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  תוכניות העבודה שומימב קדמתמתרי שנירר 'אינטר פלוס בניהולו של ג
 

לירד -חתמה על הסכם למכירת פעילות שטייניץאינטר תעשיות 
  ח"שמיליון  11 -בתמורה לכ

 
 החברה צפויה לרשום תזרים בסך , עם השלמת ההסכם

 ח "מיליון ש 4-היקף של כרווח ב, ח"מיליון ש 11העולה על 
 וכן פוטנציאל לרווח עתידי מותנה בגין פרוייקטים נותרים

 
-אינטרלירד היא צעד נוסף במיקוד העסקי החדש של -שטייניץפעילות מכירת ": ל"מנכ, רי שנירר'ג

למקד את מאמציה בתחומי פעילות חדשים במסגרת  חברהוהיא תאפשר ל', מחשמל לאנרגיה' – פלוס
אנו בטוחים כי הניסיון הייחודי ורב השנים שנצבר בחברה בתחומי החשמל 1 בודה של החברהתוכנית הע

בעלי לחברה ולויסייעו לנו לייצר ערך , ישרת אותנו בטרנספורמציה העסקית שאותה אנו עושים
 "1 המניות

 
 חברה נכדה, מ"לירד הנדסת תאורה בע-שטייניץהודיעה היום כי רי שנירר 'בניהולו של ג ,אינטר תעשיות

 (AS-IS) במצבה כפי שהיא, לירד-על הסכם למכירת פעילות שטייניץ חתמה ,(88%)שליטת החברה ב
יוצגה  פלוס-אינטר .העסקה מותנית באישור הממונה על התחרות. במזומן קלמיליון ש 22 -כבתמורה ל
 .'ושות אל לביא ממשרד גורניצקיוד איתי גפן וי"י עו"בעסקה ע

  
תוך אספקת גופי תאורה לתאורת פנים , מחה במתן פתרונות תאורה לפרויקטיםמתלירד -שטייניץ

ה בסקטור קבלנות ולחזק את פעילות הליבתמקד לה פלוס-לאינטר המכירה תאפשר .לתאורת חוץו
בתחומי פתרונות האנרגיה ופרויקטי החשמל והמערכות האלקטרו מכאניות ועל , החשמל והמערכות

 .משלימים וסינרגטיים שיובילו לצמיחתה, חדשיםבסיסה לפתח מגוון פתרונות 
 

תחנות כוח בגז טבעי שתי להקמת  ניםראשו EPC לאחרונה הודיעה החברה כי חתמה על שני הסכמי
והעבודות  משך ההקמה הצפוי הינו כשנה וחצי. מיליון שקל 91-בתמורה לכ תעשייההמפעלי שטח ב

החברה  .07%ם הנובעים מההסכם הינו בשיעור של חלקה של חברת הבת ברווחי. צפויות להתחיל מיידית
מלאים ללקוחותיה להקמת פרויקטים בייצור חשמל החל  EPCצופה גידול משמעותי באספקת שירותי 

וכן מתן שרותי תפעול ואחזקה בחוזים ארוכי טווח , משלב היתרי הבניה ועד החיבור לרשת חברת החשמל
 .שנות האסדרה ואף מעבר לכך 97לאורך  -
 
תמיר פרדו  ר"שבראשה עומדים היו, OSEGפני כחצי שנה הצטרפה לגרעין השליטה באינטר חברת ל

ל "רי שנירר לתפקיד מנכ'מונה ג, ההצטרפותכחלק מ(. ל משרד האנרגיה לשעבר"מנכ)ל אסי שלגי "והמנכ
החברה גיבשה תוכנית אסטרטגית חדשה הממוקדת במיצוי המומחיות של , בעקבות השינוי. החברה

הכולל יזמות בתחום האנרגיה , ברה בתחום החשמל והאנרגיה והתמקדות בעולם האנרגיה המתחדשתהח
 . אגירה וטעינת אנרגיה והתרחבות גיאוגרפית לגרמניה, שירות ואחזקה, EPCהקמת תחנות , הירוקה

 
 



     
 

  

 
 

 
 אודות אינטר תעשיות

החשמל , לכל צרכי האנרגיה תמחה במתן מענה מלא ומקצועירי שנירר מ'בניהולו של גאינטר תעשיות 
בייזום ויישום פרויקטים גדולים שנה  07-של למעלה מלחברה ניסיון . והאלקטרו מכאניקה בישראל

הנדסה , תשתיות לחשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה, מערכות אלקטרומכניות, החשמל, בתחום האנרגיה
 . וד חשמליבוא ושיווק צי, ייצור לוחות חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, אזרחית

 
 Turn Key, EPCקבלנות , קבלנות משנה, אינטר מתקשרת במגוון מודלים עסקיים ובהם קבלנות ראשית

בין היתר מקימה החברה שדות . החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל, למתן פתרונות לכל צרכי האנרגיה
PV ,ת מגוון פתרונות בעולמות ומספק( מתח עליון)תחנות השנאה , תחנות כח קטנות ובינוניות מונעות בגז

 . התוכן האמורים
 

לכל . החברה מקימה ומתחזקת עמדות טעינה לכלי רכב ומתמחה בפתרונות מגוונים לאגירת אנרגיה
מבוססי מערך , הפרויקטים אותם מקימה החברה היא מספקת גם שירותי תפעול ואחזקה רבי שנים

החברה מספקת פתרונות ותמיכה . כז שירותהמופעל באמצעות מר 2070, תומך ומקצועי, טכנאים זמין
 .במקביל למאות לקוחות עבור מגוון צרכיהם
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