COOLING GLOBAL WARMING
מצגת משקיעים
נוסטרומו בע"מ ,חברה-בת בבעלות מלאה של סומוטו לימיטד
 24ביוני2021 ,

הבהרה לענין מצגת זאת ומידע צופה פני עתיד

•מצגת זו הוכנה על ידי נוסטרומו בע"מ ("החברה") ואינה מהווה באופן כלשהו הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה
לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד.
•האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה והחברות המוחזקות שלה הינו תמצית בלבד ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה
ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה ,יש לעיין בדיווחיה השוטפים,של החברה ,בדוחות הדירקטוריון ובדוחותיה הכספיים המדווחים באמצעות
אתר ההפצה של המגנ"א ("המידע הפומבי") .המידע הנכלל במצגת זו הינו מידע דומה למידע הפומבי אינו מידע חדש ,אולם ישנם נתונים הנכללים
במצגת ,המוצגים באופן ו/או בעריכה שונה .המידע המוצג במצגת זו אינו מהווה תחליף למידע הפומבי.
•תחזיות ,הערכות ,אומדנים ,נתונים המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה ,תחזית הכנסות ,ייזומם
והקמתם של פרויקטים הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בסעיף 32א' בחוק ניירות ערך ,ומידע כמתואר מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית
של החברה אשר נעשתה בתום לב ,על פי ניסיון העבר ו/או הידע המקצועי שצברה החברה ,על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי
החברה והחברות המוחזקות שלה וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים שנאספו על ידי החברה ממקורות אחרים ,והכל כפי שידועים לחברה
במועד הכנת מצגת זו.
•התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה והחברות המוחזקות
שלה ,וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית והגיאופוליטית ,ועל כן תוצאות הפעילות של החברה ,עלולות להיות שונות באופן מהותי מהאמור
במצגת זו.
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About us

טכנולוגיית אגירה נקייה – כלי הכרחי במאבק בהתחממות גלובלית
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מעבר לאנרגיות מתחדשות כדי

אין בשוק פתרונות אגירה ברי-קיימא

צרכי קירור מהווים עד 40%

נוסטרומו הפכה את הבעיה לפתרון:

לעצור התחממות גלובלית מותנה

) (sustainableהיכולים לענות

מסך הביקוש לחשמל בזמן

אספקת אנרגיית קור באמצעות

באגירת אנרגיה

לצורך בסדרי הגודל הדרושים

השיא (בין  16:00ל,)21:00-

אנרגיית הנאגרת במערכת

כאשר השמש שוקעת

המתקדמת מסוגה בעולם

About us

שוק אגירת אנרגיה :גדול וצומח במהירות

$112B

X11

$9B

Total addressable market

US growth in annual storage installations

)U.S. Serviceable market (partial

מערכות אגירה ,מכירות שנתיות גלובלי 2035

היקף התקנת אגירה שנתית ,ארה"ב

פוטנציאל חיסכון עלויות חשמל שנתי באמצעות מערכת
נוסטרומו ,בניינים מסחריים בארה"ב בלבד
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5,000
0

2026
)Global Energy Storage Market Forecast (Lux, 2019
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)Energy storage deployments by segment (MWh

33,000 mWh

35,000

2020
Wood Mackenzie, Power and Renewables

לקוחות יעד
בניינים מסחריים ,חוות שרתים ותעשייה
תחרות מוגבלת
האומדן אינו כולל:
תעשייה וחוות שרתים
הכנסות משירותים לרשת החשמל
מבוסס על תעריפים קיימים במדינת קליפורניה

About us

הנהלה מנוסה

Yaron Ben Nun

Yoram Ashery

Ori Asscher

Boaz Ur

Founder, President & CTO

CEO

VP Engineering

Chief Commercial Officer

Illana Shoshan

Ishay Zamosh

Menachem Buchsbaum

West Coast GM

VP Supply Chain

VP Field Operations
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About us

יסודות חזקים ,התקדמות מהירה
לקוחות ופרויקטים נבחרים

בסיס משקיעים
שנת הקמה

2017

משקיעים עיקריים

משפחת בן נון | קבוצת תעבורה | קובי ריכטר
רמי אונגר | מנורה אנרגיה | מאיו שאטוק (יו"ר )Exelon

