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הבהרה משפטית

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 חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון: שינויים בסביבה 
התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה. בהקשר זה, המצגת כוללת התייחסות לכך שהחברה מתכוננת 
להגדיל את כושר הייצור )שקף 7(, צפי לגידול במכירות במהלך החציון השני לשנת 2020 ואילך )שקף 9(, הערכה לעניין הכנסות החברה למחצית השניה 
לשנת 2020 )שקף 14(, הערכה לעניין ההון העצמי ליום 31.12.2020 )שקף 15(, וכן יעדים ארוכי וקצרי טווח )שקף 16(, אשר בחלקם לא נכללו בעבר בדיווחי 
החברה ומובאים במצגת זו לראשונה. 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 התקופתיים והמיידיים של החברה ו/או הוצג באופן ובעיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת. יובהר 
כי המצגת אינה מחליפה את הדיווחים המיידיים שפורסמו על ידי 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.
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ההתחממות הגלובאלית ותמיכה 
רגולטורית מייצרות עליה מסיבית 

בשימוש באנרגיה סולארית במקומות 
בהם לא השתמשו בה בעבר 

אפולו פאוור הינה חברת קלינטק המונעת 
על ידי החזון לייצר אנרגיה סולארית מכמה 
שיותר משטחים ועבור כמה שיותר צרכנים

לחברה טכנולוגיה ייחודית לייצור 
יריעה סולארית גמישה, קלת משקל, 

עמידה, יעילה ומשתלמת

לחברה פטנטים מאושרים 
בסין, אירופה וישראל ובקשות 
לפטנטים בשלבי אישור שונים

היריעות הסולאריות ניתנות להתקנה 
בצורה עצמאית או ליישום בתוך 

חומרים שונים

החברה פעילה בשווקים שונים 
והינה בעלת יתרון תחרותי 

ופוטנציאל משמעותי למכירת 
היריעות הסולאריות

החברה מייצרת שיתופי פעולה 
אסטרטגיים עם שותפים חזקים 

בשווקי היעד

 החברה הוקמה בשנת 2014 ונסחרת
בבורסה בתל אביב החל משנת 2017

(TASE:APLP)
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ניתן ליישום על מגוון משטחים 
וכן בתוך מוצרים קיימים

גמישות מלאה קוטר גלגול של
עד 1 ס"מ, תלוי אפליקציה

עמידה היריעה נבדקה ואושרה, 
ונמצאת בתהליכי תקינה נוספים

פטנטים מאושרים בסין, אירופה 
וישראל ובקשות לפטנטים בשלבי 

אישור שונים

 יעילות גבוהה נכון להיום
כ־13.7% ברמת התא

ייצור תעשייתי בעלות נמוכה
כושר ייצור קיים עבור פיילוטים,

גידול יחסית פשוט בכפוף, בין 
היתר, למימון הנדרש

קלת משקל 
430-2100 גרם/מטר רבוע,

תלוי אפליקציה

טכנולוגיה מתקדמת
שוק הסולאר הגמיש
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אפולו פאוור בוחנת על בסיס קבוע את כל הפרמטרים והתכונות 
הרלוונטיים של היריעה הסולארית לשם עמידה בדרישות 

הרגולציה והתקינה ועל מנת להבטיח את התאמתה לדרישות 
הדינאמיות של השוק הסולארי וליישומים המתפתחים 

אושר:

בתהליך:

מעבדות מוסמכות:

תקינה
 החברה פועלת לקבלת התקינה

הנדרשת בשווקי היעד
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השקעה מתמשכת במחקר ופיתוח
צוות המחקר והפיתוח שלנו מורכב ממומחים 
בתחום האנרגיה הסולארית והנדסת החומרים

מאמץ מתמיד לשיפור היעילות

יישום היריעה הסולארית בתוך מגוון חומרים

שיפור תהליכי ייצור לקראת גידול בכושר 
הייצור והפחתת עלויות

הגנה על הקניין הרוחני
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יכולת ייצור קיימת

קו ייצור חצי אוטומטי מותקן ביקנעם, ישראל 
MWp/year 6 כיום, יכולת ייצור מוערכת

ההתקנה הסתיימה ברבעון 3 2020

ייצור תעשייתי

 על מנת לעמוד בביקוש עתידי גבוה,
החברה מתכוננת להגדיל את כושר הייצור, 

כאשר ההגדלה בפועל כפופה להזמנות 
עתידיות ולדרישות השוק

אתר ההפקה הראשון של אפולו פאוור, יקנעם, ישראל 2020

לחברה יכולת ייצור עבור הכנסות ראשוניות
לחברה תוכנית סדורה להגדלה משמעותית

של כושר הייצור
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סולאר צף
שימוש דואלי בגופי מים 

על מנת לייצר אנרגיה 
סולארית

נכון להיום החברה בקשר עם שותפים אסטרטגיים פוטנציאליים בשווקי היעד ושווקים 
עתידיים כגון agro solar, דרכים ותשתיות גדולות.

