
 

 

 
 נוסטרומו אנרגיה לימיטד

 להלן: ("החברה")
 

 31.1.2022תאריך: 
 לכבוד      לכבוד 

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

 מזכר הבנות אסטרטגי עם יצרנית הצ'ילרים הקנדית סמארדטהנדון: 

המלאה של החברה חתמה נוסטרומו בע"מ, חברת בת בבעלותה  30.1.2022החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

"), סמארדט(" Smardt Chiller Group, Inc"), על מזכר הבנות אסטרטגי עם יצרנית הצ'ילרים הקנדית נוסטרומו("

  )."מזכר ההבנותמסחרי ("-לשיתוף פעולה טכנולוגי

ה חברת סמארדט מייצרת ומשווקת מערכות מיזוג אוויר מסחרי, לרבות צ'ילרים מהיעילים ביותר בעולם, ולאחרונ

יעילים במיוחד והראשונים בעולם שהינם (בעלי ציר מגנטי נטול שמן),  TTHהשיקה סדרת צ׳ילרים חדשה בשם 

 ם לטעינת מערכות אגירת אנרגיה של החברה. יבטכנולוגיה זו בהספקים הרלוונטי

ת יעילות במסגרת מזכר ההבנות, ישתפו הצדדים פעולה בהתאמת הצ'ילר של סמארדט למערכת נוסטרומו, שהיא בעל

, IceBrick™-בזכות תאי האגירה המודולרים שלה בטכנולוגיית ה 90%) גבוהה של round trip efficiencyמחזור (

, 100%הניתנים להתקנה ברוב הבניינים המסחריים. מטרת שיתוף הפעולה הטכנולוגי הוא להגיע ליעילות מחזור של 

ווה פריצת דרך בתחום, הואיל ואין כיום מערכת אגירת אנרגיה כלומר ניצול אנרגטי מלא, אשר למיטב ידיעת החברה תה

 מסחרית בעלת יעילות מחזור כזאת. 

במסגרת שיתוף הפעולה המסחרי, כל אחד מהצדדים יקדם את מכירות המערכת המשולבת בערוצי ההפצה שלו, וכן ימליץ 

למעט אם קיימות נסיבות שבהן לא ניתן ה, היכן שהם מתאימים, יללקוחותיו באופן בלעדי על מוצריה של החברה השני

פי צרכי הלקוח. כמו כן, סמארדט תספק לנוסטרומו את הצי'לר במחיר המיטיב ביותר -יהיה לעשות זאת, בין היתר על

ואת מערכת הבקרה ™ IceBrick -שניתן למפיציה סמארדט, ונוסטרומו תספק לסמארדט את רכיבי המערכת (תאי ה

 מערכת האגירה) במחיר המיטיב ביותר הניתן למפיציה של נוסטרומו. והתמיכה (מבוססת ענן) של 

, מהווה 100%ו/או הגעה ליעילות מחזור של  שיתוף הפעולה בין נוסטרומו לבין סמארדטהצלחת האמור לעיל בקשר עם 

ה נכון , אשר מבוסס על מידע המצוי בידי החבר1968-"מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

למועד זה, על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

הגעה שיתוף הפעולה ו/או הצלחתו של בשליטתה של החברה, ואין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח את 

 .100%ליעילות מחזור של 

 
 

 
 בברכה,

 
 נרגיה לימיטדנוסטרומו א

 באמצעות: יורם אשרי, מנכ"ל
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