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תאריך16.8.2022 :

ה דון :תחילת עבודות פיזיות להתק ת מערכת אגירת א רגיה במלון הילטון בוורלי הילס )מתקן הדגל
של החברה בקליפור יה(
בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום ) 23.2.2022אסמכתא מס'") (2022-01-022039 :הדוח הקודם"(,
במסגרתו עדכ ה כי היא ערכת לביצוע ההתק ה של מערכת אגירת הא רגיה שלה במלון הילטון
שבבוורלי הילס ,קליפור יה )"מלון הילטון"( ,החברה מתכבדת לדווח כי ביום  15.8.2022החל השלב
האחרון בהתק ת מערכת אגירת א רגיה של החברה במלון הילטון )אשר הי ה מערכת הדגל של החברה
ותשרת גם את מלון וולדורף אסטוריה הסמוך( )"המערכת"( ,הכוללות את ביצוע העבודות הפיזיות
באתר המלון .זאת ,בהמשך להשלמת כל ההכ ות להקמת המערכת מוקדם יותר הש ה ,לרבות חתימת
חוזה התקשרות עם בעלי ש י בתי המלון ,אישור רשת הילטון העולמית ,השלמת ואישור תוכ יות הביצוע
המפורטות ,קבלת כל ההיתרים ,ייצור כל תאי האגירה למתקן ,ה ,IceBricks-רכש של שאר רכיבי
המערכת ,קבלת ביטוחים והתקשרות עם הקבל ים המבצעים וכיו"ב .בהמשך לתחילת העבודה בשטח,
החברה מאשרת וחוזרת על הערכתה כפי שציי ה בדוח הקודם ,לפיה התק ת המערכת והפעלתה,
שצפויות להימשך כשלושה עד ארבעה חודשים ,תושלמ ה לפ י תום ש ת  2022כמתוכ ן.
יצוין כי החברה השלימה את ההכ ות להתק ת המערכת כבר בסמוך לאחר פרסום הדוח הקודם והמתי ה
עם תחילת הביצוע עד למועד זה עקב סיבות הקשורות בבתי המלון ושעליהן לא הייתה לה שליטה.
החברה מעריכה שמשך הזמן ממועד ההתקשרות עם הלקוח ועד לביצוע ההתק ה בעתיד יהיה קצר
משמעותית.
הקמת המערכת במלון הילטון בוורלי הילס תהווה את ההשקה המסחרית של החברה בארה"ב ,בדגש
על קליפור יה ,שוק המטרה העיקרי שלה בש ים הקרובות .המערכת תותקן בחדר בתוך קומת הקרקע
של מלון הילטון אשר תוכ ן ועוצב כדי לשמש גם מרכז מבקרים ואתר הדגמה לצורכי קידום מכירות,
ויכלול בין היתר אמצעי המחשה אודיו-ויזואלים מתקדמים .החברה רואה ע יין רב מצד לקוחות
פוט ציאלים ,רגולטורים וקובעי מדי יות ,חברות חשמל מקומיות ועוד בעלי ע יין בתחום הא רגיה
המתחדשת והפחתת פליטות פחמן בכלל ,ואגירת א רגיה בפרט ,וצופה שהשלמת המערכת והפעלתה
תאיץ משמעותית את הפעילות המסחרית שלה באזור.
האמור לעיל ביחס להערכותיה של החברה בדבר משך הזמן הצפוי בעתיד ממועד ההתקשרות עם
הלקוח ועד לביצוע התק ת מערכת בפועל ,משך עבודות התק ת המערכת ,הציפייה כי השלמת התק ת
המערכת והפעלתה תסתיימ ה לפ י תום ש ת  ,2022והציפייה כי התק ת המערכת תעורר ע יין רב מצד
גופים שו ים ,מהווה "מידע צופה פ י עתיד" ,כמשמעותו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר
מבוסס על מידע המצוי בידי החברה כון למועד זה ,וכן על הערכות החברה וציפיותיה בדבר התפתחויות
ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אי ו ודאי ואי ו בשליטתה של החברה ,ואין

באמור לעיל כדי לחייב ו/או להבטיח כי משך הזמן הצפוי ממועד ההתקשרות ועד לביצוע התק ת
המערכת יהיה קצר יותר ,כי עבודות התק ת המערכת יימשכו כ 3-4-חודשים ,כי השלמת התק ת
המערכת והפעלתה יסתיימו עד לתום ש ת  2022וכי התק ת המערכת תעורר ע יין רב מצד גופים שו ים

בברכה,
וסטרומו א רגיה לימיטד
הבאמצעות :יורם אשרי ,מ כ"ל

