
 

 

 - באנגלית שפורסמה הרשמית להודעה בלבד נוחות  תרגום מהווה  זהמסמך  -

 

 י'ברנמילר אנרג 

  השלישי וןברבע עסקיותותוצאותיה ההעסקית   פעילותהעדכון  דיווח אודות  

 2022לשנת 

 2023והיערכות החברה להזמנות נוספות במהלך נוכחיים הפרויקטים ההשלמת 

 

ברנמילר אנרג'י בע"מ )"ברנמילר", "ברנמילר אנרג'י" או "החברה"(    -   ( 2022  , בנובמבר  24ראש העין, ישראל )

"(  TES)"  לאגירת אנרגיה תרמית  שווקת מערכותהמ  קלינטק(, חברת  BNRG, נאסד"ק:  BNRG:  ני"ע ת"א   )בורסה

הציבוריים לשווקי והשירותים  התעשייה  של  הגלובליים  תוצאות  דיווחה,  ם  העסקיותעל  לתשע  יה    ת ושלוש  תנכון 

 . העסקית  פעילותהעדכנה בנוגע לו  , 2022 , בספטמבר 30יום חודשים שהסתיימו בה

 דגשים עיקריים 

באיטליה;    , Enel  חברתבשיתוף    , לאחר סיום התקנתו  לתחנות כח   הראשון שלנו  מתקן האגירהפרויקט  הושק   •

 לשלב ההפעלה בהצלחה. ההקמה הפרוייקט עבר משלב 

  ™ bGenיחידת האגירה  של    את שילובה  במטרה לבחון   Viridi RE  - ו  Green Enesysעם  נחתם מזכר הבנות   •

לסביבה )מימן ירוק, מתנול    ותידידותי   דרכיםבמימן ומתנול  הפקת  של    עתידיים   החברה בפרויקטים   מתוצרת

 ירוק(. 

הועמד לחברה  אשראי שה  מתוך מיליון יורו,    4  סך ב  , המשיכה הראשונה  שלמהו , ה2022ביולי,    28ביום   •

 הייצור שלנו בדימונה.  מפעל שקעה להאיץ את הה במטרה בנק ההשקעות האירופי, בשיתוף עם  

  מסחריות ההזמנות  הגדלת הלסוללות את הדרך    פיילוטים חדשיםקיימים ודרישה לה   יםפיילוטההשלמת   •

 . מעבר לכךו 2023מהלך ב

ייצור מלא    ההגעה לכושר   צפי   . הייצור בדימונהמפעל  להרחבת  מיליון דולר    2נעשתה הזמנת ציוד בשווי   •

 . 2023 מהלךבהינו 

 דבר ההנהלה 

במגזרי התעשייה  אנרגיה תרמית  לפתרונות אחסון  מתן  ברנמילר להפוך לאחת המובילות העולמיות ב מאמציה של  "

שקנו  ההקמנו ו  2022במהלך  ומנכ"ל ברנמילר אנרג'י. "", אמר אבי ברנמילר, יו"ר  , נושאים פרי והשירותים הציבוריים 

. אני נרגש  גלובליתשחקן בזירה האשר מעידים על היותנו  עולם,  מקומות שונים בבפרוייקטים ברמת הפיילוט  מספר  

אליו התנקזו שנים של עבודה  באיטליה,    ,Enel  , בשיתוף חברת חנכנו לאחרונהאשון שהר   תקן האגירהממבמיוחד  



הוא יסייע  אבן דרך מרכזית בהיסטוריה של החברה ו  מהווהכל צוות ברנמילר. הפרויקט  של  אין קץ  קשה ומסירות  

 . גדול מתקני תשתית בקנה מידה תפעול בעלויות צמצום  הפחתת פליטות ובטכנולוגיה שלנו  היתרונות את    דגיםלה

אחסון אנרגיה  שאנו מציעים ללפתרון    בימסי"במבט קדימה, אנו ממשיכים לראות ביקוש  ברנמילר הוסיף והעריך, כי:  

ההזדמנות העסקית  שהינה    מיועד בראש ובראשונה לאירופהה  אנו שוקדים על בנייתו של קו ייצור תואם ו   , תרמית

  לאור ים להשקיע  בשלם  יהציבוריים האירופיהתעשייה והשירותים  שמגזרי  זאת משום  בטווח הקרוב,    המיטבית שלנו 

