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("החברה")ברנמילר אנרג'י בע"מ

לכבודלכבוד

אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתלרשות ניירות ערך 

בהונגריהיםפרויקטלטובת הטמעת אגירה תרמית בבמענק לקוחות החברה זכיית הנדון: 

.EB Csoport kftשל לקוחות החברה, לשדרוג תחנות כוח מיועדים השני פרויקטים החברה מעדכנת כי

,של החברהbGenהתרמיתהמתבססים על טכנולוגית האגירה, .Reiliable Energy Group Zrtוחברת

גנרציה -מיליון דולר לטובת התקנה של מערכות אגירה תרמית בתחנות קו7-מענקים בהיקף של כבזכו

בהונגריה.הפועלות 

לקרן .של האיחוד האירופאי אשר תומכת בפרויקטים לצמצום פליטותההמענק ניתן מקרן המודרניזצי

יורו.דמיליאר14-זו תקציב רחב של כ

אגירה בפרויקטים אילו תאפשר את יעדי השילוב הנרחב תקנת המעבר לגמישות בהפעלת תחנת הכח, ה

של האנרגיות המתחדשות ברשת החשמל ההונגרית בכך שתאפשר קליטת עודפי אנרגיה מרשת החשמל 

במהלך סולאריתמהאנרגיה ובשעות הלילה רוח האנרגית מלרוב הייצור מעל הביקוש, בשעות בהן 

.היום

.מגהוואט שעה15-כבקיבולת שלbGenמערכת אגירהמתוכננתBekescsabaבעיר פרויקט הראשון ב

האגירה תבצע השבת חום מגנרטורים וכן תטען חשמלית ממקורות מתחדשים בשעות שפל, ותספק  

קיטור למערכת החימום העירונית.

הונגריהשלהממשלתיתהחשמלחברתשלהכחתחנתלמיועדMiskoleהשני בעיר בפרויקט

")MVM("מערכת אגירה מתוכננת בוbGen בצע למתוכננת מגהוואט שעה. האגירה12בקיבולת של

חשמלית מרשת החשמל בשעות השפל, ותספק קיטור בלחץ גבוה טען ילההשבת חום מגנרטורים וגם 

לייצור חשמל ומים חמים למערכת החימום העירונית.

") Central Energy Trade")CETבשיתוף פעולה עם חברת להתבצעצפויה עם הלקוחות ההתקשרות

בהונגריה.החברהמוצרימפיצת

הזמנות פרויקטים יצאו אל הפועל והכי הגבוההיתכנות קיימת, במענקהזכייהלאורכי מעריכההחברה

, בכפוף לסיום מו"מ בין הצדדים,עבור פרויקטים אלולמערכות האגירה או חוזים מחייבים הרכש 

.2022במהלך שנת םלהיחתצפויים 



מבוססות על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד בדיווח מיידי זה, החברה והערכותתחזיותה, המידע

כפי שהם ידועים לה כיום. אין באמור לעיל , זה וכן על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה

הערכות ואומדנים המהווים "מידע . מהפרויקטיםמי יום קכדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח את 

צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות החברה בדבר 

, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם

החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך 

על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם השפעות נגיף הקורונה ו/או שינויים בסביבה 

ו/או שינויים בעלויות ו/או גורמי סיכון נוספים המפורטים בדוח התקופתי של של החברהתיהעסק

אשר אינם ), 2021-01-039099(מס' אסמכתא: 2021במרץ 18אשר פורסם ביום 2020החברה לשנת 

.בשליטת החברה

,בכבוד רב
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