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משפטית הבהרה

עיון מחליף ואינו ופעילותה, )"החברה"( בע"מ ג'נסל אודות הנתונים מלוא את ממצה ואינו בלבד נוחות למטרת מוצע המצגת במסגרת שיימסר אחר מידע וכל )"המידע"( זו במצגת הכלול המידע

לקבלת הזמנה או מכירה או לרכישה הצעה מהווה אינה זו מצגת )"הבורסה"( בע"מ אביב בתל ערך לניירות ולבורסה ערך ניירות לרשות שדווחו כפי החברה, של והמיידים התקופתיים בדוחותיה

פוטנציאלי. משקיע של דעת לשיקול תחליף לא וכן דעת, חוות או המלצה מהווה ואינו השקעה, החלטת לקבלת בסיס מהווה אינו המידע בלבד. מידע למסירת מיועדת והיא ערך ניירות לרכישת הצעות

היא כן, על החברה. של הסיכון גורמי ו/או פעילותה כלל תיאור את או החברה של העסקיות התוכניות ו/או להם, הביאורים ואת החברה של הכספי והמידע התוצאות מלוא את כוללת איננה זו מצגת

. השקעה החלטת קבלת לצורך רלוונטי להיות העשוי המידע כל את להכיל או להקיף מתיימרת אינה גם והיא משקיע לכל המיוחדים לנתונים בהתאם אישי ויעוץ עצמאית בדיקה במקום באה אינה

לבין זו במצגת האמור בין סתירה שקיימת ככל במידע. מהשימוש כתוצאה להיגרם העלולים כלשהם להפסדים ו/או לנזקים באחריות תישא לא והיא המידע, דיוק או לשלמות אחראית אינה החברה

ומידע אומדנים ,הערכות, מטרות תחזיות, כולל אשר ,1968- התשכ"ח ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע כוללת זו מצגת החברה. בדיווחי האמור יגבר החברה, של בדיווחיה האמור

של הסובייקטיבית הערכתה על רק מבוסס והוא מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד פני צופה מידע החברה. בשליטת ואינה ודאית אינה שהתממשותם עתידיים, לעניינים ו/או לאירועים המתייחסים אחר

ושל החברה של הנוכחי למצב בנוגע ונתונים עובדות הנם זה למידע בסיס ששימשו העיקריים והנתונים העובדות מטבען. ודאיות בלתי שהן הרי סבירות, שהנן סבורה שהחברה אף על אשר החברה,

ציפיות על בחברה, הקיימת האינפורמציה על בנוסף מבוסס, זו במצגת הכלול עתיד פני הצופה המידע זו. מצגת הכנת במועד לחברה שידועים כפי והכל כלכליים, מאקרו ונתונים ועובדות עסקיה

בעבר החברה ובדיווחי בדוחות הוצג שלא מידע לכלול עשויה המצגת כי יודגש באלה. אלה כאמור ההתפתחויות של השתלבותן ועל בחברה, עתידיות התפתחויות לגבי החברה של נוכחיות והערכות

את המאפיינים סיכון מגורמי היתר, בין תושפע, עתיד פני הצופה המידע של התממשותו אי או התממשותו במצגת. מוצג זה מידע בו מהאופן שונים פילוח או עיבוד, עריכה, איפיון, באופן, הוצג ו/או

למועד נכון כן, כמו החברה. בשליטת מצויים אינם ואשר מראש להערכה ניתנים אינם אשר החברה, פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית בסביבה מההתפתחויות וכן החברה, פעילות

כל אין לחברה החברה. של פעילותה תוצאות על הגלובליים השינוע ומחירי הגלם חומרי מחירי עליית לרבות לאוקראינה, רוסיה בין הצבאית המערכה השלכות מלוא את להעריך ניתן לא זו מצגת

