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חברת הביטוח הפניקס מביעה אמון באינטר ובהנהלתה
והפכה לבעלת עניין בחברה :השקיעה כ 13.5-מיליון
שקל תמורת כ 9%-ממניות החברה
ההשקעה בוצעה באמצעות הקצאה פרטית בהיקף  15מיליון שקל לפי מחיר
מניה של  9.5שקלים – פרמיה של  3%על מחיר השוק של המניה; קרן אלפא
השקיעה כ 1.5-מיליון שקל ותמשיך להחזיק בכ 10%-מהחברה
אינטר פלוס ,בניהולו של ג'רי שנירר ,מודיעה על גיוס של כ 15-מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית של 1,578,947
מיליון מניות  .החברה גייסה כ 13.5-מיליון שקל מחברת הביטוח הפניקס וכ 1.5-מיליון שקל מקרן אלפא ,לפי
מחיר של  9.5שקלים למניה ,פרמיה של כ 3%-על מחיר השוק בסגירת המסחר ביום חמישי .בעקבות הגיוס ,הפניקס
הפכה לבעלת עניין ותחזיק כ 9%-ממניות אינטר ואילו קרן אלפא תחזיק כ.10%-

החברה מייעדת את תמורת ההנפקה לפעילותה השוטפת ופיתוח תוכניותיה העסקיות .המחיר הממוצע של
המניה בבורסה בששת החודשים אשר קדמו למועד אישור הדירקטוריון להקצאה ,בהתחשב בכל חלוקה,
פיצול או הנפקת זכויות ,עמד על כ 5.44-שקלים .המניות יוקצו בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה
לרישום המניות למסחר .החברה התחייבה שלא תבצע הקצאה פרטית או ציבורית חדשה למשך תקופה
של  3חודשים ממועד הקצאת המניות לניצעים.
לפני כחצי שנה הצטרפה לגרעין השליטה באינטר חברת  ,OSEGשבראשה עומדים היו"ר תמיר פרדו
והמנכ"ל אסי שלגי (מנכ"ל משרד האנרגיה לשעבר) .כחלק מההצטרפות ,מונה ג'רי שנירר לתפקיד מנכ"ל
החברה .בעקבות השינוי ,החברה גיבשה תוכנית אסטרטגית חדשה הממוקדת במיצוי המומחיות של
החברה בתחום החשמל והאנרגיה והתמקדות בעולם האנרגיה המתחדשת ,הכולל יזמות בתחום האנרגיה
הירוקה ,הקמת תחנות כח על ידי הסכמי  ,EPCשירות ואחזקה ,אגירה וטעינת חשמל והתרחבות
גיאוגרפית לגרמניה.
לפני כשבועיים ,כחלק מתוכנית העבודה החדשה של החברה ,דיווחה חברת בת בשליטת החברה כי היא
קיבלה הזמנת מסגרת ראשונה לביצוע עבודות אספקה ,הקמה ,תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לכלי רכב
חשמליים בגרמניה .ההזמנה הינה הזמנת מסגרת של פיילוט לאספקת  500עמדות טעינה בגרמניה .היקף
הזמנת המסגרת מוערך בכ 2.1 -מיליון אירו.

אודות אינטר תעשיות
אינטר תעשיות מ תמחה במתן מענה מלא ומקצועי לכל צרכי האנרגיה ,החשמל והאלקטרו מכאניקה
בישראל .לחברה ניסיון של למעלה מ 40-שנה בייזום ויישום פרויקטים גדולים בתחום האנרגיה ,החשמל,
מערכות אלקטרומכניות ,מיזוג אויר ואינסטלציה ,תשתיות לחשמל ,הנדסה אזרחית ,ייצור לוחות חשמל
מתח נמוך ומתח גבוה ,יבוא ושיווק ציוד חשמל ותאורה.
אינטר מתקשרת במגוון מודלים עסקיים ובהם קבלנות ראשית ,קבלנות משנה ,קבלנות Turn Key, EPC
למתן פתרונות לכל צרכי האנרגיה ,החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל .בין היתר מקימה החברה שדות
 ,PVתחנות כח קטנות ובינוניות מונעות בגז טבעי ,תחנות השנאה (מתח עליון) ומספקת מגוון פתרונות
בעולמות התוכן האמורים .החברה מקימה ומתחזקת עמדות טעינה לכלי רכב ומתמחה בפתרונות מגוונים
לאגירת אנרגיה .לכל הפרויקטים אותם מקימה החברה היא מספקת גם שירותי תפעול ואחזקה רבי
שנים ,מבוססי מערך טכנאים זמין ,תומך ומקצועי 24/7 ,המופעל באמצעות מרכז שירות .החברה מספקת
פתרונות ותמיכה במקביל למאות לקוחות בישראל עבור מגוון צרכיהם.
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