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מטרת מצגת זו להציג את פעילות אקופיה סיינטיפיק בע״מ )“החברה”( ולספק אינפורמציה כללית בנוגע לפעילותה. המצגת אינה מהווה הצעה 
להשקעה או לרכישת ניירות ערך של החברה ובפרט אינה מהווה ״הצעה לציבור״ אר ״מכירה לציבור״ מכל סוג שהוא, והאמור בה אינו מהווה 

המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו של המשקיע.

מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או לכלול את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של 
החברה ובכלל, והיא אינה מחליפה איסוף וניתוח נתונים עצמאיים. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. 
המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים ואחרים שפורסמו על ידי צדדים שלישיים, אשר תוכנם לא נבדק על-ידי החברה, והחברה אינה 

אחראית לנכונותם.

המצגת נערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בתשקיף 
החברה, אשר פורסם ביום 23 בנובמבר 2020 )“התשקיף”( ובדיווחים אשר פורסמו ע”י החברה ואשר החברה תפרסם בעתיד. המצגת כוללת 
נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בתשקיף, והמידע הכלול במצגת זו אינו שלם. כל האמור במצגת כפוף לאמור 
בדיווחים הרלבנטיים של החברה, לרבות ובייחוד בתשקיף, ועל מנת לקבל תמונה שלמה ומלאה בנוגע לחברה יש לעיין בדיווחיה הרלבנטיים של 
החברה, לרבות ובייחוד בתשקיף. אין באמור במצגת זו כדי להוות מתן ייעוץ מיסויי או עסקי והיא אינה תחליף להתייעצות עם יועצים מתאימים 
בהיבטים אלו. על כל משקיע פוטנציאלי לפגות לקבלת ייעוץ והדרכה בקשר עם השקעות פוטנציאליות, לרבות ייעוץ מס בהתחשב בנתוניו ומצבו 

המיסויי.

מצגת זו כוללת, בין היתר, מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח - 1968 לרבות תחזיות, יעדים, אסטרטגיה עסקית, הערכות 
ואומדנים, הן לגבי פעילות החברה והן לגבי השווקים בהם היא פועלת, וכן כל מידע אחר, בכל צורה בה הוא מובא, המתייחס לאירועים או עניינים 
עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת, בין היתר, 
ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות  של הנהלת החברה, אשר על אף שהחברה סבורה שהן סבירות, הרי שהן בלתי 
בלבד. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר מגורמים שונים המפורטים בתשקיף, ובכלל זה גורמי הסיכון 
המאפיינים את פעילות החברה, החלטות של צדדים שלישיים לרבות רשויות רגולטוריות וכן התפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים 
המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה. לחברה אין כל וודאות כי ציפיותיה, הערכותיה 
ותכניותיה יתממשו ולפיכך תוצאות פעילותה עשויות להיות שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממצגת זו. כמו כן, ההתייחסות 
במצגת ליעדים ואסטרטגיה של החברה היא נכון למועד זה. יעדים אלו יכול שישתנו מעת לעת בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של 

החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.

דיסקליימר
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חברת
 החברה הגדולה בעולם לניקוי רובוטי של לוחות סולאריים

כ-3 מיליארד פאנלים 
סולאריים נוקו

 טכנולוגיה מתקדמת
ומוגנת פטנטים

 מערכות רובוטיות
מותקנות + 7 שנים

מגהוואט 
הסכמים

16,6502,760
מגהוואט

מותקנים / בהתקנה

מתוכם: 

צבר מצטבר בכל שנה כולל הסכמי מסגרת שמימושם אינו וודאי. עד כה התקשרה החברה בהסכמים בהיקף של כ-MW 19,750, מתוכם כ-MW 3,100 אשר החברה מעריכה 
את סיכויי התממשותם כנמוכים. הנתונים השנתיים מתייחסים לספטמבר עד ספטמבר של השנה העוקבת. הערה: אפקט הקורונה מאט את קצב הצמיחה של 2020 

 25%+ תיסוף 
 מאז הנפקת החברה 

א)MW 610(א

53 פטנטים מאושרים 
49 פטנטים בבחינה

20% תיסוף מאז הנפקת החברה



Strictly Confidentialמשקיעים בחברה
135 מליון דולר הושקעו בחברה

25% 10% 11% 1% 6% 15%*

22%

Swarth Group יזמים / מלר

* 3 מליון דולר הושקעו ע”י היזמים

הציבור

שיעורי אחזקה

IPO-משקיעים טרום ה

משקיעים בשלב ה-IPO, דצמבר 2020
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לקוחות מובילים 

כ-7 מתוך 20 חברות האנרגיה הגדולות בעולם הינן כבר לקוחות של אקופיה
)חברות עם מעל MW 160,000 שוק מצרפי(
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תוכנית עבודה 2021

