
 

  

 
  לימיטד נוסטרומו אנרגיה
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 23.02.2022תאריך: 

  
  לכבוד      לכבוד 

  הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   רשות ניירות ערך
    

  
  

 פרויקט הילטון –עדכון התקדמות הנדון: 

ין , במסגרתו עדכנה, ב)2021-01-155946(אסמכתא מס':  14.10.2021בהמשך לדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 

, מתכבדת ")מלון הילטון(" מלון הילטון בוורלי הילסהיתר, בדבר סטטוס התקנת מערכת האגירה של החברה ב

  החברה לעדכן כדלקמן:

. במסגרת הילטון את היערכותה לביצוע ההתקנה של מערכת אגירת האנרגיה במלון שלימה החברהמבימים אלה 

   השלמת הפעולות הבאות:זאת מדווחת החברה על 

להתקנת המערכות המכאניות הדרושים אישורי הרשות המקומית (עיריית בברלי הילס) כל  קבלת . 1

 אישור האחרוןגבי המהותיות ל- הערות לאעל קבלת , ובמלון הילטון חשמל של מערכת האגירההו

 , אשר החברה צופה שיתקבל אף הוא בשבועות הקרובים. ותהנדרש לעבודות הקונסטרוקציה

בקיבולת כוללת  ,האגירה עבור מערכת IceBricks- ום ייצור תאי האגירה, ההחברה נמצאת לקראת סי . 2

 אשר מיוצרים במפעל בארה"ב.  ,)תאים 198(ואט שעה - מגה 1.5- של כ

, המבצעקבלן ה(צ'ילר, מחליף חום, משאבות וכו') ומינתה את  הנלווה ציודהזמינה את כל ההחברה  . 3

ACCO Engineering Systemsמערכות  ות הגדולות בקליפורניה להתקנתקבלנימהחברות ה ת, אח

  .מיזוג לבניינים מסחריים

 Oasis , חברתהילטון בעלי מלון לחוזה הסופי מולאישור רשת הילטון מותנה בקבלת ההתקנה תחילת ביצוע 

West Realty, LLC.   

החברה צופה כי  כאמור לעיל, 14.10.2021ועל אף המצוין בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום לאור האמור, 

  .2022שנת  המחצית השנייה שלתושלם במהלך התקנת מערכת האגירה בפרויקט הילטון 

למרות שבדרך כלל תשתיות בנינים ומיזוג הן מערכות נסתרות מהעין ונגישות בשגרה לאנשי האחזקה שיצויין 

תצוגה אליו ניתן  אולםכשתשמש גם כך  וגישה עיצובת הילטון תוכננה מבחיננוסטרומו במלון בלבד, מערכת 

  .אחרים לצורכי שיווק ומכירות בארה"באורחים לקוחות ויהיה להזמין 

 
. מובהר כי נכון למועד דוח 1968 - האמור לעיל כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

התקנת ועד השלמת מ, לרבות בדבר יתממשו כי תכניותיה וציפיותיה של החברה אין כל וודאותמידי זה, 

  וכל אלה תלויים בגורמים שונים, אשר חלקם אינה בשליטתה של החברה.מערכת האגירה בהילטון, 

 
  

  בברכה,
  

  לימיטד נוסטרומו אנרגיה
  , מנכ"ליורם אשריבאמצעות: 
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