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אורמת רוכשת את פעילותה של וירידיטי אנרג'י  VIRIDITY ENERGYומבססת
כניסתה לתחומים הצומחים של אגירת אנרגיה ) (Energy storageוניהול ביקושים
()Demand Response
הרכישה תשלב את המומחיות והמשאבים של שתי החברות להגדלת נתח השוק בתחומים אלו
אורמת טכנולוגיות מדווחת כי התקשרה בהסכם מחייב לרכישת פעילותה ונכסיה של וירידיטי אנרג'י ( Viridity

 ,)Energyחברה פרטית שבסיסה בפילדלפיה שמאחוריה כמעט עשור של מומחיות והובלה בתחומי ניהול הביקוש
לאנרגיה ואגירת אנרגיה .הרכישה ,אשר צפויה להסגר בתחילת  ,2017תסמן את כניסתה של אורמת לשווקים הצומחים
של אגירת אנרגיה ( )Energy Storageוניהול ביקושים ) (Demand Responseבאמצעות חברה בעלת נוכחות
מוכחת בשווקי החשמל של צפון אמריקה.
תשלום ראשון עבור הרכישה ,של  35מיליון דולר ישולם במועד סגירת ההסכם .תשלומים נוספים ,בהתאם לעמידה
במספר אבני דרך ,ישולמו בשתי פעימות אשר ייבחנו בסוף  2017ו .2020 -אנו צופים כי הרווח התפעולי של וירידיטי
יהפוך חיובי ב.2017-
באמצעות מערכות תוכנה ופתרונות שבבעלותה ,וירידיטי משרתת בעיקר ספקי אנרגיה קמעונאים אסטרטגיים ,חברות
תשתית ולקוחות תעשייתיים ומסחריים גדולים .היצע הפתרונות והשירותים של וירידיטי מאפשר ללקוחותיה למקסם
את התמורות הכספיות שלהם על ידי ניהול חכם של הביקוש לאנרגיה ,לרבות על ידי ייזום ,שילוב והפעלה עבורם של
מתקני אגירת אנרגיה מול אירגונים המנהלים רשתות חשמל .בניהולה של וירידיטי ,אשר הוקמה ב ,2008-למעלה מ-
 850מגה-וואט ב 3000-אתרים ,כולל פורטפוליו של מתקני אגירה הממוקמים בצפון מזרח ארה"ב עם ניסיון של למעלה
מ 80,000-שעות הפעלה של מתקני אגירה.
שוק אגירת האנרגיה ממשיך להיות אחד התחומים הצומחים במהירות בענף האנרגיה וצפוי להגיע להיקף מותקן
מצטבר של כ  143.7 -ג'יגה-וואט בשווי כולל של  162.3מיליארד דולר בעשר שנים הקרובות ,זאת לפי Navigant

 .Researchנתון זה מייצג צמיחה ממוצעת שנתית ( )CAGRשל למעלה מ 30%-בעשר השנים הקרובות ,הן במערכות
מסוג  In-Front- of-the Meterהמחוברות לרשת החשמל והן במערכות מסחריות ותעשייתיות מסוג Behind the

.Meter
יצחק אנג'ל ,מנכ"ל החברה" :זוהי רכישה אסטרטגית חשובה אשר משלבת את הטכנולוגיה של וירידיטי ,בסיס
הלקוחות שלה ,הצוות הניהולי המנוסה והעובדים בעלי הידע המעמיק והייחודי בתחומים של ניהול הביקוש ואגירת
אנרגיה וכן ,נוכחות בשווקי מפתח בצפון אמריקה ,יחד עם יכולותיה של אורמת ,המובילות ההנדסית ומקורות ההון
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שלה .בכוונתה של אורמת להשתמש בפלטפורמה של וירידיטי להאיץ את הצמיחה לטווח ארוך ולהרחיב את נוכחותה
בשוק וכן להמשיך בפיתוח מערכות התוכנה של וירידיטי בכדי להרחיב את שירותי אגירת האנרגיה שלה .אורמת
תמשיך לספק שירותים ומוצרים ללקוחותיה הקיימים של וירידיטי תוך התרחבות לגיאוגרפיות חדשות ופניה לבסיס
רחב יותר של לקוחות פוטנציאלים .על ידי מינוף החוזקות ,היציבות ,המקורות ויכולותיה ההנדסיות של אורמת לצד
פריסתה הגלובאלית ,אנו מצפים להציף ערך חדש עבור בעלי המניות שלנו בשווקי ניהול הביקוש ואגירת אנרגיה ולייצר
הכנסות ורווח תפעולי נוספים.
החזון ארוך הטווח של אורמת הוא להתפתח מחברה גיאותרמית מובילה ומוכרת למובילה בשוק האנרגיה המתחדשת
הרחב יותר .ביסוס יכולות בשוק אגירת האנרגיה הינו מרכיב עיקרי במימוש החזון שלנו שכן יכולות אלה יאפשרו
לחברה לספק פתרון מלא ללקוחות .הרכישה תאפשר לאורמת להפוך לשחקנית משמעותית בשווקים הצומחים של
אגירת האנרגיה וניהול הביקוש לאנרגיה וכן לגיוון בסיס הלקוחות המסורתיים שלנו עם לקוחות מסחריים
ותעשייתיים חדשים כמו גם עם חברות תשתית".
מאק טריס ,מנכ"ל וירידיטי" :רכישה זו הינה הישג משמעותי עבור וירידיטי ולקוחותיה .יחד עם העומק הניהולי של
אורמת ,הפריסה הגלובאלית ,השותפויות הנרחבות ומקורותיה הפיננסים ,וירידיטי תתמקד בשיפור המוצרים
והשירותים ותייצר ערך רב יותר ללקוחותיה".

מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה באנגלית שפורסמה ,אשר היא המחייבת מבחינת החברה.
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