וסטרומו א רגיה לימיטד
להלן") :החברה"(
תאריך12.1.2022 :
לכבוד
רשות יירות ערך

לכבוד
הבורסה ל יירות ערך בת"א בע"מ

ה דון :זכייה במכרז וסף של משרד הא רגיה להתק ת מערכת בבית חולים בישראל
החברה מתכבדת להודיע על זכייתה במכרז וסף של משרד הא רגיה ,במסגרת קול קורא  33/2020לפרוייקטי
חלוץ והדגמה ב ושאי א רגיה ,דלקים ,מים וא רגיה ,התייעלות א רגטית ,כריה וחציבה )" המכרז"( .על פי
תוצאות המכרז ,זכתה הצעת החברה להתק ת מערכת אגירת א רגיית הקור שלה בבית חולים )שזהותו
תיקבע בהמשך( )"בית החולים"( לצורך מתן פתרון אגירת א רגיית קור )"הפרויקט"( .משרד הא רגיה
ישתתף במימון הפרויקט בסך של כ 546 -אלפי ש"ח )סכום המהווה כמחצית מהעלות המוערכת של ביצוע
הפרויקט( )"סכום המימון"( .יתרת העלות תמומן במסגרת הסכם מסחרי שייחתם בין החברה ובית החולים.
התק ת המערכת עתידה להימשך כ 6-חודשים .ככל שייווצר ק יין רוח י חדש במסגרת הפרויקט והחברה
תמסחר אותו ,החברה תשלם למדי ה תמלוגים בשיעור  5%מהכ סותיה מהמסחור כאמור ,עד לגובה סכום
המימון ,בתוספת ריבית חשכ"ל והפרשי הצמדה.
זכיית החברה במכרז כאמור לעיל ,באה בהמשך לד"ח המיידי שפרסמה החברה ביום ) 21.12.2021אסמכתא
מס' ,(2021-01-182796 :בו דיווחה על זכייתה במכרז אחר של משרד הא רגיה להתק ת מערכת אגירה
במרכז הרפואי האקדמי סורוקה בבאר-שבע .הזכייה במכרזים השו ים משקפת את הצורך של מגזר בתי
החולים בטכ ולוגיית אגירת הא רגיה של החברה .החברה במגעים עם מספר בתי-חולים להתק ת המערכת
ותעדכן את ציבור המשקיעים כאשר ייחתם הסכם מול בית החולים שייבחר ,ככל שייחתם .יובהר כי בשלב
זה אין וודאות שייחתמו הסכמים כאמור.
בתי חולים מהווים מגזר חיו י ומערכות הקירור שלהם מהוות משאב קריטי לתפעול בית החולים וצרכן
הא רגיה הגדול ביותר בהם שדורש גיבוי .מערכת וסטרומו יכולה לגבות מערכות אלה באמצעות אגירת
א רגיה ובצורה בטוחה לחלוטין ולהקטין את פליטות הפחמן של בית החולים בצורה משמעותית.

בברכה,
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