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הבהרה.
לענין מצגת זאת ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו הוכנה על ידי נוסטרומו אנרגיה לימיטד ("החברה") ואינה מהווה באופן כלשהו הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת 

הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד.

•האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה והחברות המוחזקות שלה הינו תמצית בלבד ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים 

עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחיה השוטפים,של החברה, בדוחות הדירקטוריון ובדוחותיה הכספיים המדווחים באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א 

("המידע הפומבי"). המידע הנכלל במצגת זו הינו מידע דומה למידע הפומבי אינו מידע חדש, אולם ישנם נתונים הנכללים במצגת, המוצגים באופן ו/או בעריכה 

שונה. המידע המוצג במצגת זו אינו מהווה תחליף למידע הפומבי.

•תחזיות, הערכות, אומדנים, נתונים המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה, תחזית הכנסות, ייזומם והקמתם של 

פרויקטים וכן תוכניות מו"פ ותוכניות אחרות של החברה לרבות תוכניות מסחריות עתידיות, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בסעיף 32א' בחוק ניירות ערך, 

ומידע כמתואר מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה אשר נעשתה בתום לב, על פי ניסיון העבר ו/או הידע המקצועי שצברה החברה, על בסיס 

עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי החברה והחברות המוחזקות שלה וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים שנאספו על ידי החברה ממקורות אחרים, 

והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו.

•התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה והחברות המוחזקות שלה, וכן 

מההתפתחויות בסביבה הכלכלית והגיאופוליטית, ועל כן תוצאות הפעילות של החברה, עלולות להיות שונות באופן מהותי מהאמור במצגת זו.
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לשעבר מנורה 
מבטחים אנרגיה

חברה המתמחה בייצור, שיווק ומכירה של מערכות 
מתקדמות לאגירה אנרגיה בצד הלקוח

שנת הקמה: 2017
הפיכה לחברה ציבורית: יוני 2021 

שוק היעד הנוכחי: ארה"ב (קליפורניה)
עובדים: 30+, בישראל ובקליפורניה

משקיעים עיקריים:

נוסטרומו.
חלוצה עולמית באגירת אנרגיה בבניינים 

החזון

(Exelon יו"ר) משפחת בן נון  .  יהודית וקובי ריכטר  .  רמי אונגר  .  מאיו שאטוק

להפוך בניינים 
לנכסי אגירה 

מניבים ולתמוך 
במעבר לאנרגיות 

מתחדשות

מסחר באנרגיה

שנת הקמה: 2017
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ירון בן נון
מייסד 

יורם אשרי
מנכ"ל

אורי אשר
סמנכ"ל בכיר הנדסה ותפעול

ישי זמוש
סמנכ"ל שרשרת אספקה

אבי חנין
סמנכ"ל כספים 

בועז אור
מנהל מסחרי ראשי 

מרים בן נון*
סמנכ"לית שיווק

שרון גרין
סמנכ"ל פיתוח תוכנה

הנהלה בעלת ניסיון וידע רב בתחום האנרגיה ובהובלת חברות טכנולוגיה גלובליות

* אין קשר משפחתי למשפחת המייסד

דאג פופינברגר
מנהל פעילות מסחרית

חוף מערבי



אתגרי שוק האנרגיה
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אתגרי שוק האנרגיה



מיליארד השקעה גלובלית עד 2030
Bloomberg NEF

שוק האגירה צפוי לגדול לממדי ענקאתגרי המעבר לאנרגיות מתחדשות

בטריות ליתיום-יון אינן הפתרון

לא בטוחות  .  קשות למחזור

אי-יציבות מחירים ושרשרת אספקה

תחרות חזקה מצד יצרניות רכבים חשמליים 

אחראים ל-74% מצריכת החשמל

מלחמת רוסיה-
אוקראינה

משבר האנרגיה 
באירופה

$262

גורמים מאיצים

אין פתרונות אגירה בבניינים

חוסר בתשתיות רשת החשמל

חסרה קיבולת להטענת רכבים חשמליים בבניינים
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ייצור חשמל ואגירה בצד היצרן
לפני המונה

ביקוש לחשמל ואגירה בצד הצרכן
מאחורי המונה

סוללות
ליתיום

שדות
סולאריים

טורבינות
רוח

תחנות
כח

רשת הולכה
וחלוקה

קליטת אנרגיה מתחדשתקליטת אנרגיה מתחדשת

הורדת ביקושים בשעות שיא (הקלה בעומס על הרשת)

פינוי קיבולת חשמל לטובת טעינת רכבים

חיסכון בבניית תשתיות

האתגר: להגדיל את אספקת האנרגיה למרחבים האורבניים בשעות השיא 



COOLING GLOBAL WARMINGCOOLING GLOBAL WARMING

בניינים אחראים ל…

74%40%
מפליטות הפחמןמצריכת החשמל

מיזוג אוויר אחראי ל..

