
 

 

מקימי החברה -פודהרצר ומשנה למנכ"ל יואב שפירא  מימין: מנכ"ל החברה אייל . 

 

 

  -אקונרג'י: "נמשיך לגייס כספים ככל שיידרש" 

 כלומר אל תצפו לרווח בקרוב
 

כך אומר מנכ"ל החברה אייל פודהרצר בראיון לביזפורטל לאחר השקעה של   –
200 מיליון יורו מצד קרן צרפתית. "הפניקס השקיעה בנו  150  מיליון יורו, אז  

 ."?לא Infragreen-למה ש
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כמה זמן ייקח לחברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י להגיע לרווח? כנראה עוד לא מעט.  

בהשוואה לגדולות כמו דוראל או אנלייט, אקונרג'י מכניסה מעט מאוד כסף. אם נופר אנרג'י  

מיליון שקל אז אקונרג'י מכניסה פחות  125מיליון ודוראל  035ואנלייט אנרגיה מכניסות 

"מאז ה מיליון שקל בשנה. בינתיים, היא מגייסת ומגייסת כדי לגדול ולצמוח. 4-מ -IPO 

מיליון יורו כדי לעמוד ביעדי ההקמה שלנו, זה   500ביולי של השנה שעברה גייסנו מעל 

אייל פודהרצר בראיון לביזפורטל 'י,הכרחי כדי לגדול ולצמוח", כך אומר מנכ"ל אקונרג .  

 השקעה בהיקף של 200 מיליון יורו, מול קרן ההשקעות דיווחה על הסכם 0%אקונרג'י 
INFRAGREEN אשר מנוהלת על ידי RG שקעות בחברה: הצרפתית. מדובר על שתי ה

ממניות חברת הבת הבריטית של אקונרג'י, בה החזיקה  12.5%הראשונה, רכישת מניות של 

מיליון יורו  150מיליון יורו, ובהשקעה נוספת של  50, תמורת 100%אקונרג'י עד כה 

  .בפרוייקט אנרגיה ירוקה אותו תקים חברת הבת באנגליה
  

להכניס שותפים גדולים לתוך החברה  זה   "מאז ההנפקה, המטרה שלנו באקונרג'י

בהיקפים גדולים, שמאפשרים לנו פעם אחת להקטין את ההון שהחברה משלמת 

מימון   מבחינת  לנו  עוזרים  הם  שנייה  פעם  המדוברים,  הפרוייקטים  הקמת  על 

בנקאי, פעם שלישית הם משלמים לנו דמי יזמות גבוהים, ופעם רביעית נכנסים  

  פודהרצר. טווח ארוך", מצייןלכל תחום הניהול הנכסים ל 

 

בתמורה לעסקה מציין פודהרצר כי אותן חברות מקבלות שותפות בפרוייקטים, חלקם בעלי  

כשותפה בפרוייקט, היא כבר  0%תשואה של 12%-14%. "בעבר הכנסנו את הפניקס 

מיליון יורו בפרויקטים ברומניה ובפולין, כאשר בשתי המדינות   150הסכימה לממן לנו 

חוץ מפרוייקטהללו יש לה קדימות מבחינת השקעות,   Parau שם Infragreen   תקבל

 ".קדימות אם היא תרצה להשקיע

 ?ומה הסיכוי שלא מדובר בפלופ
"Infragreen  פעמים בחברה. היא  5ומאז הספיקה להשקיע  2016עובדת איתנו מאז

https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/805947


מכירה את הפעילות שלנו טוב ויודעת מה אנחנו שווים. כך לפחות אנחנו יודעים להסביר את  

דיווחו   2022האקוויטי. בנוסף לכך בדו"ח הרבעוני הראשון של החברה לשנת הרכישה של 

כיצד נקים בעתיד פרוייקטים בהיקפים גדולים, מדובר בלא מעט פרוייקטים שמצריכים הון  

מיליון יורו, ואנחנו מאמינים שגם 150רב. הפניקס כבר מסרו שישקיעו סכום של   
Infragreen  מפרסמים לבורסה אחרת לא היינו -יעמדו בהסכם ." 

מיליון יושקעו ברכישת   50מיליון יורו, כאשר  250לדברי פודהרצר, מדובר בהשקעה של 

מיליון יושקעו בפרוייקט ה 50המניות בחברת הבת,  -Parau מיליון יורו   150-ברומניה, ו

המדינות בהן היא פועלת 6-נוספים יושקעו בפרוייקטים אותם תכננה אקונרג'י ב .  

" שונות: איטליה, פולין, ספרד, יוון, רומניה ואנגליה. בחלק   מדינות 6-לחברה פרוייקטים ב

מהמדינות התחלנו כבר את ההקמות". כשנשאל פודהרצר על איזה פרוייקטים שתכננה  

חברת הבת האנגלית מדובר, הוא מסביר: "קיימים אצלנו פולים של חברות שונות, במקרה  

ברגע  -מדינה הוא נמצא  לא משנה באיזה -כל פרוייקט  .Infragreen-הזה הפניקס ו

שהוא מסיים את שלב הייזום הוא נכנס לאותו פול )לפי המדינה שבה השותפה השקיעה 

  ."בה(. לכן אני לא יכול לתת לך שמות של פרוייקטים ספציפיים

תהיה בשנים הקרובות איפה אקונרג'י ? 

אט אותם וו-מגה 550בדוח הרבעוני הצגנו בטווח הקצר הקמה של פרוייקטים בהיקף של 

ג'יגה וואט נוספים בפרוייקטים   1.5-נתחיל ממש בשבועות הקרובים. לאחר מכן נחבר כ

 1.9ג'יגה כאשר  3-אנחנו צפויים לחבר קרוב ל 2024נוספים אותם נקים. עד סוף שנת 

  ."ג'יגה יהיו שייכים לאקונרג'י

  ?ובמידה ותצטרכו לגייס כספים נוספים
" כספים ככל שנידרש 2023הלך שנת אז נגייס עוד כספים. נגייס במ ". 

הכניסה אקונרג'י 976 אלף יורו, עליה לעומת 849 אלף יורו בשנת 2020.  בשנת 2021

 2.23- עותית יותר ממיליון יורו, משמ 11.2הפסד של  בשורה התחתונה החברה דיווחה על

. קרן2020-מיליון יורו ב  Infagreen 4 מיוצגת בישראל על ידי חברת F Distribution. 
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