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 הסכם למכירה ותחזוקה של רובוטיםהתקשרות ב הנדון:

 Azure Powerהתקשרה החברה בהסכם עם    2021בדצמבר    31, כי ביום  מתכבדת להודיע  החברה

Maple Private Limited  לק  כח", בהתאמה(,  הלקוח" -" וההסכם)", שהינו לקוח מהותי של החברה

והתקינה  מכרה  כבר  )ובמסגרתו החברה    2020הסכם מסגרת שנחתם עם הלקוח בשנת  ממימוש  

עבור פרויקט  ומתן שירותי תחזוקה  למכירת רובוטים  ,  (  MW 450  -כ  רובוטים בהיקף של  2021בשנת  

 ."(הפרויקט)" MW 400 -בהיקף של כ   (Greenfieldאשר צפוי להיות מוקם בהודו )י וולטא- פוטו

  מערכות בתצורה של  והן    (Fixed Tilt)  תצורה קבועההן  ,  התקנותי סוגי  נש כולל  הייחודי  הפרויקט  

 ,E4) מסוגים שוניםאוטונומיות מערכות רובוטיות תספק החברה  . במסגרת ההסכם(SAT) העקיב

T4  ו-  H4)  "(הרובוטים  ,)"על ידי פלטפורמת המנוהלות  ה-  AI    מדובר בהסכם ראשון    החברה.של

מסוגו )המשלב פתרונות רובוטים שונים באתר יחיד( באופן שכל אחד מסוגי המערכת נותן מענה  

הלקוח.    -  אופטימלי  לצרכי  וכלכלי,  ראשון  איכותי  בהסכם  מדובר  כן,  המערכת  ב כמו  נמכרת  ה 

שירותי תחזוקה    בנוסף, החברה תספק ללקוח, אותה מפתחת החברה.  H4הרובוטית החדשה, מסוג  

. להערכת החברה,  , החל ממועד השלמת התקנת הרובוטים בפרויקטשנים  25של  קופה  לרובוטים לת

הפרויקט חיי  לאורך  ההסכם,  במסגרת  לחברה  הצפויות  ההכנסות  ששירותי  סך  ההנחה  תחת   ,

י  כ  נתנו למשך כל התקופה,יהתחזוקה  דולר  6.84  - הוא  כ    מיליון  דולר    2.1  -מתוכם  בגין  מיליון 

 .  הרובוטיםהתקנת  מכירת ו 

הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות סעיפי אחריות, שיפוי, סודיות וכיו"ב,    כולל  ההסכם

על ההסכם  של  מוקדם  לסיום  ביחס  הוראות  על - וכן  שבוצע  הפרה  אירוע  בקרות  ידי  -ידי הלקוח 

 . 1החברה 

בבחינת מידע צופה פני עתיד,  והינ, הרובוטים הכנסות ממכירתלהצפי המידע האמור לעיל בדבר 

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

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

 
, אשר  2020דוח התקופתי של החברה לשנת  ל  10.2לפרטים אודות מאפייני ההתקשרות עם לקוחות החברה ראו סעיף    1

 . ( 2021-01-042744 אסמכתא: מס' ) 2021במרץ   24פורסם ביום 
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שיתקבל על ידי  , מידע חדש  המההערכות המפורטות לעיל, עקב גורמים שאינם בשליטת החבר

 ., והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקיימים בחברההחברה

 

 בכבוד רב, 

 בע"מ סיינטיפיק אקופיה 

 ידי:  -נחתם על

 ז'אן סממה, מנכ"ל 

 , סמנכ"ל כספים אריה לומלסקי
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