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אגירת אנרגיה בבניינים
נוסטרומו



התפתחויות בשוק אגירת אנרגיה בארה"ב●

תמריצים חדשים בהיקפים של מאות מיליארדי דולרים●

תוכנית מימון טכנולוגיות חדשות של משרד האנרגיה האמריקאי ●
(Department of Energy)

 
אג"ח ירוקות●

עדכונים בחברת נוסטרומו●

The Need

סדר יום



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.



חלוצה באגירת אנרגיה בבניינים

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:

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



בקשת החברה למימון בסך $189 מיליון
עברה שלב עיקרי בבחינה

(DOE או ,Department of Energy) של משרד האנרגיה האמריקאי ,(LPO או) Loan Program Office-תוכנית ה

מיועדת להאיץ חדירה לשוק של טכנולוגיות אנרגיה חדשות, נתנה מימון עד היום של מעל $35 מיליארד (יש להם אפשרות לתת עוד כ-$100 מיליארד)

Energy Storage as a Service הבקשה היא למימון התקנת 120-110 מערכות במודל שירות של

המימון הוא בצורת הלוואה ארוכת טווח (עד 90% מאורך חיי הנכס)

שלבי התוכנית

שלב 1 - התאמת הטכנולוגיה ותכנית החברה: החברה עברה●

שלב 2 - בדיקת נאותות ומו"מ: החברה הוזמנה, צפוי לקחת 12-6 חודשים●

לאחר מכן חתימת הסכם והעמדת המימון, כפוף לתנאי ההסכם●

המימון יינתן לחברת פרויקטים ייעודית שתוקם (Project Company / SPV) ומותנה בין היתר בגיוס הון משלים לחברת הפרויקטים

 מימון מערכות במודל שירות



אתגרי שוק האנרגיה

01
עדכונים בשוק אגירת האנרגיה



מיליארד השקעה גלובלית עד 2030
Bloomberg NEF (Nov 2021), +13% (Oct 2022)

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



The Need

שוק בצמיחה חזקה

מ-2020 קצב התקנות גדל פי 4 סה"כ כמות האגירה שילשה את עצמה



The Need

רוחות גביות לאגירת אנרגיה

תמריצים חסרי-תקדים

 - Inflation Reduction Act, 2022
חבילת תמריצים פדרלית של $370 מיליארד לעידוד מעבר לאנרגיות נקיות

●(Standalone) "לאגירה "עצמאית (Investment Tax Credit) זיכוי מס

אפשרות "למכירת" הזיכוי (כל אחד), או קבלת השווי מה-IRS (גופים ציבוריים פטורים ממס)●

שיעור הזיכוי (מצטבר)●
6% בסיס○
30% כפוף לתשלום "שכר הוגן" (prevailing wage) והעסקת מתמחים (מתקנים עד 1MW פטורים)○
40% עם ייצור מקומי○



The Need

רוחות גביות לאגירת אנרגיה

17.1.2023
הנציבות האירופית תקדם חוק 

דומה "שיתחרה" בחוק 
האמריקאי

“Net-Zero Industry Act”



זינוק במחירי חומר גלם
בצד תחרות קשה מתעשיית הרכב ואי-יציבות שרשרת אספקה

The Need

מחיר ליתיום

26%

רוחות חזיתיות לאגירת אנרגיה
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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
בעיית חיבור 

לרשת החשמל
Interconnections

זמני חיבור מתארכים
רוחות חזיתיות לאגירת אנרגיה



The Need זמני חיבור מתארכים
מרבית הפרויקטים לא ימומשו

רוחות חזיתיות לאגירת אנרגיה



The Need

רוחות חזיתיות לאגירת אנרגיה

CCI = 
community, 
commercial, 
industrial

שוק צפוי להמשיך לצמוח
למעט תחום הבניינים המסחריים/תעשייתיים (C&I) - בגלל חוסר טכנולוגי (בטיחות)



אין בעיית בטיחות●
אין צורך בחיבור ●

לרשת החשמל



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

נוסטרומו אוגרת אנרגיה עבור הצרכן הגדול ביותר בשעות שיא: מיזוג אויר



The Need

שוק Net-Zero מעל $12 טריליון

$1.8-1.3 טריליון

$1.5-1.0 טריליון

Source: McKinsey & Co.
August 2022



 2 מודלים להתקשרות עם לקוחות

(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

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)

