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מצגת משקיעים יולי 2019
)APLP :מניה(

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

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

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

מידע צופה פני עתיד
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 טכנולוגיה ייחודית לייצור יריעה
סולארית גמישה, קלה ויעילה

החברה הוקמה בשנת 2014 
והצטרפה לבורסה לניירות ערך 

בתל אביב באוקטובר 2017 
)APLP :מניה(

לחברה שיתופי פעולה עם 
מובילי שוק בין-לאומיים לייצור 

ומכירת היריעות הסולאריות 
פרי פיתוחה

ניתן להתקין את היריעה 
הסולארית על גבי כל משטח 

על מנת לייצר אנרגיה
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 יעילות גבוהה

13.7% נכון להיום

עלות נמוכה

טכנולוגיה ייחודית

יריעה סולארית
יתרונות

עמידות

גמישות

משקל נמוך
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יריעה סולארית
 יריעת אפולו הינה פתרון

למגוון שווקים ויישומים

סולאר צף

שוק הרכב

שווקים מנותקי רשת 

ויישומים ייחודיים

 שווקים עתידיים

שילוב בבניינים וכבישים
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 יריעת אפולו מהווה מקור אנרגיה

לאזורים מנותקי רשת

שימושי חוץ

 ערכות סולאריות

בשווקים מנותקי רשת

ניידות

שווקים מנותקי רשת 
ויישומים ייחודיים

היכן שפתרונות סולאריים רגילים 
מסתיימים, אנחנו מתחילים

שיח עם לקוחות פוטנציאלים 
והצגת השילוב בין היריעה 

הסולארית והערכה הסולארית 
אותן פיתחה החברה
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Battery Electric Vehicle

Plug In Hybrid Electric Vehicle Hybrids

2015
1%98%

88%
2020e

3%1%7%

68%
2025e

9% 3% 20%

2% 39%18%41%
2030e

Internal Combustion Engine

עד לשנת 2030 צפויים להיות 125 מיליון רכבים חשמליים

SOURCE: JP MORGAN

הגדלת טווח הנסיעה

CO2 הפחתת פליטות

אי תלות בתשתיות

 הסינגריה בין אנרגיה סולארית
לרכבים חשמליים

שוק הרכב
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 יתרונותיה של יריעת אפולו הופכים
אותה לפתרון לתעשיית הרכב:

שוק הרכב

היתרונותהצורך

רגולציה

עיצובהגדלת טווח הנסיעה

עלות נמוכה

קלת משקל

עמידה ברעידות

After Market -ניתנת להתקנה ב

שימור חי סוללה

Auxiliary צרכי סוללת

תלות בתחנות טעינה
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שוק הרכב
כיום

במאי 2019 החלה החברה בהוכחת התכנות עם מעבדת 

החדשנות של רנו-ניסאן-מיצובישי במהלכה התקינה 

את יריעת אפולו על גג רנו זואי.

במקביל מנהלת החברה מגעים עם מובילי שוק 

בתעשיית הרכב לשיתופי פעולה לבחינה, התקנה 

ומכירה של יריעות אפולו כמקור אנרגיה לרכבים 

חשמליים והיברידיים
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SOURCE: WORLD BANK GROUP, ESMAP AND SERIS. 2019. 
WHERE SUN MEETS WATER: FLOATING SOLAR MARKET

סולאר צף

גישה חדשנית ומתקדמת לייצור אנרגיה על גופי מים.

שטחי מים נרחבים משמשים כיום כבסיס למתקנים 

סולאריים. הפתרון הנוכחי המוגבל הינו מצופים גדולים 

וקשיחים להצפת הפאנלים הסולאריים הסטנדרטיים.

GW 400 פוטנציאל השוק, תחת הנחות שמרניות, הינו
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סולאר צף

מוצר עמיד בתנודות גלים, בעל עלויות לוגיסטיות נמוכות, 

מהיר ונוח להתקנה ולתחזוקה

יריעת אפולו הינה פתרון לסולאר צף. התקנה מהירה 

וקלה, תחזוקה פשוטה, עלויות לוגיסטיות נמוכות 

והתאמה לגלים.

הצורך

הפיתרון



החברה חתמה על הסכם לשיתוף פעולה עם Ciel and Terre )מובילת 

השוק בתעשיית הסולאר הצף( לפיתוח משותף של מתקן סולארי צף.

אתר פיילוט ראשון ספטמבר 2019

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

הפצה בלעדית עם התחייבות לכמות מינימאלית 

*KWp 2,000,000 של

היום
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פיתוח טכנולוגיה 
ייחודית לייצור 
יריעה סולארית

מכירות בשווקים 
עתידיים שיתופי פעולה עם 

מובילי שוק

תחילת ייצור ומכירות 
בשווקים ייעודיים

ייצור המוני ומכירות

 אפולו פאוור
אבני הדרך
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ערן מימון
דירקטור

עודד רוזנברג 
דירקטור

ליאור וידר
י ר בלתי תלו דירקטו

עו"ד זיו ארז
י נ צו ר חי דירקטו

 דר' יום טוב סמיה
ן ו רי ו"ר דירקטו י

ורד רז-אביו
נית צו רית חי דירקטו

אסתר וסטרייך
דירקטורית

דירקטוריון

אסתר וסטרייך
לית כספים סמנכ"

הנהלה ומייסדים

ערן מימון
גיות לו ו ל טכנ סמנכ״

עודד רוזנברג
ל מנכ״

דר׳ ירון תדהר
כימאי ראשי
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 הגנה נרחבת על
הקניין הרוחני

איכותי, עמיד
ומעוצב

שיתופי פעולה עם
מובילי שוק

 פוטנציאל שוק
גדול

 טכנולוגיה חדשנית
וייחודית לייצור
סולאר גמיש



תודה רבה


