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משפטיתהבהרה
בדוחותיהעיוןמחליףואינו,ופעילותיה"(החברה)"מ"בענסל'גאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדנוחותלמטרתמוצעהמצגתבמסגרתשיימסראחרמידעוכל"(המידע)"זובמצגתהכלולהמידע

והיאערךניירותלרכישתהצעותלקבלתהזמנהאומכירהאולרכישההצעהמהווהאינהזומצגת.מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותשדווחוכפי,החברהשלוהמיידיםהתקופתיים

מלואאתכוללתאיננהזומצגת.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקולתחליףלאוכן,דעתחוותאוהמלצהמהווהואינו,השקעההחלטתלקבלתבסיסמהווהאינוהמידע.בלבדמידעלמסירתמיועדת
עצמאיתבדיקהבמקוםבאהאינההיא,כןעל.החברהשלהסיכוןגורמיאו/ופעילותהכללתיאוראתאוהחברהשלהעסקיותהתוכניותאו/ו,להםהביאוריםואתהחברהשלהכספיוהמידעהתוצאות

דיוקאולשלמותאחראיתאינההחברה.השקעההחלטתקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהגםוהיאמשקיעלכלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיויעוץ
האמוריגבר,החברהשלבדיווחיההאמורלביןזובמצגתהאמורביןסתירהשקיימתככל.במידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםכלשהםלהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותתישאלאוהיא,המידע

,עתידייםלענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,מטרות,תחזיותכוללאשר,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת.החברהבדיווחי

,סבירותשהנןסבורהשהחברהאףעלאשר,החברהשלהסובייקטיביתהערכתהעלרקמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם
כפיוהכל,כלכלייםמאקרוונתוניםועובדותעסקיהושלהחברהשלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותהנםזהלמידעבסיסששימשוהעיקרייםוהנתוניםהעובדות.מטבעןודאיותבלתישהןהרי

עתידיותהתפתחויותלגביהחברהשלנוכחיותוהערכותציפיותעל,בחברההקיימתהאינפורמציהעלבנוסף,מבוססזובמצגתהכלולעתידפניהצופההמידע.זומצגתהכנתבמועדלחברהשידועים
שוניםפילוחאו,עיבוד,עריכה,איפיון,באופןהוצגאו/ובעברהחברהובדיווחיבדוחותהוצגשלאמידעלכלולעשויההמצגתכי,יודגש.באלהאלהכאמורההתפתחויותשלהשתלבותןועל,בחברה

הכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.במצגתמוצגזהמידעבומהאופן

המערכההשלכותמלואאתלהעריךניתןלאזומצגתלמועדנכון,כןכמו.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמים
שונותלהיותעלולותהחברהשלהפעילותותוצאות,יתממשואכן,תוכניותיהבגיןלרבות,והערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה.החברהשלפעילותהתוצאותעללאוקראינהרוסיהביןהצבאית

שלישייםבצדדיםהמותנותשלההיסודהנחותכיודאותכלאיןלחברהכןכמו.דלעילמהגורמיםאחדבכלשינויעקבהיתרבין,לעילמהאמורהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופן
.זובמצגתהמוצגעתידפניהצופהבמידעשהוצגומאלהמהותיבאופןשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,מוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.יתממשו

מנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברההמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניהצופותוההערכותהתחזיותכי,מובהר

.זומצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפו
.לחברהקשורותאינןוהןשמןעלרשומיםהללוהמסחרשסימניהחברותבבעלותהינםאשרשלישייםצדדיםשלוסמליליםמסחרסימנימופיעיםזובמצגת



30.6.2022נתונים עיקריים ליום 

2022עדכון על יעדי 

7$-כ
מיליון

הזמנות  צבר 

החברה במגעים  
בשלבים שונים עם 
מספר לקוחות לגבי  

עסקאות בהיקף כולל  
של  

מיליוני  עשרות
דולרים

מיליון
יתרת מזומנים

30.6.22

74$

18%גידול של 
2021-ביחס ל

145
מועסקים

9$-כ
מיליון
הזמנות  

-כ

1.23$
מיליון

1הכנסה בחציון 

מימוש חלק גדול 
מצבר הזמנות 

קיים  

הכנסה הגבוהה
שהיו2021מהכנסות שנת 

5.6$-כ

מיליון  



דוחות מאוחדים על  
ההפסד הכולל  

(באלפי דולר)



מיליארד 10-כ
דולר

שיעור צמיחה  
4%שנתי של 

מיליארד  100-כ
דולר

שיעור צמיחה שנתי  
4%של 

מיליארד 7.7-כ
דולר

שיעור צמיחה  
11%שנתי של 



הצלחת ניסוי באתר טלקום פעיל  : צמיחה נוספת בשוק הטלקום
Vodafoneשל 

•GenCell ו-Deutsche Telekom  ממשיכים
באינטגרציה לתשתית התקשורת בגרמניה כולל  

באתר ניסויים  FOX-המשך בחינה של מערכת ה
.בדרום ישראל

•GenCell ו-Vodafone השלימו ניסוי שלFOX™
באתר טלקום פעיל ברומניה בסיוע של שותפינו 

Simtel ,אינטגרציה מקומית ברומניה' חב.