~50%
מסך הביקוש לחשמל 

בבניינים בשיא

40%-50%
מסך העומס על רשת החשמל 

בשעות שיא

האתגר: למצוא פתרון לצרכן האנרגיה הגדול ביותר ברשת החשמל בשעות השיא
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X9X3
1996 Today 2050

“The world is facing a looming cold crunch”
International Energy Agency (OECD)

X

צריכת אנרגיה למיזוג אוויר בעלייה מתמדת

כל 30 שנה שוק המיזוג צומח פי 3



IceBrick
מהפכה בתחום אגירת האנרגיה

02
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צ'ילרים 
מקררים 

את מי-
המיזוג 

של הבנין

מערכת ניהול 
ובקרה מקומית

Ice Brick - תאי אגירה

צנרת מים עוקפת צ'ילרים
קירור המים על-ידי מערכת נוסטרומו

מחליף חום
מים ℃7 לבנין

מים ℃12 חוזרים
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מדינול - ביצועי יעילות מחזור תרמית של כ 90% 



13

עומק פריקה
בחלון הזמן של 

ביקושי שיא 
(21:00-16:00)

יעילות מחזור
תכנון הנדסי חדשני 

וחומרים ייחודיים
פרויקט ניסוי עם 

90% 94% 1%
כשל אחרי 6,600 מחזורים תרמיים 

ו-300,000 מחזורים מכאניים
שקול ל-25-20 שנים של פעולה

מערכת נוסטרומו - ביצועים ברמה הגבוהה ביותר

9
משפחות פטנט
1 אושר (ארה"ב)

הגשות ב-6 מדינות 
והאיחוד האירופי
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מערכת ה-IceBrick מאפשרת לצרכן לקנות חשמל בזול

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

עלות קוט"ש <50% מהשיא*

שיא מחיר החשמל
$

(demand charges) בקליפורניה, כולל עלות זמינות *
שעות היממה
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

עלות קוט"ש <50% מהשיא* קנה כאן!

שיא מחיר החשמל

אגירה

CO2

(demand charges) בקליפורניה, כולל עלות זמינות *

$

מערכת ה-IceBrick מאפשרת לצרכן לקנות חשמל בזול ולהפחית פליטות גזי חממה

שעות היממה
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השימוש הגובר ברכבים חשמליים דורש הספק חשמל אדיר בבניינים לצורכי טעינה. 
מערכת נוסטרומו יכולה לאפס את צריכות החשמל בשעות השיא לטובת טעינת רכבים 

חשמליים.

חוסך את הצורך 
בהגדלת תשתיות 

חשמל אזורית ולבניין

בשעות השיאבניין משרדים בן 20 קומות צורך
1000kW קומות20

לאורך 4 שעות שיא
2000kW

כ- 40% מהחניות  בבניין
100

מתוך זה למיזוג אויר
500kW

רכבים

מערכת ה-IceBrick מאפשרת טעינת מספר רב של רכבים חשמליים

בניין משרדים בן 20 קומות צורך



Market

6 MWh

4 MWh

6 MWh

6 MWh
6 MWh

6 MWh

4 MWh
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A National Roadmap 
for Grid-Interactive 
Efficient Buildings

עתיד ניהול ביקושי האנרגיה: 
מערכות ה-IceBrick בבניינים יחליפו תחנות כוח מזהמות בשעות השיא

ממשק לחברת החשמל
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 מערכת ה-IceBrick - יתרונות לצרכן, לרשת החשמל ולסביבה

