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הצהרה משפטית
מטרת מצגת זו להציג את פעילות חברת אקוואריוס מנועים )א.מ( בע"מ )"החברה"( ולספק אינפורמציה ראשונית ובסיסית בלבד בנוגע לפעילותה.
מצגת זו אינה מהווה ,ואין לפרשה ,כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה ,או כהזמנה לקבל הצעות כאמור ,והיא מיועדת למסירת מידע
בלבד .כמו כן ,מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה ,והצעה כאמור ,אם וככל שתהא ,תעשה על בסיס תשקיף שתפרסם החברה
בכפוף ולאחר קבלת היתר מרשות ניירות ערך ואישור לרישום ניירות הערך למסחר מהבורסה לניירות ערך בתל-אביב )"התשקיף"(.
המידע המופיע במצגת מוצג בתמצית ,למטרות נוחות בלבד ,אשר כולל הצגה עקרונית ,אינפורמטיבית ושיווקית של ההשקעה על בסיס התשקיף,
והמצגת אינה מהווה בסיס לקבלת החלטה והיא אינה נועדה להחליף את הצורך לעיין בתשקיף ובדוחותיה הכספיים של החברה אשר יצורפו לתשקיף,
ו/או את הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי טרם רכישת ניירות ערך של החברה על פי התשקיף .כל השקעה בחברה תתבצע בהתאם לאמור במסמכי
ההשקעה של החברה והתנאים המפורטים בהם בלבד.
המידע המובא במצגת זו אינו מהווה המלצה או חוות דעת ,ואינו מהווה ייעוץ משפטי ,פיננסי ,מיסויי ,כלכלי או ייעוץ אחר כלשהו להשקעה בחברה ,וכן
אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי .על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה
כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית ,לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי.
מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-ובכלל כך ,ציפיות והערכות החברה ביחס ליעדי החברה והאסטרטגיה
העסקית שלה ,הצלחת הניסויים והטמעת הטכנולוגיה במערכות שונות ,לוחות הזמנים ביחס להשלמת פיתוחיה של החברה ותחילת ייצור סדרתי של
מוצריה ומכירתם ,הפצת הטכנולוגיה ,כוונתה של החברה לייצר שיתופי פעולה ולהתקשר בהסכמי רישיון ,ייצור והפצה במדינות שונות ,וכן אופן השימוש
בתמורת ההנפקה .מידע צופה פני עתיד כאמור ,אינו וודאי ביחס לעתיד ,והוא מבוסס על המידע והנתונים שהיו בידי הנהלת החברה במועד עריכת מצגת
זו ,אשר החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת .כמו כן ,המצגת כוללת
נתונים שפורסמו על-ידי גופים שונים ,וכן נתונים שנמסרו לחברה במסגרת ההתקשרות לשיתוף פעולה ,אשר תוכנם לא אומת על-ידי החברה באופן
עצמאי ,ועל כן היא אינה אחראית לנכונותם ,דיוקם ,עדכונם וכל הסתמכות עליהם .מידע צופה פני עתיד כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות
ו/או אומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה ואשר אין
ביכולתה להעריכם מראש .מידע זה הינו בלתי ודאי ,בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון
המאפיינים את פעילות החברה ,כמפורט בתשקיף ובפרט במסגרת סעיף גורמי הסיכון הכלול בו ,וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים
המשפיעים על פעילותה ,אשר אינם ניתנים להערכה ואשר אינם מצויים בשליטת החברה.
החברה אינה מצהירה או מתחייבת ביחס לשלמות ,דיוק או נכונות המידע המופיע המצגת זו .החברה ,עובדיה ,נושאי משרה בה ובעלי המניות בה לא
יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע המובא במצגת זו .החברה אינה אחראית לכל שינוי עתידי במצב
הכלכלי ,הפיננסי או המשפטי הנוגע לקבוצה ועסקיה .החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות תחזיות ו/או הערכות הנכללות במצגת על מנת שישקפו
אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת .האמור במצגת זו איננו מחייב את החברה או מנהליה ושמורה להם הזכות לשנות כל פרט
המתואר במצגת הנוגע לחברה ,לפי שיקול דעתם הבלעדי.
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ב ,1876-פיתח ניקולאוס אוטו ממיר אנרגיה שהמיר
דלקים לתנועה סיבובית
מאז הושקעו במנוע שעות הנדסה ופיתוח רבות מספור,
אך השינויים מינוריים
העולם נע במהירות להנעה חשמלית
אקוואריוס פיתחה מנוע מהפכני לייצור חשמל
בשנת  2025היקף יצור המנועים צפוי להגיע לכ229
מ י ל י ו ן מ נ ו ע י ם ב ש נ ה1
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HTTPS://WWW.GRANDVIEWRESEARCH.COM/INDUSTRY-ANALYSIS/INTERNAL-COMBUSTION-ENGINE-MARKET
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החזון והמשימה של חברת אקוואריוס

