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מפיתוח טכנולוגיה ומוצרים
ליישום עסקי וצמיחה ריווחית



הבהרה משפטית

ואינו מחליף עיון  , 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 מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת  . מ"ערך בתל אביב בעלניירות כפי שדווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה , בדוחותיה התקופתיים והמיידים של החברה

מצגת זו איננה  . וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי, ואינו מהווה המלצה או חוות דעת, המידע אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה. ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד
היא אינה באה  , על כן. או גורמי הסיכון של החברה/או התוכניות העסקיות של החברה או את תיאור כלל פעילותה ו/ו, כוללת את מלוא התוצאות והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם

החברה אינה  . טי לצורך קבלת החלטת השקעהוונבמקום בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רל
ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור  . או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע/והיא לא תישא באחריות לנזקים ו, אחראית לשלמות או דיוק המידע

אחר ובכלל זה  אומדנים ומידע , הערכות, מטרות, אשר כולל תחזיות, 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד. יגבר האמור בדיווחי החברה, בדיווחיה של החברה
מידע צופה פני  . שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, או לעניינים עתידיים/לאירועים והמתייחסים EV MOTORS-וTDK, י חברות דויצשה טלקום"מידע והערכות שנמסרו לחברה ע

העובדות והנתונים העיקריים  . הרי שהן בלתי ודאיות מטבען, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה
המידע הצופה פני עתיד  . והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו, ששימשו בסיס למידע זה הנם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ושל עסקיה ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים

.  ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה, על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות בחברה, בנוסף על האינפורמציה הקיימת בחברה, הכלול במצגת זו מבוסס
התממשותו או אי התממשותו  . או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת, עיבוד, עריכה, איפיון, או הוצג באופן/כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר ו, יודגש

אשר אינם  , וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, בין היתר, של המידע הצופה פני עתיד תושפע
.  נכון למועד מצגת זו לא ניתן להעריך את מלוא השלכות המערכה הצבאית בין רוסיה לאוקראינה על תוצאות פעילותה של החברה, כמו כן. ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה

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

.בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו
או הערכה כאמור על /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/מנת שישקפו אירועים ו
.רהלחבבמצגת זו מופיעים סימני מסחר וסמלילים של צדדים שלישיים אשר הינם בבעלות החברות שסימני המסחר הללו רשומים על שמן והן אינן קשורות 

י חברות אחרות וכוללות מידע צופה פני העתיד אשר לחברה אין השפעה כלשהי על מידע זה"במצגת זו כלולות מצגות שנמסרו לחברה ע
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.1m 3~$
Q3הכנסות 
2022

1,280
אדםשנות 

מחקר ופיתוחשל
בחברה 

עובדים 147
20%גידול של 

2021מול 
30.9.2022-לנכון 

m67$
יתרת מזומנים

30.9.22

נתוני מפתח

65%
חיתוך בהפסד הגולמי  

20213Qמול 

100-כ
סודות מסחריים

פטנטים15-ו
( בתהליכי רישום6)



נסל'גטכנולוגיות הליבה של 

Hydrogen
to power

Ammonia
to power

Water
to power*

(Green Ammonia)

פ"בתהליך מו* 



טעינת רכבים חשמליים

השווקים הפעילים שלנו

חברות אנרגיה טלקום

מיליארד דולר20-כ
35%1,2שיעור צמיחה שנתי של 

מיליארד דולר7.7-כ
11%שיעור צמיחה שנתי של 

מיליארד דולר81-כ
4%3,4שיעור צמחיה שנתי של 

1. Data as of 2021
2. Source: https://www.altenergymag.com/news/2022/09/09/ev-charging-infrastructure-market-size-to-expand-around-usd-21747-billion-by-2030/38036
3. Data as of 2020
4. Source: https://www.marketstudyreport.com/reports/global-power-transmission-market-analysis-by-components-transformer-insulator-transmission-lines-transmission-towers-others-voltage-end-use-by-region-by-country-2021-

edition-market-insights-and-forecast-with-impact-of-covid-19-2021-2026



טעינת רכבים חשמליים

חברות אנרגיה

חברות אנרגיה

טלקום



אתגרים: חברות אנרגיה

v

v

עמידות למפגעי  

אקלים

הפרעות תדירות  רשת חשמל מבוזרת

REהחשמל בגיןליציבות



74 
נסל'יחידות ג

89.6  GW
ייצור אנרגיה שנתי  

(2021)

190,000

קהילות
~3.2 MWh

אנרגיה אגורה במימן  
נסל'גי  "ע

2,133
=שעות גיבוי 

*חודשים3
==

חדשי גיבוי חשמל בתחנות השנאה בהן 3* 
נסל'מותקנות היחידות של ג



טעינת רכבים חשמליים

חברות טעינת רכבים

חברות אנרגיה טלקום



מגבלות רשת החשמל

קיים סיכון ממשי שאימוץ הרכבים  "
החשמליים יהיה מהיר יותר  

"  מהתשתיות שיוכלו להזין אותה
(2020, ארנסט יאנג)

Source: https://www.ey.com/en_gl/energy-resources/as-emobility-accelerates-can-utilities-
move-evs-into-the-fast-lane’ Ernst Young Dec 2020

https://www.ey.com/en_gl/energy-resources/as-emobility-accelerates-can-utilities-move-evs-into-the-fast-lane