היתר בין לעיל, מהאמור המשתמעות או המוערכות מהתוצאות מהותי באופן שונות להיות עלולות החברה של הפעילות ותוצאות יתממשו, אכן תוכניותיה, בגין לרבות והערכותיה, ציפיותיה כי ודאות

של בפועל והישגיה תוצאותיה כי מוזהרים, זו מצגת קוראי לפיכך, יתממשו. שלישיים בצדדים המותנות שלה היסוד הנחות כי ודאות כל אין לחברה כן כמו דלעיל. מהגורמים אחד בכל שינוי עקב

בידי המצויים ומידע נתונים על מתבססות עתיד פני הצופות וההערכות התחזיות כי .מובהר, זו במצגת המוצג עתיד פני הצופה במידע שהוצגו מאלה מהותי באופן שונים להיות עלולים בעתיד החברה

מופיעים זו .במצגת זו מצגת עריכת מועד לאחר שיחולו נסיבות ו/או אירועים שישקפו מנת על כאמור הערכה ו/או תחזית כל לשנות ו/או לעדכן מתחייבת אינה והחברה המצגת עריכת במועד החברה

לחברה. קשורות אינן והן שמן על רשומים הללו המסחר שסימני החברות בבעלות הינם אשר שלישיים צדדים של וסמלילים מסחר סימני
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GENCELL
AT A

GLANCE

מפתחת תאי דלק ממימן ואמוניה

לייצור אנרגיה עצמאית וירוקה

נסחרת בבורסה

)GNCL( לניירות ערך

מדינות התקנות ב-22

עובדים

בעלי תואר דוקטור ובעלי ניסיון בנאס"א  

MIR ותוכניות החלל

פטנטים

סודות מסחריים

שנות ניסיון במחקר ופיתוח מצטברות

חברה זוכת פרסי  

חדשנות וטכנולוגיה:



GREEN,
RELIABLE &

RESILIENT
POWER

דיגיטלית, ותלות טכנולוגית צמיחה לצד משתנים, אקלים בתנאי

והנגשת פערים בצמצום משאבים משקיעות רבות כשחברות

זמינה יציבה, באנרגיה הצורך הארץ, כדור רחבי לכל שירותים

הזמן. כל מתגבר וירוקה

לא דלק תאי ליצירת חדשים עולמות בוראת GENCELL
דרישה ולכל זמן בכל מקום, בכל – לכולם הנגישים מזהמים
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הפעילות העסקית של ג'נסל נסמכת על  

הצורך המתגבר של השוק  

באנרגיה ירוקה

המקדמות בחברות השקעות עידוד

)NET-ZERO( פחמנית ניטרליות

הכרה במימן כשחקן משמעותי  

בתחום האנרגיה והפנייה השקעות  

רבות למינופו

רגולציה תעשיה השקעות אימפקט

מקדמים גלובליים וארגונים ממשלות לקחי לצד הגלובלית ההתחממות

את המגבילים וחקיקה מיסים תקנות, בפתרונות הצורך את חיזקו הקורונה

שאינם אנרגיה במקורות השימוש מזהמים פליטת ללא יציבים אנרגיה

מתחדשים

הביקוש לאנרגיה ימשיך לגדול בין 

השאר בעקבות המהפכה הדיגיטלית 

לצד מעבר לתחבורה חשמלית
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POWER FOR
HUMANITY

20222021
2018

2014

2011

ג'נסל מכריזה על קפיצה  

לעבר העתיד והשלמת  

השלב הראשון בדרך 

לייצור אמוניה ירוקה

1965

ג'נסל מכריזה על 

שימוש מסחרי ראשון  

ביחידת הגיבוי  

המבוססת מימן

ג'נסל צועדת צעד נוסף  

בדרך לחזון האנרגיה  

הירוקה ומפתחת את  

יחידת האנרגיה  

העצמאית ללא תשתית  

שהופכת אמוניה לאנרגיה  

רציפה

ג'נסל מפתחת 

תאי דלק ללא 

שימוש במתכות  

אצילות

שימוש מסחרי ראשון  

בתאי דלק לאספקת  

אנרגיה בחלל

הקמת ג'נסל. החזון-

הנגשת טכנולוגיית  

החלל כדי להביא  

אנרגיה ירוקה לכל  

מקום בכדור הארץ
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OUR SOLUTION FOR
TOTAL GREEN POWER 

