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שוק ההון

"אקוואריוס הלכה להנפקה כגיוס חירום כדי
להבטיח את עתיד החברה"
היו"ר גל פרידמן מספר על ההשקעה המסתמנת מהענקית
 TPRבחברה הבת ביפן ,לפי שווי השקול ל 30%-מאקוואריוס
כולה .לדבריו ,היחס הזה אינו משקף את ההזדמנות -
שעיקרה בסין ,הודו ודרום אמריקה" .רמות הסקפטיות כלפינו
היו די מופרעות" ,הוא טוען
איתי פת-יה|12:37 18/10/2021


תגיות :יפן
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אקוואריוס

"כמו הרבה חברות יפניות TPR ,יצרו איתנו קשר לפני
שנתיים ,וסיכמנו על השקעה של  10מיליון דולר בשתי
פעימות .בין הראשונה לשנייה הנפקנו בתל אביב ,אז אמרנו
להם 'אל תכנסו ,אנחנו לא רוצים לגייס עוד כסף – ניתן לכם
אופציה להשקעה בחברת הבת ביפן" .את הדברים האלה
אומר בשיחה עם ביזפורטל גל פרידמן ,יו"ר
אקוואריוס מנוע



 -0.6%שזה עתה דיווחה כי ייתכן ואותה
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שחור צהוב

ניגודיות גבוהה

היפוך צבעים

 ,TPRענקית בשוק יצור חלקי המנועים ,עשויה להפוך
הפעילות
שיעריך את שווי
אסטרטגית
למשקיעה
הגדלת גופן
קבועבהסכם גופן קריא
תיאור
הצגת תיאור

הקטנת גופן

ביפן בכ 30%-משווי אקוואריוס כולה בבורסת תל אביב.
אתר האינטרנט
אינו זמין
בפרוטוקול IPv6

חיבור האינטרנט
אינו תומך
בפרוטוקול IPv6

מצב קריאה
סמן שחור
פרידמן ,הפעימה השנייה של ההשקעה
למעשה ,כך מספר

הפרהכשהיו
בפניהם
זמינה
הגדרותהאם לא הייתה
באקוואריוס
של TPR
דיווח
הצהרת נגישות
איפוס
צריכים אותה .כשכבר כן היו נכונים לבצע את ההשקעה ,לא
היה בכך צורך ,עקב הגיוס בתל אביב.
"כשהנפקנו בנובמבר  TPR ,2020היו סגורים וכך גם כל
העולם .לא ידענו לאן השווקים הפיננסיים ילכו .הסניפים
שלנו בישראל ,פולין וגרמניה היו סגורים .להנפקה בתל אביב
הלכנו בעצם כגיוס חירום ,לא התכוונו לעשות את זה .גייסנו
מהציבור כדי להבטיח את עתיד החברה .אחרי שהדללנו
ב 20%-היו לנו  60מיליון דולר בקופה ,והיה מיותר לגייס עוד".
אתר ביזפורטל מחפש כתבי שוק הון – הכשרה למתאימים
לחצו כאן

אקוואריוס מייצרת מנוע בעירה פנימית לינארי ,המבוסס על
מימן ומורכב כולו מחלק אחד השימושים שלו יכולים להיות

הגדלת מסך

מימן ומורכב כולו מחלק אחד .השימושים שלו יכולים להיות
סגירה

ניווט מקלדת

הדגשת כותרות

הדגשת קישורים

הקטנת מסך

סמן גדול



התחבר
הרשם
(כגיבוי 

במקרה 
כמקור אנרגיה זמין לגנרטורים
ברכבים ,וכן
ביטול הבהובים

מונוכרום

ספיה

שחור צהוב

ניגודיות גבוהה

היפוך צבעים

של הפסקות חשמל) בתשתיות חיוניות ,למשל מתקני דור
חשמל.
מחוברים לרשת
באיזורים לא
בסלולר ,או
חמישי
הגדלת גופן
גופן קריא
תיאור קבוע
תיאור
הצגת

