
                                                                                                     
 

 אבי חנין מונה לסמנכ״ל הכספים של חברת אגירת האנרגיה נוסטרומו 

 

על מינויו של     , העוסקת באגירת וניהול ביקושי אנרגיה, מודיעה היום )ד'(נוסטרומוחברת    - (  2021בנובמבר,    3-)עשרת, ה

לתפקיד סמנכ"ל הכספים. המינוי ייכנס לתוקף כבר בינואר הקרוב. נוסטרומו, שפיתחה מערכת מבוססת תאי    אבי חנין

שנה עם מלון הילטון בוורלי הילס בקליפורניה   20-שאינם מזהמים, חתמה לאחרונה על חוזה ל IceBrickאנרגיה בשם ™

 רסה בתל אביב. מיליון דולר בבו 14-כ להתקנת המערכת וגייסה בחודש יוני האחרון

חנין מביא עימו ניסיון ניהולי רב בחברות סטרטאפים, חברות גלובליות וחברות ציבוריות ממגוון תחומים. בארבע השנים 

האחרונות כיהן חנין כמנהל הכספים של חברת מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד והוביל אותה להנפקה בבורסה  

כספים של חברת רדיאנסי אשר ביצעה מיזוג הופכי עם פוטומדקס, חברה ציבורית  בתל אביב. קודם לכן כיהן חנין כמנהל 

הנסחרת בנאסד"ק, ולאחר המיזוג היה אחראי על ניהול מערך הכספים מחוץ לארה"ב. במהלך כהונתו ברדיאנסי צמחו  

ונ׳ חיפה ובעל תואר שני  מיליון דולר. חנין בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות בא 300-מיליון דולר ל 16-המכירות השנתיות מ

   במנהל עסקים מאונ׳ תל אביב. 

 Royal Dutchלנוסטרומו פרויקטי מחקר ופיתוח עם שחקנים אסטרטגיים גדולים בשוק האנרגיה, כמו ענקית האנרגיה 

Shell  לפיתוח כלים לניהול ביקושים של מנהל הרשת(, ועם חברות הנדסה מובילות בארה"ב( , חברת החשמל בישראל 

תאי   210-ת מערכות בקליפורניה. לאחרונה החברה סיימה בהצלחה בהצלחה את תהליך ייצור מעטפת וקפסולות ללהקמ

 אגירה המיועדים להתקנה במלון הילטון בוורלי הילס. 

"אבי מביא לנוסטרומו שילוב יוצא דופן של יכולות, ניסיון עשיר והצלחות בחברות גלובליות   יורם אשרי, מנכ"ל נוסטרמו:

לניהולוציב מערך הכספים     וריות, בעלות טכנולוגיות פורצות דרך וצמיחה המהירה. הניסיון והידע הרב של אבי יתרמו 

 והפיננסים של נוסטרומו תוך מימוש התוכניות שלנו להיות שחקן בולט בשוק אגירת אנרגיה העולמית."

ת שמוביל את השלב הבא באגירת אנרגיה  ""אני נרגש להצטרף לצוו  אבי חנין, סמנכ"ל הכספים הנכנס של נוסטרומו: 

בשנת   הראשונים  הפרוייקטים  את  לראות  מצפה  אני  ומלונאות.  מסחר  משרדים,  של    2022לבנייני  הדרך  את  שיסללו 

מובילה, מהפכה   שנוסטרומו  עידן הקרח  של  במהפכה  לקחת חלק  גדולה  זכות  מרגיש  אני  מהירה.  לצמיחה  נוסטרומו 

 רוק יותר עם פחות תחנות כוח מזהמות." שתגרום לכולנו לחיות בעולם י

 


