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הבהרה משפטית
הערךניירותמכירתאולרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת.הכספייםוביצועיהפעילותה,"(החברה":להלן)מ"בעסולאר'איירטאצחברתעלמידעלספקהיאזומצגתמטרת

.בלבדמידעמסירתלמטרותמיועדתוהיא,הערךניירותלגביהמלצהמהווהאינההיאוכן,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשל

.משקיעכלשלהאישידעתולשיקולחלופהאודעתחוותאוהמלצהמהווהאינוהואוכן,אישיבאופןוניתוחומידעלאיסוףחלופהמהווהאינובמצגתהנמסרהמידע

31-בפורסמו)2021לשנתהחברהשלהתקופתייםהדוחותלרבות,לציבורהחברהשפרסמההדוחותאתלבדוקהצורךאתלהחליףמיועדיםאינםבההכלולוהמידעזומצגת

יווחיבדהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.(2022,באוגוסט28-בפורסמו)2022שלהראשונהולמחצית(2022במרץ

.הענייןלפי,ובדיווחיםבדוחותהמידעיקבע,התקופתיבדוחאוהחברה

מידעומהווה,החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאו/ולאירועיםהנוגעאחרומידעעסקייםיעדים,הערכות,אומדנים,תחזיותכוללתהמצגת

אובמלואו,יתממששלאוייתכןהחברהבשליטתואינוודאיאינוכזהמידע."(ערךניירותחוק":להלן)1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקזהמונחכהגדרת,עתידפניצופה

מלכתחילהלהעריךניתןשלאמגורמיםיושפעכזהעתידפניצופהמידעשלהמימושאיאו/והמימוש.כאמורמהתחזיותמשמעותיתשונהבאופןיתממששהואאו,בחלקו

הראשונהלמחציתהכספייםובדוחות2021לשנתהחברהשלהשנתייםהכספייםבדוחותכמפורט,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןגורמילרבות,החברהבשליטתושאינם

.פעילותהעלהמשפיעיםחיצונייםומגורמיםהחברהשלהעסקייםבתחומיםוהפיננסיתהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכן,2022של

החברה.בההמוצגותמהתחזיותאוזוממצגתשונהלהיותשעשויבאופןלרבות,כלשהןעסקיותהחלטותמלקבלהחברהאתאופןבשוםלהגבילכדיזובמצגתאיןכייובהר

.זומצגתתאריךלאחרנסיבותאו/ואירועיםלשקףכדיכאמורהערכהאו/ותחזיתכללשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינה

.מחייבולאכללימידעמהווהזהמידע.החברהידיעלעצמאיבאופןנבדקולאאשר,חיצונייםומחקריםמקורותעלהמבוססמידעכוללתזומצגת

בהמוצגיםאוזובמצגתלראשונהמסופקיםוהםבעברהחברהשלבדוחותיהנכללולא,בההכלוליםמסוימיםנתוניםגםכמו,זולמצגתהמצורפותמהתמונותחלקכייצוין

שונהבאופןכמוצגלהיחשבעשויבמצגתהכלולמידע,כןכמו.2021לשנתהחברהשלהשנתייםלדוחותיהבהתאםעודכנושהםאו,החברהבדוחותשהוצגמכפישונהבאופן

ביחסמהותיתהשפעהלושאיןלחילופיןאו,האמוריםבדוחותהכלוליםמהנתוניםלחישובזמיןבמצגתהכלולהמידעכיסבורההחברה.החברהבדוחותמוצגהואשבומהאופן

.החברהשלהערךניירותשלמכירהאורכישהלשקולהעשויסבירלמשקיע
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מי אנחנו