חזון

משימה

להיות המנוע לייצור חשמל מבוזר

להאיץ את הטמעת טכנולוגיית מנועי אקוואריוס ע״י בנית שותפויות
אסטרטגיות עם שחקני מפתח בכל תעשיה וסגמנט רלוונטים
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מנוע אקוואריוס

גובה  25ס״מ
אורך  45ס״מ
 10.1ק״ג
רוחב  22ס״מ

מנוע עם חלק נע אחד בלבד ,ללא עוקת שמן )אמבטית שמן(
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על חברת אקוואריוס

2014

 3מרכזים

אקוואריוס נוסדה על-ידי שאול יעקבי )ממציא ומדען ראשי(,
אריאל גורפונג )מנכ״ל( ,גל פרידמן )יו״ר וסמנכ״ל שיווק(
הנהלה ,ישראל | מרכז חדשנות ,גרמניה | מרכז פיתוח והרכבה ,פולין

20

פטנטים רשומים בארה"ב ומחוצה לה )ועוד  22בקשות תלויות ועומדות בארה"ב ומחוצה לה(

42

עובדים ,מהנדסים ואנשי פיתוח מועסקים ע״י אקוואריוס

 37מליון דולר

עד היום הושקעו בחברה

7

משקיעים וחברי בורד
) (MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.קבוצת מוסאשי

מוסאשי ,חברה מובילה בתעשיית הרכב ,מתמחה בייצור מערכות מתקדמות
לתעשיית הרכב הבינלאומית .חברה ציבורית בבעלות חלקית ) (25%של קבוצת
הונדה מוטורס ,הפועלת ומייצרת ב 30-אתרים ברחבי העולם

מקס משאיות ואוטובוסים בע״מ

יבואנית המשאיות והאוטובוסים של חברת סקניה השוודית ,מהיצרניות המובילות
בעולם בתחומה .סקניה מייצרת מנועים לתעשייה ולספנות ,מתמקדת בפיתוח סגמנט
לרכבים הכבדים

TPR Japan

טיפיאר הינה חברה בינלאומית עם מרכז ניהול ופיתוח ביפן שמובילה בתכנון ,ייצור
ואספקת בוכנות וטבעות בוכנה למנועים

WWW.MUSASHI.CO.JP/EN

WWW.MAXTB.CO.IL

/HTTPS://WWW.TPR.CO.JP/TP_E

קבוצת פז

WWW.PAZ.CO.IL/HE-IL/HOME

ד"ר ליאון רקנאטי
יוג׳ין קנדל
מריוס נכט
דר׳ גדעון שטיין )מדען ראשי מובילאיי(
צבי ימיני
קיבוץ חצרים
אזי טוקמן
יואב שלוש
פרופ׳ יעקוב פרנקל

חבר בורד
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הנהלה בכירה

אריאל גורפונג

למעלה מ 20-שנות ניסיון מוכח כמנהל בכיר ומנכ"ל חברות היי-טק בינלאומיות
מצליחות Neocleus ,Magic Software, optibase Inc. ,שנרכשה ע״י אינטל.
בחמש השנים האחרונות לפני הקמת אקוואריוס ,ניהל את  orisהשקעות וכן
שימש כדירקטור בחברות בתחום הקלינטק .אריאל הוא מנכ"ל אקוואריוס
מנועים מאז הקמתה ואחראי ישירות על המטה הישראלי וחברות הבת בגרמניה
ופולין.