אפולו פאוור פעילה במגוון שווקים בעלי 
פוטנציאל להכנסות משמעותיות

החברה שואפת לשתף פעולה עם מובילי שוק

תעשייה בטחונית
אספקת צרכי אנרגיה 

משתנים של ציוד צבאי

שוק הרכב
תמיכה במערכות 
חשמליות ברכבים 

בשימוש ובאחסון.

Off Grid
אספקת אנרגיה 

במקומות מנותקי רשת

שילוב בחומרי בניה
יישום היריעה הסולארית בחלקי 

בניין אשר אינם מותאמים 
לפאנלים סולאריים סטנדרטיים



עלייה עולמית 
בשימוש באנרגיה 

סולארית

טכנולוגיה 
מתקדמת בשוק 

הסולאר הגמיש

 פיתוח משותף
של יישומים

כושר ייצור קיים 
עבור מכירות 

ראשוניות

התחלת מכירות 
בקנה מידה מסחרי 

במהלך 2020

 היריעה הסולארית
 נבחנה ואושרה על

ידי מעבדות חיצוניות

תמיכה ממשלתית 
בייצור אנרגיה 

סולארית

שיפור מתמיד 
ביעילות ובאיכות

הגדלת כושר גישה לשווקים
הייצור בצורה 

יחסית קלה

צפוי גידול במכירות  
במהלך חציון 2 

2020 ואילך

היריעה הסולארית
נבדקת לתקינה

נוספת, בהתבסס על 
דרישות השוק

יישומים מגוונים 
ליריעה הסולארית

הבטחת זרם 
תקבולים קבוע

הגנה על קניין 
רוחני

אפולו פאוור חוזקות

צוות מחקר דרישות השוק
ופיתוח חזק

שיתופי פעולה 
אסטרטגיים חזקים 

בשווקי היעד

תקינהמכירותכושר ייצור
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אוקטובר 2020

יוני 2020אוקטובר 2020

הסכם turn key עם מי חוף הכרמל להקמת מתקן פיילוט סולארי 
צף בתמורה ל־450-600 אלף ₪, כאשר המתקן מיועד להוות את 

.Ciel and Terre הפיילוט השלישי עם
החברה תקים מתקן סולארי צף המשלב את היריעה הסולארית פרי 

פיתוחה על אחד ממאגרי המים שבניהולה של מי חוף הכרמל.

 גובה התמורה הסופית ייגזר מהספק המתקן שיותקן בפועל
 וזו תשולם לאחר השלמת ההתקנה ועמידת המתקן

בבדיקות מסוימות במשך 90 יום משילובו ברשת החשמל. בנוסף, 
החברה תתחזק, תתפעל ותנטר את ביצועי המתקן למשך תקופה 

של 24 חודשים מסיום ההקמה. 

סולאר צף

 פרויקטים
נבחרים

יוני 2019
החברה העניקה ל־C&T זכות להפצה בלעדית עם התחייבות 

לכמות מינימאלית של KWp 2,000,000 בכפוף, בין היתר, לסיום 
מוצלח של כל הפיילוטים וחתימה על הסכם מחייב.
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אתר סולארי צף ראשון, 40 מ"ר של 
Apollo Film, עין הנציב, אוקטובר 2019



ספטמבר 2020

יוני 2020אוקטובר 2020

אפולו פאוור ורפא"ל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ חתמו על 
הסכם לפיו ישתפו הצדדים פעולה לצורך קיום בדיקת התכנות בת 

4 חודשים, שמטרתה, בין היתר, הוכחת פוטנציאל ממשי לשילוב 
טכנולוגיית היריעה הסולארית פרי פיתוחה של החברה בחומרים 
מסוימים המיועדים לסדרת מוצרים ביטחוניים שתוגדר במשותף 

בין הצדדים.

