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 ג.א.נ.,

לטובת שימוש באלומיניום כמקור  Norsk Hydroהסכם שת"פ עם יצרנית האלומיניום הנדון: 

 אנרגיה 

,  Norsk Hydro ASAחברת  עם  חתמה החברה    2021  אוגוסט ב  24החברה מתכבדת להודיע, כי ביום  

שתפו  שיתוף פעולה במסגרתו יעל הסכם  ,  "(היידרולן: "ה)ל  המאוגדת תחת הדין הנורווגיחברה  

והפיתוח    ה לופע הצדדים   המחקר  מתכת בתחום  "  האלומיניום  של  המשמשת  "(ההסכם )להלן:   ,

ובהתבסס על    במסגרת ההסכם. כמו כן,  כמקור האנרגיה בטכנולוגיה ובמוצרים שפיתחה פינרג'י

   . פעילות מסחרית של החברהלטובת  אלומיניום  תספק היידרו    ,תוצאות שיתוף הפעולה בין הצדדים

אנרגיה   מיצרני  אחד  וכן  בעולם,  הגדולות  האלומיניום  מיצרניות  אחת  הינה  היידרו  חברת 

כשני מיליון    החברה מייצרת  .)אנרגיה המיוצרת בצורה נקייה(  הגדולים בנורבגיה הידרואלקטרית  

מדינות והכנסות    40-, עם פעילות בכבאמצעות אנרגיה הידרואלקטרית נקיה  טון אלומיניום בשנה

   מיליארד דולר. 17-כ שנתיות של

ידי פריקת  -אוויר שפיתחה פינרג'י מאפשרת ייצור אנרגיה מאלומיניום, על-טכנולוגיית אלומיניום

במערכות    . לאחר שימושו כמקור אנרגיההמתכת  החשמל שהוזרם לאלומיניום במהלך תהליך ייצור

פינרג'י אנרגיה  של  באמצעות  אלומיניום  במפעלי  האלומיניום  את  מחדש  להטעין  ניתן   ,

ללא    ,כמקור אנרגיה  באלומיניוםומעגלי    חוזר   לעשות שימוש  שיטה זו מאפשרתהידרואלקטרית.  

חומר הגבלה  אובדן  ופריקת  מכך  כתוצאה  .וללא  הובלה  אגירה,  מאפשרת  האלומיניום  מתכת   ,

 , לפי הצורך. אנרגיה נקיה

שלה  הצדדים  יפעלו  ההסכםבמסגרת   הידע  את  הפק   םלמנף  מקסום  שללצורך  אנרגיה    ה 

,  לאחר שימושו כמקור אנרגיה  אלומיניוםהמחזור  פיתוח תהליכי    , במערכות של פינרג'י  מאלומיניום

לצרכים מחקריים ומסחריים.   אלומיניום  יפעלו הצדדיםוכן אספקת  כן  להקמת פרויקטים    כמו 

שיתוף פעולה מיוחד    על הקמתהוסכם  כמו כן,   משותפים במסגרת תוכניות מענקים למחקר ופיתוח.

השגת המטרות הטכנולוגיות המצוינות  לצורך  ,  של החברה ושל היידרופיתוח  המחקר וה  יצוות   בין

יים אפשריים, שיתוף הידע הקיים, היכרות של הצדדים לשותפים אקדמאבדרך של    ,, בין היתרלעיל

   .אלומיניוםוהערכות ובדיקות שיבוצעו על ידי החברה בסגסוגות דיונים טכניים  

החתימה  ממועד  שנתיים  למשך  בתוקף  יהיה  בהסכמת    ההסכם  ההסכם  להארכת  אופציה  עם 
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לסיים את ההתקשרות מכל סיבה או ללא סיבה    הצדדים, כאשר לשני הצדדים תהיה האופציה 

 ות שלושה חודשים מראש. בהודעה מוקדמת בכתב לפח 

למגוון יישומים,  בכוונת פינרג'י והיידרו לפעול להרחבת השימוש באלומיניום כמקור אנרגיה נקי  

   .לרבות גיבוי אנרגיה לאתרים קריטיים וכן עבור תחבורה חשמלית

 

 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 דוד מאייר, מנכ"ל באמצעות:
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