הקטנת גופן

חיבור האינטרנט
אתר האינטרנט
בתמורה
מהחברה הבת,
לפי מזכר ההבנות TPR ,תקבל 20%
אינו תומך
אינו זמין

בפרוטוקול IPv6
בפרוטוקול IPv6
סמן שחור
אקוואריוס
מיליון דולר.
קריאהשווי של 100
מצבולפי
מיליון דולר,
ל20-

ולחברות
שקל .לTPR-
הגדרות 1.1מיליארד
איפוס לפי
נסחרת בתל אביב
דיווח הפרה
הצהרת נגישות
קשורות תהיה זכות בלעדית לייצור המנועים של אקוואריוס
ביפן והיא זו שתפיץ אותם במדינה .נושאים נוספים לגביהם
עשויים הצדדים לשתף פעולה הם יצור ואספקה של חלקים
מ TPR-לאקוואריוס (חלקים הכרחיים למוצר של החברה,
שכיום מיוצרים בהיקף מסוים על ידי  TPRוכן על ידי אחרות)
וייצור והרכבה של מנועים וגנרטורים על ידי .TPR

הגדלת מסך

הרשם
סגירה

ניווט מקלדת

הדגשת כותרות

הדגשת קישורים
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ניגודיות גבוהה

שחור צהוב

היפוך צבעים

"יפן היא הראשונה בעולם ליישם את כלכלת המימן החדשה.
דלק-מימן .יפן
הצגתשם
יש
תחנות תיאור קבוע
תיאור

ייצור
גופן גם
היא
מנועים",הקטנת גופן
גופן
קריאמעצמתהגדלת

מסביר פרידמן על הייחודיות בשוק זה.
סמן שחור

מצב קריאה

אתר האינטרנט
אינו זמין
בפרוטוקול IPv6

חיבור האינטרנט
אינו תומך
בפרוטוקול IPv6

השווי של הפעילות ביפן לפי מזכר ההבנות הזה הוא בין רבע
של
הפרופורציות גם
הגדרותכולה .אלה
החברה
לשליש משווי
דיווח הפרה
הצהרת נגישות
איפוס
ההזדמנות שלכם? זה הנתח שיתפסו המכירות ביפן אם
ימומש הפוטנציאל?
"לא .אם תיקח את התוצר העולמי תראה שיפן מהווה נתח רק
של  7%בו".
אבל על פניו יכול להיות שבשוק הרלוונטי אליכם הנתח שלה
גדול הרבה יותר .דיברת קודם על אימוץ המימן בתחום הרכב.
"תחום הפעילות הרחב יותר הוא יצור חשמל מבוזר ,ובו
במדינות כמו הודו ,סין ודרום אמריקה הביקושים הגבוהים
ביותר .ביפן דווקא פחות .בשנה האחרונה ,אם בוחנים
הפסקות חשמל שהשפיעו על יותר ממיליון איש ,אפשר
לראות שהן היו בשווקים שציינתי .ביפן נמכור פחות
גנרטורים מאשר בהודו".
עדכן איפה הדברים עומדים עם הקמת מפעל היצור בדובאי

הגדלת מסך

ק

ן
עם  Kampacהבריטית?

סגירה

ניווט מקלדת

הדגשת כותרות

הדגשת קישורים

הקטנת מסך

סמן גדול

התחבר
הרשם

"אין חדש לדווח .יש תאריך והסכם מאד ברור .אם יקרה נודיע
ביטול הבהובים



ספיה

מונוכרום





ניגודיות גבוהה

שחור צהוב

היפוך צבעים

ואם לא יקרה נודיע .זה לא שחתמו על משהו ומאז כולם
גופןלאחת
הפכנו
שלנו
לישון .מאז
קריא בנושא ,הגדלת
הראיון הקודםגופן
תיאור קבוע
הלכו תיאור
הצגת