בתוך 4.5 חודשים מסיום בדיקת ההתכנות תודיע רפאל לחברה 
אודות המשך התקשרות הצדדים בהסכם לשיתוף פעולה מסחרי. 
במהלך תקופה זו, ולמשך חודש וחצי נוספים ככל שרפא"ל תודיע 

על המשך התקשרות, תעניק החברה לרפאל זכות ראשונים 
לשיתוף פעולה מסחרי במיזם.

רפא"ל

 פרויקטים
נבחרים
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 פרויקטים
נבחרים

יולי 2020

יוני 2020אוקטובר 2020

אפולו פאוור ואודי חתמו על מזכר הבנות להסדרת שיתוף 
הפעולה בין הצדדים בפרויקט חדשנות לשילוב טכנולוגיית 

היריעה הסולארית פרי פיתוחה החברה בחלקי רכבים 
חשמליים של אודי בעתיד.

משך שיתוף הפעולה הוא 12 חודשים, החל מיולי 2020. 
כחלק ממזכר ההבנות, אפולו פאוור העניקה לאודי ולקבוצת 

פולקסווגן מעמק של "ראשון לשוק" למשך חודשים ספורים.

מזכר הבנות 
עם אודי

12
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 אפולו פאוור מבצעת פיילוטים עם שותפים מובילים
בתעשיית המשאיות והציוד הכבד

פיילוט עם מוביל שוק ישראלי בתעשיית 
המשאיות והציוד הכבד, ישראל 2020

שוק הרכב
משאיות וציוד כבד

 פרויקטים
נבחרים



2020 H1 2020 H2(F)2019
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Apollo ToGo
לשימוש עצמי לפעילויות חוץ

Apollo Battery Guard
למניעת זליגת מצברים 

Apollo Film
 לקרוואנים, יאכטות, 

סירות חשמליות וכד'

* להערכת החברה, בהתבסס על חוזים/הזמנות מחייבים קיימים, הכנסות 

החברה במחצית השניה לשנת 2020 צפויות להיות גבוהות יותר מהכנסותיה 

במחצית הראשונה לשנת 2020, בסכום שלא ניתן להעריכו באופן מהימן 

בשלב זה.

אפולו פאוור החלה מכירות בקנה מידה 
מסחרי במהלך 2020:

היריעה הסולארית מתאימה למגוון משטחים
נכון להיום, החברה מייצרת ומוכרת פאנלים סולאריים גמישים

מוצרים ומכירות
 אפולו פאוור צופה עלייה שנתית

מתמדת במכירות
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מבוסס על ההנחה כי רמת ההוצאות של חציון שני דומה לרמת 
ההוצאות של חציון ראשון, ללא שינויים משמעותיים

הון עצמי באלפי ש״ח

מבוסס על הדוחות הכספיים המבוקרים והסקורים של החברה

נכון לאוקטובר 2020, 
לחברה אין הלוואות

31.12.2017

5000

10000

15000

20000

25000

31.12.2018 31.12.2019 30.6.2020 31.12.2020(F)

איתנות פיננסית 
 במהלך חודש ספטמבר 2020 התקבל בידי

 החברה סכום של כ־21.6 מ' ש"ח
כתוצאה ממימוש כתבי אופציה
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פיילוטים צפים 
בתשלום

פיילוטים בתשלום 
לצרכים ביטחוניים

 מכירת פתרונות
לציי רכב

גידול במכירות ישירות 
בעתיד הקרוב

פיילוטים בתשלום 
להתקנות משולבות 

בחומרי בניין

מכירות  בקנה מידה 
גדול של יריעות 
 סולאריות צפות
MWp 2,000( 
במשך 5 שנים(

שיתופי פעולה 
אסטרטגיים עם 

שותפים מובילים 
בתעשייה הביטחונית

יישום היריעה 
הסולארית בתוך חלקי 

רכב בייצור תעשייתי

שותפות עם 
 סיטונאיים

להפצה רחבה

 מכירות בקנה מידה
 גדול של יישומים

בשוק חומרי הבניין

מטרות 
לטווח 
הקצר

מטרות 
לטווח 
הארוך

הצעד הבא

שילוב בחומרי בנייןOff Gridשוק הרכבתעשייה ביטחוניתסולאר צף



www.apollo-power.com

info@apollo-power.com

תודה רבה
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