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הבורסה ל יירות ערך בת"א בע"מ

ה דון :עדכון התקדמות – פרויקט הילטון
בהמשך לדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ) 14.10.2021אסמכתא מס' ,(2021-01-155946 :במסגרתו עדכ ה ,בין
היתר ,בדבר סטטוס התק ת מערכת האגירה של החברה במלון הילטון בוורלי הילס )"מלון הילטון"( ,מתכבדת
החברה לעדכן כדלקמן:
בימים אלה משלימה החברה את היערכותה לביצוע ההתק ה של מערכת אגירת הא רגיה במלון הילטון .במסגרת
זאת מדווחת החברה על השלמת הפעולות הבאות:
 .1קבלת כל אישורי הרשות המקומית )עיריית בברלי הילס( הדרושים להתק ת המערכות המכא יות
והחשמל של מערכת האגירה במלון הילטון ,ועל קבלת הערות לא-מהותיות לגבי האישור האחרון
לעבודות הקו סטרוקציה ה דרשות ,אשר החברה צופה שיתקבל אף הוא בשבועות הקרובים.
 .2החברה מצאת לקראת סיום ייצור תאי האגירה ,ה IceBricks-עבור מערכת האגירה ,בקיבולת כוללת
של כ 1.5-מגה-ואט שעה ) 198תאים( ,אשר מיוצרים במפעל בארה"ב.
 .3החברה הזמי ה את כל הציוד ה לווה )צ'ילר ,מחליף חום ,משאבות וכו'( ומי תה את הקבלן המבצע,
 ,ACCO Engineering Systemsאחת מהחברות הקבל יות הגדולות בקליפור יה להתק ת מערכות
מיזוג לב יי ים מסחריים.
תחילת ביצוע ההתק ה מות ה בקבלת אישור רשת הילטון לחוזה הסופי מול בעלי מלון הילטון ,חברת Oasis
.West Realty, LLC
לאור האמור ,ועל אף המצוין בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום  14.10.2021כאמור לעיל ,החברה צופה כי
התק ת מערכת האגירה בפרויקט הילטון תושלם במהלך המחצית הש ייה של ש ת .2022
יצויין שלמרות שבדרך כלל תשתיות ב י ים ומיזוג הן מערכות סתרות מהעין ו גישות בשגרה לא שי האחזקה
בלבד ,מערכת וסטרומו במלון הילטון תוכ ה מבחי ת עיצוב וגישה כך שתשמש גם כאולם תצוגה אליו יתן
יהיה להזמין לקוחות ואורחים אחרים לצורכי שיווק ומכירות בארה"ב.
האמור לעיל כולל מידע צופה פ י עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח .1968 -מובהר כי כון למועד דוח
מידי זה ,אין כל וודאות כי תכ יותיה וציפיותיה של החברה יתממשו ,לרבות בדבר מועד השלמת התק ת
מערכת האגירה בהילטון ,וכל אלה תלויים בגורמים שו ים ,אשר חלקם אי ה בשליטתה של החברה.
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