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ואינו , ופעילותיה"( החברה)"מ "נסל בע'וכל מידע אחר שיימסר במסגרת המצגת מוצע למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות ג"( המידע)"המידע הכלול במצגת זו 
מצגת זו אינה . לרבות התשקיף להנפקה, "(הבורסה)"מ "כפי שדווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע, מחליף עיון בדוחותיה התקופתיים והמיידים של החברה

לאחר קבלת  , הצעה כאמור תעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין. מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד
וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע , ואינו מהווה המלצה או חוות דעת, המידע אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה. ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ערך והבורסה

או גורמי /או התוכניות העסקיות של החברה או את תיאור כלל פעילותה ו/ו, מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם. פוטנציאלי
י עשוהיא אינה באה במקום בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע ה, על כן. הסיכון של החברה

או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה  /והיא לא תישא באחריות לנזקים ו, החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע. להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה
כהגדרתו בחוק  , מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד. יגבר האמור בדיווחי החברה, ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של החברה. מהשימוש במידע

שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת , או לעניינים עתידיים/אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו, הערכות, מטרות, אשר כולל תחזיות, 1968-ח"התשכ, ניירות ערך
הרי שהן בלתי ודאיות , אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה. החברה
.מטבען

והכל כפי שידועים לחברה  , לייםכלכהעובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הנם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ושל עסקיה ועובדות ונתונים מאקרו 
על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות  , בנוסף על האינפורמציה הקיימת בחברה, המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס. במועד הכנת מצגת זו

, עיבוד, עריכה, איפיון, או הוצג באופן/יודגש כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר ו. ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה, בחברה
וכן , מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, בין היתר, התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע. או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת

נכון למועד  , כמו כן. אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה, מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה
לרבות בגין , לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה. על הכלכלה ועל תוצאות פעילותה של החברה( 19Covid)מצגת זו לא ניתן להעריך את מלוא השלכות נגיף הקורונה 

בין היתר עקב שינוי בכל אחד  , ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, אכן יתממשו, תוכניותיה
כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה  , קוראי מצגת זו מוזהרים, לפיכך. כמו כן לחברה אין כל ודאות כי הנחות היסוד שלה המותנות בצדדים שלישיים יתממשו. מהגורמים דלעיל

.בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו
או  /או לשנות כל תחזית ו/כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו, מובהר

.או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו/הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו
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תאי דלק אלקליים .דלקפתרונות אנרגיה ירוקה מבוססי תאי מציעה (GNCL)נסל'ג•

נסל מספקת כיום פתרונות גיבוי  'ג, באמצעות טכנולוגיה חדשנית ואמינה•
יישומי  , מפעלים, ובהם מגדלי תקשורת, חשמל למגוון רחב של אתרים

מדינות מסביב  18-וזאת ב, בתי חולים ותעשיות אוטומטיות, ביטחון פנים
.לעולם

בתהליך  (NH3)נסל פיתחה פתרון מהפכני של הפקת מימן מאמוניה 'ג•
המאפשר לפתרונות תאי הדלק הייחודיים שפיתחה החברה לספק  

אנרגיה כמקור עיקרי לחשמל גם באתרים המצויים במקומות כפריים  
.  החשמלומרוחקים וכאלה המצויים מחוץ לטווח רשת 

מטה החברה נמצא  . כולל מומחי תאי דלק, עובדים95-החברה מונה כ•
.  העולםבישראל עם רשת הפצה ותמיכה ברחבי 

.וידעסודות מסחריים , לחברה קניין רוחני ייחודי הכולל פטנטים•
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שוק תאי הדלק הגלובלי

צמיחה שנתית 15.5%
33.09-ממוצעת ל

2027עד ' מיליארד ד

שוק תאי הדלק הנייחים

צמיחה22%מעל
שנתית ממוצעת  

2018-2022בשנים 

שוק 
תאי דלק נייחים
2019 – 2025 

תא דלק

18%
מימן

2050מהביקוש הסופי לאנרגיה עד 

טון' מ550
עלייה בביקוש למימן, בשנה

'טריליון ד2.5
מהכנסות התעשייה בעולם

מיליארד אירו750
קרן ההבראה של הנציבות האירופית  
מחליטה להשקיע בתמיכה במימן נקי
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Technavio: מקור Grand View Research: מקור

Arden Research, Grand View: מקור
Research, E4tech, Fuel Cell Industry Review 2018

Hydrogen Council : מקור

Energy Industry ReviewHydrogen Europe: מקור
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מגמות בתעשיית תאי הדלק וכלכלת המימן  
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$19.2 
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€2 
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https://www.businesswire.com/news/home/20180507005557/en/Global-Stationary-Fuel-Cell-Market-2018-2022-to-Post-a-CAGR-of-over-22-Technaviomarket.html
https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-03-12/fuel-cell-market-size-worth-33-09-billion-by-2027-cagr-15-5-grand-view-research-inc
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-scaling-up-Hydrogen-Council.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-scaling-up-Hydrogen-Council.pdf
https://energyindustryreview.com/analysis/hydrogen-in-the-eus-economic-recovery-plans/
https://hydrogeneurope.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Europe_Green%20Hydrogen%20Recovery%20Report_final.pdf
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והתפתחויותעידכונים 
2021מאי –ינואר 

טכנולוגיה 

עיסקי

.42021ברבעון ותושק כמתוכנן בדיקות הפעלה את שלב בהצלחה סיימה G5.5מערכת ה ✓
. הנוכחי משמעותית מהמוצר יותרנמוכה ועלות קטן יותר  G5.5ה