TECHNOLOGY

GREEN AMMONIA
▪

פיתוח אמוניה  

בתהליך ירוק
ירוק מלא מנקודת יצור הדלק  פתרון

on-site ועד ליצירת האנרגיה

מאפשר ייצור אמוניה ירוקה ואגירתה  ▪

לטווח ארוך ללא שינוע

GENCELL FOX
▪

 

ייצור חשמל  

מאמוניה
אנרגיה לאזורים מרוחקים ללא 

צורך בתשתיות חשמל ועמיד לכל

תנאי מזג האויר

GENCELL BOX+REX
פתרון גיבוי חסכוני לטווח ארוך,▪

אמין ועמיד לתנאי אקלים קיצוניים
הפקת חשמל  

ממימן



OUR PRODUCTS

AMMONIA-TO-POWER HYDROGEN-TO-POWER

GENCELL FOX™ GENCELL REX™ GENCELL BOX™

▪ ▪ אנרגיה ללא צורך בתשתית ▪ פתרון גיבוי לטווח ארוך פתרון גיבוי לטווח ארוך פתרון

▪ עם זמן פעולה בלתי מוגבל▪ מאריך את זמן גיבוי הסוללה   אמין ועמיד לתנאי אקלים קיצוניים

▪ קל לתחזוקה▪ שעות ויותר ל-40 בין 4 חסכוני

מתאים לתעשיית הטלקום, מערכות חירום,  ▪

שירותי בריאות וטעינת רכבים חשמליים

מאפשרת ניטור וניתוח קל של אלפי יחידות לצורך תחזוקה מונעת▪ תוכנת ניהול מרחוק-
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מדינות בארבעה פלחי שוק  ג'נסל פעילה ב-22

מיליארד דולר המוערכים יחד בכ-130

)Uninterrupted Power Supply( העולמי נאמד  ▪ UPS-שוק ה

שיעור צמיחה שנתי של 11% מיליארד דולר, 7.7 בכ-

מיליארד דולר▪ 10.8 שוק הסוללות התעשייתיות העולמי אשר צפוי להגיע ל-

שיעור צמיחה שנתי של 6%

מיליארד דולר, שיעור צמיחה שנתי של 4%▪ חשמל ללא תשתית, כ-100

מיליארד דולר, שיעור צמיחה שנתי של 15%▪ 10 טעינת רכבים חשמליים כ-

מיליארד דולר משוק האמוניה הירוקה * הנתונים לא כוללים 70

MARKET
OPPORTUNITY

)Source: Cleantech)
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שווקים פעילים

רכבים חשמליים אנרגיה טלקום



נוספו לג'נסל במהלך 2021

מבחר לקוחות ושותפויות אסטרטגיות



זירוז מנוע צמיחה בשוק הטלקום

Deutsche Telekom (DT) התקדמות משמעותית בביצוע ההסכם האסטרטגי עם
והתקדמות עם חברות טלקום שונות

וכעת נערכות הכנות  ▪ GenCell BOX-סיום מוצלח של ניסוי ה הודיעו על וג'נסל DT

להטמעה באתר פעיל בגרמניה

באתר ניסוי בישראל לפעולה רציפה ▪ GenCell FOX את מוצר ה- DT בימים אלה בוחנת

כחלופה למנועי דיזל

▪Mobile World בביתן החברה בתערוכת GenCell BOX הציגו את ה- DT

בברצלונה Congress

תסופק▪ ובקרוב GenCell BOX סופקו למפעיל אירופאי מוביל מערכות ראשונות של 

GenCell FOX-ה מערכת

ע"י חב' ניהול מגדלי טלקום  ▪ GenCell FOX של מערכת ה- החלה בחינה כלכלית

אלף אתרי טלקום גלובאלית, המנהלת 25

להמשך ניסוי חורף  ▪ Neyðarlínan ohf ממשיכים המגעים עם החברה האיסלנדית

והזמנות ראשונות



▪(GenCell GenCell G5rx™ מערכות מסוג הסתיימה בהצלחה האספקה וההטמעה של 74

CFE ,בחברת החשמל של מקסיקו REX)

