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שוק ההון והשקעות

סולגרין

סולגרין גייסה כ 380-מיליון שקל לצורך השקעה
בחברה אמריקאית
בשנת  2020עמדו מכירותיה של החברה האמריקאית על כ 60-מיליון דולר והרווח הנקי שלה הסתכם בכ 10-מיליון דולר

שירות גלובס
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Join the largest Hydrogen Online Workshop
on March 25, 2021 - 24H live, 100+ experts
Mission Hydrogen GmbH
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עוד בנושא
התמתנו הירידות בנעילה:
ת"א  35צנח ב ,1.6%-דלק
קפצה ב8%-

המדריך המעשי
לכיס שלנו
הכ בות שיכולות
לחסוך לכם כסף

תום שפרן ,מנכ"ל סולגרין ,וגל בוגין ,יו"ר החברה  /צילום :אייל טואג

חברת האנרגיה המתחדשת סולגרין  ,הנמצאת בשליטת ג'נריישן קפיטל ,השלימה גיוס

מרגיש לכם סינית?

לקריאה

של כ 380-מיליון שקל בהנפקת מניות .ההנפקה בוצעה במחיר של  37.06שקל למניה,
פרמיה של כ 6%-על מחיר הסגירה של המניה ביום חמישי.
בעלת השליטה ,ג'נריישן קפיטל )  , ( 120.5הביעה אמון והשתתפה בהנפקה בהיקף של
 190מיליון שקל .בכך שמרה ג'נריישן על חלקה בסולגרין שעומד על כ .51%-את
ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.
במקביל ,עדכנה סולגרין כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם חברה הפעילה במגזר

הוספה לנושאים שמעניינים אותי

המערכות הסולאריות המסחריות והביתיות בארה"ב .בכפוף לבדיקת נאותות וחתימה על
הסכם מחייב ,תשקיע סולגרין בחברה האמריקאית סכום של כ 104-מיליון דולר )כ340-

סולגרין

מיליון שקל( באמצעות רכישת מניות מבעלי מניותיה הקיימים בחברה ובאמצעות העמדת
כלים
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פיד

הלוואות המירות .מתוך סכום זה ,כ 64-מיליון דולר ישולמו במועד סגירת העסקה ,והיתרה

תיק אישי

ג'נריישן קפיטל
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מיזוגים ורכישות

תשולם במהלך  2022כתלות בעמידה ביעדים שנקבעו .לאחר השלמת העסקה צפויה
סולגרין להחזיק סולגרין בכ 48%-ממניותשל החברה האמריקאית.

אנרגיה מתחדשת

עוד בנושא שוק ההון והשקעות
התמתנו הירידות בנעילה :ת"א  35צנח ב ,1.6%-דלק קפצה ב8%-
אחד מכל שלושה שקלים שהופקדו לגמל ב 2020-הלך לאלטשולר שחם
ברקת רומז שיתמוך במכירת פסגות" :לא יכולים להיות פה  100שחקנים"
מקודםמדוע חברות גדולות החלו להשקיע במנועי חיפוש וקהילות?

מוזכרים בכ בה

בסולגרין מציינים כי החברה האמריקאית פעילה בתחום הסולארי החל משנת .2016

ג'נריישן קפיטל

120.50

| 1.01%

בשנת  2020עמדו מכירותיה על כ 60-מיליון דולר והרווח הנקי שלה הסתכם בכ 10-מיליון
דולר .החברה האמריקאית צופה ,כי בעקבות ההשקעה שתבוצע על ידי סולגרין )ככל
שתבוצע( מכירותיה יגדלו לכ 165-מיליון דולר בשנת .2021
במסגרת שיתוף הפעולה המתוכנן הצדדים יפעלו יחד להאצת התפתחות החברה
האמריקאית בפעילותה במגזר הפרטי ובחינת מודלים עסקיים אפשריים נוספים ,וכן ליזום ,
הקמה ותפעול של מערכות מסחריות המוכרות את החשמל המופק בהן לגופים מסחריים
באמצעות התקשרות בהסכמי רכישת חשמל ארוכי טווח .כמו כן ,לסולגרין תינתן בלעדיות