,  מייצרת, החברה שלנו מפתחת

פתרונות  פעלתמשווקת ומת

ניקוי רובוטיים אוטונומיים  

לשדות סולאריים בארץ ובעולם

החלה את פעילותה בשנת  

הוא ' היזם מאחורי איירטאצ-2017

אחד מחלוצי האנרגיה  , מר יניר אלוש

הסולארית בישראל

קניין רוחני רחב המוגן על ידי פטנטים  

ופטנטים בהמתנה לאישור

מיליון שקל גויסו בהנפקה ראשונה  61

2021לציבור במרץ 

מטה החברה ומתקני הייצור  

נמצאים בישראל

,  יניר אלוש: בעלי מניות עיקריים

הראל ובעלי מניות נוספים, קיבוץ רביבים

פעילות מסחרית בישראל ובהודו



מחזון לאספקת ערך
תראו את העניין כסגור



מכירות במחצית  בהצמיח

לעומת  2022הראשונה של 

2021מחצית הראשונה של ה

233% ח"מיליון ש10
מכירות במחצית  

2022הראשונה של 

,  הסכמי מכירה-צבר הזמנות 

תפעול ותחזוקה  

ח"מיליון ש
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במספרים' איירטאצ

ח"מיליון ש41
נזילות

שולי הרווח הגולמי

עבר לרווחיות  מ

במחצית הראשונה  4%+

2022של 



10,0283,012מכירות

(691)386ברוטו( הפסד)רווח 

2,5202,897מחקר ופיתוח

7,1087,911הפסד תפעולי

6,8586,804הפסד לתקופה

41,224מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

4,660פיקדונות לזמן קצר

( ח"באלפי ש)2022סקירת הפעילות למחצית הראשונה של 

צמיחה מואצת  
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הצעדים הראשונים לשיפור הרווחיות  

