Make My Day raises $4.3 million funding to advance its development of charging
optimization solutions for EV drivers and fleets
TEL-AVIV 30 November 2021 Make My Day has completed a $4.3 million investment
round, led by Capital Nature Investment Firm from Israel, along with Chevron Technology
Ventures (CTV), United Kingdom-based CBG and Next Gear Ventures of Israel. CTV’s
investment marks Chevron’s first in an Israeli startup.
Make My Day, founded by Nisan Katz and Cnaan Aviv, operates in the EV industry, which
is experiencing exponential growth around the world. The company provides smart
software solutions that are designed to help EV drivers and fleets more efficiently manage
their charging needs.
In Europe and Israel, the company presently serves B2B customers such as commercial
fleets and charging station networks, and plans to enter the U.S. market in 2022.
The investment is the latest from Chevron’s $300 million Future Energy Fund II, which
focuses on innovation with potential to play a critical role in the future energy system.
Barbara Burger, Vice President, Innovation and President of Technology Ventures at
Chevron: “Make My Day has the potential to provide smart route planning to
tackle challenges that
many Electric
Vehicle
drivers face. The ability
to
increase efficiencies by
customizing
charging
plans based
on
infrastructure
and travel routines has the potential to provide a more seamless operating experience for
EV drivers and fleet owners. Make My Day fits into the focus of our Future Energy Fund
II, which includes industrial decarbonization, emerging mobility, energy decentralization
and the growing circular economy.”
Jeff Ewing, Managing Director of Chevron Mediterranean Ltd.
“This is the first investment for Chevron Technology Ventures in an Israeli start-up and
underscores the importance Chevron places on partnering with local technology
communities. We believe Israeli innovation can create new opportunities for Chevron as
we advance to a lower-carbon future.”
Ofir Gomeh, Capital Nature's CEO: "Capital Nature is proud to be the lead investor in
this international round of funding in which Make My Day has raised $4.3 million. Capital
Nature has been active in the sustainable mobility ecosystem for a decade. We will
continue to invest in innovative, unique technological solutions that are transforming the
mobility sector into a more sustainable one.”

חברת האנרגיה האמריקאית שברון עושה את ההשקעה הראשונה שלה בסטארטאפ ישראלי !
תל אביב 30 ,בנובמבר 2021 ,חברת הסטארט אפ  Make My Dayהשלימה סבב גיוס בהיקף של
 4.3מיליון דולר בהובלת חברת ההשקעות הישראלית  Capital Natureביחד עם Chevron
) , Technology Ventures (CTVחברת  CBGהממוקמת באנגליה וקרן ההון
סיכון הישראלית .Next Gear ,יצויין כי מדובר על השקעה ראשונה של קרן  CTVבחברת סטארט אפ
ישראלית.
חברת  Make My Dayשהוקמה על ידי ניסן כץ וכנען אביב ,פעילה בתחום תעשיית הרכבים
החשמליים החווה בימים אלו צמיחה עולמית אקספוננציאלית .החברה מפתחת פתרונות תוכנה חכמים
לסייע לנהגי רכבים חשמליים וציי רכב לנהל ביעילות רבה יותר את הטעינה.
כיום מספקת החברה שירותים ללקוחות  B2Bבאירופה ובישראל כמו ציי רחב מסחריים ורשתות של
תחנות טעינה .החברה מתכננת להכנס לפעילות בשוק האמריקאי ב.2022 -
מדובר על ההשקעה החדשה ביותר של  ,Future Energy Fund IIקרן בהיקף  300מיליון דולר של
שברון המתמקדת בהשקעה בפרויקטים חדשניים עם פוטנציאל לשחק תפקיד משמעותי בשוק האנרגיה
העתידי.
ברברה בורגר ,סגנית נשיא לחדשנות בשברון ונשיאת  CTVאמרה" :לחברת  Make My Dayיש
פוטנציאל לספק פתרונות תכנון דרך חכמים שיאפשרו להתגבר על קשיים בהם נתקלים רבים מנהגי
הרכב החשמלי" .לדבריה "ליכולת להגביר יעילות על ידי התאמה אישית של תכניות טעינה מבוססות
תשתית ושגרת נסיעות יש פוטנציאל לספק חווית הפעלה חלקה יותר לנהגי רכב חשמלי וציי רכב.
ההשקעה ב Make My Day -תואמת את המיקוד של  Future Energy Fund IIהכולל דה-
קרבוניזציה בתעשייה ,תחבורה ,ביזור אנרגיה והצמחה של כלכלה מעגלית".
"מדובר בהשקעה ראשונה של  CTVבחברת סטארט אפ ישראלית הממחישה את החשיבות שמייחסת
שברון לשיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה מקומיות" אמר ג'ף יואינג ,מנהל שברון מדיטרניאן לימיטד
"אנחנו מאמינים שחדשנות ישראלית יכולה ליצור הזדמנויות חדשות עבור שברון בעודינו מתקדמים
לעבר עתיד מופחת פחמן" הוסיף יואינג .
אופיר גומא ,מנכ"ל  Capital Natureאמר Capital Nature :גאה להיות המשקיע המוביל בסבב
ההשקעות הבינלאומי הנוכחי במסגרתו גייסה  4.3 Make My Dayמיליון דולר.
 Capital Natureפעילה כעשור בתחומי התחבורה בת הקיימא .נמשיך להשקיע בפתרונות טכנולוגיים
חדשניים ויחודיים שהופכים את סקטור התחבורה לבר קיימא יותר".

