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החשמל  קיבל אישור חיבור לרשת  בשוודיה " פיקאסושל אנלייט "פרויקט אנרגיית הרוח  
 זכאות להכנסות ילת  ותח

חודשים עד להפעלה   3-תהליך חיבור הטורבינות לרשת ובדיקות ההרצה צפוי להמשך כ
 מסחרית מלאה של כל הטורבינות 

  -נה ב מיליון אירו לש 10-15 -צפויים להסתכם בכתקבולי החשמל של הפרויקט 
 השנים הבאות  18מיליון אירו לשנה למשך   17-26 -השנים הראשונות, ובכ 12

 

מודיעה   מתחדשת  אנרגיה  אנלייט  חיבור  על  חברת  בשודיה  אישור  "פיקאסו"  החשמל  פרויקט  לרשת 
 .ותחילת הזרמת חשמל לרשת

בש הרשויות  אישור  את  קיבלה  ולהזווהחברה  הפרויקט  לחישמול  ידי  דיה  על  המיוצר  החשמל  רמת 
 טורבינות הרוח בתהליך הרצה לרשת.  

טורבינות לרשת החשמל ולבצע בדיקות הרצה.  את הבשלב זה החלה חברת הפרויקט לחבר באופן הדרגתי  
מאפשרת בתהליך זה למכור את החשמל המיוצר לרשת בתנאי שוק. תהליך הבדיקות  דיה  וובשהרגולציה  

להשלמתוה במקביל  מתבצע  צפ   הרצה  והוא  החווה.  של  כההקמה  להימשך  להפעלה    3  -וי  עד  חודשים, 
 מסחרית מלאה של כל הטורבינות.  

המיוצר   החשמל  כל  ההרצה  תקופת  בבמשך  יימכר  שבו  NORD POOL  -בפרויקט  החשמל  שוק  דיה  ווש, 
שהינו היתר,    חברה,  בין  בו,  וסוחרות  באירופה  הגדול  בחשמל  הסחר  גרמניהשוק  הנורדיות,  ,  המדינות 

 .   בריטניה ומדינות בלטיות

הפרויקט חשמל    חברת  למכירת  מסחרי  בהסכם  גדולה  אירופאית  אנרגיה  תשתיות  חברת  עם  התקשרה 
(PPA  במסגרתו הפרויקט(,  של    חברת  לתקופה  הפרויקט  של  החשמל  מייצור  כמחצית    שנים  12תמכור 

קבוע החשמל    .בתעריף  ייצור  שוקתי בפרויקט  יתרת  בתנאי  ייכנס  NORD POOL  -ב  מכר  זה  הסדר   .
 לתוקף לאחר תום תקופת ההרצה וכניסה להפעלה מסחרית מלאה.  

שנות ההפעלה   30על פי כושר הייצור של הפרויקט ובהתבסס על התמהיל הנ"ל, החברה מעריכה, כי לאורך 
בכ להסתכם  צפויים  הפרויקט  של  החשמל  תקבולי  ב  10-15  -הצפויות,  לשנה  אירו  השנים    12  -מיליון 

 (.  30-13השנים הבאות )שנים   18מיליון אירו לשנה למשך  17-26 -ות, ובכהראשונ 

 
מתחדשתחברת   אנרגיה  באנלייט  נוסדה  אביב  2008  -,  תל  במדד  נסחרת  בכ125,  ומוחזקת  ע"י    98%-, 

נקי   חשמל  לייצור  מיזמים  של  והפעלה  הקמה  מימון,  פיתוח,  בייזום,  בישראל  מהמובילות  היא  הציבור, 
אנרגיה פרויקטים    ממקורות  של  מגוון  מפורטפוליו  נהנית  ובאירופה,  בישראל  פועלת  החברה  מתחדשת. 

מגה וואט בשלבי פיתוח    1,300  -כמגה ואט,    2,000  -מניבים, בהקמה ולקראת הקמה בהספק ייצור של כ
מגה ואט נוספים בשלבי פיתוח שונים. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי    1,000  -מתקדם וכ

וסגמנטים    מים ארוכי טווח למכירת החשמל ובמקביל פועלת על מנת להרחיב את אחיזתה בשווקיםמהסכ
 נוספים בתחום האנרגיה הנקייה.    
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