


משפטית הבהרה
בדוחותיה עיון מחליף ואינו ופעילותיה, )"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
והיא ערך ניירות לרכישת הצעות לקבלת הזמנה או מכירה או לרכישה הצעה מהווה אינה זו מצגת בע"מ. אביב בתל ערך לניירות ולבורסה ערך ניירות לרשות שדווחו כפי החברה, של והמיידים התקופתיים
מלוא את כוללת איננה זו מצגת 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
עצמאית בדיקה במקום באה אינה 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
דיוק או לשלמות אחראית אינה החברה השקעה. החלטת קבלת לצורך רלוונטי להיות העשוי המידע כל את להכיל או להקיף מתיימרת אינה גם והיא משקיע לכל המיוחדים לנתונים בהתאם אישי ויעוץ
האמור יגבר החברה, של בדיווחיה האמור לבין זו במצגת האמור בין סתירה שקיימת ככל במידע. מהשימוש כתוצאה להיגרם העלולים כלשהם להפסדים ו/או לנזקים באחריות תישא לא והיא המידע,
עתידיים, לעניינים ו/או לאירועים המתייחסים אחר ומידע אומדנים הערכות, מטרות, תחזיות, כולל אשר התשכ"ח-1968, ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע כוללת זו מצגת החברה. בדיווחי
סבירות, שהנן סבורה שהחברה אף על אשר החברה, של הסובייקטיבית הערכתה על רק מבוסס והוא מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד פני צופה מידע החברה. בשליטת ואינה ודאית אינה שהתממשותם
כפי והכל כלכליים, מאקרו ונתונים ועובדות עסקיה ושל החברה של הנוכחי למצב בנוגע ונתונים עובדות הנם זה למידע בסיס ששימשו העיקריים והנתונים העובדות מטבען. ודאיות בלתי שהן הרי
עתידיות התפתחויות לגבי החברה של נוכחיות והערכות ציפיות על בחברה, הקיימת האינפורמציה על בנוסף מבוסס, זו במצגת הכלול עתיד פני הצופה המידע זו. מצגת הכנת במועד לחברה שידועים
שונים פילוח או עיבוד, עריכה, איפיון, באופן, הוצג ו/או בעבר החברה ובדיווחי בדוחות הוצג שלא מידע לכלול עשויה המצגת כי יודגש, באלה. אלה כאמור ההתפתחויות של השתלבותן ועל בחברה,
הכללית בסביבה מההתפתחויות וכן החברה, פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי היתר, בין תושפע, עתיד פני הצופה המידע של התממשותו אי או התממשותו במצגת. מוצג זה מידע בו מהאופן
המערכה השלכות מלוא את להעריך ניתן לא זו מצגת למועד נכון כן, כמו החברה. בשליטת מצויים אינם ואשר מראש להערכה ניתנים אינם אשר החברה, פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים
שונות להיות עלולות החברה של הפעילות ותוצאות יתממשו, אכן תוכניותיה, בגין לרבות והערכותיה, ציפיותיה כי ודאות כל אין לחברה החברה. של פעילותה תוצאות על לאוקראינה רוסיה בין הצבאית
שלישיים בצדדים המותנות שלה היסוד הנחות כי ודאות כל אין לחברה כן כמו דלעיל. מהגורמים אחד בכל שינוי עקב היתר בין לעיל, מהאמור המשתמעות או המוערכות מהתוצאות מהותי באופן

זו. במצגת המוצג עתיד פני הצופה במידע שהוצגו מאלה מהותי באופן שונים להיות עלולים בעתיד החברה של בפועל והישגיה תוצאותיה כי מוזהרים, זו מצגת קוראי לפיכך, יתממשו.
מנת על כאמור הערכה ו/או תחזית כל לשנות ו/או לעדכן מתחייבת אינה והחברה המצגת עריכת במועד החברה בידי המצויים ומידע נתונים על מתבססות עתיד פני הצופות וההערכות התחזיות כי מובהר,

זו. מצגת עריכת מועד לאחר שיחולו נסיבות ו/או אירועים שישקפו
לחברה. קשורות אינן והן שמן על רשומים הללו המסחר שסימני החברות בבעלות הינם אשר שלישיים צדדים של וסמלילים מסחר סימני מופיעים זו במצגת



