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ברנמילר אנרג'י בע"מ

("החברה")

לכבודלכבוד

אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתלרשות ניירות ערך 

אגירה תרמית  מבוססת ביומסהילהנדסה עבור פרויקטהזמנה מפיליפ מוריס אינטרנשיונל הנדון: 

והתחלתלביצוע תכנון הנדסי בסיסי, קיבלה הזמנה 2021ביולי 28, רביעיכי ביוםמעדכנתהחברה 

לשני פרויקטים, שמטרתם להחליף ")PMI("פיליפ מוריס אינטרנשיונלחברת מהבניהבהיתרטיפול

PMIמבוססת ביומסה, וזאת כחלק ממטרות אגירהת במערכטבעיגזהמבוססאת ייצור הקיטור 
.")ההזמנה("להפחית את טביעת הרגל הפחמנית הגלובלית שלה

PMI החברה מעריכה כי .בקשר עם ההזמנהשירותיהמלוא עבור 76,000$סכום של חברהלתשלם

.2021רון שלהאחרבעון ויסתיימו בבימים הקרוביםהשירותים יחלו

על חוזים להזמנת שני ינהלו משא ומתן לחתימההצדדים, PMIעל ידי ההנדסיהתכנוןאישורלאחר

האגירהתספק את מערכת החברהבהם, MWh40שלבהיקף, באירופה ובאסיהפרויקטים, ה

החברה מעריכה כי ביצוע החברה תשוב ותעדכן בעניין בהתאם להוראות הדין.ביומסה.תהמבוסס

.PMIעם תות נוספיועשוי להוביל להתקשרוההזמנהמוצלח של השירותים במסגרת 

התקשרויותקבלת התקשרות בחוזים להזמנת שני הפרוייקטים לאחר ההזמנה, תחזיות החברה לגבי 
מבוססות על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה וכן על הערכות ואומדנים PMI-המשך מ

כפי שהם ידועים לה כיום. אין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או , סובייקטיביים של החברה
קבלת הזמנות ההמשך והאמור הינו בגדר ההתקשרות בחוזים להזמנת שני הפרוייקטים ולהבטיח את 

-תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך
ות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, , המבוססים על הערכ1968

אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, 
או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם השפעות 

ת ו/או שינויים בעלויות ו/או גורמי סיכון נוספים יבסביבה העסקנגיף הקורונה ו/או שינויים
-2021-01(אסמכתא: 18.3.2021שפורסם ביום 2020המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 

.אשר אינם בשליטת החברה, 039099

,בכבוד רב

ברנמילר אנרג'י בע"מ

ברנמילר, דירקטור ומשנה למנכ"לדורוןנחתם ע"י: 



July 29th, 2021

Brenmiller Energy Ltd.

(The “Company”)

To the Securities Authority To the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.

Subject: Engineering order from Philip Morris International for storage based
biomass projects

The Company updates that on Wednesday, July 28h 2021, it has received an order for basic

engineering and enter into a building permit process from Philip Morris International

(“PMI”) for two projects, aiming to replace gas-fired steam production with a storage-

based biomass system, as part of PMI’s goals to reduce its global carbon footprint (the

“Order”).

PMI  shall  pay  Brenmiller  a  sum  of  $76,000  for  its  full  services  in  connection  with  the

Order, which are planned to commence in the next couple of days and finish by the end of

Q4 2021.

Following an approval of the basic engineering by PMI, the parties shall proceed and

negotiate  the terms of binding agreements for the 2 projects, in Europe and Asia, with an

expected total capacity of 40 MWh in which the Company shall provide the biomass based

thermal  storage  system.  The  Company  estimates  that  successful  performance  of  the

services under the Order may lead to further engagements with PMI.

The Company's forecasts regarding the signing of binding agreements for the  2

projects and receipt of follow - up orders from PMI are based on information in the

Company's possession as of this date as well as on the Company's subjective

assessments and estimates, as they are known to it today. The foregoing does not attest

to and / or require and / or ensure the signing of binding agreements for the  2 projects

or receipt of follow-up orders and the aforesaid is in the nature of forecasts, and

estimates that constitute "forward-looking statement", as such term is defined in the



Securities Law-1968, based on the Company's assessments of future developments

and events.  If  at all,  it  is  not certain and is not under the control of the Company.

These assessments may not materialize, in whole or in part, or may be realized

differently from what was assessed by the Company, as a result of various factors,

including the effects of the Corona virus and / or changes in the business environment

and / or other costs and / or risk factors listed in the Company's periodic report for

2020 published on 18.3.2021 (reference: 2021-01-039099), which are not controlled by

the Company.

Sincerely,

Brenmiller Energy Ltd.

Signed by: Doron Brenmiller, Director and Deputy CEO
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