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אנלייט חתמה על הסכם למימון פרויקט הרוח
הגדול בספרד ,Gecama ,בהיקף  312מגה וואט
עלות ההקמה תעמוד על כ 320-מיליון אירו והוא צפוי להניב הכנסה שנתית
ממוצעת של  60מיליון אירו
לאנלייט פורטפוליו פיתוח של  400MWנוספים בספרד
גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט מסר" :אנחנו רוצים להודות לשותפינו להקמת חוות הרוח
הגדולה בספרד Banco de Sabadell ,ו Bankia-ולתמיכת מחוז Castilla-La Mancha
במיזם .אנו גאים בכך שפרויקט  GECAMAיספק מקומות עבודה רבים במחוז ויסייע
לדחיפת כלכלת ספרד קדימה בתקופה חשובה כל כך .הפרויקט יספק חשמל נקי ל260 -
אלף משקי בית ויחסוך  150אלף טונות של  Co2בשנה .עבור החברה זוהי פסגה נוספת
במסע ארוך שאנו רק בתחילתו"
אנלייט חתמה על הסכם למימון פרויקט הרוח  Gecamaבספרד בהספק כולל של כ 312-מגה-וואט ,עם
שניים מתוך חמשת הבנקים הגדולים בספרד Banco de Sabadell ,ו ,Bankia-המתמחים במימון פרויקטי
אנרגיה מתחדשת .הקמת הפרויקט צפויה להתחיל בשבועות הקרובים.
הפרויקט צפוי להניב הכנסה שנתית ממוצעת של  60מיליון אירו ,לספק חשמל נקי לכ 260-אלף בתי אב
בספרד ולמנוע כ 150-אלף טון פליטות  CO2בשנה.
על פי הערכותיה הנוכחיות של החברה ,תחילת הזכאות להכנסות צפויה במחצית הראשונה של שנת ,2022
בכפוף להתקדמות העבודה בשטח.
המימון יינתן לחברת הפרויקט במתכונת של מימון פרויקטלי נון-ריקורס ( Non-recourse Project
 )Financingבהיקף של כ 160 -מיליון אירו המהווה כ 50% -מעלות ההשקעה בפרויקט ,המוערכת בהיקף
של כ 320 -מיליון אירו .ההלוואה תיפרע על פני  14שנים ממועד ההפעלה המסחרית.
אנלייט מחזיקה ב 72%-מהבעלות על הפרויקט ותעמיד כ 115-מיליון אירו לטובת הקמת הפרויקט ,כאשר
את שאר ההון ישלימו שותפותיה לפרויקט ,הפניקס ומנורה מבטחים.
הסכם המימון נחתם על בסיס  ,Full merchant termsמשמע ,הסכם המימון מותיר בידי החברה את
מרחב שיקול הדעת האם למכור את החשמל במסחר בשוק או להתקשר בהסכמי  PPAו /או הסכמי גידור
ובאיזה היקף.
רוג'ר פונט ,ראש תחום מימון פרויקטים ב" :Banco de Sabadell -זה כבוד גדול והזדמנות נהדרת
לעבוד עם אנלייט ושאר הגופים המעורבים במימון אחד מפרויקטי ה Merchant-הגדולים באירופה.
הניסיון והרקורד של אנלייט היו אחד מגורמי ההצלחה העיקריים בפרויקט זה ,ביחד עם מאפייני המתקן,
המוכיחים כי אנרגית רוח מסוגלת להתחרות בטכנולוגיות יצור אחרות ללא כל סובסידיות ממשלתיות".

יורג האן ,מנהל תחום המימון ב" :Bankia -כבנק מוביל במימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת ,אנו שמחים
להגיע להסכם עם אנלייט למימון ההקמה והתפעול של אחת מחוות הרוח הגדולות בספרד .החווה תתרום
לשיפור תמהיל יצור האנרגיה במדינה".
הסכמים נוספים שנחתמו:
החברה השלימה את אבני הדרך המשמעותיות לפיתוח הפרויקט וקיבלה את מרבית ההיתרים המהותיים
הנדרשים להקמתו ,לרבות קבלת אישור ממשרד האנרגיה הספרדי להקמת הפרויקט ( .)AACהחברה
מעריכה שההיתר לביצוע עבודות ההקמה מ 11-הרשויות המקומיות שהפרויקט בשטחן ,יתקבל בתקופה
הקרובה.
נחתם הסכם אספקה של טורבינות הרוח לפרויקט עם חברת  ,Nordex SEאשר תספק טורבינות בהספק
כולל של כ 312 -מגה-וואט .בנוסף נחתם מול  Nordex SEחוזה הפעלה ותחזוקה לתקופה של  20שנה,
הכולל התחייבות יצרן לרמת זמינות גבוהה ואספקת כל חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם
כך.
כמו כן ,נחתם הסכם ההקמה של תשתיות החשמל וההנדסה האזרחית עבור הפרויקט עם חברת ,Elecnor
קבלן ספרדי בעל ניסיון בינלאומי של  25שנים בהקמת חוות רוח.
חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת ,נוסדה ב ,2008 -נסחרת במדד תל אביב  ,125ומוחזקת בכ 98%-ע"י
הציבור ,היא מהמובילות בישראל בייזום ,פיתוח ,מימון ,הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי
ממקורות אנרגיה מתחדשת .החברה פועלת בישראל ובאירופה ,נהנית מפורטפוליו מגוון של פרויקטים
מניבים ובהקמה בהספק ייצור של מעל  750מגה-וואט ,כ 575-מגה-וואט נוספים המצויים בשלבים
מתקדמים לקראת הקמה ומעל  2,000מגה ואט נוספים בשלבי פיתוח שונים .החברה נהנית מצבר הכנסות
הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל ובמקביל פועלת על מנת להרחיב את אחיזתה
בשווקים וסגמנטים נוספים בתחום האנרגיה הנקייה.
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