81
החברה במגעים  

בשלבים שונים עם 
מספר לקוחות לגבי  

עסקאות בהיקף כולל  
של  

מיליוני  עשרות
דולרים

ביחס   גידול של 16%
ל 2021



מיליארד  כ 100
דולר

שיעור צמיחה  

מיליארד  כ 10
דולר

שיעור צמיחה  
שנתי של 4% שנתי של 4%

מיליארד  כ 7.7
דולר

שיעור צמיחה  
שנתי של 11%



מדינות• פעילה במעל 50
אתרים• 65,000 מפעילה למעלה מ

™ •-GenCell FOX & G5.2 ניסויי שטח של
השלב הראשון הושלם בהצלחה, השלב השני  

לקראת סיום

התחברות ותאימות לרשת• – HOMOLOGATION
•Huawei אינטגרציה עם תשתית תקשורת של

באתר  Ericsson שבגרמניה ושל באתר דיטנהיים
שבגרמניה מייסן

עם  • DT השקת שיתוף הפעולה האסטרטגי של
MWC2022 בכנס GenCell

קמפיין במדיה הגלובאלית•
™ •DT הוצג בביתן של GenCell BOX

מנכ"ל ג'נסל, היה הדובר הראשי בפאנל • רמי רשף,
DT בבמת הקיימות בביתן של

התקדמות נוספת בשת"פ עם דויטשה טלקום
Deutsche Telekom -המפעילה הגדולה באירופה

Deutsche Telekom
מפעילת תקשורת גרמנית מובילה

גרמניה – HQ
מס' עובדים )2020(: 226,291

EU 101 billion  :הכנסות



•DT במהלך חודש מאי ערכה הנהלת
ביקור במטה ג'נסל

החברות עובדות על שילוב •
ואינטגרציה מלאה ומוחלטת של  

מוצרי ג'נסל לתוך תשתית  
דרך ספקי   DT התקשורת של

תשתית טלקום
מעבר לשלב מסחרי מהותי עם  •

DT קבוצת

התקדמות נוספת בשת"פ עם דויטשה טלקום
קידום שיתוף הפעולה האסטרטגי

Dummy Text



שחקנים מובילים בשוק הסלולר  לקוחות אסטרטגיים נוספים - לקוחות אסטרטגיים נוספים -
האירופאיהאירופאי

•SIMTEL - EPCM for Vodafone, Telekom, Orange & 
Digi 

מהווה סנונית להטמעה רחבה  • SIMTEL שיתוף פעולה עם
מדינות במרכז אירופה. ומהירה אצל מפעילי טלקום ב-8

™ ™ ברשת •• GenCell FOXGenCell FOX ו GenCell BOXGenCell BOX התקנת יחידות התקנת יחידות 
פעילה לבחינה

•CELLNEX - European Tower Management Company
™ כצעד  • CELLNEX בתשתית GenCell BOX אושר שילוב 

ראשון לקראת הזמנה משמעותית אפשרית
•IHS – Towers of strength 

מגעים מתקדמים בין החברות כי בכפוף לניסוי שטח מוצלח  •
כתחליף ™ GenCell FOX תספק, תתקין ותנהל החברה מוצרי 

למערך גנרטורים מונעי דיזל 24/7
•

Dummy Text



•VDL Groep - international industrial and manufacturing 
company

שלבים מתקדמים להסכם המגדיר פתרון משותף לשתי  •
החברות לאספקת אנרגיה זמנית לתעשיית הטלקום  

ברחבי  5G שתאפשר הרחבה של התקנה והטמעה של
אירופה בשנים הבאות.

מקסיקו• AT&T
•AT&T ,CFE- בעקבות ההצלחה בחברת החשמל של מקסיקו

בוחנת את מערכות ג'נסל כתחליף למערך הגנרטורים הן  
כגיבוי והן כחשמל רציף.

•112 Iceland
™ יוצרות אמון  • GenCell FOX בדיקות מתמשכות של

ביכולת של הפתרון להוות ספק חשמל מנותק-רשת  
עמיד לתנאי מזג האוויר הקיצוניים במקום, דבר שעשוי  

להביא להתקנה רחבה בהמשך.

