
 
 

 

   2022וקדימה אל    2021על שנת    -יו"ר ומנכ"ל החברה   מכתב 

 

 , יקרים   מניות   בעלי 

 

 למציאות, ללקוחות והתקנות בשטח.   -, שנת מפנה בחיי החברה, מחלום  2021נרגש לסכם את שנת    י אנ 

בניו יורק, ברזיל ובבנייה מתקדמת בתחנת כוח באיטליה,    ות אנו נמצאים בשלבים סופיים של מסירה ללקוח 

של    הטכנולוגיות והפוטנציאל הכלכלי היכולות    פיילוטים אלו מוכיחים את .  ENELהשייכת לחברת החשמל  

 החברה ומכינים אותנו למעבר מלא למכירות. 

הפיילוטים, תאגיד הענק פיליפ מוריס, התקשר עמנו בהסכם מסגרת להטמעת טכנולוגיית  הצלחת  על בסיס  

שלו   הפליטות  הפחתת  ביעדי  לעמידה  מהמטרות  וכחלק  אנרגטית  להתייעל  מנת  על  החברה,  של  האגירה 

במפעלים הרבים הפזורים ברחבי העולם. זמן קצר לאחר מכן, התכבדנו לדווח כי תחת הסכם זה, נחתם הסכם  

בצורה הטובה    מחיש מ תהליך זה,    . מ' דולר 9-הינו כ   א' ברומניה, סך ההתקשרות בשלב   פיליפ מוריס ל מפעל  מו 

שנת   של  העצומה  המשמעות  את  חלום,  עבורנו   2021ביותר  להגשמת  מחלום  ומעבר  הפיילוטים  השלמת   ,

 מהדגמות למכירות. 

ובפליטות גזי החממה, הטכנולוגיה שלנו  היתה דרמטית גם בתחום המאבק בהתחממות הגלובלית    2021שנת  

הפליטות   לרוב  אשר אחראים  במגזרים  ומטפלת  ישירה  בצורה  פליטות שכאלו  מונעת  אשר  טכנולוגיה  היא 

אנו    –בעולם   חום,  להפיק  כדי  דלק  או  גז  שורפים  בו  מקום  בכל  ומסחר.  מפעלים  הדלקיות,  הכוח  תחנות 

 מציעים אלטרנטיבה נקייה באמצעות אגירת חום. 

תלות בגז  דלקים מזהמים, מ מוסיפה להיות חזקה מאד בגזרת המאקרו, כאשר הרצון להתנתק מ   2022שנת  

הרוסי   אנרגטי  ויצירת  טבעי  את  ביטחון  ל מעלות  האנרגיה  הביקוש  מחירי  חליפיות.  וטכנולוגיות  פתרונות 

כל  חלופות  להציע  לנו  ומסייעות  ירוקות  ונקיות  המשתוללים מאיצים את החזרי ההשקעה בתשתיות  כליות 

את   להאיץ  אף  לנו  יסייעו  החזקים  המאקרו  נתוני  כי  צופים  אנו  פוטנציאליים.  ולהוות    תוכניותנו ללקוחות 

 חלופה מיידית לתאגידים המחפשים פתרונות דחופים להחלפת התלות בגז. 

ד  ע   באמצעות הבנק האירופאי של   החברה קיבלה השנה תמיכה משמעותית מאד מהאיחוד האירופי, במימון 

ואנו מתכננים להתחיל למשוך כספים ממימון זה במהלך  אירו להקמת מפעל ייצור מתקדם בדימונה,    ' מ 7.5

 .  השנה הקרובה 

בהונגריה  בנוסף,   החברה  של  פוטנציאליים  כ  לקוחות  של  בגובה  מענקים  בשני  את    7-זכו  והגדירו  דולר,  מ' 

להפחתת פליטות באיחוד האירופי משמעותית  כטכנולוגיה    בנו   . ההכרה שלהם   הטכנולוגיה שלנו כבסיס המיזם 

 מאד להמשך ההתפתחות שלנו ביבשת. 

לצד תקופה ארוכה בה שם נרדף לאגירה היה סוללות, מתפתחת בעולם האנרגיה ההבנה כי נדרשות טכנולוגיות  

חום  אגירת  ארוכות.  לשעות  וכן  שונים  לשימושים  מתחדשים,  מקורות  בין  לחיבור  ומגוונות  היא   רבות 

 בחזון זה.   משמעותית וגיה  טכנול 

של האגירות הארוכות   הגג  לארגון  קבוצת  LDESצורפנו לאחרונה  בהובלת   ,McKinsey    כגון ולצד חברות 

Shell  ,BP  ,Microsoft  ,Google ,  Siemens    ,ואחרות, על מנת לקדם את ההטמעה של טכנולוגיות אלו בעולם

 אנו גאים להיות חלק מגוף איכותי ומוביל שכזה. 

להיערך לצמיחה גלובלית משמעותית, במיוחד באירופה וארה"ב, המובילות בתחום   2022ממשיכים בשנת אנו  

 הפחתת הפליטות. 



 
 

על מנת לייצר בסיס משקיעים רחב וחשיפה נוספת לחברה, אנו עמלים להשלים בקרוב את הרישום הכפול  

בשנת   התחלנו  אותו  תהליך  צפויה   2021לנאסד"ק,  אשר  הנפקה  טרום  השלמת    בהשקעת  עם  להסתיים 

 הרישום.  

מתודולוגיות  בנוסף,   יישום  בתהליך  ממשל    ESGהתחלנו  היבטי  חיזוק  על  עמלים  אנו  היתר  בין  במסגרתן 

 תאגידי ועוד. 

ומודה    2022  -אני מזמין אתכם לקרוא על ההתקדמות העצומה שעשינו השנה, ולעבר שנת צמיחה משמעותית ב 

 . לכם על האמון שאתם נותנים בי ובהנהלת החברה 

 

 

 בברכה, 

  ומנכ"ל , יו"ר  אבי ברנמילר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כירות ו/או להשלמת  לצמיחה במ ות ותחזיות של החברה לרבות בקשר  כ המידע המפורט לעיל כולל הער :  הערה כללית 

ב  פני עתיד,  נאסד"ק הרישום הכפול  צופה  בגדר מידע  והינו  ערך, התשכ"ח  כהגדרתו בחוק ,  , אשר אין כל  1968-ניירות 

ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט  

מושפעות   להיות  עשויות  אשר  החברה  של  ותחזיות  אומדנים  בהערכות,  שמדובר  העובדה  לאור  היתר  בין  וזאת  לעיל 

שינוים במגמות בתחום הפעילות וכיו"ב, שאין לחברה כל    מגיוסי הון לצורך קידום צמיחת החברה ו/או   ישים, מצדדים של 

 .עליהן או שליטה  השפעה  


		2022-03-31T08:15:42+0000
	Not specified