גל פרידמן

מומחה בעל שם עולמי במיתוג וניהול אסטרטגיה שיווקית גלובאלית .הוביל
בשלושים השנים האחרונות חדירה מוצלחת של מוצרים חדשניים רבים שפותחו
בישראל ונמכרו ברשתות שיווק בעולם .גל הוא סמנכ״ל השיווק של אקוואריוס
ואחראי על כל פעילויות יחסי ציבור והאסטרטגיה השיווקית של החברה.

גיל מץ

ניסיון עשיר בניהול תעשייה בחברות גלובליות רב תרבותיות .לשעבר מנכ"ל
חטיבת הרדוור בכתר פלסטיק ,אחריות על  10אתרי ייצור בעולם .ב 8-שנות
ניהולו צמחה חטיבת הרדוור מ 24-מיליון דולר ל 300-מיליון והובילה את רווחיות
קבוצת כתר .אוריינטציה שיווקית ועסקית גבוהה ,יזמית וחדשנית .היה בין
מייסדי קפרו תעשיות ב 1989-ושימש בה כדירקטור עד לשנת .2007

לירז בן-עמי

לירז סמנכ"לית הכספים של אקוואריוס .בעלת ניסיון של מעל ל 16-שנה בניהול
והובלה של פרויקטים בתחומים פיננסיים רבים ומגוונים :מימון פרויקטים,

שותף מייסד
חבר בורד
ומנכ״ל

שותף-מייסד
יו״ר הדריקטוריון
וסמנכ״ל שיווק

גל פרידמן

מאיה גוניק

סמנכ״ל תפעול

סמנכ״לית כספים

שאול יעקבי

אריאל גורפונג

תוכניות התייעלות והצפת ערך בחברות ,מנגנונים לבקרה פיננסית ,הערכות שווי
ועוד .משנת  2004ועד שנת  ,2015עבדה כיועצת במחלקה הכלכלית של משרד
רואי החשבון ) EYתפקיד אחרון ,ראש תחום מודלים פיננסיים ומימון פרויקטים(.

לינק לכתבה HTTPS://DE.REUTERS.COM/ARTICLE/US-PEUGEOT-ELECTRIC/PEUGEOT-TESTS-ISRAELI-RANGE-EXTENDER-TECHNOLOGY-IN-ELECTRIC-CAR-PUSH-IDUSKCN0ZT0T4 -
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שאול יעקבי

צוות חדשנות טכנולוגית

שאול יעקבי

מומחה טכנולוגיות רכב .שימש כבעלים של מפעל למנועי בעירה פנימית
המתמחה בתיקון ,שיפוץ ושיפור מגוון גדול של מנועים .שאול המציא פתרונות
רבים בתחום הרכב וטיהור מים .כיום הוא בתפקיד מדען ראשי של החברה,
בהתבסס על ניסיונו הרב בתחום המנועים הוביל את תהליך החדשנות ,הפיתוח,
והייצור של הדגם המסחרי של מנוע אקוואריוס.

פייר דטרה

למעלה מ  20-שנות ניסיון בתחום מנועיי ביצוע גבוהים כולל מהנדס ראשי של מנועי

שותף מייסד ,חבר בורד
מרכז חדשנות
Aquarius ERC GmbH
גרמניה

מהנדס ראשי
Aquarius ERC GmbH
גרמניה

דניאל שלוגל

מייקל דאסי

קוונטין דייוויד

אורטל עמנואל

מתיו דנואל

פיטר קוחאן

בנג׳מין ליכט

פאביו פזנדו

פייר דטרה

וויליאמס-רנו פורמולה  , 1מחלקת מכוניות המרוץ בטויוטה ,וחברת פיתוח
המנועים  .Segulaמומחה בפתרונות הנדסיים מורכבים וניהול פרויקטים.
מנהל את פעילות הפיתוח של המנוע במרכז הפיתוח של החברה באכן ,גרמניה.