איתנה, אנו    נראית שתחזית הביקוש    בצד העובדה . " והצורך הגובר בביטחון אנרגטי"  מחירי האנרגיה המאמירים 

איתנות  ה  שוקדים על שימור ו  , בטווח הקרוב  נושל  תפעול העלויות  בצורה מפוכחת בכל הנוגע ל  ממשיכים להתנהל

 ". תמשיך ותגדל   אופטימליות ככל שברנמילר לספק תשואות  ו  במטרה להצליח , גם להבאשלנו  פיננסית ה

 

 פרויקטים ופעילות שוטפת עדכון 

מ  רשמהברנמילר   פיילוט תקנת  בה  שמעותיתהתקדמות  שונים   פרויקטי  את    , באזורים  להדגים  יתרונות  במאמץ 

  עניק תאלו  םהחברה צופה שההשקעה בפרויקטי  . לתחנות כוחהן למגזר התעשייתי והן  השימוש בטכנולוגיות שלה 

כמתוכנן וממשיכים  ם האמורים מתקדמים  פרויקטיהטכנולוגיית אחסון האנרגיה התרמית שלה.  למסחור    ף נוסחיזוק  

 . מרכזיות אבני דרך ב  עמודל

  , רומניהמיליון דולר, עם פיליפ מוריס    9  -כ    של  שווי חתמה החברה על הסכם ב   2022: במרץ  פיליפ מוריס  •

מערכת   תרמי ושירותי  לרכישת  מסוג אחסון  תהיה  bGen  ים  של  מצוידת  . המערכת  - מגה   31.5בהספק 

ההסכם כולל אופציה להרחבת    נלווה.כולל מערכת ביומסה וציוד    וואט, - מגה  18.5קיטור של  וכוח    שעה /ואט ו

ל  על ה.  וואט/שעה -מגה  52.5  -המערכת  יבוצעו  בהס-תשלומים  שהוגדרו  דרך  אבני  הסמך  תשתית  כם. 

לשלב התכנון המפורט. אבן הדרך הגדולה הבאה היא קבלת היתר    השל המערכת הושלמה ועבר  תינדסהה

 . 2023ברבעון הראשון של  ינתןלה צפוי ר ש אבנייה, 

• Enel  ייצרה לתחנת כוח במחזור משולב  וואט/שעה  -מגה  24של    TESמערכת    קימהוה: ברנמילר תכננה, 

שילבה את המערכת בתחנת    Enelשל החברה.  תחנת הכוח הראשון  באיטליה. זהו הפרויקט    Enelעבור  

, כאשר הפעלה מלאה  רצהההבשלב    מצויה היא  כעת  .  ת עבודה בזמן אמת את ביצועיה בסביב  תיקפה הכוח ו

כוח ומהירות גבוהה יותר  ה-. המערכת מציעה זמני הפעלה מופחתים של תחנת2022  נתצפויה עד סוף ש

לאחסן אנרגיה המופקת ממקורות מתחדשים   מסוגלת כןיי עומס. המערכת יכולה לאחסן עודפי חום ובשינו 

נפח    פתלהוס  מחזיקה באופציה  Enelלהציע שירותי שחרור פחמן ללקוחות תעשייתיים.  ובכך ,  חום  תבצור

 אחסון נוסף באתר. 

תחנת קוגנרציה    , ( NYPA)  רשות החשמל של ניו יורק פעולה עם    , בשיתוף : החברה התקינהSUNYרכישת  •

בניו יורק. המערכת כוללת טעינה  ש   SUNY Purchaseבקולג'  וואט/שעה  -מגה  0.5  מבוססת אחסון תרמי של  

רבעון  ומסירתו הסופית מתוכננת ל   קמההיברידית הן בגז פליטה והן בחשמל. הפרויקט נמצא כעת בשלב הה

 . 2023הראשון של 

• Fortlev :  ייצרה והתקינה בברזיל.    Fortlevבשיתוף    וואט/שעה - מגה  1של    TES  מערכת  ברנמילר תכננה, 

   . 2022מוטענת בביומסה, הושלמה ופועלת החל מאוגוסט ה, TES - ה מערכת

 מתקן ייצור דימונה ישראל 

להקמת    , הבנק האירופי להשקעות מיליון יורו עם    7.5על מסגרת אשראי של    ברנמילר   חתמה   2021במרץ    31-ב

מיליון יורו,    4ביצעה משיכה ראשונה, על סך  החברה  ,  2022ביולי,    28יום  ב ישראל.    , מתקן ייצור מתקדם בדימונה

