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 בר לניסויים באתר חיצוני הרצת המערכת במעבדת החברה ומעהשלמת   :הנדון

  2022  ,במרץ  28, שפורסם ביום  2021לשנת  לדוח התקופתי של החברה    32.2בהמשך לאמור בסעיף  
, בדבר התקנה ראשונה  (הפניההכללה על דרך המהווה    זהמידע  )  (2022-01-036139:מס'  )אסמכתא

, החברה מודיעה  (, בהתאמה"ההדגמה  אתר"- " והתקופתי  הדוח ")  באתר הדגמה בניו יורק )ארה"ב(
מערכת  כי    ,בזאת של  בנייתה  הכוללת     TG-40הושלמה    ניכרים  הנדסיים  שיפורים מתקדמת 

   .במעבדת החברה ,במערכתהרצות וניסויים מוצלחים הסתיימו וכן  "(המערכת)"

הנדרשים עבור התקנה מסחרית בארה"ב    UL1נערכת להשלמת הליך עמידה בתקני  החברה  כמו כן,  
על    ,"(החיצוני האתר בישראל )"ובמקביל פועלת להרצת המערכת באתר חיצוני   ,"(התקינה  הליך)"

 יישום כלל יכולות המערכת לייצור חשמל וחום.ל  בסיס גז טבעי

, והרצת המערכת  2022אוקטובר    במהלך חודשלהערכת החברה, ההתקנה באתר החיצוני תתבצע  
 באתר החיצוני תארך כשלושה שבועות. 

המערכת   תשלח  לעיל,  כאמור  התקינה,  הליך  והשלמת  החיצוני  באתר  המערכת  הרצת  סיום  עם 
 . 2022, וזאת לקראת סוף שנת  באתר ההדגמהלהתקנה 

ההנח  ההערכות,  כי  תחזיות  יובהר,  הינם  לעיל  המפורטים  והנתונים  החברה  וות  של  הערכות 
(, המבוססים 1968- מהווים מידע צופה פני עתיד )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"חה

למען הסר כל ספק, יובהר, כי אין כל ודאות,   .על מידע הקיים בחברה נכון למועד דיווח מיידי זה
לרבות בשל גורמי הסיכון ,  באתר החיצוני תושלם בהצלחהכי הליך התקינה יושלם ו/או ההרצה  

. עוד  )"גורמי הסיכון"(  בפרק א' לדוח התקופתי  33בפעילות החברה, בין היתר, כמפורט בסעיף  
ו/או השלמת  השלמת  מועד  יובהר, כי   ההתקנה באתר החיצוני והרצת המערכת באתר החיצוני 

ו/או מועד שליחת המערכת להתקנה   , אף  יםלהיות שונ  ים, עשויאתר ההדגמהל הליך התקינה 
 . לרבות בשל גורמי הסיכון, מהמועדים המוערכים ו/או הצפויים על ידי החברהבאופן מהותי, 

 

 בכבוד רב, 

 טורבוג'ן בע"מ 

 ידי ירון גלבוע, מנכ"ל החברה נחתם על 
 ערן יוהן, סמנכ"ל כספים 

 

1  Underwriters Laboratories Inc.  ידיעת החברה, הינה ו, שלמיטב  עצמאית בתחום הבטיחות,  מעבדה מוסמכת 
הפדרלית  השאושר הסוכנות  ידי   OSHA  (Occupational Safety and Health Administration )  בארה"ב   על 

"(UL)". 
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