צוות גרמניה
גרז'ורג 'יאקים

מייקל דאסי

מומחה בהנדסה מטלורגית 29 ,שנות ניסיון בניהול חדשנות בחברות
הנדסה גלובליות .מייקל מנהל מנוסה של קבוצות הנדסה מולטידיסיפלינריות ורב
תרבותיות .מנהל פרויקט מול שני לקוחות אסטרטגים.

לוקאש אובלוזה

 13שנות ניסיון בפיתוח בתחום המנועים לתעשיית הרכב .מנהל צוות פיתוח
גירים ב ,BorgWarner-יצרן  tier 1לתעשיית הרכב .ניסיון רב בתהליכי פיתוח
של מערכות משולבות מנוע ,תמסורת ,חשמל ,פיקוד ואלקטרוניקה .מנהיג
כריזמטי ואיש עשייה אנרגטי.

ניהול פרויקטים
Aquarius ERC GmbH
גרמניה

מאצ'י קונופה

ג׳ייקוב וויצ'ובלאק

אנדריי קאזיי

קריסטוף קאווה
סטניסלב רוזפנדז'יק

נינה קיופק
ג׳ייקוב קז'יה

גרגוז' מיאורנסקי

גרז'ורג' קבלקובסקי

סיימון צ'יזאק

מחקר ופיתוח
Aquarius Europe Sp.z.o.o
פולין

טומאס סטודצינסקי

סטניסלב וולקובסקי
דריוש קארץ'
לוקאש אובלוזה
ז'אק סקוליש

לוקאש טופולינסקי

צוות פולין
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טכנולוגיה פורצת דרך
פתח כניסת אויר

רישום של  20פטנטים בארה”ב ומחוצה לה )ועוד  22בקשות
תלויות ועומדות בארה”ב ומחוצה לה(
מנוע אקוואריוס קטן מאוד וקל מאוד ביחס לאנרגיה שהוא מפיק
עקב מיעוט חלקים )+רכיב נע אחד( ושימוש בחומרים נפוצים
בתעשייה ,עלות ייצור המוני של המנוע מוערכת כנמוכה מאוד

צילינדר

ללא צורך בעוקת שמן )פחות זיהום( ובעל תדירות תחזוקה מועטה
שצפויים להפחית משמעותית את עלויות תחזוקה
פליטות גזים נמוכה ) (in the range of typical 4 - Stroke engine 1
נצילות מכנית כ) 1 32% -פחות זיהום(

בוכנה דו צדדית

 .1לפי דוח סיכום ממצאים ש AVL-הגישה לאקוואריוס במהלך חודש פברואר .2019
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AV L ב י צ ו ע י ה מ נ ו ע ל פ י
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Torque [Nm]

22

32.3%-נצילות מוכחת של כ
SCE friction-corrected

130

eta_EFF [%]

23

effective efficiency

S CE frictio n -co rre cte d
B ra ke S p e cific Fu e l Co n su mp tio n

• Peak power: 21.3 kW @ λ = 0.90
• Best point (Combustion λ = 1.0)
Power: 20.3 kW
Specific fuel consumption: 263 g/kWh
Efficiency: 32.3 %

BSFC [g/kWh]

Main test bench results @ 1800 1/min /30 Hz:

Power [kW]

AQUARIUS Linear Engine Status 02/2019

 נקודה אופטימליתλ=1
20.3kW מנוע מייצר

0.875 0.900 0.925 0.950 0.975 1.000 1.025 1.050

calculated lambda (based on CO) in combustion chamber
H. Hoff | PTE / TA | 22 Februar 2019 |
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Main test bench results @ 1800 1/min:
Emissions (comp. to EU Stage V, NRMM limits):
• Very low HC emissions compared to standard
two-stroke engines, in the range of typical 4stroke => simple oxidation catalyst sufficient
• Low NOx emissions, no aftertreatment required
• Raw NOx + HC (with oxi cat) is below EU Stage V
• CO emission is factors below emission limits

