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 למשקיעיםהודעה 

ממשקיעים מוסדיים  שקלמיליון  47-ג'נסל מגייסת כ 

 בינלאומיים

ג'נסל, הפועלת בתחום האנרגיה הירוקה ופיתחה טכנולוגיה להפקת 

 מוסדיים משקיעיםת לקבוצ ממניותיה %3-אנרגיה ממימן, תקצה כ

   BNP ענקית הבנקאות הגלובאלית בהובלת

, מעדכנת 09ונסחרת במדד ת"א  האחרוןבנובמבר  "אשהשלימה הנפקה ראשונה בת, ג'נסלחברת 

ענקית בהובלת  ,בינלאומיתקבוצת משקיעים  מצדעל השקעה משמעותית במניות החברה היום 

 BNP Paribas Energy -באמצעות זרוע ההשקעות שלה  ,BNP Paribasהבנקאות הגלובאלית 

Transition שתתפו גםה. בהנפקה TDK Ventures המשתייכת לקונצרן ,TDK  הבינלאומי, שהינו

 . משקיעים נוספים שותף אסטרטגי של ג'נסל, לצד

 Tennyson . מיליון שקל 47-כ יעמוד עלמצד קבוצת המשקיעים ג'נסל ההשקעה בחברת היקף 

Securities  מקבוצתShard Capital Partners שחברו לסבב  ירופאייםהובילה קבוצת משקיעים א

הסכום תוך ממיליון שקל  26-תשקיע כ  BNP Paribas Energy Transitionההשקעה הנוכחי.  קרן

, ויתרת מתחדשותהאנרגיות ענקית הבנקאות להשקיע בתחומי הבמסגרת חזון האמור, וזאת 

שכבר השקיעה  ,TDKענקית הטכנולוגיה היפנית גם  , ובהןנוספותהסכום תושקע ע"י מספר קרנות 

ודיווחה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם ג'נסל לפיתוח תהליכי ייצור של  0909בג'נסל במהלך 

 .שקל למניית ג'נסל 1..5 תבצע את ההשקעה לפי מחיר של ,הקבוצה .אמוניה ירוקה

 BNPזרוע ההשקעות האלטרנטיביות של  נההיש BNP Paribas Energy Transitionקרן 

PARIBAS , אחד מתחומי המיקוד אירו, כאשר מיליארד  6 -כבהיקף של )כולל יעוץ( מנהלת נכסים

בשנה בין החברות בהן משקיעה הקרן . השקעה בחברות מתחום האנרגיה הירוקה הוא של הקרן

וזאת  ,בתאי דלקשימוש המציעות פתרונות אנרגיה ירוקה ו נוספות חברותניתן למצוא האחרונה 

. בין היתר, השקיעה לכלכלה נטולת פחמןשל רבות ממדינות העולם מעבר ה בהמשך לתהליך

, ספקית מובילה עולמית Ballard Power Systems בחברות כדוגמתדולרים  מיליונימאות הקבוצה 

בוול סטריט בשווי , והנסחרת כיום תאי דלק מימניים של פתרונות אנרגיה נקיה הממוקדת בתחום

 מיליארד דולר.  7-של כ

"אנו שמחים על ההשקעה  :BNP Paribas Energy Transitionקרן  מנהלאדוארד ליס,  לדברי

המפתחת פתרונות אנרגיה ירוקה בטכנולוגיה של תאי דלק  ,שלנו בג'נסל הישראליתהראשונה 

תואמים לחזון ולערכי ההשקעות  נסל'גים המתקדמים של אלקליים מבוססי מימן. הפיתוח

הקרנות שלנו היו מהראשונות שמימנו מחקרי אקלים, וזאת על רקע העובדה המנחים אותנו. 
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הפכה את המעבר לאנרגיות מתחדשות לאחד מעמודי התווך  BNP Paribas קבוצת הבנקאותש

 שלמימן בכלל ולתאי דלק בפרט יש תפקיד מהותי במעבר לכלכלה נטולת פחמן אנו מאמינים .שלה

 ,בתחבורה, בתעשייה ובאגירת אנרגיה. אנו פועלים למען האצת המעבר לאנרגיות מתחדשות -

 בהתמודדותבטוחים כי הפיתוחים הטכנולוגיים של ג'נסל יתרמו לתהליך זה ויסייעו בין השאר גם ו

כי ההשקעה שלנו תסייע לג'נסל להאיץ את פיתוח הטכנולוגיות  מיניםמאמשבר האקלים. אנו עם 

 המתקדמות שלה לשוק".