הקטנת גופן

משתי החברות היחידה שהפעילה מנוע על בסיס גז מימן
וצילמה את זה.
סמן שחור

מצב קריאה

אתר האינטרנט
אינו זמין
בפרוטוקול IPv6

חיבור האינטרנט
אינו תומך
בפרוטוקול IPv6

הפרה תגלה
ואחסון ,אז
להעבירה
הגדרותשניתנת
אנרגיה
"אם אתה צריך
דיווח
הצהרת נגישות
איפוס
שלמעט הדלקים הפוסיליים ,יש לך רק את המימן .אנרגיית
המימן מתישהו תכנס לאור הזרקורים ואז אנחנו נהיה בעמדה
מאד חזקה והרבה לפני כל העולם .רמות הסקפטיות כלפינו
היו די מופרעות בתחילת הדרך .דיברו על 'אנשים הזויים',
אבל ככל שמתקדם הזמן רואים שזו חברה שמקיעים בה ,ואין
גוף יותר מקצועי מ TPR-מבחינת מנועים .אם פורד היה
משקיעים בנו ,ממנה הם היו רוצים חוות דעת".

 מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן



 רוצה להיות מעודכן? הרשם לדיוור שלנו



הגדלת מסך

הרשם
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הדגשת כותרות

הדגשת קישורים

הצגת תיאור

תיאור קבוע

גופן קריא

הקטנת מסך

סמן גדול

מצב
שחור
סמן
קריאהבבורסה?
עצמאי
להיכנס למסחר
שוקלים
 5שאלות שאתם חייבים לשאול
ממומן | הזירה המקצועית למסחר

איפוס הגדרות
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שחור צהוב

היפוך צבעים

הגדלת גופן

הקטנת גופן

הגדלת מסך

חיבור האינטרנט
אתר האינטרנט
אינו תומך
אינו זמין
בפרוטוקול IPv6
מקבלים
 200,000 IPv6דולר
בפרוטוקולבעלי
ארה"ב:

דירה כמו של דירה חדשה בתל אביב

ממומן | Realco

הצהרת נגישות

דיווח הפרה

הממשלה והקבלנים הם לא האשמים בזינוק במחירי הדיור  -הנה האשם
האמיתי
נדל"ן Bizportal -

תגובות לכתבה (:)5
שם



שכר

הרשם
סגירה

ניווט מקלדת
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ניגודיות גבוהה


שחור צהוב

היפוך צבעים

תוכן התגובה
הדגשת כותרות

הדגשת קישורים

הצגת תיאור

תיאור קבוע

הקטנת מסך

סמן גדול

סמן שחור

מצב קריאה

.3

הגדרות
יש כאלה איפוס
ערך
שתורמים

גופן קריא
אתר האינטרנט
אינו זמין
בפרוטוקול IPv6

הצהרת נגישות

הגדלת גופן

הקטנת גופן

תגובה
 הוסף
חיבור האינטרנט
אינו תומך
בפרוטוקול IPv6

דיווח הפרה

עבודה בעיניים 17:18 19/10/2021

0 0

 הגב לתגובה זו
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נקודה מעניינת :טויוטה בחרה לא לייצר רכב חשמלי

מתוך מטרה לקפוץ למנוע המתודלק במימן .עדיין מייצרים
09:51 19/10/2021

0 0

 הגב לתגובה זו
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עוד בועת אשליות

רק מזומן 14:44 18/10/2021

4 0

 הגב לתגובה זו



זה בסדר .אנשים כמוך לא משנים עולם

איש חזון 20:50 18/10/2021

0 2

 הגב לתגובה זו



לקשקש במקלדת זול (ל"ת)

מזומן נשחק ונעלם 17:02 18/10/2021

 הגב לתגובה זו
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הגדלת מסך

הרשם

התחבר
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הדגשת כותרות
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הצגת תיאור

תיאור קבוע

גופן קריא

הקטנת מסך

סמן גדול

קריאה
בחינם :המדריךמצב
להורדהשחור
סמן
למסחר
המלא
בשוק ההון
ממומן | Big-Shot News

איפוס הגדרות

אתר האינטרנט
אינו זמין
IPv6ולא
בפרוטוקולחזה
שוחים
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שחור צהוב

היפוך צבעים

הגדלת גופן

הקטנת גופן

הגדלת מסך

חיבור האינטרנט
אינו תומך
בפרוטוקול IPv6
שיעורים
חתירה? 10

ואתם שוחים חתירה למרחקים ארוכים!

