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טכנולוגיית אגירת האנרגיה של החברה תיכלל בהצעת חוק למתן תמריצים בהיקף חסר תקדים למאבק  הנדון: 
 הדמוקרטית בארה"בבשינוי האקלים שמובילה המפלגה 

לדווח  החברה   ביום  מתכבדת  "  28.7.2022כי  בשם  בארה"ב  פדרלית  חוק  הצעת  פרסום  על  לה   Inflationנודע 

Reduction Act  ,2022זיכוי מס    חבילת תמריצי מס לעידוד המאבק בשינוי האקלים, בינהם  ,בין היתר  ," הכוללת

החזר של  משמעו  זה  ). זיכוי מס  ITC - Investment tax creditלהשקעה במתקני אגירת אנרגיה (  30%בשיעור של עד  

מההשקעה שביצע בציוד כאמור בשנת המס שחלפה. הצעת החוק באה    30%  של  סיםיהממשל הפדרלי למשלם המ 

יתה תרומה משמעותית בגיבוש נוסח הצעת  יה . לחברה  "Build Back Better Act"במקום הצעת חוק קודמת בשם  

אגירת אנרגיה תרמית בבניינים), מערכות  כך שזיכוי המס האמור יחול גם על מוצרי החברה (ולהחוק הסופי שפורסמה  

 ככל שהצעת החוק תעבור בנוסחה הנוכחי. 

ף גם את חתימת נשיא  יצוין, כי הצעת החוק עדין טעונה אישור בשני בתי הנבחרים של הקונגרס האמריקאי, ולבסו

 ארה"ב כדי להפוך לחוק. שלבי חקיקה אלה עתידים להתמלא עד סוף חודש ספטמבר השנה. 

ככל שהצעת החוק תאושר, זיכוי המס יינתן לקוחות מסחריים אשר ירכשו או יממנו מתקני אגירת אנרגיה שהקמתם 

פי רמת התרומה  -אחר בשיעור שייקבע על  יוחלף הזיכוי בזיכוי  2024, כאשר בשנת  2031ועד שנת    2022החלה בשנת  

, כאשר ניתן יהיה להעלות  6%הזיכוי עתיד לעמוד תחילה על שיעור של    2024-2022הסביבתית של המתקן. ביחס לשנים  

, בהתאם לעמידה בתנאים נוספים הקשורים במרכיב ייצור מקומי, תשלום שכר ממוצע בענף, 30%אותו עד לשיעור של  

 ים וכיו"ב. טרם התפרסמו הנחיות רשמיות לגבי תנאים אלה. העסקת עובדים מאוגד 

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 מאמינה שככל 

שר בנוסח הנוכחי, תהיה לכך תרומה חיובית מהותית על שיווק מערכות האגירה שלה בשוק האמריקאי  שהחוק יאו

 ועל רווחיותה. 

האמור לעיל בכל הנוגע לאישור הצעת החוק, המועדים הצפויים של שלבי החקיקה של הצעת החוק והשפעת החוק 

-ניירות ערך, התשכ"ח בחוק עתיד", כמשמעותו פני צופה לכשיתקבל על יכולות השיווק של החברה, הוא "מידע

 ואירועים התפתחויות בדבר החברה הערכות זה, וכן על למועד נכון החברה  בידי המצוי מידע על מבוסס , אשר1968

 או/ו להעיד כדי לעיל באמור החברה, ואין של בשליטתה ואינו ודאי בכלל, אינו התרחשותם, אם מועד אשר עתידיים

מה יהיה נוסחו  -כי הצעת החוק תשלים את שלבי החקיקה ותהפוך לחוק, וככל שתהפוך לחוק  להבטיח או/ו לחייב

  הסופי שיאושר ומתי יאושר, וכן השפעת החוק על השוק, על רוכשים פוטנציאלים של מערכות אגירה ועל החברה.

  

 
 בברכה,

 
 נוסטרומו אנרגיה לימיטד 
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