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 לכבוד       לכבוד  

 הבורסה לðיירות ערך בת"א בע"מ  רשות ðיירות ערך 
  

 

 בוש  -הסכם להתקðת מערכת ראשוðה בðיו יורק במסגרת שיתוף הפעולה עם אðהאוזרהðדון: 

מיום   החברה  של  המיידי  לדיווח  חברת  2021-01-146616(אסמכתא:    14.9.2021בהמשך  עם  פעולה  שיתוף  בדבר   (

(-אðהאוזר  אגירת  Anheuser Busch InBevבוש  פתרוðות  לאספקת  תכðית  לגיבוש  בעולם,  הגדולה  הבירה  יצרðית   ,(

החברה על חתימת הסכם בזאת  מודיעה   ) של החברה,®IceBrick-אðרגיה בהתבסס על טכðולוגיית אגירת האðרגיה (ה

ק.  יור- במדיðת ðיו  Budweiserבוש, זאת במבשלת בירה  -אגירה ראשוðה של החברה במתקðי אðהאוזרלהתקðת מערכת  

   Budweiser, Corona, Stellaהמייצרת ומשווקת בין היתר את מותגי הבירה    Fortune  500בוש היא חברת  -אðהאוזר 

 .מיליארד דולר 54  -עמד על כ 2021שðת  ועוד, ומפרסומים שוðים עולה כי מחזור המכירות השðתי שלה ב

פריקה ביום, בין היתר כדי לאפשר - קוט"ש ומיועדת לבצע מספר מחזורי טעיðה  1,500-1,000המערכת תהיה בקיבולת של  

ידי כך להביא לחיסכון בצריכת החשמל ובפליטות  - התייעלות אðרגטית של מערך הקירור המשרת את תהליך הייצור, ועל

+, שזאת תוכðית משותפת של  100בוש ðבðה במסגרת האקסלרטור  -החברה עם אðהאוזרגזי חממה. שיתוף הפעולה של  

פלמוליב, בין היתר לאימוץ טכðולוגיות התייעלות אðרגטית והפחתת  -קולה וקולגייט-בוש עם יוðיליבר, קוקה-אðהאוזר 

 פליטות פחמן.  

וף ציבורי בארה"ב  מעðק מג על ידי קבלת  ימומðו  דולר    אלפי  600, מתוכם  דולר  מיליון  1-עלות המערכת צפויה להיות כ

וקבלתו היא תðאי לביצוע ההסכם (החברה תעדכן בדוח מיידי ðוסף בעת מתן האישור סופי    , הðמצא בתהליך אישור

על הסכם  משא ומתןבוש. לאחר שðת הפעלה ראשוðה יתקיים - למעðק). יתרת העלות תתחלק בין החברה לבין אðהאוזר

  50%להסכמה עקרוðית לפיה החברה תקבל    יות אðרגיה, בהתאםשירות ארוך טווח, כולל חלוקת הכðסות מחיסכון בעלו 

 שðים, לפי המוקדם.  5מהעלות או   150%מהחיסכון עד לקבלת  80%שðים, או לחילופין  10מהחיסכון למשך 

בוש, וכן הפוטðציאל  -החברה רואה ערך מיוחד לפרויקט זה מבחיðת התקשרות עם לקוח בסדר גודל ופרופיל של אðהאוזר

ðוספים של אðהאוזרלהתקðת מ  בוש ושותפויות עסקיות שלה, וכðיסה למגזר התעשייתי, שבו צרכי -ערכות במפעלים 

 ואðרגיה גבוהים כל ימות השðה.   קירור

,  שירות ארוך טווח התקשרות בהסכם  האמור לעיל ביחס להערכותיה של החברה בדבר קבלת אישור סופי של המעðק,  

טðציאל להתקðת מערכות ווהפ  וכן הערך המיוחד של הפרויקט  אðרגיההבעלויות  בחשמל והמערכת  החסכון שתðיב  

, אשר מבוסס על מידע המצוי  1968- מהווה "מידע צופה פðי עתיד", כמשמעותו בחוק ðיירות ערך, התשכ"ח    ðוספות,

מועד  אשר  עתידיים  ואירועים  התפתחויות  בדבר  וציפיותיה  החברה  הערכות  על  וכן  זה,  למועד  ðכון  החברה  בידי 

 .יטתה של החברההתרחשותם, אם בכלל, איðו ודאי ואיðו בשל

  

 בברכה,
 

 ðוסטרומו אðרגיה לימיטד 
 באמצעות: יורם אשרי, מðכ"ל
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