דירקטוריון

אופיר בן נון שטיינברג | ירון בן נון | קובי ריכטר
רמי מולכו | רני ליפשיץ | גור שומרון | מיכאל אבני

מימון

 $18.5מליון ( $10.3במיזוג סומוטו)
 $2.2מליון במענקים (יתרה  $0.8מליון)

חברה ציבורית

מיום  21ביוני2021 ,
(חברה-בת של סומוטו לימיטד)

מענקים ממשלתיים

שותפים אסטרטגיים

קניין רוחני
 14בקשות פטנט
שותפים תפעוליים
PCT
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THE NEED

The Need

העולם מחוייב להפסקת פליטות פחמן

The Paris Agreement aims to

New Biden Administration

The European Union will cut

limit global temperature increase

announced goal to cut 50% of by

carbon emissions by at least 55%

to well below 2 degrees Celsius

2030 (compared to 2005 levels)

by 2030, compared with 1990 levels

Major economies committed to zero emissions by 2050
References: The Paris Agreement, The US, The EU
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The Need

המעבר לאנרגיה מתחדשת דורש כמות אדירה של כושר אגירה
Currently 4 GWh; New installation in 2020 0.6 GWh; 400 GWh expected in 2045

California 2045 (100% renewable)

Daily energy supply
July 5, 2045
125

To use the surplus of solar energy

100

created during the day, 400
in California to serve the grid
(twice the current demand).

GWh

GWh of storage will be required
75

If Lithium is used to store this
extra energy, 36,000 tons of

50

Lithium will be discarded every
year by California alone.
25
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Hours of Day
Data source: CESA
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The Need

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
Fossil-based production (total minus solar)

0.5%

The Duck Curve shows the difference
between electricity demand and the
amount of solar energy that is
available throughout the day.

2012

In the early evening, solar power
generation goes down and cooling
demands rise.
This pattern occurs in every market
with significant solar adoption.
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The Need

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
Fossil-based production (total minus solar)

2.0%
The Duck Curve shows the difference
between electricity demand and the
amount of solar energy that is
available throughout the day.

2012
2013

In the early evening, solar power
generation goes down and cooling
demands rise.
This pattern occurs in every market
with significant solar adoption.
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The Need

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
Fossil-based production (total minus solar)

4.6%
The Duck Curve shows the difference
between electricity demand and the
amount of solar energy that is
available throughout the day.
In the early evening, solar power
generation goes down and cooling
demands rise.

2012

4.6%

solar penetration

2013
2014

This pattern occurs in every market
with significant solar adoption.
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The Need

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
Fossil-based production (total minus solar)

13.0%
The Duck Curve shows the difference
between electricity demand and the
amount of solar energy that is
available throughout the day.
In the early evening, solar power
generation goes down and cooling
demands rise.
This pattern occurs in every market
with significant solar adoption.

2012
2013
2014

2019
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The Need

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
Fossil-based production (total minus solar)

14.2%
The Duck Curve shows the difference
between electricity demand and the
amount of solar energy that is
available throughout the day.
In the early evening, solar power
generation goes down and cooling
demands rise.
This pattern occurs in every market
with significant solar adoption.

2012
2013
2014

2019
2020
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The Need

 משיא הצריכה40% מיזוג האוויר מהווה

Cooling demand up to 40% of summer peak load

Summer peak

Winter peak

California
https://www.eia.gov/beta/states/data/dashboard/consumption
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The Need

 הפוטנציאל הגדול ביותר להסטת ביקושים:מיזוג אויר מסחרי

Largest end-use for load shifting
Energy storage potential (2030)

Commercial A/C
500
400

End use
Pool pumps

300

Space cooling
EV level 1
EV level 2

200

HVAC
Refrigeration
Process

100

Pumping
Sector

0

Industrial
Commercial

0

2.5

5

Lawrence Berkeley National Laboratory, May 2020

7.5

Residential
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The Need

דרישות מיזוג אוויר בעליה מתמדת
“The world is facing a looming cold crunch”
International Energy Agency (OECD)

X
1996

X3
Today

X9
2050
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TECHNOLOGY

מערכות אגירת קרח מסורתיות תופסות שטחי נדל"ן יקרים
ומהוות פחות מ 0.5%-מסך כושר האגירה בעולם

