מצגת חברה
פברואר 2022

גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד
הבהרה משפטית
המידע הנכלל במצגת זו מבוסס על המידע שנכלל בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף טורבוג'ן בע"מ מיום  9בנובמבר ,2021 ,הנושא תאריך  9בנובמבר ,2021 ,שפורסם ביום  9בנובמבר( 2021 ,אסמכתא מס'( )2021-01-095542 :מידע זה
מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("החברה" ו"-התשקיף" ,בהתאמה) ,וכן על מצגות ודיווחים מיידיים אותם פרסמה החברה ואינו מחליף עיון בדיווחי החברה האמורים.
בנוסף ,כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים ,או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בתשקיף ו/או בדיווחי החברה.
המצגת אינה מהווה ,ואין לפרשה ,כהצעה להשקעה או לרכישה של ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה להציע הצעות לרכישתם ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מכל סוג שהוא ,ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים.
בנוסף ,כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים ,או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בתשקיף ו/או בדיווחי החברה.
במצגת זו כללה החברה ,בין היתר ,מידע הצופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים ,יעדים ,אסטרטגיה עסקית ,הן לגבי פעילות החברה והן
לגבי השווקים בהם פועלת החברה ,לרבות מידע המובא בדרך של איורים ו/או גרפים ו/או טבלאות ,המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה וודאית ויכול שיושפעו מגורמים ,אך באופן מהותי ,אשר לא
ניתן להעריכם מראש או שאינם בשליטת החברה .מידע זה מבוסס על הערכות והנחות נכון למועד המצגת ,בין היתר ,של הנהלת החברה ,אשר על אף שהחברה סבורה שהן סבירות הן בלתי ודאיות ומטבען מתבססות על הערכות

סובייקטיביות בלבד .התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמים שונים המפורטים בתשקיף ,לרבות מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,ובכלל זאת לאור אופייה של החברה
כחברת מחקר ופיתוח והיעדר הוודאות להצלחת סיום פיתוח מוצריה והחדרתם לשווקים הרלוונטיים ,החלטות של צדדים שלישיים לרבות רשויות וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות
החברה ,ואשר לא ניתן להעריכם מראש או שאינם מצויים בשליטת החברה.
כמו כן ,תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד פרסום המצגת והחברה אינה מתחייבות או מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו
לאחר מועד המצגת.
מצגת זו כוללת אזכור של פרסומים חיצוניים ,אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה והחברה אינה אחראית לנכונותם .אין מדובר בסוג כלשהו של חוות דעת אלא במידע כללי ובלתי מחייב.
אין באמור במצגת זו כדי להוות ייעוץ משפטי ,מיסויי או עסקי והיא אינה מהווה תחליף להתייעצות עם יועצים מתאימים בהיבטים אלו .על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה בקשר עם השקעות פוטנציאליות ,לרבות ייעוץ מס
בהתחשב בנתוניו ומצבו.
יובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.
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פיתוח מיקרו-טורבינות
לייצור עצמי של חשמל וחום במבנים
ולפתרון בעיית הולכת החשמל
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כרטיס ביקור

2

29

שנת הקמה

2014

עובדים מעל
 80%במו"פ
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גויסו עד היום

55

מיליון ₪

 18מיליון
הנפקה

 2.5מיליון
בירד אנרגיה

 29מיליון
גיוס הון פרטי

 5.3מיליון
רשות החדשנות

פטנטים -שלב רישום
בינלאומי
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)(PCT

שיתופי פעולה

הנפקה מוצלחת
בתאריך
18.11.21
טכנולוגיה
מוכחת וייחודית
המבוססת על
מערכת הנעה
סילונית שפותחה
ברפאל
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צוות הנהלה

ירון גלבוע

מנכ"ל
•  40שנות ניסיון בניהול מו"פ,
ייצור ופיתוח עסקי
• מנהל החטיבה האזרחית,
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
עשות אשקלון תעשיות בע"מ
• נשיא ומנכ"ל חברת ייצור
מתקני סינון מים לתעשייה
בארה"ב
• בוגר קורס חובלים בשייטת
הצוללות ,חיל הים
• תואר ראשון בהנדסת מכונות,
טכניון