לצרכן

חיסכון בעלויות חשמל

הפחתת פליטות פחמן ודירוג ESG / ירוק לבנין 

הגדלת קיבולת לטעינת רכבים חשמליים

גיבוי למערכת מיזוג שהינה מערכת קריטית 

לסביבה

לרשת החשמל

הקלה בעומסים בשעות השיא למניעת הפסקות חשמל

ניהול ביקושים מרכזי

חיסכון בתשתיות הולכה וחלוקה

האצת חדירה של אנרגיות מתחדשות

מערכת ממוצעת יכולה להפחית כ-200 טון CO2 בשנה 

מערכת בטוחה, נקייה לסביבה וניתנת למיחזור מלא
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הבעיה המרכזית של השוק: אין פתרונות אפקטיביים וירוקים לאגירת אנרגיה

סוללות ליתיום בקיבולת גדולה
אורך חיים מירבי 10 שנים

קושי במיחזור
בעיית מחירים ושרשרת אספקה

אנרגיה קינטית
אנרגיה פוטנציאלית מבוססת כבידה

תלויה בטופוגרפיה ייחודית (אגירה שאובה במים)
או מתקני ענק (טכנולוגיה נסיונית)

אוויר דחוס
אנרגיה של לחץ אוויר

מיכלי אוויר ענקים

סוללת ליתיום
לבתים פרטיים בקיבולת נמוכה (15> קוט"ש)

חדירה שולית לבניינים מסחריים בשל בעיית בטיחות אש
אורך חיים מירבי 10 שנים

אנרגיה תרמית (קור) מסורתית
מיכלי ענק, משקל גבוה

לא מתאים לבניינים קיימים
תופסים שטח נדל"ן יקר

בצד הלקוח (מאחורי המונה) בצד הייצור (לפני המונה)



המודל העסקי

03
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תעריפי חשמל מעודדים 
הסטת ביקוש

(פערי מחיר לקוט"ש, ותשלומי 
זמינות $40-$30 לקו"ט בקיץ)

הכנסות מרשת החשמל 
לניהול ביקושים

($30-$12 לקוט"ש לשנה)

תקינה2
(חיוב אגירה

 בבניינים חדשים)

רכישה ישירה מסולאר3
Off-site / virtual PPA

(רכישה במחיר זול וליהנות 
(Renewable Energy Credit-מ

קנסות פחמן1
(בנין שחורג

מהמכסה המותרת)

אופציות מימון
פדרלי לגופים פרטיים 
ושל מדינת קליפורניה 

לגופים ציבוריים

ביקוש רב לפתרונות 
הפחתת פליטות פחמן 
(תאגידים רבים עם יעדי 

(ESG

קליפורניה - תנאים כלכליים אופטימליים לטכנולוגיות אגירת אנרגיה

.1Cap & Trade Program - קיימים לתעשיות ספציפיות

המלצה ב-Buildine Code שבכל בנין חדש תהיה מערכת אגירה2.

לרכישת עודפי ייצור בזול, דורש שינוי רגולציה3.

תנאים קיימים

תנאים צפויים

מענק חד-פעמי 
כ-20% מעלות הקמה

(Self-Generation 
Incentive Program)

זיכוי מס פדרלי 
ITC

30% מעלות הקמה
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(1) גידול בחיסכון בחשבון החשמל  לאורך חיי מערכת מבוסס על: 
עליית שנתית ממוצעת של 4% במחירי החשמל-
אופטימיזציה של המערכת מפריקה קבועה לפריקה מותאמת לפרופיל הצריכה של הבנין (21%) -

(2) עלות תחזוקה שנתית: עליית מחיר של 1.5% בשנה

שני מודלים להתקשרות עם הלקוח - מכירה ושירות

למערכת - 2,000 קוט"ש ל-1 קוט"ש  מודל מכירת מערכות ללקוחות הקצה

$2.6M $1,300 מחיר מערכת

$1.1M $563 (SGIP, ITC) בניכוי מענקי הקמה

$1.5M $737 עלות הקמת מערכת נטו

$262K - $373K $131 - $187 חיסכון בעלויות חשמל שנה 1-5(1)

$27K - $28K $13.3 - $14.1 עלות תחזוקה שנה 1-5(2)

$235K - $345K $118 - $174 חיסכון נטו שנה 1-5 

$9.4M $4,711 חיסכון לאורך חיי מערכת 

$2.9M $1,460 NPV - ערך נוכחי נקי (היוון תזרים מזומנים) 