THE ICEBRICK

TM

The first modular ICE energy storage cell ever

Durable, sustainable, safe and clean water-based solution

Technology

ביצועים ברמה הגבוהה ביותר

>90%

94%

>6,000

Round-trip efficiency (RTE)

Depth of discharge (DOD)

Charge/discharge cycles performed
analyzing the data
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Technology

פתרון מודולארי המתאים לכל בניין

Building’s chillers

eNvoy skid

1

2

Building’s cooling tower

3
4

Icebrick storage array
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600 kWh
Commercial system
Ribbon-cutting July 2021

מדינול
ירושלים

Technology

 תחרות מועטה, ערך מירבי:אגירה מאחורי המונה
Front of the Meter

Behind the Meter

Batteries

24

Technology

 תחרות מועטה, ערך מירבי:אגירה מאחורי המונה
Front of the Meter

Behind the Meter

Electric Vehicles
Double the Demand

Batteries
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Technology

יתרונות מובהקים מול האלטרנטיבות

Energy

Traditional ice
storage*

Lithium-ion
batteries

Thermal

Electric

40%

80%

Safe
Depth of discharge (DOD) in <5 hrs
Long-term performance (10yrs)
(40% degradation after 3,000 cycles)

Retrofit compatible in urban areas
(Behind the Meter)

Limited due to safety

Resource abundance
(water)

Recyclable
* Calmac, Baltimore
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Technology

יתרונות מובהקים מול האלטרנטיבות

Energy

Traditional ice
storage*

Lithium-ion
batteries

Thermal

Electric

40%

80%

Safe
Depth of discharge (DOD) in <5 hrs
Long-term performance (10yrs)
(40% degradation after 3,000 cycles)

Retrofit compatible in urban areas
(Behind the Meter)

Limited due to safety

Resource abundance
(water)

Recyclable
* Calmac, Baltimore

Meeting CA storage needs with Li-ion
batteries is equivalent to discarding 1.3
Million EVs every year (vs. 900,000 new cars
sold in CA every year in total)
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Technology

יתרונות מובהקים מול האלטרנטיבות

Energy

Traditional ice
storage*

Lithium-ion
batteries

Thermal

Electric

Thermal

40%

80%

94%

Safe
Depth of discharge (DOD) in <5 hrs
Long-term performance (10yrs)
(40% degradation after 3,000 cycles)

Retrofit compatible in urban areas
(Behind the Meter)

Limited due to safety

Resource abundance
(water)

(water)

Recyclable
* Calmac, Baltimore

Meeting CA storage needs with Li-ion
batteries is equivalent to discarding 1.3
Million EVs every year (vs. 900,000 new cars
sold in CA every year in total)
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Market
Technology

 העתיד של ניהול הביקושים- תחנת כוח וירטואלית
Enabling Demand
Management by Virtual
Power Plants

Smart System Management tailor
each system performance to the
specific customer energy needs

6 MWh

6 MWh

6 MWh

6 MWh

6 MWh
4 MWh

4 MWh
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Market
Technology

 העתיד של ניהול הביקושים- תחנת כוח וירטואלית
Enabling Demand
Management by Virtual
Power Plants

Smart System Management tailor
each system performance to the
specific customer energy needs

6 MWh

6 MWh

6 MWh

6 MWh

6 MWh
4 MWh

4 MWh
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Market
Technology

 העתיד של ניהול הביקושים- תחנת כוח וירטואלית
Enabling Demand
Management by Virtual
Power Plants

Smart System Management tailor
each system performance to the
specific customer energy needs

6 MWh

6 MWh

6 MWh

6 MWh

6 MWh
4 MWh

4 MWh
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MARKET

Market

 בניינים מסחריים ותעשייה:לקוחות מטרה
 מדרישות האנרגיה הן לקירור30-70%

offices

Hotels

Hospitals

Large Scale Retail

Industry

Government

Education

Data Centers
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Market

 למשק החשמל ולסביבה,תועלות ללקוחות קצה
לקוחות

פיננסים

אנרגיה נקייה

תפעולי

Opex Savings
Capex Savings
Increased lifespan of Chiller

CO2 reduction
LEED points
Recyclability

Extend solar beyond sunset
Community resilience
Cooling reliability

משק החשמל ולסביבה

הקלה בעומס

הפחתת פליטות פחמן

פחות תשתיות

Resource Adequacy
Load shifting
Backup during the worse days

Integrate more renewables (Duck Curve)
Carbon free cooling

Build fewer power plants
Non wire
More reliable grid

1 - Including performance optimization (greater saving)
2 - Such as demand programs and VPP
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Market

