
 

 

 
 נוסטרומו אנרגיה לימיטד

 להלן: ("החברה")
 

 
 31.5.2022תאריך: 

 
 לכבוד      לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  רשות ניירות ערך
  

 
 ואט שעה במרכזי נתונים (חוות שרתים)-מגה 1-זכייה במענק להקמת מערכת אגירת אנרגיה של כהנדון: 

קיבלה הודעה על זכייתה במענק של רשות החדשנות תחת מסלול מס'  30.5.2022החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

, שהינו מסלול בשיתוף רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה, לפרויקט "דה קרבוניזציה של מרכזי נתונים 2

  "). המענקמיליוני ש"ח (" 1.26באמצעות מערכות אגירת אנרגית קור", בסך כולל של 

") לצרכי הקטנת טביעת מרכז הנתוניםמגה וואט שעה למרכז נתונים (" 1-של כ המענק יינתן לצורך הקמת מערכת

הרגל הפחמנית בשגרה ובחירום, הקטנת עלויות החשמל ומתן גיבוי למערכות הקירור באמצעות מערכת לאגירת 

 -כ "). זהות מרכז הנתונים טרם נקבעה ותיקבע בהמשך. יצוין כי המענק צפוי להוות שיעור שלהפרויקטקור ("

ש"ח. יתרת העלות תמומן בהתאם  מיליון 2.5-מעלות הפרויקט, שעלותו הכוללת צפויה לעמוד על סך של כ 50%

הבעלים או המפעיל של מרכז  -לתנאים שעתידים להיקבע במסגרת הסכם מסחרי בין החברה והלקוח (דהיינו 

ימת ההסכם עם הלקוח, כאשר חודשים ממועד חת 6-הנתונים שיבחר). הליך התקנת המערכת עתיד להימשך כ

  החברה במגעים מתקדמים עם לקוח פוטנציאלי, ותעדכן כאשר ההסכם עמו ייחתם. 

ככל שייווצר קניין רוחני חדש במסגרת הפרויקט והחברה תמסחר אותו, החברה תשלם למדינה תמלוגים בשיעורים 

, עד לגובה סכום המימון, 1984-לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"דהקבועים בחוק 

יצוין כי קבלת המענק מותנית בחתימת חוזה עם החברה המפעילה את  בתוספת ריבית חשכ"ל והפרשי הצמדה.

 מרכז הנתונים שייבחר, חתימה על הסכם מחייב עם רשות החדשנות וביצוע הפרויקט בפועל. 

ובעל דרישות אנרגיה גבוהות. צמצום פליטות מרכזי נתונים (או חוות שרתים) מהווים מגזר שצומח במהירות 

הפחמן של מרכזי הנתונים נמצא בעדיפות גבוה של החברות המפעילות אותם. מערכות הקירור בחוות שרתים 

חייבות גיבוי. ר שאמכלל האנרגיה של המתקן, וגם מהוות מערכות קריטיות לתפעול המתקן  30-40% -צורכות כ

להבטחת אספקת חשמל, אולם אלה אינם יעילים כנגד תקלה במערכת הקירור  מרכזים רבים מתקינים גנרטורים

, עצמה. המערכת של החברה יכולה לגבות מערכות אלה באמצעות אגירת אנרגיה ובצורה בטוחה ונקייה לחלוטין

באמצעות הסטת ביקושי חשמל לקירור ואת הצורך לגבות אותם בגנרטורים  וכן להקטין את פליטות הפחמן שלהן

 מונעים בדלקים מזהמים.ה

. מובהר כי נכון למועד דוח 1968 -האמור לעיל כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

מידי זה, אין כל וודאות כי ייחתם ההסכם עם הלקוח, כי המענק ישולם בפועל לחברה וכי ביצוע הפרויקט יושלם, 

 קם אינה בשליטתה של החברה.וכל אלה תלויים בגורמים שונים, אשר חל

 
 

 בברכה,
 

 נוסטרומו אנרגיה לימיטד
 באמצעות: יורם אשרי, מנכ"ל
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