ז▪ חברת דלקים וגז מובילה בקנדה מריצה את מערכת הגיבוי של ג'נסל בתשתית הולכת הג

הטמיעה מתקן לייצור מימן ירוק  ▪ DOUGLAS COUNTY P.U.D. חב' חשמל במדינת וושינגטון

המזין את מערכת הגיבוי של ג'נסל

הזמנות ראשונות משתי חברות אינטגרציה בצפון אמריקה ואספקת מערכות גיבוי לתעשיית הגז  ▪

נמלים ברחבי המזרח התיכון, אפריקה ואירופה, סיימה  ▪ חב' הנמלים של אבו דאבי, המנהלת 11

בנמל אבו דאבי וכעת בוחנת שילוב מערכות נוספות   GenCell BOX-בהצלחה את הטמעת ה

ם באתרים קריטיי

▪  מתקדם פרויקט התקנת יחידות של ג'נסל בתשתיות להובלת גז ע"י חברת גז ונפט באמירויות

מנוע צמיחה חשוב בשוק החשמל והאנרגיה:

לקוחות פעילים 



ם שיתופי פעולה במגזר האנרגיה וטעינת רכבים חשמליי

הבינלאומי בעקבות התקנה מוצלחת של ▪ ABB לאחר חתימת הסכם בין ג'נסל לבין תאגיד

פתרון משותף בביה"ח הילל יפה בישראל, החברות משווקות את הפתרון המשותף  

בעולם ABB ללקוחות

ארבע מערכות ג'נסל לטעינת רכבים חשמליים נמסרו ל EV Motors. המערכות  ▪

מאפשרות טעינה המנותקת מרשת החשמל

ג'נסל וחב’ H. Sterling, ספקית מימן ואמוניה מרכזית בסין בתחום טעינת רכבים,  ▪

נמצאות במגעים מתקדמים לאספקת תחנות לטעינת רכבים חשמליים



דלק העתיד אמוניה ירוקה - מנוע צמיחה אסטרטגי -

▪

 

בהמשך לחתימה על הסכם עם התאגיד היפני TDK, יצרן האלקטרוניקה וסוללות ליתיום השני  

בגודלו בעולם, התומך בהקמת פרויקט מו"פ חדשני וייחודי אשר חותר לאפשר סינתזה של 

על פריצת אמוניה ירוקה משמש, מים ואוויר בלבד, הודיעה חב' ג'נסל ברבעון הראשון של 2022

דרך בפרויקט, כאשר היא עמדה בדרישות של אבן הדרך הראשונה

תהליך ייצור אמוניה ירוקה החדשני יאפשר יצור אמוניה ירוקה ישירות ממים בלחץ ובטמפרטורה  ▪

נמוכים מאוד ביחס לתהליכי יצור אמוניה הידועים כיום בעולם

לממש את הזכות להמשיך להשקיע בפרויקט בהתאם  ▪ TDK לאחר בחינת ההתקדמות, בחרה

לתנאי ההסכם כדי להמשיך בפיתוח הפרויקט במסגרת אבן הדרך הבאה

הטכנולוגיה החדשנית תאפשר אגירת אנרגיה וזמינות של האמוניה גם לשימושים מסורתיים כגון  ▪

חקלאות ותעשייה.  



