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 ג.א.נ.,

ת  אגיר ןלמתק לפיילוטממשרד האנרגיה  מיליון שקלים   2.6-החברה זכתה במענק של למעלה מהנדון: 

 אנרגיה  

  2.6-במסגרת קול קורא של משרד האנרגיה, זכתה החברה במענק של למעלה מ  כי החברה מתכבדת לעדכן  

של מערכת לאגירת    קנההתו  בנייה"(. הפיילוט יכלול  הפיילוט)להלן: "  אגירה  ןלמתק  מיליון שקלים לפיילוט

במתקן לאנרגיות מתחדשות המופעל  של החברה    אוויר-המבוססת על טכנולוגיית אבץלטווח ארוך  אנרגיה  

 . בקיבוץ מעלה גלבוע 1משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ  דוראל קבוצתידי -על

מאפשרת הפקת חשמל משילוב של חמצן מהאוויר החופשי עם    החברהאוויר שפיתחה  -טכנולוגיית מתכת

 .  (לצרכי אגירת אנרגיה)ואבץ   (ייצור אנרגיה לצרכי) מתכות, לרבות אלומיניום 

 Bloomberg  שוק אגירת האנרגיה למתקנים של אנרגיות מתחדשות נמצא בתאוצה ובהתאם למחקר של

New Energy Finance  ,הקרובות  דולרים בעשרים שנה מיליארדי 660  -יושקעו בשוק זה כ.   

גדולה   אוויר שלה עשויה להציע פתרון לאגירה בעלת קיבולת אנרגיה -החברה מעריכה כי טכנולוגיית האבץ 

 .בעלות נמוכה משמעותית מהפתרונות הקיימים כיום בשוק (שעות רבות של אגירה)

 

י  מיליארד   660-אגירת האנרגיה כו בשוק  עיושק  כילעיל, לרבות    ההערכותו  , התחזיותהמידע  כי  יובהר

וכי הקרובות  שנה  בעשרים  האבץ  דולרים  של- טכנולוגיית  לאגירה    החברה   אוויר  פתרון  להציע  עשויה 

בעלות נמוכה משמעותית מהפתרונות הקיימים כיום   (שעות רבות של אגירה )גדולה    בעלת קיבולת אנרגיה

  כי   וודאות  אין  אשר,  1968-ח"התשכ  ,ערך  ניירות בחוק  כהגדרתוהינם בגדר מידע צופה פני עתיד,    ,בשוק

גורמי הסיכון    לרבות,  החברה  אינם בשליטת ש  בגורמים,  היתר  בין,  תלויה  התממשותו   ואשר ,  יתממש

-2021-01)  2021במרס    30שפורסם ביום    2020של החברה לשנת    דוח התקופתיל  3.27המפורטים בסעיף  

האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל    ולפיכך אין כל ודאות כי  , הנכלל על דרך ההפניה,(051546

 .ודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל

 

 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 דוד מאייר, מנכ"ל 

 
סעיף  והתנעת שיתוף הפעולה בין החברות, ראו    לפרטים נוספים אודות מזכר הבנות לשת"פ שנחתם בין החברה לבין דוראל  1

(, הנכלל על דרך ההפניה ודיווח  2021-01-051546)  2021במרס    30שפורסם ביום    ,2020לדוח התקופתי של החברה לשנת    3.22.6
 (, הנכלל על דרך ההפניה.2021-01-073614) 2021באפריל  29מיידי מיום 
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