
 

                                                                                              

  

מכ"ל שיוביל את החברה לקראת צמיחה משמעותית  מודיעה על גיוסוסטרומו 

מהל שיא ו ימוה לתפקידון -של פעילות החברה בשוק האמריקאי. ירון בן

 CTO -טכולוגיות ראשי

 

המתמחה בשיווק ופרסום באיטרט,  חברה בעלת פעילות גלובלית, ,סומוטו ,2021 בפברואר 21, תל אביב

וסטרומו חתמה ולאחר תהליך איתור ממושך,  וסטרומובהתאם לתכיות חברת  מודיעה כי בוידאו ובמובייל

אל השלב הבא של התרחבות משמעותית  הלהוביללשמש כמכ"ל וסטרומו ויורם אשרי,  מר עם הסכםעל 

 ובשווקי יעד וספים. , ארצות הבריתילות החברה בקליפוריהבפע

, עוסקת בפיתוח, התקה ותפעול של מערכות אגירת ארגיה לבייים מסחריים 2017וסטרומו, שהוקמה בשת 

היכן  ,תעשיה וצרכים וספים של מיזוג אוויר מסחרימבי חוות שרתים), ו(כגון משרדים, קיוים, בתי חולים 

. מערכת וסטרומו מבוססת על תאי בחסרוות מהותיים , להערכתה,שפתרוות אגירת ארגיה הקיימים לוקים

המכילים מים ומאפשרים המרה ואגירה של ארגיה חשמלית לארגית קור באופן  ,IceBrick ארגיה ייחודיים

הדגמה מסחרית בישראל ולאור שים,  - 4קי, בטוח וללא כל השלכה שלילית על הסביבה. לאחר פיתוח שארך כ

והקמת מערכות מסחריות וספות בישראל של מוצריה תחילת המסחור בהבשלת הטכולוגיה, וסטרומו מצאת 

 2019אגירת ארגיה (לרשת החשמל) עמד בשת  של מערכותהעולמי מחזור המכירות השתי וקליפוריה השה. 

 LUXחברת המחקר תוי פי -(על 2035מיליארד דולר עד  111 -כל לצמוח, וצפוי רמיליארד דול 9.1 -על כ

 ).1המתמחה בתחום

, את יורם אשרי מיתהבהתאם לתכיות החברה, לאור הפוטציאל העצום והטכולוגיה שהבשילה, וסטרומו 

 . 2021. יורם עתיד להתחיל את עבודתו במאי החברה כמכ"ל

ון המכ"ל הוכחי ומייסד החברה, יתרכז בהובלה -בןירון עם הצטרפותו של יורם כמכ"ל וסטרומו, 

הטכולוגית ופיתוח המוצרים של החברה ומימוש חזון החברה להפוך לשחקית מובילה בשוק אגירת הארגיה 

 העולמי. ירון יכהן כשיא החברה והמהל הטכולוגי הראשי שלה.

, בהן מילא בהצלחה מגוון ופרטיותציבוריות  שות יסיון בתפקידי יהול בכירים בחברות 20ליורם אשרי מעל 

תפקידי מפתח, החל משלבי הפיתוח, דרך השקות מוצרים וצמיחה מהירה בשווקים גלובלים, שיתופי פעולה 

  לאומית.-ידי חברה רב-אסטרטגים עם חברות מובילות, הפקות ציבוריות בבורסות שוות ורכישה על
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, מפתחת גלולת הוידאו )Given Imaging( עסקי של גיוון אימג'יגהיה סמכ"ל פיתוח  2006-2000בשים 

כיום ), Covidien(ורכשה בידי קובידיין  2001-סדרים בדרכי העיכול, שהופקה באסדק ב-הבלעת לאבחון אי

  , תחת )Aposense( מוה לתפקיד מכ"ל אפוסס 2013-2007בכמיליארד דולר. בשים  ),Medtronic( מדטרויק

, )EndoChoice( כיהן כשיא הבילאומי של חברת אדוצ'ויס 2017-2013היו"ר דאז אלי הורביץ ז"ל, ובשים 

ועד היום מכהן  2017 -מהחל ידי בוסטון סייטיפיק שה לאחר מכן. -ורכשה על NYSE -ב 2015 -ב שהופקה

, אשר תחת יהולו קיבלה תוך טכולוגייה אטימיקרוביאלית-מר אשרי כמכ"ל וביו, מובילה בתחום ו

וכסה לשיתופי פעולה עם חברות מובילות בעולם. מר אשרי בעל תארים ראשוים  FDAכשתיים ארבע אישורי 

אביב, ולפי כיסתו לתעשייה היה עו"ד ושותף במשרד -במשפטים ובכלכלה (בהצטייות) מאויברסיטת תל

 יאיר.-היועץ המשפטי לממשלה, השופט (בדימוס) מיכאל בן הדין צלרמאיר פילוסוף, לאחר התמחות אצל-עורכי

"וסטרומו היא חברה עם טכולוגיה מוכחת. האתגר הבא העומד לפיו הוא צמיחה משמעותית בפעילות 

, ון, מייסד ומכ"ל וסטרומו-ירון בןהכוללת אתגרים לוגיסטיים וביצועיים מהמעלה הראשוה״ אמר 

למצוא את דרכה ללב תעשיית אגירת הארגיה, כיוון שהיא קייה, בטוחה  "הטכולוגיה שפיתחו חייבת

ומבשרת איתה עתיד קי באמת. יורם הוא ללא ספק האדם הכון לחבור אליו בשלב המרגש הזה. זאת רק 

 ההתחלה של המסע המשותף שלו"

דשים, באמצעות וסטרומו יצרה הזדמות דירה בגודלה בתחום אגירת ארגיה והמעבר למקורות מתח"

טכולוגיית מהפכית, יעילה, בטוחה וקיה לחלוטין, שפותחה כדי לתת מעה לכרבע מביקושי החשמל בשעות 

. "אי גאה ומודה לדירקטוריון אשרייורם אמר אויר" -ידי אגירת ארגית קור למערכות מיזוג-השיא, על

 למימוש הפוטציאל האדיר שלה."ולמייסדים שבחרו בי כמכ"ל הבא, לחבור אליהם בהובלת החברה 

 

מובהר, כי אין וודאות כי העסקה לרכישת וסטרומו על ידי סומוטו תושלם, וכי המידע, התחזיות וההערכות 

והמידע כאמור עשוי  1968-לעיל הים בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, התשכ"ח

 להשתות ו/או לא להתממש.

 


