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ג.א.נ.,

  EIB הנדון: התקשרות בהסכם מימון  עם בנק ההשקעות האירופאי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 31 במרץ 2021 חתמה על הסכם מחייב עם בנק ההשקעות 

האירופאי European Investment Bank ("EIB") לקבלת מימון ל-%50 מהעלות בפועל של 

הקמת מפעל ייצור מתקדם למערכות אגירה תרמיות, בישראל.  המימון מוגבל בסך של עד 7.5 

מיליון אירו ("הסכם המימון", "ההלוואה" ו-"יעוד התמורה", בהתאמה).

החברה מעריכה כי ההלוואה תתמוך בצמיחת החברה ותאפשר שיפור והאצת יכולות הייצור, 

וכפועל יוצא מכך הוזלה של עלויות הייצור והגדלת הרווחיות הגולמית. 

בנוסף, מעריכה החברה כי עצם קבלת המימון על בסיס בדיקת נאותות טכנולוגית, עסקית 

ופיננסית עמוקה, ע"י אחד מגופי המימון המקצועיים והגדולים בעולם התשתיות, תסייע לחברה 

במאמצי השיווק והמכירה בשוקי המטרה בכלל ובאירופה בפרט.

תיאור תנאי המימון המהותיים:

co-) מספר הפעימות ותקופת המשיכה: ההלוואה תינתן לחברה במסלול של השקעה משותפת

funding) כאשר EIB תאפשר משיכות בסכום זהה להיקף ההשקעות בהון שבוצעו או יבוצעו 

בחברה. משיכת ההלוואה תיעשה בשתי פעימות- האחת, של עד 4 מיליון אירו במהלך 12 חודשים 

מיום החתימה על הסכם המימון והשניה של עד 3.5 מיליון אירו במהלך 36 חודשים מיום 

החתימה על הסכם המימון.

התנאים המהותיים למשיכת הפעימה הראשונה: החברה גייסה הון במזומן של לפחות 4 מיליון 

 ,ISO אירו (2 מיליון אירו מתוכו גויס לאחר 1 בינואר 2021); החברה הינה מוסמכת לפי תקני

ופועלת לפי כל דין ואישור נדרש להפעלת מפעל בישראל. להערכת החברה היא עומדת כבר היום 

בתנאי הסף הפיננסים לאור גיוסי הון שביצעה בשנים 2020 ו-2021 והיא פועלת להשלמת שאר 

האישורים הרגולטוריים.

התנאים המהותיים למשיכת הפעימה השניה: החברה גייסה הון במזומן של לפחות %100 מסכום 

המשיכה של הפעימה השנייה; הכנסות החברה בתקופה הרלוונטית לפני המשיכה היו לפחות 4 

מיליון אירו, הזמנות חדשות בהיקף מצטבר של 730 מ"ק אגירה לפחות (כ- 50 מגוואט שעה), 
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הסכם עם צד ג' לפרויקט אחד לפחות מחוץ לישראל בהיקף שלא יפחת מ-266 מ"ק אגירה (כ-20 

מגוואט שעה).

תנאים עיקריים למשיכה של כל הפעימות: תחזית תזרים מזומנים למשך 12 חודשים של החברה 

לפיה לחברה קיימת נזילות מספקת לעמוד בהתחייבויותיה למשך תקופה של 12 חודשים לפחות 

ממועד המשיכה; אישור לעמידה בקובננטים במועד המשיכה; לא קיימים הליכי חדלות פרעון 

כלפי החברה במועד המשיכה. 

תנאים נוספים למשיכות: קבלת הסכמה מרשות החדשנות וממשרד הכלכלה לשעבודים נשוא 

הסכם המימון; קבלת הסכמה ממשרד האנרגיה לקבלת ההלוואה נשוא הסכם המימון.

שינוי שליטה: למלווה זכות לבטל את חלק ההלוואה שלא העניק לחברה ולדרוש החזר מיידי של 

סכום ההלוואה שהועמד לחברה במקרה של שינוי שליטה. שינוי שליטה כולל גם מקרה שבו מר 

אברהם ברנמילר חדל להחזיק במישרין או בעקיפין %25 מהון המניות המונפק של החברה.

שעבודים: כנגד קבלת ההלוואה, החברה תשעבד בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה ציוד שהוסכם 

בהסכם וכן תשעבד בשעבוד צף מדרגה ראשונה את כל ההכנסות שיווצרו לחברה ממכירה של 

מערכות אגירה תרמיות שייוצרו על ידי החברה; החברה לא תיצור שעבוד על נכסיה (שעבוד 

שלילי).

קובננטים: איסור מכירת או העברת נכסים מסוימים למעט במהלך עסקים רגיל בתנאי שוק או 

באישור הבנק או במקרים אחרים שהוסכמו בהסכם המימון; לא יבוצע מיזוג או שינוי מבני 

בקבוצת החברה למעט במקרים שנקבעו בהסכם המימון; החברה תחזיק בלפחות %51 מחברות 

הבת המהותיות שלה אלא אם ניתנה הסכמת הבנק; החברה לא תבצע רכישות של עסקים או 

פעילויות למעט במקרים שפורטו בהסכם המימון עם הבנק; החברה לא תיצור התחייבויות למעט 

כאלה שפורטו בהסכם המימון עם הבנק; החברה לא תערוב בקשר להתחייבות של כל אדם למעט 

במקרים שפורטו בהסכם המימון עם הבנק; לא יחולק דיבידנד או תבוצע חלוקה למעט במקרים 

שפורטו בהסכם המימון עם הבנק; החברה לא תהיה חייבת בקשר לכל חוב למעט במקרים 

שפורטו בהסכם המימון עם הבנק; החברה תהיה רשאית לקבל מענק ממשלתי עד לסכום כמפורט 

בהסכם המימון עם הבנק; האמור לעיל יחול גם על חברות מוחזקות מהותיות של החברה.

קובננטים פיננסיים: מזומן ושווה מזומן של החברה יהיו בכל עת בסכום של לפחות 350 אלפי 

אירו 

תקופת ההלוואה ותשלומים: תקופת ההלוואה הינה ל-6 שנים ממועד משיכת הפעימה בריבית 

ממוצעת של  %4.  ההלוואה תפרע בתשלומים- ריבית בלבד בשלוש השנים הראשונות, ושלושה 

תשלומי קרן וריבית שווים בשנים 6-4. בנוסף, תשלם החברה ל-EIB תמלוגים בשיעור של %2 

מסך המכירות של החברה עד להיקף ההלוואה אשר נמשכה בפועל. ככל שהחברה לא תמשוך כל 
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סכום מכוח הסכם המימון תוך 6 חודשים ממועד חתימתו, היא תדרש לשלם למלווה תשלום 

בשיעור של כ-%1 מגובה האשראי.

הגנת מידע צופה פני עתיד: יצוין כי גובה המשיכה בפועל ועמידה בתנאי המשיכה בהתאם 

להסכם המימון כמו גם תרומת הסכם המימון לפעילותה של החברה מהווה מידע צופה פני עתיד 

כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על אינפורמציה הקיימת 

בחברה בתאריך דוח זה. לפיכך, אין כל ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש, או שיתממש באופן 

דומה לזה המתואר לעיל, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות 

המוערכות או המשתמעות ממידע זה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או 

התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 23 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה 

שפורסם ביום 18.3.2021 (אסמכתא: 039099-01-2021).

בכבוד רב,

ברנמילר אנרג'י בע"מ

נחתם ע"י: ניר ברנמילר, משנה למנכ"ל
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