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Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the 
undersigned, thereunto duly authorized.

Brenmiller Energy Ltd.

Date: December 5, 2022 By: /s/ Avraham Brenmiller
Name: Avraham Brenmiller
Title: Chief Executive Officer
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Exhibit 99.1

CEO Letter to Shareholders
December 5, 2022

Dear Shareholders,

With the release of our financial results for the third quarter of 2022 and the announcement of our of a $3.1 million private placement to support the 
company’s growth, I am happy to present to you with a brief summary of our achievements during this period.

Our efforts to become a global leader in energy storage and thermal energy solutions, for the industrial and utility sectors, are starting to bear fruit. During 
2022, we installed and inaugurated several pilot projects around the globe for key partners and strategic customers, positioning ourselves as one of the 
global leaders in our field.

While we are advancing with our projects and proving our technology, we are also getting a lot of requests from first-tier global companies looking to 
adopt our solution. This highlights how we believe the capital markets are behaving in the opposite direction of our industry, which we expect will grow 
as the world shifts its understanding that it must be less carbon intensive. We believe Thermal Energy Storage technology is a key enabler to get there.

Despite the harsh conditions in the capital markets, we announced a private placement of NIS 10.6 million ($3.1 million) of shares and non-traded 
warrants at NIS 5.33 ($1.55) per share, reflecting a 4% premium on the market price as of the signing date. The non-traded warrants are exercisable with 
a premium of 15% on the share price with a term of five years.

I personally chose to take a significant part in this raise and invested an additional $1 million in the company. Alpha Capital Anstalt (“Alpha”), an 
existing institutional investor in the company did the same and is investing $500,000 in this financing round. That is in addition to a $7.5 million 
investment that by Alpha in the previous round, on the eve of our listing on Nasdaq. 

The private placement is subject to the approval of the company’s shareholders in a special meeting that is expected to occur in or around January 2023.

At the same time, we are carefully managing our day-to-day operational expenses and are taking steps to ensure we remain in a healthy financial position 
as Brenmiller continues to grow.

Commercially, we have shown great progress with pilot projects in various places, demonstrating the advantages of deploying our technology both in the 
industrial and the utility sectors. We expect that investing in these projects will strengthen the company’s position in our industry and will further assist in 
commercializing its thermal energy storage technology.



I am particularly excited about the recent inauguration of our first utility- scale project in Italy together with Enel Group and Enel Green Power, which 
marks the realization of several years of hard work, and dedication by the entire Brenmiller team. The project is a major milestone in our company’s 
history; we believe it will help showcase the benefits our technology has in reducing emissions and improving operating costs at a large-scale facility.

Looking forward, we continue to see rising demand for our thermal energy storage solution and we are working diligently on setting up a production line 
which can primarily support, our commercial activities in the EU, where we see a business opportunity due to raising energy prices and the need for 
energy security and reliability.

I believe that our continuous hard work, with a focus on the targets we set for ourselves, will deliver real value to our company and our shareholders, who 
have been with us for a very long time and show great belief in our company.

I wish to thank you – our partners in this journey.

I appreciate your patience and trust in me and in the company’s management. Together, we will continue to work hard to expand the company’s 
commercial activity and advance towards our goals.

Sincerely,
Avi Brenmiller
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Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

This letter to shareholders contains “forward-looking statements” within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities 
Litigation Reform Act of 1995 and other federal securities laws. Statements that are not statements of historical fact may be deemed to be 
forward-looking statements. For example, the company is using forward-looking statements in this letter to shareholders when it discusses: 
advancing its pilot projects; proving its technology and reaching other milestones; expected growth of the industry for thermal energy storage; 
steps the company is taking to remain in a healthy financial position as the company continues to grow; the anticipated closing of the private 
placement financing described herein and the company’s upcoming shareholders meeting to approve such transaction; the rising demand for the 
company’s thermal energy storage solution; the role that the company’s production facility will play to support current and potential future 
projects; delivering value to the company’s shareholders, and expansion of the company’s commercial activities and advancement toward its 
goals. Without limiting the generality of the foregoing, words such as “plan,” “project,” “potential,” “seek,” “may,” “will,” “expect,” “believe,” 
“anticipate,” “intend,” “could,” “estimate” or “continue” are intended to identify forward-looking statements. Readers are cautioned that 
certain important factors may affect the company’s actual results and could cause such results to differ materially from any forward-looking 
statements that may be made in this letter to shareholders. Factors that may affect the company’s results include, but are not limited to, the 
company’s planned level of revenues, capital expenditures and research, development and engineering expenses, the demand for and market 
acceptance of our products, impact of competitive products and prices, product development, commercialization or technological difficulties, the 
success or failure of negotiations and trade, legal, social and economic risks and the risks associated with the adequacy of existing cash resources. 
The forward-looking statements contained or implied in this letter to shareholders are subject to other risks and uncertainties, many of which 
are beyond the control of the company, including those set forth in the Risk Factors section of the company’s prospectus dated May 24, 2022 
filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), which is available on the SEC’s website, www.sec.gov. The company 
undertakes no obligation to update these statements for revisions or changes after the date of this release, except as required by law.
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  ים,בעלי מניות יקר

הון התומך בהמשך צמיחתה  הגיוס  הליך  ו  2022  שנת   של  הרבעון השלישיח לסיכום  ״עם פרסום הדו

 שחלפה. שגנו בתקופה יסיכום קצר של ה להציג בפניכם אני שמח , של החברה

במגזרי    ואנרגיית חום אגירה  פתרונות  מתן  ברנמילר להפוך לאחת המובילות העולמיות ב מאמציה של  