 20% IRR - שיעור תשואה פנימי 

4.9 שנים  החזר השקעה 

Storage as a Service מודל שירות עם לקוח הקצה

מכירת מערכות לחברת מימון אשר תממן את עלות המערכת והתקנה שלה 
במלואה (אפס עלות ללקוח)

הכנסות שנתיות ללקוח 50%-15% מההכנסות/חיסכון (לאחר תחזוקת 
מערכת) והשאר לחברת מימון

חברת מימון = מימון חיצוני, תשואה שנתית דו-ספרתית

הכנסות חוזרות לנוסטרומו (בשני המודלים)
01. תחזוקה ($13 לקוט"ש מותקן).   02. דמי ניהול לנוסטרומו עבור אופטימיזציה ומיקסום הכנסות מרשת החשמל (% מהכנסות)



פרויקטים קיימים
ובפיתוח

04
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נוסטרומו בישראל: הוכחת יכולת ופיתוח השוק, עד ליצירת תנאי שוק לאגירה

מדינול

מענק מרשות לחדשנות 
בסך 1.4 מיליון ש"ח

Q3/2021 הושלמה

 M&E אלקטרה

הושלמה 2019

200 kWh500 kWh1,100 kWh
בית חולים סורוקה

מענק מהרשות לחדשנות בסך 
0.7 מיליון ש"ח 

Q2/2023 השלמה צפוייה

חוות שרתים 

מענק של הרשות לחדשנות 
בסך 1.3 מיליון ש"ח

H2 2023 השלמה צפוייה

בית חולים נוסף

מענק של משרד האנרגיה 
בסך 0.5 מיליון ש"ח

H2 2023 השלמה צפוייה

1,200 kWh1,200 kWh
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 SANDSTONE

קליפורניה

בניין משרדים

סטטוס: התקבלו כל האישורים

החברה בוחנת כדאיות כלכלית של 
הפרויקט

הילטון בוורלי הילס

קליפורניה

מרכז מבקרים במלון הדגל 
של רשת הילטון

סטטוס: בביצוע

Q1 2023 צפי סיום

1,500 kWh900 kWh3,000 kWh
מוסדות אקדמיים

בתהליך

בנייני משרדים

בתהליך

1,000-1,500 kWh1,000-2,000 kWh
אנהאוזר-בוש

ניו-יורק

יצרנית הבירות הגדולה בעולם 

Q3/2023 סטטוס: צפי השלמה

נוסטרומו בארה"ב: השקה מסחרית מלאה
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לקוחות מטרה

בתי חוליםמשרדים חינוךחוות שרתים ממשלתי קניונים בתי מלון תעשיה
מערכות מותקנות

בישראל
בתהליךחוזה / מענק

140,000 בניינים*

2 מיליארד מ"ר

122 ג'יגה וואט שעה

סה"כ השוק של מכירת והתקנה חד-פעמית $159 מיליארד
של ציוד ($1,300 לקוט"ש, ל-20 שנה)

ממוזגים ע"י צ'ילרים ועם דייר יחיד 

מהווים 25% מכל שטח הרצפה של 
כל הבניינים המסחריים בארה"ב

פוטנציאל אגירה לדרישות מיזוג

גודל השוק האמריקאי (בניינים מסחריים, דייר יחיד בלבד)

היקף מכירות שנתי (5% מגודל שוק מצטבר)$7.9 מיליארד
+

הכנסות שירות תחזוקה שנתי ($13 לקוט"ש $1.6 מיליארד
מגודל שוק מצטבר)

$9.5 מיליארד
=

* www.eia.gov (Energy Information Agency)

סה"כ פוטנציאל הכנסות שנתי
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יצרנית צ'ילרים מגנטים
תקדם את מערכת נוסטרומו דרך ערוצי 

הפצה שלה

חברת החשמל
פרויקט פיילוט להפעלת מערכות נוסטרומו 

ישירות על-ידי מנהל רשת החלוקה

חברה הנדסת מערכות בנין מהגדולות 
בקליפורניה

תציע את מערכת נוסטרומו ללקוחותיה

מתחזקת מערכות של אלפי בניינים 
בדרום-מערב ארה"ב

תציע את מערכת נוסטרומו ללקוחותיה

מחברות האנרגיה הגדולות בעולם
שת"פ בבחינת אמינות מערכת 

נוסטרומו לטווח ארוך

חברת תכנון הנדסי לבניינים גדולים, 
מהגדולות בחוף המזרחי

ליווי פרויקטים

שותפים אסטרטגיים מסייעים בפיתוח ושיווק המוצר
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כניסה לבורסה
בתל אביב