פרופ' דויד ליאור

אורי בק

ערן יוהן

סמנכ"ל טכנולוגיות
• פרופ' להנדסה אווירונאוטית,
טכניון
• מעל  40שנות ניסיון בפיתוח
מערכות הנעה ואנרגיה
מבוזרת
• לשעבר סמנכ"ל מו"פ ב-
 ,Carmoמנועי בית שמש,
ועשות אשקלון

סמנכ"ל תפעול
• מעל  10שנות ניסיון בהובלת
פרויקטים מורכבים של
הנדסת מכונות ואינטגרציה
• ראש תחום מערכות הנעה
בחיל הים
• תואר ראשון בהנדסת מכונות,
טכניון תואר שני בהנדסת
מערכות ,טכניון

סמנכ"ל כספים
• מעל  20שנה של ניסיון פיננסי
• במשך  12שנה שותף בPwC-
 Israelהתמחות במגזר
הטכנולוגיה
• רואה חשבון מוסמך בישראל
ובארה"ב
• תואר ראשון בחשבונאות
וכלכלה ו MBA-מאוניברסיטת
תל אביב
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הבעיה :תשתיות החשמל אינן יכולות
לעמוד בעומסי הצריכה המתהווים

הולכה של אנרגיות
מתחדשות

פיקים
של צריכה
מגמה עולמית
מעבר לייצור עצמי של חשמל
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חדירת הרכבים
החשמליים

בעיית הולכת חשמל ירוק
בעיית הולכת אנרגיה
ירוקה

מעבר עולמי לייצור
חשמל מקומי
June 16 ,2020

Feb 28,2020
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מגמה עולמית:
מעבר לייצור עצמי של חשמל
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הפתרון :מערכות
קוגנרציה לייצור
עצמי של חשמל
וחום במבנים
קוגנרציה הינו תהליך שבו גז טבעי מוזרם
לטורבינה ומייצר חשמל .החום שנוצר בתהליך
הפקת החשמל משמש לחימום המבנה.
הטכנולוגיה נקראת
Combined Heat and Power (CHP).
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יתרונות
• נצילות אנרגטית גבוהה ביחס לחשמל
מהרשת ומייתרות את דוד החימום
• הורדת עלויות חשמל לצרכנים
• הורדת עלויות חימום לצרכנים
• ביטחון אנרגטי מפני הפסקות חשמל,
תקיפות סייבר ואירועי אקלים קיצוניים
• הקטנת "פיקים של צריכה" מהרשת

• מפחית פליטות גזי חממה של מבנים
• טכנולוגיה מוכחת

הבשורה של טורבוג'ן
לשוק הקוגנרציה במבנים

טכנולוגיה ייחודית,
מבוססת על פיתוח צבאי
של מנוע סילון המאפשרת
נצילות אנרגטית גבוהה
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מודל עסקי של אנרגיה
כשירות EAAS
לחדירה מהירה לשוק

המיקרו-טורבינה הייחודית שלנו
טכנולוגיית קירור
טורבינה רדיאלית

מעבר מידי בין דלקים
ע"י אוטומייזר ייחודי

רקופראטור עם נצילות
גבוהה במיוחד

תכן ייחודי סטטור
ורוטור טורבינה

יכולת התחברות לתשתיות גז קיימות
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משקל נמוך המאפשר התקנה על גגות בניינים

המידע הנ"ל מהווה מידע צופה פני עתיד (כהגדרתו בחוק לניירות ערך) .הקוראים מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס'  2למצגת זו.

טכנולוגיה ייחודית

חומרים מורכבים
המאפשרים עבודה
בטמפ' גבוהות

ארכיטקטורת מערכת
פתוחה ומודולארית
המאפשרות עלויות
תחזוקה והקמה נמוכות*

דגמים
דגם TG-250

מייצרת  250קילו-וואט לשעה
מיועד למבנה של עד  250יחידות דיור

דגם TG-40

מייצרת  40קילו-וואט לשעה
מיועד למבנה של עד  40יחידות דיור

ניתן לקבץ מספר מערכות ולספק כ  1מגה-וואט למבנה
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המידע הנ"ל מהווה מידע צופה פני עתיד (כהגדרתו בחוק לניירות ערך) .הקוראים מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס'  2למצגת זו.