הכחהתעשייה   פריתחנות  נושאים  ו  2022  שנת   במהלך  .,  עבור פרוייקטים  מספר  שקנו  ההקמנו 

היותנו שחקן בזירה  עדות ל,  עולם מקומות שונים בבברמת הפיילוט  שותפים או לקוחות אסטרטגיים  

   .הגלובלית 

להתקדמות   היכולת,    החברהבמקביל  ענ   פניות   מקבלים אנחנו  והוכחת  גלובליות  מחברות  ק 

השווקים    מה שמחדד עוד יותר את הפער כי התנהגות    ,לבחון ולאמץ את הפתרון שלנושמבקשות  

העשייה הרבה בה אנחנו נמצאים  תחום לאגירת חום בעולם, הלחלוטין מתנופת כה הפיננסיים, הפו

כי   ה   תחום הוההבנה  פועלת חבו  הפליטו  ברה  הפחתת  של  היסוד  מאבני  להיות  בתעשיה  צפוי  ת 

 . ותחנות הכח

בהיקף של  הון בדרך של הנפקה פרטית  הצלחתנו לגייס  חרף המצב בשווקים הפיננסים, הודענו על  

ש"ח    5.33לפי מחיר מנייה של  של מניות ואופציות לא סחירות,  מיליון דולר(    3.1  -מיליון ש"ח )כ  10.6

כאשר    ,נכון ליום החתימה על ההסכם על מחיר השוק   4%, המשקף פרמיה של  דולר(  1.55$למניה )

ממחיר המניה   115%האופציות הלא סחירות יוענקו למשקיעים ללא עלות, עם מחיר מימוש השווה ל  

 . בגיוס, למשך חמש שנים 

קרן ההשקעות בחברה. כך גם    אישית לקחתי חלק משמעותי בגיוס ההון והשקעתי מיליון דולר  יאנ 

ממשיכה להביע אמון בחברה ומשקיעה חצי מליון דולר בגיוס אשר    ,אנסלטקפיטל  האירופית אלפא  

 מיליון דולר שהושקעו על ידה בסבב הגיוס הקודם ערב הרישום לנאסדק.    7.5   -זאת בהמשך ל  ,הנוכחי

, לאחר ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות  2023הגיוס צפוי להיות מושלם בחודש ינואר  

 החברה.

בטווח הקרוב  בכל הנוגע לעלויות התפעול  מושכלת  משיכים להתנהל בצורה  מאנו  במקביל לגיוס  

שלנו  ועמלים  הפיננסית  האיתנות  שימור  להצליח  על  ככל ו  במטרה  אופטימליות  תשואות  לספק 

 .  תמשיך ותגדל שברנמילר

קופת   על  לשמור  מנת  ועל  החברה  שמבצעת  הכוללת  ההתייעלות  מתוכנית  כחלק  כך,  בתוך 

 שיתמכו בהתייעלות זו.  פעולות נוספות דריקטוריון החברה נביא לאישור המזומנים, בין היתר, 



 
 

באזורים שונים, במאמץ    ים פיילוט  מספרברנמילר רשמה התקדמות משמעותית במבחינה עסקית,  

 כוח. ההן למגזר התעשייתי והן לתחנות  נוהשימוש בטכנולוגיות של להדגים את יתרונות 

החברה צופה שההשקעה בפרויקטים אלו תעניק חיזוק נוסף למסחור טכנולוגיית אחסון האנרגיה  

 התרמית שלה. 

, באיטליה  ,Enel  חנכנו לאחרונה, בשיתוף חברת אשון שמתקן האגירה הרפרויקט מרגש במיוחד הוא  

אבן דרך    מהווה  פרויקט זהכל צוות ברנמילר.  אליו התנקזו שנים של עבודה קשה ומסירות אין קץ של  

הפחתת פליטות  בטכנולוגיה שלנו  היתרונות להדגים את הוא יסייע מרכזית בהיסטוריה של החברה ו

 מסחרי.מתקני תשתית בקנה מידה תפעול ב עלויות צמצום ו

ואנו   ,אחסון אנרגיה תרמית שאנו מציעים ללפתרון    גדולקוש  במבט קדימה, אנו ממשיכים לראות בי

תואם  ייצור  קו  בנייתו של  על  ל  שוקדים  ובראשונה  להמיועד בראש  אירופה בתור ההזדמנות  ייצוא 

שלנו המיטבית  הקרוב,    העסקית  משום  בטווח  הכחהתעשייה  מגזרי  שלהערכתנו  זאת    ותחנות 

להשקיע   בשלים  ומאמצים  האירופיים  במחירילאור  כסף  בביטחון    הזינוק  הגובר  והצורך  האנרגיה 

 . אנרגטי

שיאו בסופו של אני מאמין שהמשך עבודה אינטנסיבית ומיקוד בהשגת המטרות שהצבנו לעצמנו, י

 .אשר הולכים איתנו תקופה ארוכה ומאמינים בחברהמניותיה לבעלי דבר ערך לחברה ו

 שותפיי לדרך.  -לסיכום, ברצוני להודות לכם 

אני מעריך את הסבלנות והאמון שאתם נותנים בי ובצוות ההנהלה של החברה וביחד נמשיך לפעול  

  .לשם הרחבת הפעילות העסקית והשבחתה

 

 ,שלכם 

 ברנמילר, מנכ"ל החברה.  אברהם 
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