
 

 

 

 

 
 
 

2.3.21 
 

 
 : גייסהלציבור ת מניותהנפקאת השלב המוסדי באנלייט השלימה 

 ון שקל מילי  550-כ
 

-כל יחידה כללה ככאשר  חידה,שקל לי 630-מחיר הסגירה נקבע ל
שקל למניה, בדומה למחיר המניה  6.3, ומשקף מחיר של מניות  100

מיליון   740-החברה נהנתה מביקושים של כ ;בסיום המסחר אמש
 שקל  

 
באירופה ובעולם בתחום  עסקת השנה  בפרסזכתה  החברהבנוסף, 

ם עיחד  בשבדיה ןביור  הרוח  עבור פרויקטהאנרגיות המתחדשות 
 Infrastructureמטעם , Prime Green Energy , קרןשותפתה

Investor  
 

ניות הוצעו  מה. מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת מניות לציבור 550-של כהשלימה גיוס  חברת אנלייט 

ות של  מניות רגיל  100למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כשהרכב כל יחידה כולל 

שקלים למניה,   6.3-המשקף מחיר של כ, ליחידהל  קש 630מחיר הסגירה במכרז נקבע לסך של  החברה.

המשקיעים   במסגרת המכרז הגישו .בדומה למחיר הסגירה של מניית החברה אתמול בסיום המסחר

שקל. המכרז   ליוןמי  740  -יחידות בהיקף כספי של כ 1,149,452התחייבויות מוקדמות לרכישת  המסווגים

 מיליון שקל.  600י ייפתח לסכום של עד הציבור

 

השנתית    תהיוקרתיהפרסים  מסגרת הענקת  בעל זכייתה בשתי קטגוריות מובילות      בנוסף, אנלייט מודיעה

הבינלאומי  של  12-ה השנה  בפרס  זכתה    החברה .  Infrastructure Investor  הנחשב  הגוף  בעולם  עסקת 

בשבדיה, פרויקט בהספק    עבור פרויקט ביורן   האנרגיות המתחדשותבתחום    עסקת השנה באירופהבפרס  ו

 .2020הינו פרויקט הרוח הגדול ביותר שהחל הקמה באירופה בשנת מגה ואט, ש 372של 

 

המחזיקה   ובעקיפיאנלייט,  אלו    61%-כ ב  ןבמישרין  בפרסים  זכתה  הפרויקט,  על  עם  מהבעלות  יחד 

 מהבעלות על הפרויקט. הנותרים   39%-כ , אשר מחזיקה בPrime Green Energy קרן שותפתה בפרויקט,

צפוי   להפעלה  הפרויקט  סוף  מסחרית  להגיע  של    2022שנת  לקראת  הכנסה  אירו    60-כולייצר  מיליון 

 פעלתו.ת ה על פני תקופבממוצע 

 

Infrastructure Investor   התשתיות  גוף  ינוה בתחום  ו  ,מוביל  כל  מנתח  המסקר  על  התשתיות  עולם  את 

 ועוד.  משקיעים פרטיים, מוסדיים, קרנות פנסיה פונה אל , והשקעות יזמיותהיבטיו, בדגש על 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ב נוסדה  מתחדשת,  אנרגיה  אנלייט  אביב  2008  -חברת  תל  במדד  נסחרת  ו 125,  בכ ,  ע"י    98%-מוחזקת 

של   והפעלה  הקמה  מימון,  פיתוח,  בייזום,  בישראל  מהמובילות  היא  נקי  הציבור,  חשמל  לייצור  מיזמים 

פרויקטים   של  מגוון  מפורטפוליו  נהנית  ובאירופה,  בישראל  פועלת  החברה  מתחדשת.  אנרגיה  ממקורות 

מגה ואט נוספים בשלבי    2,300  -וכמגה ואט,    2,000  -מניבים, בהקמה ולקראת הקמה בהספק ייצור של כ

מהס הבנוי  וגדל  הולך  הכנסות  מצבר  נהנית  החברה  שונים.  החשמל  פיתוח  למכירת  טווח  ארוכי  כמים 

 ובמקביל פועלת על מנת להרחיב את אחיזתה בשווקים וסגמנטים נוספים בתחום האנרגיה הנקייה.    
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