פליטות מזהמים נמוכות מאוד
( נמוכה מאוד בהשוואה למנועי שתי פעימות סטנדרטייםHC) פליטת פחמימנים
 אין צורך במערכת לטיפול בגזי פליטה- ( נמוכות מאודNOx) פליטות תחמוצות חנקן
( משמעותית מתחת לתקניםCO) רמת פליטת חד תחמוצת הפחמן

0.875 0.900 0.925 0.950 0.975 1.000 1.025 1.050

calculated lambda (based on CO) in combustion chamber
H. Hoff | PTE / TA | 22 Februar 2019 |

Dubble Side Linear Engine  ביצעה בדיקות מקיפות למנוע, הדמיה ובדיקה של כל סוגי מערכות ההנעה, החברה מובילה בעולם לפיתוח,(״AVL אוסטריה )להלן ״AVL Schrick GmbH .1
. בשקופית זו צורפו חלקים ממצאי הדוח.2019  דוח סיכום ממצאים שהוגש לאקוואריוס במהלך חודש פברוארAVL  בהתאם פרסמה.של אקוואריוס במעבדותיה
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התעשיות בהן אקוואריוס תהיה שחקן

2020

2021

גנרטורים למקומות מרוחקים ולנקודות תקשורת

אקוואריוס מנהלת מו״מ עם שתיים מהשחקניות המובילות
בתחום

2021

יחידות כוח למשאיות הובלה בקירור

אקוואריוס בפיתוח משותף עם יצרן קנדי מהתחום

2022

גנרטורים ופתרונות הנעה תעופתיים וביטחוניים

2023

מאריכי טווח לשוק הרכב

2023

גנרטורים ופתרונות הנעה ימיים
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יתרונות הגנרטור של אקוואריוס למקומות מבוזרים ולנקודות תקשורת
1

גנרטור בר השוואה

הגנרטור קל להובלה
ולהתקנה ועל כן נגיש
יותר למקומות מבודדים

משקל ~  570ק״ג
~  187 X 114 X 83ס״מ
מחזור תחזוקה  200-400שעות

בימים אלו החברה מפתחת
מערכת ניהול ושליטה מרחוק
שעתידה להתממשק
למערכות
גנרטור אקוואריוס

תדירות תחזוקה מועטה יותר
ומיעוט השימוש בשמן צפויים
להניב חיסכון משמעותי
בעלויות תחזוקה ולוגיסטיקה

משקל  135ק״ג
 105.5X63X53ס״מ
מחזור תחזוקה  1000שעות

אקוואריוס מייצרת שיתופי פעולה עם יצרני ציוד תקשורת לאינטגרציה
טכנולוגית של ניהול אנרגיה מרחוק עם ניהול ציוד תקשורת מרחוק
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שוק יעד ראשון

שותפות אסטרטגית ברמה עולמית -

עקרונות ההסכם
אספקה של גנרטורים לתחנות ממסר ותקשורת נתונים בעולם:
אקוואריוס תספק מוצר ייעודי לתמיכה וגיבוי אנרגטי לציוד תקשורת
בטכנולוגיית דור  4,3ו .5-מוצרים חדשים והחלפת מוצרים קיימים
במסגרת ההסכם עם נוקיה ,על נוקיה להציע שלושה אתרי ניסוי
ראשונים .במסגרת ניסויים אלו ,יוצג הגנרטור של אקוואריוס
כחלק ממערך ציוד חדשני להבטחת תמיכה בתשתיות דור חמישי,
עבור יישומים של ביג דאטה ,תמיכה במכוניות אוטונומיות ,דור 4.5
) (Industry 4.5ותחום ה .IOT-שלב ראשון  -ניסויי שדה
בחודש דצמבר  2020צפוי להתחיל שלב התקנת מערכות
ראשונות ללקוחות נוקיה )במסגרת שלב הניסוי(
הנהלת החברה צופה כי מכירות מסחריות לשוק הטלקום
יחלו ברבעון רביעי 2021