 . המסגרתמתוך הפעימה הראשונה של  

  bGenאחסון תרמי  וואט/שעה של יחידות  - מגה  4,000עד    הוא יוכל לייצר בנייה ושלב המתקן הייצור נמצא כעת ב

  המתקן .  אשר חלקו התקבל   ת המתקןהרחבצרכי  ל   מיליון דולר   2כולל של    שווי זמינה ציוד בההחברה    כה. עד  לשנה

ה  של ברנמילר לעמוד בדריש  תה יכולהווה מרכיב קריטי ב. מתקן זה י 2023  שנת   צפוי להגיע לכושר ייצור מלא עד סוף 

 . הגוברת מצד הלקוחות



 מחקר ופיתוח 

- מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב   3.47-ממשלתיים, הסתכמו ב   , בניכוי מענקים ו"פ וההנדסההוצאות המ

. העלייה  2021בספטמבר    30-מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב  2.71-, בהשוואה ל2022בספטמבר    30

 עתידית. הה תצמיחלביסוס   הגברת פעילות המו"פ של החברה נוכח  שכרהעלויות מעלייה ב בעיקר נובעת  

 הוצאות מו"פ והנדסה, נטו: פירוט  

 בספטמבר   30 - החודשים שהסתיימו ב  תשעתל 

 2022 2021 

 ( מבוקר)לא  באלפים "ב ארה  דולר  

 3,620 3,743 הוצאות מו"פ והנדסה כולל 

 ( 908) ( 277) מענקים  – בניכוי 

 2,712 3,466 הוצאות מו"פ והנדסה, נטו 

 

 עדכון מאזן 

  28-מיליון דולר. ב  9.5  -של כ  לכסף מזומן בסך ערך  -ברנמילר מזומנים ושווי היו בידי  ,  2022  , בספטמבר  30-נכון ל

יורו  4  בסך  , , ברנמילר ביצעה את המשיכה הראשונה2022ביולי   מיליון יורו    7.5ממסגרת האשראי בסך    , מיליון 

 "(. EIBבנק ההשקעות האירופי )"שהועמדה לרשותה בשיתוף  

 

 :  אודות ברנמילר אנרג'י 

בדגש על אגירת אנרגיה תרמית. החברה  ,  פועלת בתחום האנרגיה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית   החברה

פיתחה טכנולוגיה יעילה וחסכונית לשימור אנרגיה על ידי חום. החברה פועלת בתחום הייזום, תכנון, הקמה והפעלת  

על    2012החברה הוקמה בשנת    מתקנים לייצור חשמל וחום לתעשייה ומסחר, וכן במכירת ציוד ופתרונות אגירה. 

   .  ידי אבי ברנמילר, יו"ר ומנכ"ל החברה

 

 : מידע צופה פני עתיד 

המידע המפורט בהודעה זו, ביחס לחברת ברנמילר אנרג'י בע"מ )להלן: "החברה"(, כוללת "מידע צופה פני עתיד"  

 Private Securitiesמונח זה ב, כהגדרת  1968-מפורש או משתמע, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

Litigation Reform Act of 1995   :וכן בחוקי ניירות ערך פדרליים אחרים בארה"ב, כפי שיהיו מעת לעת )להלן

"המידע"(. המידע מבוסס על תחזיות, הערכות, והנחות של הנהלת החברה נכון למועד פרסום המידע, ועשוי להיות  

ת החברה, העלולים לגרום לכך שבפועל התוצאות יהיו שונות באותם מהותי  מושפע מגורמים שונים שאינם בשליט

מאשר המתואר במידע. למעט כנדרש על פי חוק מובהר כי החברה אינה מתחייבת לפרסם בפומבי תיקונים כלשהם  

ר  למידע כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך זה או לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים. לתיאו 

מפורט יותר של הסיכונים ואי הוודאיות המשפיעות על החברה, יש לעין בדיווחי החברה המוגשים מעת לעת לרשות  

ואשר מפורסמים במקביל באתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב   ("SEC") ניירות ערך האמריקאית

 .אתר המאי"ה 

לבד והנוסח המחייב הינו הנוסח באנגלית אותו פרסמה  כמו כן מובהר כי האמור בהודעה זו הינה תרגום מנוחות ב

 .  2022בנובמבר   24מערכת המגנ"א ביום החברה ב
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