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  הזמנה או החברה של ערך ניירות של מכירה או לרכישה הצעה כלשהו באופן מהווה ואינה("החברה") מ"בע נוסטרומו ידי על הוכנה זו מצגת•
.בלבד מידע למסירת מיועדת והיא כאמור הצעות לקבלת

 החברה פעילות של מלאה תמונה לקבל מנת ועל בלבד תמצית הינו שלה המוחזקות והחברות החברה פעילות לניתוח הקשור בכל במצגת האמור•
 באמצעות המדווחים הכספיים ובדוחותיה הדירקטוריון בדוחות,החברה של,השוטפים בדיווחיה לעיין יש,החברה מתמודדת עימם הסיכונים ושל

 הנכללים נתונים ישנם אולם,חדש מידע אינו הפומבי למידע דומה מידע הינו זו במצגת הנכלל המידע.("הפומבי המידע") א"המגנ של ההפצה אתר
.הפומבי למידע תחליף מהווה אינו זו במצגת המוצג המידע.שונה בעריכה או/ו באופן המוצגים,במצגת

  ייזומם,הכנסות תחזית,החברה בשליטת ואינה וודאית אינה שהתממשותם עתידיים לאירועים המתייחסים נתונים,אומדנים,הערכות,תחזיות•
 כהגדרתו,עתיד פני צופה מידע הינם,עתידיות מסחריות תוכניות לרבות החברה של אחרות ותוכניות פ"מו תוכניות וכן פרויקטים של והקמתם

 או/ו העבר ניסיון פי על,לב בתום נעשתה אשר החברה של הסובייקטיבית הערכתה על רק מבוסס כמתואר ומידע,ערך ניירות בחוק'א32 בסעיף
 ונתונים עובדות על וכן שלה המוחזקות והחברות החברה עסקי של הנוכחי למצב בנוגע ונתונים עובדות בסיס על,החברה שצברה המקצועי הידע

.זו מצגת הכנת במועד לחברה שידועים כפי והכל,אחרים ממקורות החברה ידי על שנאספו כלכליים מאקרו

 המוחזקות והחברות החברה פעילות את המאפיינים הסיכון מגורמי,היתר בין,תושפע עתיד פני הצופה המידע של התממשותו אי או התממשותו•
  מהאמור מהותי באופן שונות להיות עלולות,החברה של הפעילות תוצאות כן ועל,והגיאופוליטית הכלכלית בסביבה מההתפתחויות וכן,שלה

.זו במצגת

עתיד פני צופה ומידע זאת מצגת לענין הבהרה
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יום סדר

החברה על ריענון

כספיים חות"דו סקירת

טכנולוגים עדכונים
המערכת ביצועי הצגת- מדינול מערכת הפעלת●
(VPP) וירטואלית כוח לתחנת תשתית ממשק- החשמל חברת עם פ"שת●
Shell פרויקט●

עסקית תוכניות עדכון
מכירות לתחילת היערכות●
הקצה ללקוחות כלכלי ומודל תמריצים●
אחרונים אירועים●
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California 2045 (100% renewable)Daily energy supply
July 5, 2045
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Data source: CESA

To use the surplus of solar energy 

created during the day, 400 

GWh of storage will be required 

in California to serve the grid 

(twice the current demand).

If Lithium is used to store this 

extra energy, 36,000 tons of 

Lithium will be discarded every 

year by California alone.

Currently 4 GWh; New installation in 2020 0.6 GWh; 400 GWh expected in 2045

אגירה כושר של אדירה כמות דורש מתחדשת לאנרגיה המעבר

400GWh
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Cooling demand up to 40% of summer peak load

California

Summer peak

Winter peak

וגוברים הולכים והביקושים ,הצריכה משיא 40% מהווה כבר האוויר מיזוג
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$9B
U.S. Serviceable market (partial)

מערכתבאמצעותשנתיחשמלעלויותחיסכוןפוטנציאל
מסחרייםבניינים ,נוסטרומו ( הבעליםבשימוש "בארה ( בלבדב

66

במהירות וצומח גדול :אנרגיה אגירת שוק

X11
US growth in annual storage installations

שנתיתאגירההתקנתהיקף ב"ארה ,

33,000 mWh

2,800 mWh
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Global Energy Storage Market Forecast (Lux, 2019) 

$112B
Total addressable market

2035 גלובלי שנתיות מכירות ,אגירה מערכות

Wood Mackenzie, Power and Renewables

יעד לקוחות
ותעשייה שרתים חוות ,מסחריים בניינים

מוגבלת תחרות

:כולל אינו האומדן
שרתים וחוות תעשייה

(הבעלים אינם דיירים) מושכרים בניינים
החשמל לרשת משירותים הכנסות

קליפורניה במדינת קיימים תעריפים על מבוסס



Market

ב"בארה מסחריים בבניינים חשמל עלויות הפחתת פוטנציאל
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Total floor space