(. 8בשקףהרחבה )בניסוי שטחיכולותיה את מוכיחה 5Aמערכת ה ✓
פותחו אלקטרודות וקטליזטורים , תא אלקטרוכימי–אמוניה ירוקה ✓

.ירוקהלקבלת סינטזה ראשונה של אמוניה 

✓CFE( מקסיקוהחשמל של חברת )-ההזמנה סופקה בזמן ובמלואה !
(. 7בשקף הרחבה )
.גלובליUPSהתקדמות ניכרת ביחסים העיסקיים עם יצרן  מערכות ✓
.דיונים מתקדמים בעניין הסכם אסטרטגי עם מפעיל סלולרי בינלאומי מוביל✓

:הזמנות והסכמי ניסוי חדשים עם✓
ב"ארה-חברת חשמל בוושינגטון  ▪
ב "ארה-אינטגרציה של ציוד חשמלי חברת ▪
קנדה -גז וחשמל חברת ▪
מרכזי בתחום האנרגיה בספרד ובפורטוגלמפיץ ▪
חברת אינטגרציה בתחום החשמל בסלובקיה ומזרח אירופה▪
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יצור ותפעול 

שיתופי פעולה אסטרטגיים

הנפקה לציבור 

.TDKחיזוק היחסים האסטרטגיים עם ✓
שיחות מתקדמות עם מספר חברות סלולר בינלאומיות✓

.  להטמעה של מערכות החברה לגיבוי והחלפה של מערכות דיזל

15עובדים חדשים מתוכם כ 20החודשים האחרונים גויסו כ 6במהלך ✓
. לשיווק ומכירות5כ , למחלקות הפיתוח והיצור

. יצטרף בסוף יוני-עם ניסיון רב בניהול יצור ותפעולCOOלהנהלת החברה גויס ✓
.תפעול ומשרדים,ר שטחי יצור"מ2,000החברה הוסיפה כ ✓
ESGהושקה תוכנית קיימות וממשל תאגידי ✓

–בעיקר ממוסדיים זרים מיליון דולר גויסו בהנפקה לציבור14.3✓
. 2021לאפריל 14ב הושלם 

BNP PARIBAS CAPITALהמשקיע המוסדי שהוביל את ההשקעה הוא✓
הנחשבת לאחת מקרנות  ,BNP Paribasזרוע ההשקעות של ענקית הבנקאות 

.ההשקעה המובילות באירופה בתחום הקיימות

עידכונים והתפתחויות
2021מאי –ינואר 
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הושלם במועד  –שלב א של הפרויקט 
:כללשלב א ✓

מוגמרותמערכות 37אספקת ▪
התקנהבחינת אתרי ▪
התקנהאישור תוכניות ▪
המערכות על ידי הלקוח תוך עמידה בזמן הקצוב בדיקת ▪

.בהסכם

.  מיליון דולר3.5בהכנסה תעמוד על כ הכרה ✓

השלמת שלב א בהצלחה ובזמן היה תנאי הכרחי  ✓
במכרז המאפשר ללקוח לממש את הזכות  

מערכות  37הנתונה לו להגדיל את הפרויקט בעוד 
תמורה  במקרה כזה . כמוגדר במכרז כשלב ב

.  מיליון דולר נוספים3.5כ צפויה להתקבל הוא 

החברה מעריכה כי פרויקט דגל זה יסייע לה  ✓
בקבלת פרויקטים דומים מחברות חשמל אחרות  

.  שאיתה היא בקשר

G5RXמערכות מסוג 37נסל אספקת 'בחודש אפריל השלימה חברת ג
CFE) (לחברת החשמל של מקסיקו
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:אבן דרך משמעותית
באיסלנד עבור חברת התקשורת הממשלתית  A5-בחודש אפריל התקינה החברה את מערכת ה

Neyðarlínanהאיסלנדית  ohfהמפעילה מוקד שירותי תקשורת חירום.

מספק חשמל   A5-באפריל ועד עתה ה19מ ה ✓
תקשורת חירום בפאתי  לאתר רציףבאופן 

.בתנאי אקלים ומזג אוויר קיצוניים, רייקיאוויק
המונעת על  , זעירה" תחנת כוח"פועל כA5-ה✓

ידי אמוניה כנשא מימן הנדרש להפעלת תא  
.  הדלק

מוצר זה עתיד  , בהתאם לתוכניותיה של החברה✓
להיות מותקן אצל לקוחות ושותפים אפשריים  

וזאת מתוך  ,2021של החברה במהלך שנת 
כוונה להכריז עליו כמוצר מסחרי במהלך שנת  

2022.
החברה מנהלת מגעים עם , נכון למועד זה✓

מספר מפעילי סלולר גלובלים להתקנה ובחינה  
 A5.של מוצר ה
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TDKהתאגיד היפני אסטרטגי עם נסל על הסכם 'במהלך הרבעון הראשון חתמה ג
.ירוקהאמוניה לפיתוח משותף של 

אמוניה -הכניסה לתחום ייצור דלק העתיד ✓
TDKוהידוק שיתוף הפעולה עם -ירוקה 

הם צעדים משמעותיים בהשגת היעד של  
וכן מהלך שייצר , אפס פליטות פחמן

והן TDKהן עבור , הזדמנות עסקית גדולה
. נסל'עבור ג

70-הנוכחי הוא כהאמוניה גודל שוק ✓
.   מילארד דולר

החברה החלה בפיתוח מרכיבי התא  ✓
האלקטרוכימי לסינטנזה הכולל 

קטליזטורים וצופה כי סינטזה ראשונה של  
.  הרבעון הקרובאמוניה ירוקה תהיה במהלך 

תא אלקטרוכימי

לפיתוח משותף של אמוניה ירוקהTDKהסכם אסטרטגי עם חברת 
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KEEP RUNNING.
WITH FUEL CELL POWER SOLUTIONS.
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