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(מס'  18.3.2021 שפרסמה החברה ביום 2020לשנת דוח התקופתי בחלק א' ב 1.3.9סעיף לאמור בבהמשך  .1

התקשרות במזכר הבנות לא מחייב להתקנה , בקשר עם ")התקופתי הדוח(" )2021-01-039099אסמכתא: 

כן ו ", בהתאמה),מזכר ההבנות"-ו "יטבתה" –בסעיף זה ( של מערכת אגירה תרמית עבור מחלבות יטבתה

בעקבות חתימת החברה ויטבתה על תוספת למזכר ההבנות לפיו תקופת ההתכנות הוארכה עד ליום 

תקופת איתור ותמחור של ספקי ביומסה, מקור  לאחר לאחרונה , החברה מעדכנת כי הגישה31.5.2021

קיטור או למכירת יחידת אגירה מבוססת טעינה של מערכת ביומסה  אספקתלהצעה האנרגיה של המיזם, 

על ידי  תאושר , כך שבמידה וההצעהבהסכם מחייב בין הצדדיםלהתקשרות מהווה בסיס ליטבתה אשר 

  .להסכם מחייבהצדדים ינהלו משא ומתן להגעה יטבתה, 

והחברה מעריכה שהתשובה תתקבל בימים  ,נכון למועד דיווח זה, טרם התקבלה תשובה מיטבתה

  הקרובים.

), בקשר עם 2021-01-071064(מס' אסמכתא:  26.4.2021בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום  .2

) Brazilian electrical grid operatorמקדמי ממפעילת רשת החשמל הברזילאית (עיכוב בקבלת האישור הה

תנאי מתלה למכירת מערכת אגירה מבוססת ביומסה ואנרגיה סולארית מהווה לחיבור רשת החשמל, אשר 

)PV לייצור חשמל לחברת (Detronic Energia חברה מעדכנת כי  התנאי המתלה הוארך בשנה , הברזילאיתה

הפרויקט במטרה לעבור ובתכנון הנדסי של , וכי הצדדים ממשיכים בקידום 29.5.2022נוספת עד ליום 

 .קדם האפשרי, מיד לאחר קבלת האישור המקדמילשלב הביצוע בה

יתקבל האישור ו/או ששהחברה ויטבתה יגיעו להסכמות לגבי הסכם מפורט ומחייב יובהר, כי אין וודאות 

המידע האמור בדוח זה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו המקדמי ממפעילת רשת החשמל הברזילאית. 

, אשר אין ודאות כי יתממש, ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

להשפיע עליהם מוגבלת, ובכלל זה הגעה חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה 

להסכמות אשר יתגבשו לכדי הסכם מפורט ומחייב, מצבה הפיננסי של החברה ו/או התממשות איזה מגורמי 

  י.בחלק א' לדוח התקופת 23הסיכון המפורטים בסעיף 

  בכבוד רב,
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