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13.3.1.13 
 

 לתקשורתהודעה 
 

 המתחדשת  הנכנסת לתחום האנרגי קבוצת אשטרום
 

בתחומים, כגון: אנרגיה בישראל ובחו"ל בכוונת הקבוצה לבחון השקעות 
 ועוד אגירת אנרגיהסולארית, אנרגיית רוח, 
 

 מניית קבוצת אשטרוםלאחרונה הודיעה הבורסה על כניסתה של 
 55למדד ת"א  

 
מעת לעת כניסה קבוצת אשטרום בוחנת "רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: 

לתחומי פעילות חדשים, המשתלבים עם אופי הפעילות הקיימת של הקבוצה. לאחר בדיקה 
כנס לתחום האנרגיה המתחדשת כתחום פעילות ילה מעמיקה שביצענו בתקופה האחרונה, בחרנו

 חדש, שיהווה מנוע צמיחה נוסף של הקבוצה לשנים הבאות. 
תחום וכן סינרגטי במידה רבה לפעילויות הייזום והקבלנות שלנו,  אנו רואים בתחום זה תחום 

אליהם במספר שווקים בינלאומיים, אנו פעילים כיום ש ,דהבלאור העו התואם את עסקי הקבוצה
 גם באמצעות פעילות חדשה זו. נבחן את כניסתנו 

הנות בשנים הקרובות מצמיחה משמעותית, וזאת בשל יפוי להמתחדשת צ ההאנרגיתחום 
הרפורמות, במסגרתן עוברות מדינות  ןהמגמות המאפיינות את ענף האנרגיה בעולם, ובראש

וקים, ובראשם אנרגיה ממקורות אנרגיה שנחשבים למזהמים למקורות אנרגיה נקיים ויר
 . "אנרגיית רוחוסולארית 

 
חת היום, כי דירקטוריון החברה אישר ומדו, בישראל ותהבנייה הגדול מקבוצות, קבוצת אשטרום

, בארץ ובחו"ללפעול לפיתוח פעילות זו  הקבוצה את כניסתה לתחום האנרגיה המתחדשת. בכוונת
 .לפעילות בתחום זהתוך גיבוש תכנית אסטרטגית וגיוס כוח אדם 

 
 הקבוצת אשטרום פועלת כיום בתחומי הייזום והקבלנות בישראל וברחבי העולם, ותחום האנרגי

סיון עתיר השנים שנצבר בקבוצה. יהמתחדשת, שהינו בעל אופי יזמי וקבלני, משתלב ביכולות ובנ
בישראל ובחו"ל בפרויקטים קיימים ו/או חדשים, וכן ליזום בכוונת הקבוצה לבצע השקעות וליזום 

-מתקנים הידרואנרגיית רוח,  ,אנרגיה סולארית :כגון םבתחומישיתופי פעולה רלבנטיים 
 במדינות שיימצאו מתאימות לפעילות זו.וזאת ואגירת אנרגיה  גז-ביו, אלקטרים

 
המתחדשת מהווה הזדמנות  המעריכים, כי ההיצע ההולך וגדל בעולם לתחום האנרגי באשטרום

בפעילות  צמיחה החדהעסקית להשתלבות הקבוצה בתחום זה, שהינו בעל פוטנציאל עסקי רב. ה
עם ההתחממות הגלובאלית והמדיניות  ותהצורך להתמודד, מין היתרהאנרגית המתחדשת נובעת, ב

. אנרגיות אלה מעבר לאנרגיות ירוקות ונקיותל ,ברחבי העולם רבים שמאמצות מדינות וגופים
נחשבות הו ,על דלקים פוסילייםתחנות הכוח המסורתיות, שמרביתן מבוססות מחליפות את 

 למזהמות ולפוגעות באקלים ובאיכות הסביבה.
 

סחר בחודש הבא ידכנה הבורסה לניירות ערך, כי מניות קבוצת אשטרום יחלו להה עלאחרונ
החברות הגדולות ביותר בבורסה, במונחי שווי שוק. שווי השוק  13, הכולל את 13במסגרת מדד ת"א 

 מיליארד שקל. 5.3-של הקבוצה עומד כיום על כ
 

 ----המשך בעמוד הבא ----
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לאחרונה, כי דירקטוריון החברה אישר אימוץ של מדיניות חלוקת  כמו כן, הודיעה קבוצת אשטרום
 מהרווח הנקי השנתי שלה. 13%דיבידנדים לשנתיים הבאות, בשיעור של לפחות 

 
בנובמבר האחרון את תוצאותיה הכספיות לסיכום תשעת החודשים  פרסמהקבוצת אשטרום 

מיליארד שקל,  3..1-בסך של כ. הקבוצה סיימה את התקופה עם הכנסות .1.1הראשונים של שנת 
 מיליון שקל. 385-ועם רווח נקי מיוחס לבעלי המניות בסך של כ

 
היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל. הקבוצה פועלת במספר מגזרי  בוצת אשטרוםק

, בין היתר, עבודות בנייה של פעילות הכוללת – קבלנות בנייה ותשתית בישראלפעילות עיקריים: 
פעילות הכוללת  – זכיינותיקטים קבלניים בתחום הבניה למגורים ובתחום התשתיות; פרו

התשתיות   יקטים לאומיים גדולים בתחוםיצוע תכנון, תפעול ומימון של פרוהשתתפות במכרזים וב
פעילות הכוללת בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לענף הבנייה, וכן  – תעשיות  והדיור;

פעילות המתבצעת על  – קבלנות בנייה ותשתיות בחו"לוק של מוצרי גמר לענף הבנייה; יבוא ושיו
ם קטים קבלנייבנייה ותשתיות בחו"ל במסגרת פרויידי אשטרום אינטרנשיונל, והכוללת עבודות 

מתבצעת על ידי אשטרום  –זמות נדל"ן למגורים בחו"ל י; בתחום הבנייה למגורים והתשתיות
 ,פעילות הכוללת ייזום, הקמה –נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל   ;"ב ובאירופהאינטרנשיונל, בארה

יזמות למגורים השכרה, השבחה ותפעול של מבנים הן לתעשייה והן למשרדים ומסחר בחו"ל; 
, באמצעות חברת הבת אשטרום להשקעה ויזמותנדל"ן , באמצעות חברת הבת אשדר; בישראל

 מי נוסבאום. מנכ"ל החברה הינו מר גיל גירון. נכסים. יו"ר קבוצת אשטרום הינו מר ר

 ; 4522226-052 לי שיין; 7222254-052 יוסי פינק; 2260225-052פרטים: אמיר אייזנברג ל
 4552222-05משרד: ; 5282250-050קובי מאסטרו 

תמצית המידע הרלבנטי, כפי שאושר על ידי  מסמך זה מסכם את עיקרי הדיווח של החברה, לצורך הנגשת
החברה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לעיון בדיווח המלא, כפי שפורסם רשמית על ידי החברה באתר רשות 

ני"ע ו/או באתר הבורסה ו/או באתר החברה, והכולל מידע נוסף, לרבות אזהרות משפטיות. אין לראות 
 , ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן בני"ע.במסמך זה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת ני"ע
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