
 

 

 נוסטרומו אנרגיה לימיטד

 להלן: ("החברה") 
 

 16.8.2022תאריך: 
 לכבוד       לכבוד  

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

 

תחילת עבודות פיזיות להתקנת מערכת אגירת אנרגיה במלון הילטון בוורלי הילס (מתקן הדגל  הנדון: 
   של החברה בקליפורניה)

"), הדוח הקודם) ("2022-01-022039(אסמכתא מס':    23.2.2022יום  מהחברה  של  בהמשך לדוח המיידי  

הילטון   במלון  שלה  האנרגיה  אגירת  מערכת  של  ההתקנה  לביצוע  נערכת  היא  כי  עדכנה  במסגרתו 

") קליפורניה  הילטוןשבבוורלי הילס,  ביום  מלון  כי  לדווח  החל השלב    15.8.2022"), החברה מתכבדת 

האחרון בהתקנת מערכת אגירת אנרגיה של החברה במלון הילטון (אשר הינה מערכת הדגל של החברה  

") הסמוך)  אסטוריה  וולדורף  מלון  את  גם  הפיזיות  המערכתותשרת  העבודות  ביצוע  את  הכוללות   ,("

באתר המלון. זאת, בהמשך להשלמת כל ההכנות להקמת המערכת מוקדם יותר השנה, לרבות חתימת  

, אישור רשת הילטון העולמית, השלמת ואישור תוכניות הביצוע  בתי המלוןהתקשרות עם בעלי שני    חוזה

ה למתקן,  האגירה  תאי  כל  ייצור  ההיתרים,  כל  קבלת  רכיבי  IceBricks- המפורטות,  שאר  של  רכש   ,

עבודה בשטח,  ה. בהמשך לתחילת  וכיו"ב  המערכת, קבלת ביטוחים והתקשרות עם הקבלנים המבצעים

הערכתה  החב על  וחוזרת  מאשרת  שציינה  רה  הקודםכפי  לפיהבדוח  והפעלתה,    ,  המערכת  התקנת 

 כמתוכנן. 2022לפני תום שנת  תושלמנה שלושה עד ארבעה חודשים, כלהימשך שצפויות  

יצוין כי החברה השלימה את ההכנות להתקנת המערכת כבר בסמוך לאחר פרסום הדוח הקודם והמתינה  

ל  עד  לא היעם תחילת הביצוע  ושעליהן  זה עקב נסיבות הקשורות בבתי המלון  תה לה שליטה.  ימועד 

הזמן   שמשך  מעריכה  קצר  ממועד  החברה  יהיה  בעתיד  ההתקנה  לביצוע  ועד  הלקוח  עם  ההתקשרות 

 משמעותית. 

הקמת המערכת במלון הילטון בוורלי הילס תהווה את ההשקה המסחרית של החברה בארה"ב, בדגש  

מטרה העיקרי שלה בשנים הקרובות. המערכת תותקן בחדר בתוך קומת הקרקע  על קליפורניה, שוק ה

של מלון הילטון אשר תוכנן ועוצב כדי לשמש גם מרכז מבקרים ואתר הדגמה לצורכי קידום מכירות,  

אודיו המחשה  אמצעי  היתר  בין  לקוחות  -ויכלול  מצד  רב  עניין  רואה  החברה  מתקדמים.  ויזואלים 

רגולטורים האנרגיה    פוטנציאלים,  בתחום  עניין  בעלי  ועוד  מקומיות  חשמל  חברות  מדיניות,  וקובעי 

והפעלתה   שהשלמת המערכת  וצופה  בפרט,  אנרגיה  ואגירת  פליטות פחמן בכלל,  והפחתת  המתחדשת 

 תאיץ משמעותית את הפעילות המסחרית שלה באזור. 

ביחס   לעיל  עם  האמור  ההתקשרות  ממועד  בעתיד  הצפוי  הזמן  משך  בדבר  החברה  של  להערכותיה 

משך עבודות התקנת המערכת, הציפייה כי השלמת התקנת  הלקוח ועד לביצוע התקנת מערכת בפועל,  

, והציפייה כי התקנת המערכת תעורר עניין רב מצד 2022המערכת והפעלתה תסתיימנה לפני תום שנת  

"מי מהווה  שונים,  התשכ"חגופים  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעותו  עתיד",  פני  צופה  אשר  1968-דע   ,

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

ואין   החברה,  של  בשליטתה  ואינו  ודאי  אינו  בכלל,  אם  מועד התרחשותם,  עתידיים אשר  ואירועים 



 

 

לחי כדי  לעיל  כי  באמור  להבטיח  ו/או  ההתקשרות  יב  ממועד  הצפוי  הזמן  התקנת  משך  לביצוע  ועד 

כי   יותר,  קצר  יהיה  יימשכו כהמערכת  התקנת    3-4-עבודות התקנת המערכת  כי השלמת  חודשים, 

  וכי התקנת המערכת תעורר עניין רב מצד גופים שונים  2022המערכת והפעלתה יסתיימו עד לתום שנת  

 

  

 בברכה,
 

 נוסטרומו אנרגיה לימיטד 
 הבאמצעות: יורם אשרי, מנכ"ל 


		2022-08-16T06:06:02+0000
	Not specified