עדכונים מסחריים

פוטנציאל שוק

פרוייקטים מותקנים ובהתקנה

 הרחבת מערך 
המכירות הגלובאלי

מחקר ופיתוח

מוצרי החברה

פעילות מחקר ופיתוח

רכש של טכנולוגיות
סינרגטיות
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שווקים והתפרשות גאוגרפית

מקסיקו

קליפורניה

2,295 MW

MENA
שנת 2025* 
67,000 MW

מדינת מפרץ

ישראל
שנת 2025
3,000 MW

מטה+מו״פ
50 עובדים

250 MW הודו
שנת 2025

150,000 MW

אירופה
שנת 2025* 
53,000 MW

אמריקה הלטינית
שנת 2025* 
51,000 MW

דרום-מערב ארה״ב
שנת 2025* 
84,000 MW

פרוייקט/ים מותקן/ים משרדים קיימים נציגות מתוכננת ב-2021

מכירות, 
רכש תפעול 
 90 עובדים

צ׳ילה

Wood Mackenzie :מקור *

מדינות יעד רלוונטיות לאקופיה, מאובקות וחסרות משאבי מים, ללא השוק הסיני

אוסטרליה
שנת 2025* 
27,000 MW



Strictly Confidential

שווקים והתפרשות גאוגרפית

 פרוייקטים 
מותקנים / בהתקנה: 

2,760 MW

חוזים / הסכמי
מסגרת חתומים: 
+16,000 MW

שוק מטרה
שנת 2025 

450,000 MW

 תוכנית הגדלת 
 מערך מכירות 

עד סוף 2021

 הודו, ישראל, 
 מקסיקו, צ’ילה, ארה”ב,  

מדינה במפרץ

 פוטנציאל להתקנה 
 במהלך ~4 

השנים הקרובות 

 מדינות רלוונטיות 
 למוצרי אקופיה 

בלבד

 ,MENA ,ספרד
 אמריקה הלטינית,

ארה”ב , אוסטרליה 



Strictly Confidential

שווקים והתפרשות גאוגרפית

מעל 4,300 מגהוואט
עד סוף שנת 2021

* מידע צופה פני עתיד אשר התממשותו אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, בין היתר, עקב התממשות איזה מגורמי הסיכון של החברה 

2021 - צפי*

 הכפלת כמות המגהוואט המותקן / בהתקנה 
ביחס לסטטוס בהנפקה

 התקנת יותר מגהוואטים מהמצטבר
בשמונה השנים מאז הקמת החברה
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 • פורטפוליו רחב של מוצרים רובוטיים
 EcoppiaAI - פלטפורמת הענן ועיבוד הנתונים 

מוצר רובוטי נוסף בפיתוח ויוצג לשוק באמצע השנה

 • ניקוי ורטיקלי באתרים קבועים
ניקוי לאורך ולרוחב הפאנלים באתרים בטכנלוגיית עקיבה

• חברות בינלאומיות מובילות המבצעות היקשרות עם אקופיה 
פעם אחר פעם )מעל ארבעה פרוייקטים(

 • 7 שנות פעילות עסקית ומעל 6,700 רובוטים פעילים 
LDs מדי לילה, עם אפס

מוצרים ומפת התחרות

• סוג מוצר אחד

• שיטת ניקוי אורכית )זהה אצל כולם(

• תמחור נמוך ביחס לאקופיה

 • חלק מהחברות מוסרות מאתרים / יוצאות מהשוק 
לאור אי עמידה בדרישות בעלי האתרים

חברות מתחרות עיקריות
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השקעה במו”פ

 סיום אנליזה ורשימת טכנולוגיות 
מועמדות בתהליך גיבוש  

 צפי לפתרון 
עד סוף שנת 2021

העברה של כל צוותי הפיתוח 
והתפעול למתחם אחד גדול המכיל 
מערך סימולטורים מתקדמים וחדר 

בקרה מאוייש 24/7

 מיפוי של טכנולוגיות 
 רלוונטיות לרכישה, בעלות 
סינרגיה לפעילות הקיימת

 פתרון ייעודי לשוק בארה”ב על מנת
 להתמודד עם מגבלה רגולטורית המשפיעה

 על אופי התכנון של אתרים סולאריים
ומייצרת צורך להעביר רובוטים בין שורות

 הגדלת משמעותית 
של צוות המו”פ:

פיתוח ושדרוג מוצרים קיימים
פיתוח מוצרים חדשים 



אוטומציה מלאה

פעילות עסקית ברחבי העולם מושפעת מהתפשטות נגיף הקורונה
2020- 2021

 הקורונה המחישה 
 את החוזקה ואת היכולות 

של אקופיה

 האתרים בהם מותקנת אקופיה
 נוקו מידי לילה, לאורך כל תקופת 

הקורונה, ללא הפרעה



תודה רבה
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