VDL Groep
חברת ייצור ותעשייה בינלאומית

הולנד – HQ
מס' עובדים: 16,137

EUR 5 billion (2017) :הכנסות

Cellnex

סלולריים: מנהלת 53,000
חברת תשתיות ושירותים  
סלולריים: מנהלת 53,000

אתרים באירופה
ספרד – HQ

מס' עובדים: 1,605
EUR 1.04 billion :הכנסות



•CFE Mexico 
יחידות גיבוי מבוססת מימן הוטמעו ופועלות  • 74

CFE כחלק מתשתית החשמל הקריטית של
מתקיימות שיחות על הזמנת המשך לעשרות  •

יחידות נוספות לאספקה עוד בשנת 2022
מתקיימות שיחות על הצטיידות רב-שנתית לשנים  •

2023-2025

חברת הנדסה ואנרגיה מובילה  • – ATCO
בקנדה

™ •GenCell BOX לאחר בחינה מעמיקה של ה-
הוחלט לשלבו כפתרון מפתח בתשתית מימן 

שתוקם ברחבי קנדה

•Westgen & RedHawk Energy
נחתמו הסכמי שיתוף פעולה עם מפיצים וחברות  •

הנדסה לתעשיית הולכת הגז בצפון ארה"ב

לקוחות מרכזיים בשוק החשמל והגז
CFE –

Comisión Federal de Electricidad
שירותי  חברה בבעלות ממשלתית -

חשמל
מקסיקו - HQ

80,127 מס' עובדים :
US$

0,127 מס' עובדים :
20.6 billion :הכנסות

חברת   - ATCO קבוצת
לוגיסטיקה ואנרגיה   הנדסה,
בבורסה, בבעלותה   הנסחרת

ATCO Electric, ATCO החברות
Gas
קנדה– HQ

6,500 מס' עובדים:
 : :US$ 3 billion הכנסות



EV Motors Ltd. לקוח מרכזי -
לאחר החתימה על הסכם שיתוף פעולה, סופקו ברבעון ראשון  •

ארבע תחנות טעינה ראשונות מנותקות רשת 2022

בעקבות הצגת המערכות ללקוחות .EV Motors Ltd, הזמינה  •
מיליון דולר החברה מערכות בשווי של $5

EV Motors Ltdמייצגת חברות משמעותיות מסין המביעות  •
לטעינה מנותקת רשת. המוצע של ג'נסל עניין בפתרון

תאגידים מובילים בתחום השכרת רכבים
מתקיימים מגעים מתקדמים עם חברות מובילות בניהול ציי  •

רכב והשכרת רכבים בארה"ב ובסין

EV Motors-מייבאת רכבים  
חשמליים מייצרניות כמו

JAC ,ANKAI, LEVC
SSEומכשירי הטענה מ

ישראל -HQ

מס' עובדים:     96,506
EUR 43.81 billion הכנסות:

חברה אמריקאית של השכרת  
מיקומי  12,000 רכבים ולה כ-

זכיינים
ארצות הברית - HQ

מס' עובדים:    24,000
US$ 9.48 billion הכנסות:  

רשת מערכות לטעינת רכבים חשמליים מנותקות
מנוע צמיחה גלובלי



™ מספר מבחני שטח במגוון  • - GenCell FOX
תנאים ע"י מפעילות טלקום מובילות

באיסלנד• 112 ECS
בישראל• DT
ברומניה• Simtel

פיתוח מרכזי• – GenCell G10
נמצא בפיתוח בימים אלו והשקת • הפרוייקט

המוצר צפויה ב 2023.

הרחבת קו הייצור•
•GenCell ל- G5.2 התאמת קו הייצור למעבר מ

™BOX .
תכנון רצפת הייצור מחדש ע"מ לעמוד בתוכנית •

הייצור לשנתיים הקרובות.

פיתוחים טכנולוגיים-עדכון



טכנולוגיים-עדכון פיתוחים
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 אמוניה ירוקה משמש, מים ואוויר בלבד, הודיעה חב' ג'נסל ברבעון הראשון  
על פריצת דרך בפרויקט, כאשר היא עמדה בדרישות של אבן הדרך הראשונה של 2022

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  • TDK לאחר בחינת ההתקדמות, בחרה
בהתאם לתנאי ההסכם כדי להמשיך בפיתוח הפרויקט במסגרת אבן הדרך הבאה

הטכנולוגיה החדשנית תאפשר אגירת אנרגיה וזמינות של האמוניה גם לשימושים  •
מיליארד דולר בשנה   מסורתיים כגון חקלאות ותעשייה, שוק המוערך בכ 100

יה  

“לג'נסל ידע כביר וניסיון רב של צוות פיתוח-ומחקר מקצועי 
המומחה בתאי דלק אלקליים. 

עובדה זאת מסמנת את ג'נסל כהבטחה גדולה בסינתזת אמונ
ירוקה“

TDK בקבוצת CTO-מר שיגקי סאטו, סגן נשיא בכיר וה
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