוליסות ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג 

התקשרות  לאשר אתבכפוף לאישור עסקת המיזוג, ( 14. )ואישור תנאי הפוליסות כ"עסקת מסגרת"

לאשר Run Off( .15 )-ו On Goingביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  בפוליסותהחברה 

בכפוף להשלמת ( 16. )ותיקון תקנון החברה בהתאם 1:10איחוד הון מניות החברה ביחס של ביצוע 

 .שינוי שם החברהלאשר את עסקת המיזוג, 

-2017-01פר אסמכתא )מס 2017באוגוסט  14לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

( בנוגע לתוצאות 2017-01-071842)מספר אסמכתא  2017באוגוסט  17( ודיווח מיידי מיום 070375

 האסיפה. 

השלימה החברה את המיזוג של חברת סולארפיינט לחברה וכל  2017באוקטובר  03יובהר כי ביום 
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 ת המיזוג בוצעו. החלטות האסיפה הכללית האמורות לעיל אשר אושרו והותנו בהשלמת עסק

( 1אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את הנושאים הבאים: ) 2017בדצמבר  20ביום  .3

 3מינויה של גב' ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה של לאשר את 

בחברה לתקופת  מינוי מר זיו ארז כדירקטור חיצונילאשר את ( 2שנים החל ממועד אישור האסיפה. )

מר לו יהיה זכאי לקבל גמול לאשר את ה( 3שנים החל ממועד אישור האסיפה. ) 3כהונה ראשונה של 

ש"ח )ברוטו( בחודש  7,500יצחק שרם בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה בסך של 

. 2017בנובמבר  01, החל מיום 20%בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, עבור היקף משרה בשיעור 

לאשר את תנאי כהונתה של הגב' אסתר וסטרייך כסמנכ"לית הכספים של החברה והקצאת ( 4)

 מניות רגילות של החברה.  237,336 -כתבי אופציה )לא סחירים( של החברה המירים ל 237,336

-2017-01)מספר אסמכתא  2017בנובמבר  14לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

( בנוגע לתוצאות 2017-01-114673)מספר אסמכתא  2017בדצמבר  20( ודיווח מיידי מיום 100018

 האסיפה.

 

 החלטות החברה – א29תקנה 

 אין. לחוק החברות:  255אישור פעולות לפי סעיף  .א

 אין.  )א( שלא אושרה:254פעולה לפי סעיף  .ב

 רות, ובלבד שמדובר בעסקה חריגה:( לחוק החב1)270מיוחדים לפי סעיף  יםת אישורנועסקאות הטעו .ג

 אין.

למועד הדוח התקופתי, כל  פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח: .ד

הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה המכהנים בחברה זכאים לכתב פטור, שיפוי וכלולים תחת 

 הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה. 

 

 משרה ביטוח נושאי

אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול שהתקיימה באותו  2017באוגוסט  13ביום 

 2017באוגוסט  14היום(, התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, החל מיום 

(. במסגרת , לפי העניין"פוליסת הביטוח"ו/או  "ההתקשרות")להלן:  2018באוגוסט  13ועד ליום 

האחריות במסגרת תנאי התקשרות בפוליסת הביטוח לא ( גבול 1ההחלטה נקבעו תנאי ההתקשרות: )

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח, לכל הדירקטורים ונושאי המשרה שיכהנו  5,000,000יעלה על 

דולר  6,500פרמיית הביטוח השנתית הינה ( 2) בחברה, בתוספת הוצאות הגנה משפטית סבירות בישראל.

העצמית  השתתפות( 4) דולר ארה"ב. 750שכר טרחה עבור סוכן הביטוח של החברה הינו ( 3) ארה"ב.

דולר ארה"ב למקרה. עם זאת, לתביעה בארה"ב וקנדה,  10,000לתביעה לחברה תהיה בסך של 

ות פוליסת הביטוח מכסה תביע( 5) דולר ארה"ב. 35,000ההשתתפות העצמית לחברה תהיה בסך של 

 entity coverage for securitiesשתוגשנה כנגד החברה שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך, לפחות, בישראל )

claims דולר ארה"ב. 35,000(. ההשתתפות העצמית לחברה במקרה כאמור תהיה 

-2017-01)מספר אסמכתא  2017באוגוסט  14לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

070057.) 
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 תבי פטור ושיפויכ

מועד השלמת המיזוג עם סולארפיינט זכאים הדירקטורים ונושאי המשרה  2017באוקטובר  03החל מיום 

שיפוי ופטור. הענקת כתבי השיפוי ופטור כתבי אשר מכהנים בחברה ו/או כאלו שיכהנו בה מעת לעת ל

נוספים אודות כתבי הפטור  )לפרטים 2017באוגוסט  17אושרה על ידי האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 

-2017)מספר אסמכתא  2017באוגוסט  14והשיפוי שהעניקה החברה ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

01-070375.) 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ אפולו פאוור

 2018במרס  26תאריך: 

 

 :תפקידים    :שמות החותמים

 

 _______________  ,  יו"ר דירקטוריוןיצחק שרם (1)

 

 _______________  ודירקטור , מנכ"לרוזנברגעודד  (2)

 

 _______________  כספים מנכ"לס, אסתר וסטרייך (3)

 

 



 חלק ה'

 

בתחום הכספים לפי  הצהרות מנהל כללי ונושא המשרה הבכיר ביותר
 )ד( לתקנות הדוחותב9תקנה 
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 ( לתקנות הדוחות1ב)ד()9לפי תקנה  הצהרת מנהל כללי
 

 , מצהיר כי:עודד רוזנברג אני, 

 "(;הדוחות)" 2017 ( לשנת"החברה") בע"מ אפולו פאוורבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

י, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעת (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן  (3)
 החברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

הדוחות ו, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של  (4)
ינה מהותית, שבה מעורב כל תרמית, בין מהותית ובין שא ,החברהשל דירקטוריון הכספיים 

המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 
 בבקרה עליהם.בגילוי ומשמעותי בדיווח הכספי ו

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
 
 
 
 
 

   2018 מרץב 26
 עודד רוזנברג  תאריך

  ודירקטור מנכ"ל
 



 3-ה

 לתקנות הדוחות ( 2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 
 

 כי: ה, מצהיראסתר וסטרייךאני, 

 אפולו פאוור בע"משל  ומידע כספי אחר הכלול בדוחות בחנתי את הדוחות הכספיים (1)
 ."(הדוחות)" 2017 לשנת"( החברה)"

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (2)
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 .היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחותבהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא י

כספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות ה (3)
 החברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 .לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

הדוחות ו, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של  (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  ,ל דירקטוריון החברהש הכספיים

המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 
 בקרה עליהם.גילוי ובמשמעותי בדיווח הכספי וב

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
 
 
 

   2018 מרץב 26
 אסתר וסטרייך  תאריך

 סמנכ"ל כספים
 


	פרק א לדוח השנתי 2017 אפולו פאוור נקי
	פרק ב' לדוח שנתי 2017 אפולו פאוור נקי
	פרק ג דוחות כספיים 2017 אפולו פאוור נקי
	פרק ד לדוח השנתי 2017 אפולו פאוור נקי
	הצהרת מנהלים נקי

		2018-03-26T16:57:24+0000
	Not specified