6-במשך כ24/7כלל הפעלת אתר סוללרי הניסוי•
.VODAFONEשבועות ועמד בדרישות של 

המערכת תפקדה כהלכה עם מינימום מעורבות של  •
הצוות ועמדה בצרכי הספק החשמל הנדרש במהלך  

.כל הניסוי

תציג את  Vodafoneכתוצאה מהצלחת הניסוי •
המערכת ליחידות העסקיות השונות שלה ברחבי  

.העולם



התקנת מערכות לטעינת רכבים חשמליים  
רשת ברחבי הארץ תופסת תאוצהמנותקות

Kiryat Shmona

Regba

Atlit

Glilot

Misgav
Dov

Shilat

Yotvata

Port of Eilat

מערכות ראשונות ברבעון  4אספקת •
5ראשון וקבלת הזמנה נוספת בסך 

מיליון דולר
החברה נערכת למימוש הזמנה זו  •

ולאספקת המערכות לטעינת רכבים  
עוד , מנותקות רשת במדינת ישראל

. 2022בשנת 
פריסת התחנות תנוע מאילת ועד  •

כלל מיקום . לקריית שמונה
.האתרים הסופיים טרם נקבע

ככל שיבוא הרכבים החשמליים  •
.הצורך בתחנות טעינה עולה, גדל

החברה במגעים להרחבת , במקביל•
הפעילות בתחום טעינת רכבים  

.אירופה ובסין, ב"חשמליים בארה



עסקאות נוספות מהתקופה האחרונה  –נסל 'ג
•ONEC Group ,קנדה

נסל  'תאגיד קנדי המעניק שירותים הנדסיים לסקטור האנרגיה אשר רכשה מג, ONECנחתמה הסכם שותפות אסטרטגית עם קבוצת 
נסל את פעילותה בצפון  'בכך מגדילה ג"אפס פליטות"פתרונות גיבוי אנרגטי להבטחת חוסן הפעילות ולעמידה ביעדי הקיימות של 

.אמריקה

•RedHawk Energy ,ב"ארה
התקשורת וכן  , ההובלות, הנפט וגז, בצפון אמריקה" CLASS1"כולל כל רכבות –שותף אמריקאי המעניק שרותי אנרגיה לתעשית הרכבות 

נסל לטובת התקנות שונות וכן בימים  'רכשו מספר יחידות מגREDHAWKלאחרונה . רבות100-ו500ון 'חברות ממשלתיות וחברות פורצ
.REDHAWKאלו עורכות כנס משותף ללקוחות 

•PROVEN POWER INC. ,ב"ארה
מכירה בביקוש הגדול ובערך הרב של המימן  Proven Power' חב, ספק מכירות ותחזוקה של מותגי פרמיום של בתחום החקלאות והבנייה

.  GenCell BOXבה היא רוכשת מספר יחידות של , נסל'לכן סגרה החברה עסקה עם ג. והאמוניה כמקור ראשי לאנרגיה

•Milani SpA ,איטלה
נסל  'קיבלה החלטה אסטרטגית לשלב את מערכות ג, התקנה ותחזוקה ייחודיים, ספקית איטלקית מובילה במתן שירותי הנדסה, מילאני

.לטובת לקוחותיה מתחום המסחר והתעשייה ברחבי אירופה, בסל הפתרונות שלה



עלייה מתמדת במספר ההתקנות

CFE

תחנות השנאה  50-יחידות פעילות בכ74❑
"מסדרון ההוריקן"המקומות ב

דיונים על הזמנות נוספות ומעבר ידע  ❑
לנציגים מקומיים להמשך תמיכה ושירות

נסל בפריסה עולמית 'ג
מדינה ענף

קנדה תשתיות
ב"ארה תשתיות
ב"ארה תשתיות
ב"ארה תשתיות

גרמניה טלקום
ספרד טלקום

סלובקיה תשתיות

איחוד האמירויות הערביות תשתיות

חברה

ONEC GROUP/ATCO

Electrical Utility Douglas County (DCPUD)

Briliant Power Solutions

Sesame Solar

Deutsche Telekom

AICOX Solutions S.A

EC & Solutions a.s

ADP

פרוייקטים אחרונים  



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

•112 ECSבאיסלנד
•DTבישראל
•Vodafone Romania

•GenCell OX™– 10תא דלקkW
הושלם פיתוח אב טיפוס המבוסס על •

בעלת יעילות אנרגטית  , אלקטורדה חדשה
.גבוהה משמעותית מהאלקטרודה הקיימת

מופעלת במעבדות החברה OX-מערכת ה•
.כחלק מתכנית הפיתוח

הרחבת קו הייצור•
קו הייצור הורחב לצורך התאמת קיבולת •

הייצור לתפוקה החזויה
נרכשו והותקנו שתי מכונות אוטומטיות  •

.חדישות לייצור אלקטרודות

עדכון-פיתוחים טכנולוגיים

Trimming MachineInjection Molding 
Machine

GenCell OX™

https://gencell1-my.sharepoint.com/personal/noas_gencellenergy_com/Documents/Rami%20&%20Noa/Board/29.8.22/Materials/WhatsApp%20Video%202022-08-21%20at%2013.57.58.mp4


שותפויות אסטרטגיות כמקדם צמיחה ארוכת טווח



יערך כנס ייחודי בהשתתפותו של אורח כבוד מדויטשה טלקום–בקרוב 
ר מרטין קורץ"ד

:דוברים נוספים
אשר לויר החברה "יו•
רמי רשף ל החברה "מנכ•
EV MOTORSר "יואוהד זליגמן •
(מוקלט) TDK CTOשיגקי סטו•
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