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אשטרום עולה על הגל: הודיעה כי תשקיע בחברות אנרגיות
מתחדשות

חברת הבנייה והנדל"ן הודיעה כי הדירקטוריון אישר את כניסתה לתחום האנרגיה המתחדשת ■ מניות חברות
האנרגיות המתחדשות עלו במאות אחוזים ב-12 החודשים האחרונים

צילום: ישראל הדרי מנכ"ל אשטרום גיל גירון (ימין) והיו"ר רמי נוסבאום

10:12 עקוביוסף חרש

קריאת זן

קבוצת אשטרום (6243 0.11%-) נכנסת לתחום האנרגיות המתחדשות: היום (א') הודיעה החברה כי

הדירקטוריון שלה אישר את כניסתה לתחום האנרגיה המתחדשת תוך ניצול הסינרגיות בין פעילויות הקבוצה

השונות – קבלנות, החזקה בנכסים מניבים, יכולות מימון ופעילות באזורים גאוגרפיים שונים. בכוונת הקבוצה

לפעול לפיתוח פעילות זו בארץ ובחו"ל, תוך גיבוש תוכנית אסטרטגית וגיוס כוח אדם לפעילות בתחום.

אשטרום מסרה כי בכוונתה לבחון השקעות בפרויקטים קיימים או חדשים וכן שיתופי פעולה שונים בתחומים

השונים של תחום האנרגיה המתחדשת – כולל אנרגיה סולארית, רוח, הידרואלקטרית, ביו גז ואגירת אנרגיה.

מניות חברות הפועלות בתחום האנרגיות המתחדשות ונסחרות בבורסת תל אביב נהנו מעליות חדות.

מניית אוגווינד (9200 3.01%-), הפועלת בתחום אגירת האנרגיה, עלתה ב-900% ב-12 החודשים האחרונים

– ומניית אפולו פאוור (1298 4.26%+), הפועלת בתחום האנרגיה הסולארית, עלתה בתקופה זו ב-700%.

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום, אמר כי החברה "בוחנת מעת לעת כניסה לתחומי פעילות

חדשים, המשתלבים עם אופי הפעילות הקיימת של הקבוצה. לאחר בדיקה מעמיקה שביצענו באחרונה,

בחרנו להיכנס לתחום האנרגיה המתחדשת כתחום פעילות חדש, שיהווה מנוע צמיחה נוסף של הקבוצה

לשנים הבאות".

קבוצת אשטרום פועלת במספר מגזרי פעילות עיקריים: קבלנות בנייה ותשתית בישראל; זכיינות – פעילות

הכוללת השתתפות במכרזים וביצוע תכנון, תפעול ומימון של פרויקטים לאומיים גדולים בתחום התשתיות

האם כדאי להשקיע בחברות אנרגיה מתחדשת? "המכפילים חריגים, יהיה קשה לממש את החלומות"

שוק האנרגיה המתחדשת רותח: "הפוטנציאל עצום, הממשלות דוחפות - והיזמים מסתערים"

לישלום, חיפושניווט
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על סדר היום

והדיור; תעשיות – פעילות הכוללת בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לענף הבנייה; קבלנות בנייה

ותשתיות בחו"ל – פעילות המתבצעת על ידי אשטרום אינטרנשיונל, וכוללת עבודות בנייה ותשתיות בחו"ל

במסגרת פרויקטים קבלניים בתחום הבנייה למגורים והתשתיות; יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל – מתבצעת על

ידי אשטרום אינטרנשיונל, בארה"ב ובאירופה; נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל – פעילות הכוללת ייזום, הקמה,

השכרה, השבחה ותפעול של מבנים הן לתעשייה והן למשרדים ומסחר בחו"ל; יזמות למגורים בישראל,

באמצעות החברה הבת אשדר; נדל"ן להשקעה ויזמות, באמצעות החברה הבת אשטרום נכסים.

אנרגיהתגיות: אשטרום

פרסומת:  ירוקים, חכמים וגדולים: הרכבים שיעשו את 2021

עם הראש בעננים: בזק בינלאומי מרחיבה את פתרונות הענן לעסקים
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