ממומן | Ti Swim

הצהרת נגישות

דיווח הפרה

חדשות טובות לטבע?

מרוויחה ממשבר האנרגיה" :אלומיי קפיטל
תעלה ב"30%-

שוק ההון Bizportal -

שוק ההון Bizportal -

השיטה היפנית הזו שואבת את כל הרעלנים מהגוף

השיטה היפנית הזו שואבת את כל הרעלנים מהגוף



ממומן | tech4-you.com
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מונוכרום

קבועבכתבה
ניירות
תיאור

גופן קריא

אקוואריוס מ 3,994

סמן שחור



מצב קריאה

איפוס הגדרות

בסיס:

פתיחה:

לעמוד ציטוט

חדשות

4,018

4,018

גבוה:

4,018

גרפים

-0.6 %

אתר האינטרנט
אינו זמין
בפרוטוקול IPv6

הצהרת נגישות

תמורה:

נמוך:

3,958

פרופיל חברה

1,170,801
המלצות

כתבות נוספות

הוסף
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היפוך צבעים

הגדלת גופן

הקטנת גופן

הגדלת מסך

חיבור האינטרנט
אינו תומך
בפרוטוקול IPv6

דיווח הפרה

הרשם



התחבר

סגירה

ניווט מקלדת

ביטול הבהובים

מונוכרום

ספיה

הדגשת כותרות

הדגשת קישורים

הצגת תיאור

תיאור קבוע
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שהפיק פרופ'
המשדרים
סדרת
החינמיים קריאה
מצב
סמן שחור

אתר האינטרנט
אינו זמין
 IPv6עם
בפרוטוקולביחד
ירון זליכה
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שחור צהוב

היפוך צבעים

הגדלת גופן

הקטנת גופן

הגדלת מסך

חיבור האינטרנט
אינו תומך
קוסקאס
ואורי
גיא ברנד
IPv6
בפרוטוקול

ממומן | retired-millionaire.co.il

איפוס הגדרות

הצהרת נגישות

דיווח הפרה

עם חצי מיליון ש"ח :מסלול ההשקעה של עשירי ישראל נחשף
ממומן | Channel22
Recommended by

הכי נקראות
היום

.1

השבוע

"יהיו פחות ופחות תיקונים כי אף אחד לא רוצה לצאת

החודש
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הרשם
סגירה

ניווט מקלדת

הדגשת כותרות

הדגשת קישורים

הקטנת מסך

סמן גדול

עליות :ת"א
התחבר  35עולה  ;0.3%טאואר עולה  ,2.3%איסתא 
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הירשם לסיכום היומי של שוק ההון
ולמבזקים של 
 הזן כתובת דוא"ל

שלח

אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים
בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הסלולר
בהתאם למפורט בסעיף 10בתנאי השימוש

היפוך צבעים



ג'ק מא יצא לחופשי ואתו מניית  ;BABAהזמן להחזיר 
הגדלת גופן
גופן קריא
תיאור קבוע
הצגת תיאור

טירוף בטסלה :פורצת את
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דיווח הפרה

אם תיק ההשקעות שלך לא מייצר לפחות  12.7%בשנה ,אתה חייב לקרוא את זה
ממומן | רק מה שמעניין



הרשם

התחבר



סגירה

ניווט מקלדת

ביטול הבהובים

מונוכרום

ספיה

הדגשת כותרות

הדגשת קישורים

הצגת תיאור

תיאור קבוע

גופן קריא

הקטנת מסך

סמן גדול

סמן שחור

מצב קריאה

אתר האינטרנט
אינו זמין
בפרוטוקול IPv6







ניגודיות גבוהה

שחור צהוב

היפוך צבעים

הגדלת גופן

הקטנת גופן

הגדלת מסך

חיבור האינטרנט
אינו תומך
בפרוטוקול IPv6

קבלו מאיתנו  2יוגורטים חדשים מתנה! היוגורט עם הערכים הכי טובים שלנו – הגיע
הזמן שתטעמו!
דיווח הפרה
הצהרת נגישות
ממומן |  GO by Tnuvaאיפוס הגדרות
Recommended by

