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 Hindalco Industries Limited ההודית האלומיניום יצרניתעם  הסכם ה עלחתימהנדון: 

)להלן:  IOC Phinergy Private Limited - ו החברה וחתמ  2022ביולי   14י ביום כהודיע החברה מתכבדת ל

"IOP)"1    מחייב על  )להלן:  Hindalco Industries Limited [HINDALCO.NS]  חברתעם    הסכם 

של  פעולה בתחום המחקר והפיתוח  ישתפו הצדדים , אשר במסגרתו(, בהתאמה"Hindalco"-ו  "ההסכם"

 .2כמקור האנרגיה בטכנולוגיה ובמוצרים שפיתחה פינרג'י המיועד  האלומיניום

Hindalco   חברת הדגל למתכות של קבוצת    הינהAditya Birla.  Hindalco    חברת האלומיניום הגדולה  הינה

 מיליארד דולר.  26 - ובעלת שווי שוק של כ בעולם לפי הכנסות

לשימוש   ההודי,  לשוק  בהודו  שייוצר  אלומיניום  ומחזור  ייצור  לאפשר  היא  הפעולה  שיתוף  מטרת 

 .Indian Oil Corporation Limited3במסגרת מיזם משותף עם חברת   הטכנולוגיה של פינרג'י

אנרגיה  ידי פריקת ה- מאלומיניום, על  חשמלאוויר שפיתחה פינרג'י מאפשרת ייצור  -אלומיניוםהטכנולוגיית  

את האלומיניום  למחזר  כמקור אנרגיה במערכות של פינרג'י, ניתן    באלומיניום  שימושהלאחר    האצורה בו.

 . נקייה  שימוש חוזר כמקור אנרגיהבו  לעשות ו

  להתפתחות של החברה בשוק ההודי מאחר והיא חשוב  הינה צעד    הסכם בראייתה של החברה, ההתקשרות ב

ידי יצרן  - על  וומחזור לאספקת אלומיניום   שהחברה יצרה בהודו ומהווה תשתית  אקוסיסטםה   משלימה את

 . מקומי

 

 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 מאייר, מנכ"ל דוד 

 

 

. לפרטים אודות ההתאגדות  Indian Oil Corporation Limitedממניותיה מוחזקות על ידי    50%ואשר  חברת בת של החברה שהתאגדה בהודו    1
 (, הנכלל על דרך ההפניה.2021-01-021174) 2021בפברואר  23, ראו דיווח מיידי מיום IOPשל 

(, הנכלל  037366-01-2022)  2022במרס    29שפורסם ביום    2021דוח התקופתי של החברה לשנת  ל  3.1.1.2  -ו   3.1.1.1פים  לפרטים נוספים ראו סעי  2
 .על דרך ההפניה 

לפרטים   .תחנות דלק בהודו 00030,-, בעלת כמיליארד דולר בשנה שעברה  97, עם מכירות של חברה הודית מהגדולות בשוק האנרגיה העולמי 3
 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2022-01-037366) 2022במרס  29שפורסם ביום  2021דוח התקופתי של החברה לשנת ל 3.22.1נוספים ראו סעיף 
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