לינק לכתבה HTTPS://WWW.BLOOMBERG.COM/NEWS/ARTICLES/2020-06-01/A-UNIQUE-ENGINE-IS-BRINGING-POWER-TO-A-REMOTE-PHILIPPINE-ISLAND -
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שוק יעד נוסף אליו אנחנו פונים

מפת דרכים להפצת הטכנולוגיה2022 ,

הובלה בקירור )בים וביבשה(
יחידות כוח למשאיות הובלה
שוק בקצב צמיחה גבוה עקב גידול בדרישה למזון מוכן ,פירות וירקות טריים,
מוצרי חלב ,שוק התרופות הפרחים והכימיקלים.

להערכת החברה ,למנוע אקוואריוס קיים יתרון בשוק זה ,לאור הצפי כי עלויות
התחזוקה של מנוע אקוואריוס יהיו נמוכות במיוחד
שחקנים  -ריגמאסטר | תרמוקינג | זנוטי | קרייר | אינסול ראנד
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מפת דרכים להפצת הטכנולוגיה2022 ,

יחידות כח לאספקת אנרגיה ותמיכה במערכות מוטסות ומערכות ימיות
הנהלת החברה צופה כי המשקל הנמוך של מערכות אקוואריוס יהווה בין
היתר ,מענה טוב יותר מהאלטרנטיבות הקיימות בשוק .זאת בפרט
לאור הדרישות הגוברות לצמצם פליטות רעש אל מול הצורך להפחית
בעלויות התחזוקה
הנהלת החברה מנהלת דיונים עם מספר יצרנים מובילים למתן רישיונות יצור
)בשלב זה נחתמו הסכמי סודיות בלבד(

שחקנים  -פרת׳ אנד וויטני | אירוסילה | הוניוול אירוספייס | טכנולימקה | קטרפילר | קמינס | וורטסילה
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מפת דרכים להפצת הטכנולוגיה2023 ,

סוללה

יתרונות מאריך טווח לרכב חשמלי )כפי שצופה הנהלת החברה(:
הגדלת הטווח מ 300-ק"מ עד לכ 800-ק"מ
הקטנת נפח הסוללות ברכב חשמלי בכ50%-

מיכל דלק

אקוואריוס

ההנהלה מאמינה כי בשנים האחרונות מסתמן גידול בביקוש להארכת טווח הנסיעה
ברכב חשמלי וזוהה צורך בצמצום נפח המנוע .בנוסף במדינות עם תשתית חשמל
לקויה )או בחסר( ,ישנה ציפייה כי מאריך הטווח ישמש גם כמטען לסוללות

הנהלת החברה צופה כי בשנת  2021יחתמו עסקאות ראשונות עם יצרניות רכב מובילות.
עד שנת  2025תמכור החברה כמאות אלפי יחידות ו/או רישיונות שימוש בשנה

שחקנים  -מגנה | ב.מ.וו | ריינמטאל | מלה | ניסאן
מנוע חשמלי
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אסטרטגיית ייצור

אקוואריוס נמצאת בעיצומו של המעבר מפיתוח לייצור

מפרט החלקים ותיק הייצור ) (Bill of Materialהושלמו ומוכנים
לשלב הייצור הראשוני
החברה נערכת לייצור גנרטורים להתקנה באתרי ניסוי ביחד עם
חברת נוקיה )בשלב זה נבחנים מספר אתרי ניסוי ברחבי העולם(
שני אתרי ייצור:
אתר החברה בקראקוב ,פולין
החברה חתמה על מזכר הבנות עם עשות אשקלון מקבוצת אלביט
מערכות במסגרתו עשות אשקלון תהווה ספק ייצור והרכבה של החברה
בישראל
בכוונת החברה לעבוד עם יצרניות גלובאליות ) (Turn Keyבתחום המנועים
והגנרטורים באמצעות חתימה על הסכמי זיכיון לייצור והפצה בטריטוריות
שונות בעולם
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מפת החדשנות של אקוואריוס

