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ה דון :טכ ולוגיית אגירת הא רגיה של החברה תיכלל בהצעת חוק למתן תמריצים בהיקף חסר תקדים למאבק
בשי וי האקלים שמובילה המפלגה הדמוקרטית בארה"ב
החברה מתכבדת לדווח כי ביום  28.7.2022ודע לה על פרסום הצעת חוק פדרלית בארה"ב בשם " Inflation
 "2022 ,Reduction Actהכוללת ,בין היתר ,חבילת תמריצי מס לעידוד המאבק בשי וי האקלים ,בי הם זיכוי מס
בשיעור של עד  30%להשקעה במתק י אגירת א רגיה ) .(ITC - Investment tax creditזיכוי מס זה משמעו החזר של
הממשל הפדרלי למשלם המיסים של  30%מההשקעה שביצע בציוד כאמור בש ת המס שחלפה .הצעת החוק באה
במקום הצעת חוק קודמת בשם " ."Build Back Better Actלחברה הייתה תרומה משמעותית בגיבוש וסח הצעת
החוק הסופי שפורסמה ולכך שזיכוי המס האמור יחול גם על מוצרי החברה )מערכות אגירת א רגיה תרמית בב יי ים(,
ככל שהצעת החוק תעבור ב וסחה ה וכחי.
יצוין ,כי הצעת החוק עדין טעו ה אישור בש י בתי ה בחרים של הקו גרס האמריקאי ,ולבסוף גם את חתימת שיא
ארה"ב כדי להפוך לחוק .שלבי חקיקה אלה עתידים להתמלא עד סוף חודש ספטמבר הש ה.
ככל שהצעת החוק תאושר ,זיכוי המס יי תן לקוחות מסחריים אשר ירכשו או יממ ו מתק י אגירת א רגיה שהקמתם
החלה בש ת  2022ועד ש ת  ,2031כאשר בש ת  2024יוחלף הזיכוי בזיכוי אחר בשיעור שייקבע על-פי רמת התרומה
הסביבתית של המתקן .ביחס לש ים  2024-2022הזיכוי עתיד לעמוד תחילה על שיעור של  ,6%כאשר יתן יהיה להעלות
אותו עד לשיעור של  ,30%בהתאם לעמידה בת אים וספים הקשורים במרכיב ייצור מקומי ,תשלום שכר ממוצע בע ף,
העסקת עובדים מאוגדים וכיו"ב .טרם התפרסמו ה חיות רשמיות לגבי ת אים אלה.
משמעות זיכוי הוא הפחתה משמעותית )בגובה הזיכוי( של העלות האפקטיבית של מתקן האגירה לגורם הרוכש או
מממן אותו ,דבר אשר עתיד להוביל לשיפור משמעותי בתועלת הכלכלית ובהחזר על ההשקעה .החברה מאמי ה שככל
שהחוק יאושר ב וסח ה וכחי ,תהיה לכך תרומה חיובית מהותית על שיווק מערכות האגירה שלה בשוק האמריקאי
ועל רווחיותה.
האמור לעיל בכל ה וגע לאישור הצעת החוק ,המועדים הצפויים של שלבי החקיקה של הצעת החוק והשפעת החוק
לכשיתקבל על יכולות השיווק של החברה ,הוא "מידע צופה פ י עתיד" ,כמשמעותו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח-
 ,1968אשר מבוסס על מידע המצוי בידי החברה כון למועד זה ,וכן 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 כי הצעת החוק תשלים את שלבי החקיקה ותהפוך לחוק ,וככל שתהפוך לחוק  -מה יהיה וסחו
הסופי שיאושר ומתי יאושר ,וכן השפעת החוק על השוק ,על רוכשים פוט ציאלים של מערכות אגירה ועל החברה.
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