▪ מיצוב ג'נסל כחברה המובילה בעולם האנרגיה הנקייה תוך  צופה פני עתיד

הובלת קטגוריית שוק חדשה של אנרגיה המיוצרת מאמוניה

ביסוס מעמדה של ג'נסל בשוק הטלקום וחברות החשמל  ▪

בתחום הגיבוי. הגדלת צבר הלקוחות ואיכותם

העמקת החדירה בסגמנט הרכבים החשמליים▪

▪ABB העמקת שיתוף הפעולה עם

תחילת התנסות ע"י הלקוחות המרכזיים  ▪ -GenCell FOX

לקראת "המפץ הגדול"

לקראת השגת  ▪ Green Ammonia התקדמות פרויקט ה-

אבן דרך נוספת )לקראת 2023(

הגדלה של יכולות ייצור הטכנולוגיה, הרחבת מנעד המוצרים  ▪

power capacity-שלנו והגדלת ה



קידום מודעות▪

אחריות תאגידית לעתיד  

טוב יותר גם בג'נסל
אירועי חברה והרצאות לקידום יוזמות של עובדים 

בתחום הקיימות

אקטיביזם▪
עידוד ויזום השתתפות בפרויקטים בנושא קיימות 

עבור צד שלישי

התייעלות אנרגטית▪
הגדרת יעדים לטווח קצר ולטווח ארוך למדידה ודיווח 

של רמות צריכת החשמל עבור כל מחלקה

תמריצים▪
מתן תמריצים על צריכה בת קיימא, מחזור, שימוש 

חוזר ופינוי פסולת באופן בטוח בעבודה ובבית

שקיפות▪
איסוף דאטה, ניתוח ודיווח שוטף על ההשפעות של 

ג'נסל על החברה, הסביבה והממשל



בדצמבר ליום 31

2020 2021

אלפי דולרים

נכסים שוטפים

33,091 11,881 מזומנים ושווי מזומנים

פיקדונות לזמן קצר

לקוחות

חייבים ויתרות חובה

מלאי

סה"כ נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים

פיקדונות מוגבלים בשימוש

נכסי זכות שימוש, נטו

נכסים בלתי מוחשיים אחרים,  

נטו

רכוש קבוע, נטו

סה"כ נכסים לא שוטפים

סה"כ נכסים

דוחות מאוחרים על המצב הכספי

Dummy TextDummy Text



היוון עלויות פיתוח לראשונה

.IAS 38  במהלך שנת 2021, החלה החברה לראשונה להוון עלויות פיתוח וליצור נכסים בלתי מוחשיים במאזן בהתאם להוראות תקן חשבונאי בינלאומי

מיליוני דולר בגין שלושה פרויקטים:▪ 5.126 היוון עלויות הפיתוח במהלך התקופה הסתכמו לסכום של כ-

מיליוני דולר▪ סכום של 2.492 A5 - פיתוח מוצר 

אלפי דולר▪ סכום של 1.7 BOX - פיתוח מוצר 

אלפי דולר▪ סכום של 925 G10 – פיתוח מוצר 

לתקן חשבונאות בינלאומי 38, הגיעה החברה   לאחר ניתוח מעמיק של עמידה בתנאי ההכרה בנכס בלתי מוחשי הנובע מפיתוח בהתאם להוראות ס' 57

למסקנה כי שלושת הפרויקטים הנ"ל עומדים בתנאי ההכרה הבאים :

היתכנות טכנית (feasibility technical( של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה.▪

בכוונתה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי.▪

ביכולתה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו.▪

האופן שבו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות.▪

קיומם של משאבים טכניים, פיננסיים ואחרים.▪

יכולתה למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו.▪



דוחות מאוחדים

על ההפסד הכולל )באלפי דולר(
בדצמבר לשנה שהסתיימה ביום 31

2020 2021

אלפי דולרים
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דוחות מאוחדים

על תזרימי המזומנים בדצמבר לשנה שהסתיימה ביום 31

2020 2021

אלפי דולרים

Dummy Text
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