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 הנדון: דוח מיידי 

,  בדבר  כוונת  החברה 11 בהמשך  למפורט  בסעיף  12.4  לפרק א' לדוח  התקופתי  של החברה לשנת  2021  )"הדוח  התקופתי(

להיכנס לתחום  טעינת רכב ים  חשמליים  בכל מקום בו  נדרשת טעינת רכבים חשמליים ורשת  החשמל  אינה  מספקת 

או  אינה  קיימת,  ולנוכח הדרישות ההולכות  וגדלות לתחנות  טעינה  אוטונומיות   והיברידיות,  מתכבדת החברה להודיע  

ברשת החשמל  תלות  ללא  לייצר חשמל  היבר ידי  ו אוטונומי המסוגל  מוצר  ה-  ™EVOX  שהינ ו  על השקת  מערכת 

ומקורות אנרגיה חלופיים וללא כל פליטת מזהמים.   

 

ה-  ™EVOX  פותח על בסיס הטכנולוגיה המוכחת של תאי הדלק מבוססי מימן של החברה ה-  ™ GenCell BOX.   ה - 

™EVOX  משלב את יכולת  ייצור החשמל בתאי דלק של החברה )בתדלוק מימן(, שימוש באנרגיה המגיעה מרשת 

החשמל )ככל שישנו חיבור כזה( ושימוש באמצעי לאגירת אנרגיה בסוללות  ליתיום, תוך חיבור וניהול מקורות אנרגיה  

זמינות אנרגיה לטעינת רכב ים  ה-  ™EVOX  מהווה פתרון המבטיח  י יחודית שפותחה בחברה.  ידי תוכנה  על  אלו 

 EVOX™  -ה רוח. מערכת  או  סולאריות  אנרגיה  רשת  החשמל,  בזמינות  תלות  ללא  שעות היממה  חשמליים  בכל 

מאפשרת לתת מענה לביקוש הגובר לתחנות טעינה לרכבים חשמליים באופן אוטונומי ובכל מקום בו תשתית החשמל 

אינה  מספקת או אינה קיימת, וכן מאפשרת להגדיל את יכולת  ההטענה של כמות  גדולה יותר של רכבים חשמליים. 

 

, עשויים 22 בראייתה  של החברה, השקת ה-  ™EVOX  יחד עם  הסכם  שיתוף  הפעולה של החברה עם  אי.וי מוטורס בע"מ 

פעילותה  ולהרחבת  העולמי  החשמליים  הרכבים  החברה  למ יצובה  כספק  בעל  ערך  בשוק  טעינת  למאמצי  לתרום 

העסקית של החברה מול לקוחות חדשים  בשוק   טעינת הרכבים  החשמליים,   והכל  בהתאם  ליעדים  והאסטרטגיה  של  

החברה המפורטים בדוח התקופתי של החברה.   

 

 

 
     הדוח התקופתי פורסם ביום 30 במרץ, 2022 )מס' אסמכתא: 2022-01-032313(. האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה. 1
אסמכתאות:  2021-01-097258  ו-  2022-01-069163,  2 מימים  15  בנובמבר,  2021  ו-  2  ביוני,  2022  )מס'  החברה  של  מיידים      דיווחים 

בהתאמה(. האזכורים האמורים מהווים הכללה על דרך ההפניה.  

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 

החברה  את  לקדם  יסייעו  בו  שהאמור  לכך  זה  התחזיות  בנוגע  זה,  ובכלל  מיידי  בדוח  המידע  המובא  יובהר,  כי 

בתהליכיה המסחריים  בשוק טעינת הרכבים החשמליים וכן הפתרונות שמערכת ה-  ™EVOX  מאפשרת,  הינ ם 

בגדר מידע צופה  פני  עתיד  כמשמעות  המונח  בחוק  ניירות  ערך,  התשכ"ח-  1968.  הערכות  ותחזיות  אלו  עשויות  שלא   

להתממש  כולן,  או  חלקן,  או  להתממש  באופן  שונה  מכפי  שהוערך.  הערכות  ותחזיות  החברה  מבוססות  על  המידע 

הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה והן אינן בשליטת החברה. 

  

 

בכבוד רב, 

                  ג'נסל בע"מ  

באמצעות:  

יוסי סלמון, סמנכ"ל כספים 
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