2015

אבטיפוס עובד ראשון

2019

 ,AVLבין המכונים המובילים בעולם לבדיקות מנועים ,מדד ,בחן ובדק את המנוע.
הבדיקה עברה בהצלחה יתרה ותוצאותיה עלו על ציפיות החברה

2020

העולמית
הסכם שיתוף פעולה עם חברת
פיתוח משותף של התוכנה לניהול ושליטה מרחוק שפיתחה החברה לצורך
התאמתה למערכות נוקיה וכניסה לניסויי שדה במטרה לספק מערכות אנרגיה
לתמיכה בתחנות תקשורת בעולם

2021

החברה צפויה להשלים פיתוח של אפליקציות:
גנרטור  ,APUגנרטור ייעודי למשאיות קירור והובלה למרחקים ארוכים עבור חברה
קנדית

2021

)HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition
יעילות צפויה גבוהה יותר

2021

מערכת ניהול אנרגיה מלאה שתתמוך ביצרני אנרגיה נוספים באתר ובחיזוי
אל-כשל

2022

החברה צפויה להשלים פיתוח של מנוע  ,HCCIהפועל על מימן )(H2O2

2023

החברה צפויה להשלים פיתוח של מנוע  HCCIשיונע בדלק ביולוגי

2023

השלמת פיתוח מאריך טווח לתעשיית הרכב .יחידת הנעה קטנה שתורכב על כלי
רכב חשמליים ע״מ לאפשר את טעינת הסוללות ברכב תו״כ נסיעה ,תצמצם את
הצורך בחיבור לעמדת טעינה נייחת

לינק לכתבה HTTPS://WWW.WSJ.COM/ARTICLES/THE-CAR-ENGINE-OF-TOMORROW-CLEANER-LIGHTER-WITH-ONE-MOVING-PART-11561039041 -
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ייעוד התמורה

מטרה

תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימון והרחבת פעילותה העסקית
השוטפת

 %מסה״כ התמורה

מעבר לייצור המוני ) -(25%מבניית אבי טיפוס והצבתם באתרי לקוח,
התאמת המוצרים לדרישות הלקוח דרישות הלקוח ופיתוח מוצרים חדשים
ושיפורים/התאמות למוצרים הקיימים
עבור פעילות פיתוח עיסקי שיוק ומכירות ) - (20%ובכלל זה גיוס כ"א,
בנית שותפויות אסטרטגיות וקד"מ

רכישת ציוד
ומכונות ייצור
עבור מרכזי החברה
באירופה

פיתוח עיסקי שיוק
ומכירות
פעילות בלתי צפויה

רכישת ציוד ומכונות ייצור עבור מרכזי החברה באירופה )(5%
יתרת הסכום תשמש לצרכי מימון נקודתיים ומימון פעילות בלתי צפויה
מעבר לייצור המוני
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סיכום

עלינו

העולם עובר להנעה חשמלית

צוות ניהול

בעלי מניות

שותפים אסטרטגיים

שוק היעד

מכירות ראשונות

אקוואריוס יוסדה על-ידי שלושה שותפים בשנת 2014

המנוע של אקוואריוס יועד במיוחד לצורך ייצור חשמל והוא מציג יחס גבוה בין ההספק החשמלי
המופק באמצעותו לבין עלותו ,משקלו וגודלו בהשוואה למנועי בעירה פנימיים הקיימים כיום בשוק
בראש החברה עומד צוות ניהולי חזק ומנוסה

בעלי מניות אסטרטגים הרואים בטכנולוגיה סינרגיה לפעילותם

הסכמים ומגעים מתקדמים עם שחקנים מובילים בשוק

בשנת  2025היקף יצור המנועים צפויי להגיע לכ 229-מיליון מנועים בשנה

הנהלת החברה צופה כי בעקבות ההסכם עם נוקיה ,תחל אקוואריוס למכור
גנרטורים לשוק הטלקום כבר ברבעון האחרון 2021

www.aquariusengines.com

