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 פיתוח מוצר רובוטי נוסף לניקוי לוחות סולאריים  הנדון:

, אשר  חדש  יפיתוח מוצר רובוט, אישר דירקטוריון החברה  2021בינואר    27, כי ביום  מתכבדת להודיע  החברה

 . "(הרובוט החדש)" ברמת לחות גבוהה לתת מענה לאתרים סולאריים הממוקמים באזורים המאופייניםנועד  

חלק מאסטרטגיית החברה לתת מענה רחב לצרכי לקוחותיה ולפעילותם באזורים  פיתוח הרובוט החדש מהווה  

ניתן לתת מענה באמצעות מוצריה הקיימים, ובכך להגדיל את היקף השוק אליו  גיאוגרפיים שונים , בהם לא 

 מכוונת החברה. 

רחיב את פורטפוליו  לה, וכיום  י החברהלשתי המערכות הרובוטיות הנמכרות על יד  תווסףצפוי לה  הרובוט החדש 

החברה של  החדש.  המוצרים  לפיתוחו,הרובוט  בכפוף  הסולאריים  ,  הפנלים  שורות  של  אורכי  ניקוי  ,  יבצע 

   .ציג מהירות ניקוי ויכולת כיסוי גבוהים יותר, ביחס למוצריה הקיימיםולהערכת החברה, צפוי לה

תמשיך לשווק את מוצריה הקיימים באתרים סולאריים באיזורים יבשים, כמו גם באתרים העושים    החברה

 (. Glass on glassשימוש בלוחות ללא מסגרת ) 

, וליישם  2021  מתקציב הפיתוח שלה לשנת  10%-כ  בכוונת החברה להקצותהרובוט החדש,  על מנת לפתח את  

, אשר (Ecoppia AI)  החברהשל    הענןפלטפורמת  יחובר ל ,  ט החדשהרובו  את הקניין הרוחני הקיים שלה בפיתוחו.

 ממשק משתמש ללקוחות הקצה. וכן , על פעולות הניקוי מרחוק שליטה ובקרהתאפשר 

 . 2021לקראת אמצע שנת להיות צפוי של הרובוט החדש שיווקו תחילת מועד  ,להערכת החברה

 

בבחינת מידע צופה   םהינעלות פיתוחו ומועד שיווקו,    , פיתוח הרובוט החדש, ביצועיוהמידע האמור לעיל בדבר  

מידע  ו  םהערכות, אומדניאשר אינו ודאי והמבוסס על    ,1968- פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

מההערכות   מהותי  באופן  להשתנות  עשוי  המידע  האמור,  לאור  זה.  דוח  פרסום  למועד  נכון  בחברה  הקיים 

, והתממשות איזה  , מידע חדש שיתקבל על ידי החברההים שאינם בשליטת החברהמפורטות לעיל, עקב גורמ

 .מגורמי הסיכון הקיימים בחברה

 בכבוד רב, 

 בע"מ סיינטיפיק אקופיה 

 ידי:  -נחתם על

 ז'אן סממה, מנכ"ל 

 , סמנכ"ל כספים אריה לומלסקי

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/

		2021-01-28T08:36:47+0000
	Not specified




