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.והיא נועדה אך ורק למסירת מידע, מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור•

.או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בניירות ערך של החברה, המלצה, מידע הנכלל במצגת איננו מהווה ייעוץ

אך החברה אינה , אומנם ננקטו אמצעים סבירים על מנת להבטיח שהמידע הכלול במצגת אינו כוזב או מטעה נכון למועד המצגת•

.מתחייבת כי הוא מדויק או שלם

אך הוא עשוי להיחשב ככזה שמוצג באופן שונה  , המידע הכלול במצגת מבוסס על מידע מדיווחיה הפומביים של החברה, כמו כן•

נמסר העתק מן  , ולפיכך למען הזהירות, או ככולל מידע שלא הוצג בדיווחים כאמור/מהאופן שבו הוא הוצג בדיווחיה של החברה ו

.לציבורמיידיהמצגת כדיווח 

ובכל מקרה של אי התאמה בין  , מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור•

.האחרון יגבר-המידע הכלול במצגת למידע שהוצג בדיווחיה של החברה 

והם מבוססים על  , אין בידיה נתונים רשמיים או בדוקים, אומדנים והערכות שונים המובאים במצגת הינם אומדנים פנימיים של החברה•

.ולכן אינם מידע מוסמך או מדוייק, או משיחות עם גורמי מקצוע בשוק/מידע כללי ו

,  תחזיות, בין היתר, מידע כאמור עשוי לכלול. 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המצגת עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד•

אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת  , המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, הערכות ואומדנים של החברה, יעדים

.החברה

,  מידע צופה פני עתיד עשוי. מובן שמידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של החברה•

בלתי ניתן להערכה  , הינו בלתי ודאי, ומידע כאמור, שלא להתממש כולו או חלקו או שיתממש בצורה שונה מזו שנחזתה, מטבעו ככזה

מגורמי  , בין היתר, התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע. ולעיתים אף אינו מצוי בשליטת החברה, מראש

אשר  , וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, סיכון המאפיינים את פעילות החברה

.הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ואשר אינם נמצאים בשליטת החברה

.תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במצגת•

מחוייבתוהחברה אינה , תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת, כמו כן•

ואינה מתחייבת לעדכן  , או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיתרחשו לאחר המצגת/בעדכון או שינוי כל תחזית ו

.את המצגת

.כל הזכויות במצגת ונתוניה שמורות לחברה•



כרטיס ביקור
טכנולוגיה מוכחת ופורצת דרך לייצור ואגירת אנרגיה נקיה וזולה ממתכות

2009הוקמה בשנת י 'פינרג

עובדים55-כונכון להיום מעסיקה

מוכרת מערכות גיבוי אנרגיה נקיות  י 'פינרג, נכון להיום

מרכזי הנתונים העולמיועובדת עם שוק הטלקום לשוק 

י מטמיעה את הטכנולוגיה ברכבים חשמליים  'פינרג, בנוסף

או נמצאים בתהליךמספר פרויקטים הותנעו–ללא צורך בחיבור לחשמל 

י מפתחת טכנולוגיית אגירה  'פינרג:אנרגיה מתחדשת

מהפכנית לשוק האנרגיה המתחדשת

: פטנטים30-בעלת כי 'פינרג

נוספים הוגשו10-הוענקו וכ20

TASE-השלימה הנפקה בי 'פינרג

2021בפברואר 

י שיתופי פעולה עם חברות מובילות בארץ ובעולם'לפינרג
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מתכת  

כמקור  

אנרגיה

מערכת אגירה מודולרית העושה  

באבץ לאגירת חשמל  שימוש 

מאנרגיות מתחדשות

העושה  לייצור חשמל מערכת 

"דלק"-אלומיניום כשימוש ב

זול ועשיר באנרגיה, נקי

זול

חסכון משמעותי בעלות כוללת  

ביחס למתחרים

נפוץ בטבע

מתכות נפוצות  –אלומיניום ואבץ 

בטבע

נקי

ללא

שימוש חוזר

חומרי גלם –אלומיניום ואבץ 

הניתנים למחזור

חשמל
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זול ויעיל, מתכת כמקור אנרגיה נקי: שתי טכנולוגיות עיקריות

NOx, SOx, CO2
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התקנות סדרתיות של מוצרי הגיבוי באתרי סלולר



הזמנה נוספת

מערכות100

טיפוס-הושלם אב

להטמעה בריקשה

התנעת פרויקט  

פיתוח ופיילוט של 

אגירה

...איך התקדמנו

הקמת חברה משותפת

בהודו עם אינדיאן אויל

פ ברכבים"פרויקט שת

ואוטובוסיםפרטיים 

י נבחרה'פינרג

TechPioneer-ל 2021

התנעת פיילוט עם חברת

(Data Centers)שרותי ענן

5-בין ה,מובילה

הגדולות בעולם

פיילוט עם חברת מגדלי 

תקשורת מהגדולות  

(אתרים+100k)בעולם 

אוגוסטיונימאיאפרילמרץפברואר

תחילת הקמת מפעל

מוצרי5,000-כ)

(גיבוי בשנה

יולי

אנרגיה לגיבוי

בפיילוט ' השלמת שלב א

תקשורת מובילה  ' עם חב

במסגרת  , באיטליה

פ עם אריקסון"בשת

הצלחה בהדגמה לחברת  

 (Data Centers)שרותי ענן

הגדולות  5-בין ה,מובילה

בעולם

י בזק"רכישה ראשונה ע

(אתרים קוויים)

פ עם נורסק היידרו  "שת

לשימוש באלומיניום  

כמקור אנרגיה נקייה

הנפקה

רכבים  
חשמליים

אגירת  
אנרגיה

צמיחת  
החברה

תחומים

פ  "פרויקט שת

ברכבים פרטיים



אגירת אנרגיה

o  הדגמת פתרון האגירה במתקנים

סולאריים תעשייתיים

o  יצירת שיתופי פעולה עם חברות

*ל"אנרגיה מתחדשת בארץ ובחו

גיבוי אנרגיה

o המשך הרחבת בסיס הלקוחות בקרב

חברות תקשורת בישראל ובעולם

oהתאמת מערכת הגיבוי לשווקים נוספים:

Data Centers ,בתי חולים וכו'

רכבים חשמליים

oפעולה  -יצירת שיתופי

עם יצרני רכב מובילים נוספים

oמעבר לייצור סדרתי ומכירות*
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...ולאן ממשיכים מכאן, סיכום

.2024-וייצור מסחרי של מערכות לרכב צפוי ב2023-פ למערכת אגירת אנרגיה צפוי ב"סיום שלב המו: *
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