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הנדון: חתימה על הסכם אספקה עם ENEL להזמנה של מערכת אגירה תרמית 

בהמשך לאמור בסעיף 5.4 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 12019, החברה מתכבדת לעדכן, כי ביום 

21.04.2020 חתמה על הסכם אספקה עם ENEL ("הסכם האספקה" ו-"ENEL", בהתאמה), חברת חשמל 

איטלקית גדולה שהינה יצרנית ומפיצה בינלאומית של חשמל וגז. במסגרת הסכם האספקה, החברה תתכנן, 

תייצר, תספק, תשנע ותתקין מערכת אגירה תרמית בקיבולת של 23 מגהוואט-שעה תרמי במסגרת פרויקט 

פיילוט בתחנת כוח מחזור משולב של חברת ENEL בצפון איטליה ("שירותי האספקה" ו-"פרויקט 

הפיילוט", בהתאמה). 

על פי הסכם האספקה, התמורה בגין שירותי האספקה תעמוד על סך של 500,000 אירו, אשר ישולמו בהתאם 

לעמידה בתשע אבני דרך אשר נקבעו בהסכם האספקה. המערכת צפויה להימסר במהלך הרבעון הראשון של 

2021 ותוקף הסכם האספקה הינו עד ליום 31.3.2022.

עוד נקבע בהסכם כי תיתכן הגדלה של פרויקט הפיילוט, לפי בקשה של ENEL וללא תמורה נוספת מצידה, ל-

38 מגהוואט-שעה תרמי במידה ויתקבל מימון נוסף לכך מרשות החדשנות.

פרויקט הפיילוט מתבצע תחת תכנית התאגידים הבינלאומיים של רשות החדשנות ובמימון משותף של 

ENEL, החברה ורשות החדשנות. סך ההשקעה בפרויקט מוערכת בכ-5 מיליון אירו, חלקה של החברה 

מסתכם בכ-1.8 מיליון אירו, מתוך סכום זה סך של 0.5 מיליון אירו ממומן ע"י ENEL ועד כ-1 מיליון אירו 

ממומן על-ידי רשות החדשנות באמצעות מענק כספי לחברה.

החברה מעריכה כי הצלחת פרויקט הפיילוט עשויה להוביל לשדרוג מערכת האגירה לגודל מלא ולהתקנות 

נוספות בסדר גודל מסחרי בתחנות הכוח של ENEL באירופה.

יובהר, כי אין וודאות שפרוייקט הפיילוט יעמוד במבחן הסופי ושתתקבל יתרת המענק מהמדען הראשי של 

רשות החדשנות. כמו כן, אין וודאות כי ENEL תהיה מעוניינת בהגדלת פרויקט הפיילוט וככל וכן, שיתקבל 

לשם כך מימון רשות החדשנות כאמור לעיל. המידע האמור בדוח זה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין ודאות כי יתממש, ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים 

חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת, ובכלל זה הצלחת 

1 אשר פורסם ביום 17.3.2020, מס' אסמכתא: 2020-01-022600 ("הדוח התקופתי").
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מתקן ההדגמה, השפעות נגיף הקורונה, מצבה הפיננסי של החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון 

המפורטים בסעיף 22 בחלק א' לדוח התקופתי.                                                                 

 

בכבוד רב,

          ברנמילר אנרג'י בע"מ

          נחתם ע"י: ניר ברנמילר, משנה למנכ"ל
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