משלימים את פער האנרגיה 
לטעינת רכבים חשמליים

Source: Building the electric-vehicle charging infrastructure America needs – McKinsey 2022 - Philipp 
Kampshoff , Adi Kumar, Shannon Peloquin, Shivika Sahdev



מחלום למציאות
נשענת רשת/מנותקת, טעינה מבוססת מימןתחנת 



EV MOTORSמבנה קבוצת 

\\\\
\

Finance 
&

Insurance



רשת החשמל בישראל
סטטוס עדכני–ייצור החשמל בישראל 

ממשק האנרגיה של  36%היא רשת החשמל של ישראל 
:ישראל אשר מייצרת בשנה

TWh55

מתצרוכת החשמל  44%הוא דלק מאובנים לתחבורה 
בישראלהשנתית של המשק  

70TWh



מחלום למציאות



תוכנית להקמת תחנות טעינה ירוקות

אתרים210
אותרו כפוטנציאל להקמת תחנות

:מתוכם

נמצאים בתהליכי תכנון התחלתיאתרים 65
(קבלת היתרים)בתהליכי תכנון מתקדם אתרים 19

Kiryat Shmona

Regba

Atlit

Glilot

Shilat

Misgav Dov

Yotvata

Port of Eilat



טעינת רכבים חשמליים

חברות טלקום

חברות אנרגיה טלקום



אתגרים ומגמות:חברות הטלקום

לדיגיטלהמעבר 
דורש הרבה אנרגיה  

והרחבת תשתיות

התחייבות לאפס פליטות משבר האנרגיה  
חוסר זמינות

משבר האקלים  
רציפות-גורם לאי



ר מרטין קורץ "ד

Director Research & Innovation at Deutsche Telekom 
(T-Labs)



























ביסוס מעמדנו בשוק הטלקום

פ עם ספקי ציוד טלקום גלובאליים"שת <

<

<

סיוע בנושאים לוגיסטיים של אספקת  
מימן–הדלק  / אמוניה

פ אסטרטגי עם חברות טלקום  "שת
מובילות בעולם

eEricsson Huawei
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אנרגיה ירוקה100%-אמוניה ירוקה 
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Source: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/ammonia-market-101716



14% vs. 30-45% 500°C vs. 70° C200atm vs. 1atm

נסל 'האמוניה הירוקה של ג VS האמוניה הירוקה

*פ"בתהליך מו* 
FOX ™

חסכון בעלויותיעילות אנרגטיתלחץ נמוךטמפרטורה נמוכה 

+ += =



עםהירוקההאמוניהפיתוח

Strategic

Partnership

First 

Milestone:

Proof of 

Concept

Second

Milestone:

Small scale 
alpha 

prototype

Third

Milestone:

Full scale alfa 
prototype

Agreement signed 
with TDK

February 2021

April 2023*Second investment 
announced

February 2022

End 2024*

פ"בתהליך מו* 



עםפעולהשיתוף TDK

•TDKנסל לייצור אמוניה ירוקה  'מאמינה בתהליך הייחודי של ג
((Water to Power .
•TDK ,שוקלת להרחיב את שיתוף  , חברה מובילה בייצור המוני

גם לשיתוף פעולה לייצור המוני  , נסל'פ עם ג"הפעולה בנושא המו
.של מחולל האמוניה הירוקה
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ח רווח  "דו
והפסד



393$

(681 )$

3,092$

(238 )$

2021לשנת 3רבעון  2022לשנת 3רבעון 
3,500$

3,000$

2,500$

2,000$

1,500$

1,000$

500$

$

(500 )$

(1,000 )$

2022ל 2021בין 3השוואת רבעון 

הגדלת ההכנסות לצד הקטנת ההפסד הגולמי

הפסד גולמיהכנסות



יתרת המזומנים



CONFERENCE
SUMMARY

שאלות ותשובות
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ליישום מסחרי וצמיחה ריווחית

תודה רבה שהשתתפתם
team@gencellenergy.com? עוד שאלות



נסל לקבלת מבט על הטכנולוגיה  'סיור במעבדות ג
הייחודית לייצור ישיר של אמוניה ירוקה

:הנחיות בטיחות

יש להישאר ביחד בקבוצה•

אין להיכנס לאיזורי עבודה ללא אישור•

ציוד ללא אישור/נא לא לגעת בחומרים•

אחראיים בלבד( ייצור/מעבדה)קבוצות יצאו בליווי מדריכים ומנהלי מחלקות •

נסל תעצור במהלך הסיור את השימוש וההובלה של כימיקלים  'ג-שימו לב•

מסוכנים  

נא לא לצלם את המקום ללא אישור


	Slide 1
	Slide 2: הבהרה משפטית  המידע הכלול במצגת זו ("המידע") וכל מידע אחר שיימסר במסגרת המצגת מוצע למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות ג'נסל בע"מ ("החברה") ופעילותיה, ואינו מחליף עיון בדוחותיה התקופתיים והמיידים של החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ע
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15: מבנה קבוצת  EV MOTORS
	Slide 16: רשת החשמל בישראל
	Slide 17: מחלום למציאות
	Slide 18: תוכנית להקמת תחנות טעינה ירוקות
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37:  האמוניה הירוקה של ג'נסל VS האמוניה הירוקה
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46

		2022-12-13T07:36:58+0000
	Not specified