המומלצות

ברכישת מערכות מסחריות אלו ,לכשיגיעו לשלבי הבשלה שיוגדרו בהמשך בין הצדדים.
גיימסטופ | פרשנות

להערכת סולגרין ההסכמים המחייבים בין הצדדים צפויים להיחתם במהלך הרבעון השני
לשנת ) 2021בכפוף להשלמת בדיקת נאותות(.
תום שפרן ,מנכ"ל סולגרין ,ציין כי "אנו מסכמים את שנת  2020כשנה מהותית ביותר
לחברה ,שנה בה פיתחנו מספר מנועי צמיחה משמעותיים אשר מגדילים בצורה דרמטית
את היקפי פעילותה של החברה ואת הסגמנטים בה היא פועלת .על פי התוכנית בשנת
 2021תפעל החברה בישראל ,איטליה ובארה"ב ובכך מיישמת החברה את אסטרטגיית
הצמיחה שלה תוך ביסוס מודל עסקי מגוון ,הן בהיבט הגאוגרפי והן בהיבט תחומי
הפעילות בכל מדינה".

סולגרין

בחירות

סקר הסקרים :ארבעה
ימים לסגירה  -חיבור
מיכאלי וחולדאי יביא 7
מנדטים
נגיף הקורונה

הוספה לנושאים שמעניינים אותי
ג'נריישן קפיטל

וול סטריט מציגה :מה
שהיה הוא שיהיה ולאף
אחד לא אכפת

כמה מתו ב 2020-בעולם
מהקורונה? מחקר חדש
חושף נתונים מבהילים

מיזוגים ורכישות

אנרגיה מתחדשת

אולי יעניין אותך

המו"מ על פסגות :אייפקס ואלטשולר שחם ממשיכים
במגעים
שוק ההון והשקעות

אלה האנשים שסובלים מיותר תופעות לוואי של חיסון
הקורונה
ll

|

חברת "גרין פארק" מציגה :כך הופכים  390אלף שקל
לדירה חדשה בעפולה בשווי של  850,000שקל  -וואלה! …
k

|

לאחר החיסון נגד קורונה עלולות להופיע מגוון תופעות לוואי
 | Ynetממומן

חברה מהצפון פיתחה מכשיר רפואי לניתוחי רחם – ומגייסת מש…
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תוכן מקודם

 | Togetherממומן

איך מודיעין עסקי משרת
בפועל חברות?

הקורקינט החשמלי הראשון בעולם לילדים אינוקים
ממשיכה לשנות את העולם
ki

|i

איך לקדם ביעילות
פרויקט התחדשות
עירונית
יובל גמליאל

כך אסטרטגיה מבוססת
מיקום תסייע למותג
שלכם
נתן סטולרו

השוואת תיק השקעות בין כל בתי ההשקעות הגדולים
בארץ | אלטשולר שחם |ילין לפידות | מגדל שוקי הון ועוד
|

k

עלתה על שרטון :יום לאחר ההנפקה איבדה מניית צים כמעט …
שוק ההון והשקעות

עובדי פסגות בעיצומים בשל מגעי אייפקס-אלטשולר שחם
שוק ההון והשקעות

לא רק לעשירים :כך תקנו נכס ב 33,000-ש"ח שיניב לכם
שכירות חודשית קבועה
l

| h

אולי יעניין אותך

תוכן ממומן ע״י טאבולה

ממומן .ניצחון לפנסיונרים!  33%תשואה
פטורים ממס רווחי הון
ממומן .יש לכם הזדמנות של פעם בחיים
לדירה בקיסריה ליד הים .לא בדקו?
שוק ההון והשקעות

מתחבר לחשמל :אלטשולר שחם רוכש 5.5%
מחברת האנרגיה OPC
שוק ההון והשקעות

אינטרקיור זינקה  :41%ממזגת את קנדוק
לחברת  SPACקנדית
NadlanBuzz
לירות המגזין
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לאתר וואלה!
לבורסות בדלת האחורית :שלוש הנפקות שמלמדות
ל
פציעה במשחק פיינטבול מטעם העבודה מצדיקה…
אבן בוחן :מה מלמד אותנו מקרה עמוד הפייסבוק
ל
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