140,000 14B sqf 123 GWh

$72/kWh $9B/year

Equivalent
Cold (ice) energy storage potential

Total Potential annual power bill savings 
for commercial buildings

Average Annual Electricity Bill Saving
per kWh installed

(currently, CA)

Industrial (space and process cooling)
Tenants occupied, Data Centers, 

Grid Services & International markets

US commercial buildings with 
chillers, owner-occupied

U.S. Energy Information Agency, Department of Energy 

https://www.eia.gov/consumption/commercial/reports/2012/buildstock/



TECHNOLOGY
UPDATES



מדינול
ירושלים

500 kWh

Commercial system

Ribbon-cutting July 2021
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6 MWh

4 MWh

6 MWh

6 MWh
6 MWh

6 MWh

4 MWh
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Technology

הביקושים ניהול של העתיד- וירטואלית כוח לתחנת תשתית :י"חח עם פ"שת
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94% 
Depth of discharge (DOD)

ביותר הגבוהה ברמה ביצועים

>90%
Round-trip efficiency (RTE)

~6,600
Charge/discharge cycles performed 

analyzing the data
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זניח אובדן תוך שנים 20 במשך פריקה/טעינה לבצע המערכת יכולת על מעיד הניסוי



Technology

550 kW

אגירה ללא :1 בוחן מקרה
1000kW ביקוש שיא

קו״ט לכל $30 :הספק תעריף
$30,000 :חודשי חיוב

יציבה פריקה :2 בוחן מקרה
650kW חדש ביקוש שיא

350kW :הפחתה
קו״ט לכל $30 :הספק תעריף
$10,050 :לחודש חיסכון

 פריקה :3 בוחן מקרה
חכמה/דינמית

450kW חדש ביקוש שיא
550kW :הפחתה
קו״ט לכל $30 :הספק תעריף
$16,500 :לחודש חיסכון

  חלון
  הזמנים

 של
  תעריפי

השיא

;

1

3

2

:ללקוח חיסכון יצירת

  לעומת יציבות פריקות
דינאמיות

  לקוח של תעריפים מבנה על מבוסס
לס'אנג לוס באזור



COMMERCIALIZATION



Commercialization

מדינול

ישראל

Q3/2021 הושלמה

 50% שירות הסכם
1שנה- 20ל מהחיסכון

18

לשוק כניסה מאיצים אסטרטגיים לקוחות

 M&E אלקטרה

ישראל

2019 הושלמה

ביטא אתר 

200 kWh500 kWh

SANDSTONE PROPERTIES

קליפורניה

Q1/2022 השלמה

2מהחיסכון50 % שירות הסכם

900 kWh

הילס בוורלי ,הילטון מלון

קליפורניה

Q1/2022 השלמה

 50% שירות הסכם
1שנה- 20ל מהחיסכון

1.5 mWh

ווסטפילד קניונים רשת

קליפורניה

אתר בחירת

>2 mWh

חודשים  12 של נסיון לתקופת כפוף .1
אחרים לפרויקטים לעדיפות כפוף ז"לו ,חודשים  36 של נסיון לתקופת כפוף .2
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1/2022 ברבעון ב"בארה חוזים סגירת לתחילת היערכות

קליפורניה :ראשון שוק

הילס בוורלי בהילטון ראשי תצוגה אולם + הדגמה אתר השלמת●

(LA באזור הרכבה כולל) אספקה שרשרת השלמת●

פיקוח/ניהול צוות והקמת התקנות לביצוע מקומיות הנדסה חברות עם התקשרות●

מסחריים ותנאים מכירה מודל גיבוש●

ותנאיהם תמריצים עדכון/מיפוי●

('וכו תקשורת) השקה טרום שיווק פעילות●

(שותפים ודרך ישירה) המכירה ערוצי הקמת●

הוואי ,יורק-ניו :הבאים שווקים בחינת
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אנרגיה לאגירת תמריצים

קליפורניה
1SGIP (Self Generation Incentive Program)

2.      https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1684?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H.R.1684%22%5D%7D&s=3&r=1

(פדרלי) ב"ארה
ITC (Income Tax Credit)

צמודה אגירה + מתחדשת אנרגיה ייצור במתקני השקעות על(2023-מ 21%) 26% בשיעור מס זיכוי●

(2באוקטובר לדיון) המפלגות שתי בתמיכת ,Standalone אגירה למתקני גם הזיכוי להרחבת מונחת חוק הצעת●