לקוחות פוטנציאליים

מקבצי דיור
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מלונות

בתי אבות

בתי חולים

בנייני משרדים

התמקדות בשוק האמריקאי

14

שוק הקוגנרציה | ארה"ב
השוק שלנו
50 kW – 1 MW

1-5MW

5–20 MW

>20MW

Business
Type

# Sites

Capacity
(MW)

# Sites

Capacity
(MW)

# Sites

Capacity
(MW)

# Sites

Capacity
(MW)

Total

265,000

49,000

23,305

40,666

3,197

40,101

800

110,913

DOE, U., 2016. Combined Heat and Power Technology Fact Sheet Series.

הזדמנות
לבניית שוק

מבנים

 אתרים פוטנציאלים130,000
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 מיליארד דולר שוק בשנה20

מפעלים

תחנות כוח

רגולציה ומדיניות תמריצים תומכת בארה"ב
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חוק עירוני  – 97ניטור פליטות
של  50,000מבנים,
לרבות קנסות כבדים

תוכנית קידום  CHPשל משרד הגנת
הסביבה האמריקאי

תוכנית  better buildingsשל משרד
האנרגיה האמריקאי

בנקים ירוקים למימון מיזמי אנרגיה/סביבה

ממשל ביידן קבע יעד (עד שנת )2030
להחזיר את ארה"ב למובילות עולמית
בתחום האנרגיה הנקייה ע"י האצת
מחקרים ,השקעות ,מסחר ,ייצור וייצוא

סבסוד התקנת טורבינה ע"י חברות הגז

המידע הנ"ל מהווה מידע צופה פני עתיד (כהגדרתו בחוק לניירות ערך) .הקוראים
מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס'  2למצגת זו.
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המידע הנ"ל מהווה מידע צופה פני עתיד (כהגדרתו בחוק לניירות ערך) .הקוראים
מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס'  2למצגת זו.
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התקדמות החברה ממועד ההנפקה
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התפתחויות עסקיות
•

החברה חתמה על מזכר הבנות עם חברה מניו יורק שבבעלותה תשעה בניינים,
להתקנת הטורבינות במודל של אנרגיה כשירות.

•

החברה חתמה על הסכם אספקת טורבינות בהיקף של חצי מגה וואט לצורך גיבוי
ואספקת חשמל לחוות שרתים לחברה המתמחה בכריה של מטבעות
קריפטוגרפים.

התקדמות טכנולוגית
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•

עומדים ביעדי התוכנית שהצבנו -מתקדמים עם המערכות הראשונות של הדור השני בכל
ההיבטים -ייצור ,הרכבה ,תקינה ונערכים להפעלה ראשונית.

•

פועלים ביחד עם השותפים האסטרטגיים שלנו בצד הטכנולוגי תפעולי -תעשיות בית אל ו-
 ENPGכדי להתקין את המערכת הראשונה באתר ההדגמה בניו יורק במחצית השנייה של
.2022

•

ממשיכים לגדול בכוח האדם כדי לתמוך בכל הפעילויות הטכנולוגיות הכוללות הרכבה
ואינטגרציה.

פעילות עתידית
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•

ממשיכים לאתר שותפים אסטרטגיים כדוגמת ספקי גז משמעותיים במדינות שונות ,במודל
של ההסכם שנחתם עם סופרגז.

•

בוחנים הזדמנויות עסקיות עם לקוחות פוטנציאלים בתחומים עליהם דברנו בעבר  -מלונות,
בתי אבות ,בתי חולים ,מקבצי דיור ומגדלי מגורים ומשרדים.

•

החברה פועלת בכל עת לאיתור תחומים חדשים להם נוכל להציע את פתרונות החברה
כדוגמת העסקה שנחתמה עם לקוח מתחום כריית מטבעות קריפטוגרפיים בחוות שרתים

•

קידום תוכניות פיתוח לשימוש בדלקים ירוקים

המידע הנ"ל מהווה מידע צופה פני עתיד (כהגדרתו בחוק לניירות ערך) .הקוראים מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס'  2למצגת זו.

הצטרפו אלינו
למהפכת ייצור עצמי
של חשמל ירוק
בבניינים
ירון גלבוע
מנכ"ל
yaron@turbogenchp.com
03-5795452
WWW.TURBOGENCHP.COM