כתבות נוספות

המניות שדווקא הולכות לטוס בגלל זן הדלתא
ממומן | מעניין בשוק ההון
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פרוסט אנד סאליבן מעניקים לחברת בלנדר מחיר יעד של  52שקל  -גבוה ב40%-
ממחירה בשוק
דיווח הפרה
הצהרת נגישות
TheMarkerהגדרות
איפוס
ממומן | LABELS

כתבות נוספות

החשמלית שמשנה את חוקי המשחק עם טווח של  319ק"מ וטעינה מהירה
ממומן | Peugeot Israel
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זה עשוי להיות הפתרון הטוב ביותר לכאבי ברכיים כרוניים
ממומן | ™ Knee HERO
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ניגודיות גבוהה

שחור צהוב

היפוך צבעים

הגדלת גופן

הקטנת גופן

הגדלת מסך

חיבור האינטרנט
אינו תומך
בפרוטוקול IPv6

דיווח הפרה

כתבות נוספות

להשקיע במרלו"גים של ענקיות האונליין במחיר עשירית דירה מישראל
ממומן |  Real Investהשקעות





הרשם



התחבר

סגירה

ניווט מקלדת

ביטול הבהובים

מונוכרום

ספיה

הדגשת כותרות

הדגשת קישורים

הצגת תיאור

תיאור קבוע

גופן קריא

הקטנת מסך

סמן גדול

סמן שחור

מצב קריאה

אתר האינטרנט
אינו זמין
בפרוטוקול IPv6





ניגודיות גבוהה

שחור צהוב

היפוך צבעים

הגדלת גופן

הקטנת גופן

הגדלת מסך

חיבור האינטרנט
אינו תומך
בפרוטוקול IPv6

גליל ים לוהטת – חצי מהבניין הכי אקסקלוסיבי בשכונה כבר נמכר
ממומן |  Round Tableנדל"ן
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הצהרת נגישות

דיווח הפרה

כתבות נוספות

להתחיל לאמץ אורח חיים בריא ולשפר את הכושר בשיטת השחייה מארה"ב
ממומן | Ti Swim
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כמחצית מהישראלים סובלים מהשמנה :זה מה שיכול לעזור
ממומן | וואלה!News

איפוס הגדרות
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ב-מ-וו מציגה תערוכת אומנות בנושא
״היברידיות״

שחיקת סחוס בברך  -מה ניתן לעשות וכיצד
להמנע מניתוח

ממומן | Ynet

ממומן | בית ללא כאבים  -מגזין הבריאות

שידור חוזר? "כשהפד העלה את הריבית
ב ,2018-השווקים ירדו ב"20%-

"חברות האנרגיה והבנקים מיצו את העליות -
חוזרים לטכנולוגיה"
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שוק ההון Bizportal -
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בית החולים רפאל :בריאות וחדשנות במקום אחד
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דיווח הפרה

ממומן | Raphael Hospital

דף הבית אודותינו תנאי שימוש צור קשר מדיניות פרטיות

 מדורים באתר
נדל"ן
אופציות
אג”ח
מט"ח
קרנות
חסכון ארוך טווח
שווקים גלובליים
תנועות בעלי עניין
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תוכנת בורסה גרף
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לשכת אשרא
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הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של
לדיוור ביזפורטל  -ניוזלטרים חובה לכל משקיע
דיווח הפרה
הצהרת נגישות
איפוס הגדרות

הזן את הדוא"ל שלך

שלח
אני מאשר קבלת שני ניוזלטרים ,אשר כל אחד מהווה רשימת תפוצה נפרדת ,בנושאים
סיכום יומי והתראות חמות וקבלת דיוורים פרסומיים בדואר אלקטרוני ו /או באמצעות
הסלולר בהתאם למפורט בסעיף  10בתנאי השימוש

 אנחנו ברשת








כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל תקשורת בע"מ
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