חברת מימון

נוסטרומו (DOE 'דוג) משקיעי הון פרויקטמלווה

מערכות אצל לקוחות

מכירת + התקנת מערכות + 
שירותי ניהול ותחזוקה



בקשת החברה למימון בסך $189 מיליון
עברה שלב עיקרי בבחינה

(DOE או ,Department of Energy) של משרד האנרגיה האמריקאי ,(LPO או) Loan Program Office-תוכנית ה

מיועדת להאיץ חדירה לשוק של טכנולוגיות אנרגיה חדשות, נתנה מימון עד היום של מעל $35 מיליארד (יש להם אפשרות לתת עוד כ-$100 מיליארד)

Energy Storage as a Service הבקשה היא למימון התקנת 120-110 מערכות במודל שירות של

המימון הוא בצורת הלוואה ארוכת טווח (עד 90% מאורך חיי הנכס)

שלבי התוכנית

שלב 1 - התאמת הטכנולוגיה ותכנית החברה: החברה עברה●

שלב 2 - בדיקת נאותות ומו"מ: החברה הוזמנה, צפוי לקחת 12-6 חודשים●

לאחר מכן חתימת הסכם והעמדת המימון, כפוף לתנאי ההסכם●

המימון יינתן לחברת פרויקטים ייעודית שתוקם (Project Company / SPV) ומותנה בין היתר בגיוס הון משלים לחברת הפרויקטים

 מימון מערכות במודל שירות



אג"ח ירוק
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מה זה אג"ח ירוק?

איגרת חוב ירוקה היא סוג של מכשיר עם הכנסה קבועה שמיועדת במיוחד לגייס כסף לפרויקטים של ●
אקלים וסביבה.

האג"ח הירוק הראשון הונפק ב 2007 על ידי הבנק האירופאי , אחריו הבנק העולמי הנפיק ומאז ●
ממשלות וגופים רבים הנפיקו אג"ח ירוק.

כאשר ממשלה מנפיקה אג"ח ירוק ההשקעות יהיו בפרוייקטים ממשלתיים, כגון: חישמול הרכבת, ●
טיהור מים, אגירת אנרגיה במבני ממשל, שידרוג אנרגטי (רטרופיט) של מבני ממשל על מנת להביאם 

לייעול אנרגטי

כאשר גופים ובנקאים מנפיקים אג"ח ירוק ההשקעות יהיו בפרוייקטים פרטיים כגון: סולארי, רוח, ●
פתרונות מימן, אגירת אנרגיה, ייעול אנרגטי.

2021 מעל טריליון דולר גיוסים באג"ח  לתחומי ה ESG מתוכם מעל 500 מיליארד דולר באג"ח ירוקות.●



טריליון דולר ב-2021



עד 5 טריליון דולר ב-2025



אג"ח ירוק בישראל

בשבוע האחרון קראנו שבנק לאומי גייס 500 מיליון דולר ולראשונה ממשלת ישראל גייסה 2 מיליארד דולר 
באג"ח ירוק.

 שמדינת ישראל מנפיקה 2 מיליארד דולר הממשלה מתחייבת להוציא כ-7 מיליארד שקל על פרויקטים

ירוקים. הגדרה של פרויקטים כאלה בהנפקות מהסוג האמור היא בינלאומית.

 עוד נדרש בהנפקה ירוקה כי הממשלה תדווח על המטרות שבהן הושקע הכסף (דו"ח אלוקציה) וכן על

 ההשפעה של הפרויקטים המדוברים על ההתייעלות האנרגטית של ישראל (דו"ח אימפקט). כניסתה של

 ישראל למסלול האג"ח הירוקות אושרה על ידי חברת SPO, וחברה זו צפויה גם לפקח על הדיווחים של ישראל

 בנוגע להשפעת האקלים.



פרויקטים חדשים
ובפיתוח

03
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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



מערכת ומרכז המבקרים בהילטון בוורלי הילס
פתיחה מתוכננת מרץ 2023



IT’S NOT
Too late

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