מדגישה פעם נוספת את האמון שלנו  GenCell -ב TDK Ventures"ההשקעה החוזרת של 

בטכנולוגיה פורצת דרך ומיצובה של ג'נסל כשחקן מוביל בזירת תאי הדלק התואם לחזון ההדדי 

, זרוע TDK Venturesיה ירוקה וזולה", אמר ניקולה סובאג', מנכ"ל וג'נסל לאנרג TDKשל 

 יון המובילים בעולם.  -, מיצרני סוללות הליתיוםTDKההשקעות של תאגיד הטכנולוגיה היפני 

בחברת להשקעה   BNP Paribasעל כניסת"אנו שמחים וגאים  :רמי רשף, מייסד ומנכ"ל ג'נסל

גוף גדול ומשמעותי, הממוקד בהשקעה בחברות מתחום ורואים בכך הבעת אמון גדולה מצד  ,ג'נסל

הידוק לאחר ההודעה שלנו על  זו מגיעה במהפכת האמוניה הירוקה שאנו מובילים. השקעהו, המימן

אמוניה ירוקה. ההשקעה תאפשר לנו  – היפנית לפיתוח של דלק העתיד TDKשיתוף הפעולה עם 

, ליצירת שיתופי פעולה עם גופים בינלאומיים רבה לעבר היעדים שהצבנו לעצמנו בתנופה להמשיך

 חשובים, שיחזקו את מיצובה של ג'נסל בשוקי היעד שלה".

מוצרי החברה דלק. התאי  בתחוםומציעה פתרונות אנרגיה ירוקה  0955הוקמה בשנת  ג'נסלחברת 

ג'נסל מספקת כיום פתרונות שפיתחה החברה. ואמינה,  ת, ייחודיטכנולוגיה חדשנית מבוססים על 

, יישומי ביטחון פנים, תעשייה גיבוי חשמל למגוון רחב של אתרים, ובהם מגדלי תקשורת, מפעלי

, החברה פיתחה פתרון בנוסף. מדינות מסביב לעולם 51-וזאת ב ,יותטבתי חולים ותעשיות אוטומ

דיים שפיתחה לספק אנרגיה כמקור להפקת מימן מאמוניה בתהליך המאפשר לתאי הדלק הייחו

וכאלה המצויים מחוץ לרשת  ,כפריים ומרוחקים אזוריםעיקרי לחשמל גם באתרים המצויים ב

יוצאי תכניות חלל וצוללות. מטה  אנרגיהעובדים, כולל מומחי  01-ג'נסל מעסיקה כיום כהחשמל. 

ת על ידי רמי רשף, החברה מנוהלהחברה נמצא בישראל עם רשת הפצה ותמיכה ברחבי העולם. 

 שהינו יזם טכנולוגיה ותיק, ואחד ממייסדיה. 

 

 

 

 ; 6522226-052; לי שיין 2260225-052אמיר אייזנברג לפרטים נוספים: 
 7276722-057; יעל חפץ 7222256-052יוסי פינק 

 
ו/או באתר הבורסה, מסמך זה אינו מהווה תחליף לעיון בדיווח המלא, כפי שפורסם על ידי החברה באתר רשות ני"ע 

 או לרכישת ני"ע ו/או הצעה והכולל מידע נוסף, לרבות אזהרות משפטיות. אין לראות במסמך זה המלצה ו/או ייעוץ
 ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן בני"ע.ל
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