ייצור ואספקה ממפעל בהודו

הורדת העלויות של שרשרת האספקה

ר מחירי רכש  ופישטובת מינוף הצמיחה ל

עם קבלני התקשרויות ל ספקים ומו

משנה

לת מעבר הדרגתי לרכש חומרי גלם יתח

בהודו

צמצוםשיפור תהליכי עבודה תוך 

עלויות  

7



לקוחות

8



2022-בעיקריותעסקאות 

9



לקוחות מדברים

שדה שלנו  לניקוי יבש של מודולים סולאריים ב' השימוש בפתרונות הרובוטיים של איירטאצ

.העלה את היעילות התפעולית שלנודלה בהאב

בעזרת השימוש ברובוטים אלו . אבקקל ליישום וממזער הפסדים עקב , חסכוניהפתרון 

מעבר לרווחים משמעותיים  , שנהבמיליון גלונים של מים יקרים 4.5לחסוך הצלחנו 

.ומחזור ניקוי מהיר בהרבהובהכנסות תפוקהב

Hero Future Energiesשל ל גלובלי "מנכ, אייר. סריוואטסן ס

10



ברחבי העולםיםתקנמופרויקטים 

אנו גאים להכריז על ציון הדרך המדהים

מערכת אוטומטית בשדה  התקנה של כאשר

רמת גןגודלו לגודלה של שווה בסולארי 

11



האופק הירוק שלפנינו
הפוטנציאל



בעיקר באזורים יבשים  , נזקים

ומאובקים

הצורך
ניקוי האבק המצטבר על פאנלים סולאריים

מדי שנה

13

הפתרון  

הנפוץ

, יקר: באמצעות מיםניקוי ידני 

ויוצר דורש תשתית , הדירלא 

בעיות אחרות

$מיליארד 4

Joule 2019: מקור



Joule 2019: מקור14

עם  שוק הפאנלים הסולאריים הוא תחרותי 

תעריפים יורדים  

התשואות של היזמים נשחקו  

בשיעור של

שיכול  אבק הן נושא משמעותי הבעיות 

לגרום נזק של

היזמים מעדיפים פתרון  

אמין וחסכוני שיתרום  

לשיפור התשואות

40% +
לתשואה של היזםהשנים האחרונות7-ב



שדות סולאריים חדשים

658GW–השוק הפוטנציאלי הכולל 

תפוקת הפאנלים הסולאריים  

2021940המותקנים ב

שוק ענק

ללא רובוטיקה

15



ברור לכולם כי, היום

רובוטים הם הפתרון

16



השפעת משבר האקלים ומשבר המים העולמיים  
תומכת בהאצת הצמיחה  

17



מנועי הצמיחה של השוק

18

ייצור חשמל באמצעות אנרגיה  

2030מתחדשת עד 

30%

ו  ' לאומי פרטנרס'משקיעים מוסדיים כמו 

טפחות מעבירים השקעות שלהם  -מזרחי

לאנרגיה מתחדשת של שדות סולאריים  

מבין השווקים הסולאריים  

הגדולים בעולם  

השלישית

הממשלה מציעה לבעלי שדות סולאריים  

לעבור לפתרונות ניקוי ללא מים

התוכנית מעניקה סובסידיות ליצרני אנרגיה ירוקה

חוק האקלים

מאבק בהתחממות הגלובלית

$ מיליארד 430



יש משהו באוויר
אפשר לגעת בפוטנציאל



תשתית אנשים

טכנולוגיה



טכנולוגיה מוכחת ובת קיימא

קיבולת ההתקנותשיפור של

ק של מים  "מיליון מ

שנחסכים בשנה 

שעה של  -מיליון קילוואט

חשמל שנחסכים בשנה

טכנולוגיה 21



מגוון טכנולוגיות מתקדמות לניקוי שדות סולאריים המספקות פתרונות  

ליישומים שונים ושומרות על הסביבה  

רובוט ניקוי אוטונומי בעל ההחזר  

הגבוה ביותר על ההשקעה עבור  

יזמי פנלים סולאריים

נייד

אוטונומי המיועד  -רובוט ניקוי חצי

לשדות בעלי מבנים גיאומטריים  

ייחודיים

רכב אוטונומי עם רובוטים מרובים  

שמש-לניקוי של פאנלים עוקבי

מרכז בקרה מרכזי המאפשר לנהל  

רובוטים לניקוי מכל מקום בעולם

טכנולוגיה22



'הצעת הערך המובחן של איירטאצ

המספקים מודל רווחי ליזמים  מרכזייםיתרונות4

שימור הפאנלים
וביטול הצורך  הרכבותצמצום 

במסילות ייעודיות 

צמצום הפסדי הצללה מיזעור הפסדים עקב אבק

טכנולוגיה23



תשתית



(ישראל)מ "סולאר בע' איירטאצ.

ישראליםהקרוב ללקוחות •

מרכז ידע-פ וייצור "מו•

שירות ותפעול, ותמכיר•

-תחילת פעילות הייצור •

2021ספטמבר 

800+ ר קומת ייצור "מ2,700•

ר משרדים"מ

סולאר' קבוצת איירטאצ

קרובים ללקוחות

,  כוח האדם כולל אנשי מכירות•

שירות ותפעול

רובוטים  500יכולת ייצור של •

בחודש

תשתית25



המבנה הארגוני של הקבוצה

26

ל הקבוצה  "מנכ

ישראל

הֹודּו

ל"מנכ

תפעול מחקר ופיתוחמשפטיפיתוח עסקיכספים

תחזוקה|        תפעול         |       מכירות        |        ייצור     

תחזוקה|        תפעול         |       מכירות        |        ייצור     

תשתית
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פתרון מקצה לקצה

אבל שווה את ההמתנה... מחזור המכירות לוקח זמן

תחזוקההתקנהמכירותפיתוח תפעול

שנה25הסכמים עד 

תשתית



אנשים



צוות מוביל עם רקורד מוכח

29

אלעד צדוק

סמנכ״ל כספים

איילת שמחוביץ

יועצת משפטית

ניק לניר בראון

מכירות  , שיווקל "סמנכ

ופיתוח עסקי

טל לאופר

ל"מנכ

יניר אלוש

ר"מייסד ויו

יין'נימיש ג

הודו' איירטאצל "מנכ

נעם כפיר

ל תפעול"סמנכ

אנשים



העתיד הוא אוטונומי





הרכב האוטונומי הראשון  

!מסוגו ברחבי העולם

הושלמה ההתקנה המסחרית 

הראשונה בישראל



אנחנו כאן לספק תוצאות



ביצועים, ביצועים, ביצועים

34

פתיחת מפעל

בהודו

ב יוצא  "הפיילוט הראשון בארה

לדרך

התקנה מסחרית ראשונה של  

רכב אוטונומי  

מותקן

מעל



אנחנו מתקדמים במלוא הקיטור  

ממשיכים לשפר את הרווח 

הגולמי

צמיחה 

מתמשכת

פיתוח מוצרים ויישומים  ותנוספטריטוריותחדירה ל

נוספים
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