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   ברנמילר אנרג'י בע"מ

  ("החברה")

  

   לכבוד  לכבוד

  אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך 

  

 ) הלקוח""(מפיליפ מוריס אינטרנשיונל  בסיסית ההנדסה שלב אישורהנדון: 

 החברה ,)124566-01-2021: אסמכתא' מס( 29.07.2021החברה מיום מיידי של לדיווח  בהמשך
כי שלב זה  אישר והלקוח לאחד הפרוייקטים הסתיים הקונספטואלית ההנדסה שלב כי מעדכנת

  .הסתיים לשביעות רצונו

 15למערכת אגירה בגודל של  פרויקט עבור מפורטתהנדסה  –אישר התנעת השלב הבא  וחלקה, כן כמו
  .באסיה הלקוחלמתקן ייצור של  מגהוואט שעה

 אשר פליטות בזכות שימוש בביומסה איפוסל הלקוחשל  ויעדי את שרתיועדת למ האגירה מערכת
  .פוסילים בדלקים שימוש ללא, וקירור קיטור, צורמתקן היי של התרמיים צרכיםהתספק את 

חוזה עבור תכנון מפורט הקרובה לנהל משא ומתן עם הלקוח לבתקופה תסיים מעריכה כי  החברה
טרם סוכם באופן סופי ואשר בשלב זה למתקן הייצור של הלקוח באסיה בהיקף ש ואספקת המערכת

  . מיליון דולר 5מוערך בסך של עד 

חתימה על חוזה עבור תכנון מפורט ואספקת המערכת למתקן הייצור של תחזיות החברה לגבי 
מבוססות  הלקוחקבלת הזמנות המשך מ הסכום המוערך בעבור חוזה זה וכן כמו גם ,ההלקוח באסי

כפי  על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה וכן על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה
חתימת החוזה שהם ידועים לה כיום. אין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח את 

קבלת הזמנות ההמשך והאמור הינו בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע כאמור ו/או 
צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות החברה בדבר 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 
ת שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי החברה. הערכות אלה עשויו

אי הגעה להסכמות במשא ומתן בין שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם 
השפעות נגיף הקורונה ו/או שינויים בסביבה העסקת ו/או שינויים בעלויות ו/או גורמי הצדדים ו/או 

  .אשר אינם בשליטת החברה ,2020פתי של החברה לשנת סיכון נוספים המפורטים בדוח התקו

  

  ,בכבוד רב

  ברנמילר אנרג'י בע"מ

 ברנמילר, דירקטור ומשנה למנכ"ל דורוןנחתם ע"י: 

 

 


		2021-10-03T10:16:29+0000
	Not specified