אישור להגשת בקשות 
 SGIP לתמריץ

בקליפורניה
 Self generation

Incentive program

אישור רישום 
פטנט ראשון 

בארה"ב

2021
06

2021
08

2021
10

2022
01

2022
02

2022
03

2022
04

2022
06

2022
07

2022
08

2022
08

מענק בגובה 1.5 מיליון 
שקל למערכת ראשונה 

 Data) בחוות שרתים
(Center

מהרשות לחדשנות
 

2022
11

 תחילת התקנת
 מערכת האגירה

 במלון הילטון בוורלי
 הילס, מרכז המבקרים

 של החברה
בקליפורניה

הכנות לכניסה מסחרית מלאה לשוק האמריקאי

חתימה על הסכם 
למכירת מערכת לבית 

חולים סורוקה בתמורה 
ל- 1.5 מיליון שקל 

מבית החולים ומהרשות 
לחדשנות

מערכת מדינול, שת"פ 
Shell-עם חח"י ו
והוכחת אמינות 

המערכת ל-25 שנים

הסכם עם יצרנית הבירות 
הגדולה בעולם אנהייזר-

בוש 
להתקנת מערכת במפעל 

NY-באדוויזר ב

מענק בגובה 0.5 
מיליון שקל להתקנת 

מערכת בבית חולים 
שני בישראל - משרד 

האנרגיה

 קבלת זיכוי ממס בגובה
 40-30% מעלות

 מערכות אגירה תרמית
 של החברה כחלק
 מחקיקת האקלים

 בארה"ב בגובה 369
 מיליארד דולר

 צירוף החברה למדד
 מעלה ESG ברשימת

 חברות צמיחה בשל
 תרומה יוצאת דופן של
 מוצר החברה לשמירה

על איכות הסביבה

שת"פ עם חברת 
Smardt הצ'ילרים

רישיון קבלן 
לחברה-הבת בקליפורניה



2023 - כניסה מלאה לשוק האמריקאי

ישראל

התקנת 2-3 מערכות חדשות (בית חולים, חוות שרתים)

קידום אגירת אנרגיה בתחומי גוש דן (כחלופה לתחנת רידינג)

יתרות מזומנים גבוהות למימון תכנית הצמיחה והפיתוח

הון עצמי 6/2022
46 מיליון שקל

מזומנים בקופה 11/2022
40 מיליון שקל

מענקים מיום הקמה
13 מיליון שקל

גיוסי הון מיום הקמה
92 מיליון שקל

ארה"ב

השקה מסחרית מלאה בקליפורניה

חנוכת מערכת הילטון ופתיחת מרכז מבקרים (רבעון 1)

שיווק מערכות (מודל מכירה)

סגירת מימון במודל שירות 
(Energy Storage as a Service)



31

אגירה בבניינים - נישה ייחודית ללא מתחרים
בניינים מהווים 74% מצריכת האנרגיה

אגירת אנרגיה - שוק ענק וצומח מהר
תנאי לאימוץ אנרגיות מתחדשות ורשת חשמל מודרנית

לסיכום

טכנולוגיה עובדת
לקוחות ושותפים מוכרים, זכאית לתמריצים

קליפורניה - שוק ראשון, ביקוש גבוה
יעדי ESG, חדירה גבוהה של אנרגיות מתחדשות, רשת 

חשמל לא-יציבה, תנאים כלכליים אופטימליים
שווקים נוספים בתוך ומחוץ לארה"ב

מודל עסקי משולב מכירה והכנסות חוזרות
ערך מוסף רב ללקוחות קצה ולרשת החשמל: חסכון עלויות, 

הפחתת פליטות פחמן, גיבוי, טעינת רכבים חשמליים

השקה קרובה ומוכנות לצמיחה מהירה
אתר דגל ומרכז מבקרים בבוורלי הילס



IT’S NOT
Too late

ג'ו ביידן בוועידת האקלים, נובמבר 2022:
"החיים על כדור הארץ נמצאים על כף המאזניים"
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