1. https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/self-generation-incentive-
program#:~:text=The%20CPUC's%20Self%2DGeneration%20Incentive,side%20of%20the%20utility%20meter

(Distributed Energy Resources, DER) המונה-מאחורי / מבוזרים אנרגיה מתקני סבסוד תוכנית●

עדיפות בעלי במקומות ש"לקוט $1,000 ועד ,אגירה כושר ש"לקוט $350-300 של בסיסי מענק●

שתוארך צפוי ,2024 עד בתוקף התוכנית●

החישוב שיטת על בקליפורניה (Utilities) החשמל חברות עם בדיונים●
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קצה לקוחות עם להתקשרות מודלים

ש"קוט 2,000 למערכת | נוסטרומו הכנסות

$2,000,000-כ ללקוח ברוטו מחיר מכירה

ועמלות התקנה עלויות פחות

(recurring revenue) המערכת הכנסות ומיקסום ניהול

Energy as a Service (EaaS)
Energy Saving Contract (ESCO)

שירות

מהחיסכון 80%-50%

(חיצוני מימון) המערכת עבור חלקי תשלום או תשלום ללא

למשלם המערכת עלות את יקטינו)ITC) SGIP, ()1 התמריצים

שתעבור ודאות שאין בחקיקה עדין תלויים או/ו הרלוונטים הגופים בהחלטות לשינוי ונתונים בקליפורניה עכשווים נתונים על מבוססים החיסכון ואומדני התמריצים .1

 2,000 של למערכת
(2mWh) ש"קוט

 ש"קוט 1-ל
אגירה כושר

קצה לקוח מודל

$2,000,000 $1,000 קצה ללקוח מטרה מחיר

$700,000 $350 SGIP)1( :תמריצים פחות

$338,000 $169 ITC)1(

$962,000 $481 נטו עלות

$6,000 $3 שנתית תחזוקה

$144,000 $75 ($70-$90) 1 שנה נטו שנתי חסכון

$194,000 $100 ($100-$120) 5 שנה

$3,755,000 $1,878 (שנה 20) מצטבר חסכון

$1,340,000 $671 NPV (עלויות בניכוי)

15.7% IRR

שנים 5.6 השקעה החזר
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Eco System -אוגוסט-מאי התפתחויות

Grid Interactive Efficient BuildingsNational Roadmap for Department of Energy: S. U.)1(:2021 מאי●

העולם ברחבי ושיטפונות חום בגלי הרוגים מאות ,חום שיאי נשברו :2021 יוני●

אקלים שינוי על) (IPCC ם"האו של ממשלתי-הבין הפאנל של חמור ח"דו2021:)2( באוגוסט 9●

מתחדשת אנרגיה לתשתיות מיליארד$ 73 כולל ,בסנאט אושר האמריקאי) (Infrastructure Bill התשתיות חוק ,2021:)3(באוגוסט 10●

-2023מ החל חדש בניין בכל אנרגיה אגירת לכלול המלצה מוציאהCalifornia Energy Commission )4(:2021 אוגוסט 19●

פחמן פליטות על מס ההסדרים חוק2021:)5( באוגוסט , 2ישראל●

1. https://gebroadmap.lbl.gov/A%20National%20Roadmap%20for%20GEBs-20210712.pdf

2. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001381023

3. https://www.nytimes.com/2021/08/10/us/politics/infrastructure-bill-passes.html

4. https://www.energystoragejournal.com/golden-state-approves-energy-code-for-all-new-buildings/?wp-
linkindex=4&utm_campaign=Energy_Storage_Journal_Bulletin_No_103&utm_content=energystoragejournal-
magazine.com&utm_medium=email&utm_source=Batteries_International

5. https://www.themarker.com/dynamo/.premium-1.10070172



?העולם הולך לאן

מציאות מול תחזית- הגלובאלית בהתחממות מגמות
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2020 ב בפועל

- 2050 ל תחזית   בשנה ימים 39

89
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גלובלית בהתחממות במאבק הכרחי כלי– נקייה אגירה טכנולוגיית

  כדי מתחדשות לאנרגיות מעבר

  מותנה גלובלית התחממות לעצור

אנרגיה אגירתב

 קיימא-ברי אגירה פתרונות בשוק אין

(sustainable)לענות היכולים 

הדרושים הגודל בסדרי לצורך

  הבעיה את הפכה נוסטרומו

  קור אנרגיית אספקת :לפתרון

  הנאגרת אנרגיית באמצעות

בעולם מסוגה המתקדמת במערכת

  40%עד מהווים קירור צרכי

 בזמן לחשמל הביקוש מסך

 ,(21:00-ל 16:00 בין) השיא

שוקעת השמש כאשר
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