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 בספרד  CELLNEX TELECOMחברת עם   פיילוט מוצלחסיום הנדון: 

 לדיונים מסחריים והתקדמות 

, בדבר  על דרך ההפניה הנכלל(, 2022-01-035062)  2022  במרץ  27  - יום הבהמשך לדיווח המיידי של החברה מ

  ,"(Cellnex)להלן: "   Cellnex Telecom S.Aחתימת מזכר הבנות מחייב לפיילוט ושיתוף פעולה עם חברת  

של   פיילוטביצוע פרויקט את השלב הראשון להתקשרות, קרי   השלימה בהצלחההחברה מתכבדת לעדכן כי  

פעיל  באתר    ,"(אוויר-האלומיניום  מערכת להלן: ")  אוויר -טכנולוגיית אלומיניוםהמבוססת על    מערכת הגיבוי

 בספרד.  Cellnexשל 

באתר   התבצע  )בפרובינציית  הפיילוט  ספרד  במרכז  וLa Manchaהנמצא  חודשים.  (  שלושה  במהלך  ארך 

המערכת   בהצלחה  הפיילוט  לאורך התקופה. במסגרת    100%גיבתה  באתר  החשמל שהתרחשו  מהפסקות 

שירותים   Cellnexהפיילוט   האלומיניום של    קיבלה  מערכת  של  מתקדמים  מרחוק  ושליטה  אוויר,  -ניטור 

 . שפיתחההפלטפורמה   באמצעותמספקת  החברהש

לשלב השני כעת  עוברות  במזכר ההבנות המחייב, החברות  פריסה    דיונים מסחריים  של  כפי שהוסכם  על 

 . Cellnexשל החברה באתרי  אוויר-אלומיניוםשל מערכות ה אפשרית

.  באירופה  אחת מחברות מגדלי התקשורת הגדולות בעולם והגדולה  הינה  , Cellnexלמיטב ידיעת החברה

 . מדינות באירופה 12 -ופעילה ב אתרי תקשורת 71,000  היא מחזיקה בתשתית של

וללקוחותיה ערך מוסף רב ביחס    Cellnex  -ל  ספקלתוכל    ה אוויר של-האלומיניום  מערכתהחברה מעריכה כי  

- חומצה ו/או ליתיום- העושות שימוש בגנרטור דיזל וסוללות עופרתו  ,בשוקכיום  למערכות גיבוי הקיימות  

אפשרות ניהול ובקרה חכמים של  :  בין היתר  כולל  האלומיניום אוויר  בשימוש במערכת  מוסףהערך  ה   .יון

פתרון העושה שימוש באנרגיה נקייה, בטוחה ומתחדשת  אנרגיה, פתרון גיבוי אנרגיה עמיד ולטווח ארוך,  

  הקיימותבכלל ו  ESG  -הלהוציא לפועל את האסטרטגיה השאפתנית שלה בתחום    Cellnex  -המאפשרת ל

 .בפרט

  

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 
 

  ספק ל  היכולשל החברה    אוויר- האלומיניוםמערכת  שבדבר הערך המוסף הרב  ,  התחזיות וההערכות לעיל

אשר מבוסס, בין היתר על ניסיון ,  1968-ן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חינה

ו  החברה קיימים  לקוחות  של  הבנת  עם  התממשותו    ,החברההשוק  בשליטת  אשר  ואינה  ודאית  אינה 

להתממש החברה.   או  להתממש  שלא  עשויות  אלו  והערכות  בשל    תחזיות  מבחלקן  מי  גורמי  התקיימות 

בסעי המפורטים  לשנת ל  3.27ף  הסיכון  החברה  של  התקופתי  ביום    2021  דוח    2022במרס    29שפורסם 

 . הנכלל על דרך ההפניה, (2022-01-037366)

 

 

 

 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 דוד מאייר, מנכ"ל 
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