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תאריך12.12.2021 :
לכבוד
רשות יירות ערך

לכבוד
הבורסה ל יירות ערך בת"א בע"מ

ה דון :פיתוח כלי תוכ ה ייעודי לחישוב ותמחור החיסכון בפחמן בפרויקט הילטון בבוורלי הילס
באמצעות מע ק מהמשרד להג ת הסביבה
בהמשך לאמור בסעיף  19.6למתאר פעילות וסטרומו בע"מ )חברה בשליטתה המלאה של החברה( אשר צורף
לדוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום ) 11.1.2021אסמכתא מס' ,(2021-01-004581 :בדבר קבלת
מימון לביצוע פיילוט בשיתוף עם רשות החדש ות והמשרד להג ת הסביבה )"המע ק" ו"-הפרויקט" ,בהתאמה(,
מתכבדת החברה להודיע בזאת כי רשות החדש ות ומשרד להג ת הסביבה אישרו לחברה השתתפות במימון
פיתוח תוכ ת יטור פליטות הפחמן במסגרת הקמת מתקן החברה במלון הילטון בוורלי הילס.
התוכ ה עתידה להתממשק לסיג ל המשקף את פליטות הפחמן של רשת החשמל בקליפור יה בזמן אמת ,כך
שיתאפשר חישוב פליטות הפחמן של מלון הילטון ,לצורך יתוח ודיווח של חישוב החסכו ות והקרדיטים ) קודות
זיכוי בגין פליטות מופחתות( שי בעו מהפעלת המערכת .את הפעלת כלי התוכ ה ,שעתיד להיות מפותח באמצעות
השימוש במע ק ,יוביל צוות התוכ ה של החברה בסיועה של חברת  Wattimeשהי ה הספק של התוכ ה ל יטור
טביעת הרגל הפחמ ית של כל קוט״ש שמיוצר בקליפור יה בזמן אמת עבור הCalifornia Public Utility -
.Commission - CPUC
בימים אלו עתיד להסתיים התכ ון המפורט של הפרויקט ,והתוכ יות הוגשו לביצוע לעיריית בוורלי הילס.

האמור בקשר עם ביצוע הפרויקט והשלמת פיתוח תוכ ת ה יטור כאמור לעיל במסגרת הפרויקט ,הוא "מידע
צופה פ י עתיד" ,כמשמעותו בחוק יירות ערך ,תשכ"ח ,1968-אשר מבוסס על מידע המצוי בידי החברה כון
למועד זה ,על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אי ו
ודאי ואי ו בשליטתה של החברה ,ואין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח את השלמת הפרויקט
והפיתוח כאמור.

בברכה,
וסטרומו א רגיה לימיטד
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