פוטנציאל הפחתת עלויות חשמל בבניינים מסחריים בארה"ב

14B

140,000
US commercial buildings with
chillers (owner-occupied)

123

sqf

Equivalent
Cold (ice) energy storage potential

Total floor space

$72

$9B

/kWh

Average Annual Electricity Bill Saving
per kWh installed
(currently, CA)

+

GWh

/year

Total Potential annual power bill savings
for commercial buildings

Industrial (space and process cooling)
Data Centers, Grid Services
International markets
U.S. Energy Information Agency, Department of Energy
https://www.eia.gov/consumption/commercial/reports/2012/buildstock/
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COMMERCIALIZATION

Commercialization

היעד:

להפוך בניינים מסחריים מנטל על מערכת החשמל ,לרשת של נכסי אנרגיה
)Grid-interactive Efficient Buildings (GEB

שיווק
Claim the Domain
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קידום רגולציה
תומכת לאגירה
מאחורי המונה

כלי מימון
ללקוחות

Scale-Up
תפעולי

מוצרים חדשים
ושימור הובלה
טכנולוגית

Commercialization

מודל עסקי
סוגי הסכמים
מבנה הכנסות

שירות
Opex / ESCO

ביצוע
שוק מטרה ראשוני :קליפורניה

מכירה

תשלומים חד-פעמיים
(מכירת מערכת)

הפחתת עלויות
חשמל

הכנסות חוזרות
Recurring revenue

שירות ללקוח
)שדרוגים ,תחזוקה(
שירותים לרשת
החשמל
)(VPP
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 50%-80%מהחיסכון
 15-20שנה

בניית בסיס לקוחות
• ישירות על-ידי נוסטרומו
• באמצעות שותפים )חברות הנדסה ,יצרני ציוד(

שרשרת אספקה
• ייצור רכיבים אצל קבלני משנה
• הרכבה סופית בשוק היעד (קליפורניה)Q4/2021 ,
• התקנה על-ידי קבלן משנה ,בפיקוח נוסטרומו
• שירות  after-salesעל-ידי נוסטרומו

Commercialization

לקוחות אסטרטגיים מאיצים כניסה לשוק
אלקטרה M&E

מדינול

SANDSTONE PROPERTIES

מלון הילטון ,בוורלי הילס

רשת קניונים ווסטפילד

ישראל

ישראל

קליפורניה

קליפורניה

קליפורניה

הושלמה 2019

השלמה Q3/2021

השלמה Q1/2022

השלמה Q4/2021

בחירת אתר

אתר ביטא

הסכם שירות 50%
מהחיסכון ל

הסכם שירות 50%

מהחיסכון2

-20שנה1

200 kWh
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 .1כפוף לתקופת נסיון של  12חודשים
 .2כפוף לתקופת נסיון של  36חודשים

600 kWh

900 kWh

הסכם שירות 50%
מהחיסכון ל -20שנה1

1.5 mWh

TBD

Summary

Winning the New Cold War

צורך דחוף וחיוני

יסודות חזקים
•
•
•
•

צורכי אגירה גדולים ודרישות אנרגיה גבוהות
למיזוג אוויר בשעות השיא הם מכשול
במעבר לאנרגיה מתחדשת

טכנולוגיה חדשנית וייחודית
הופכת את הבעיה לפתרון ,באמצעות אגירת
אנרגיה בחצר הלקוח (מאחורי המונה) ,מערכות
מיזוג יהיו משאב של הרשת במקום נטל
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הנהלה מנוסה
בורד ומשקיעים מוכרים
לקוחות אסטרטגיים
שותפים מובילים

תזמון נכון
•
•
•
•

ממשלות מחויבות לפתרון משבר האקלים
דרישות הקירור עולות באופן מתמיד
רשת החשמל עמוסה ומיושנת
השוק צמא לפתרונות שיאפשרו להשלים
את המעבר לאנרגיה מתחדשות

Join Us
AT MEDINOL LAUNCH EVENT

Coming Soon

Stay Cool

