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 מיליון דולר  20 -התקשרות בהסכם מסגרת העשוי להניב הכנסות בהיקף של למעלה מ  :הנדון

  לדווח כדלקמן:מתכבדת  החברה

עם    2022  בינואר  20ביום   .1 החברה  מחייב  "(  הלקוח)"  לקוח התקשרה  מסגרת  בהסכם 

במדינות  אותם יקים הלקוח  סולאריים  במתקנים  באופן בלעדי,    ,1התקנת מערכות החברה ל

מגה וואט,   1,000של  כולל  בהיקף  צפון אמריקה,  באמריקה הלטינית ובמסוימות באירופה,  

 . "(הסכם המסגרת)" אלו תחזוקה למערכותמתן שירותי  וכן ל

לחברה,   .2 קשורה  אירופאית שאינה  חברה  הינו  שדות  הלקוח  ומתפעלת  הרוכשת, מקימה 

הגדולות   ההשקעה  מקרנות  אחת  בבעלות  והינה  וואט,  מגה  אלפי  של  בהיקף  סולאריים 

 . בעולם

שנים ממועד חתימתו, והוא ניתן להארכה בהסכמת   5הסכם המסגרת הינו לתקופה של   .3

 הצדדים.

המסגרת .4 תפעול  הסכם  ומחירי  מכירה  מחירי  הצדדים ו  כולל  בין  שנקבעו  וכן  תחזוקה   ,

ן  י , קניסכמים מסוג זה, לרבות סעיפי אחריות, שיפוי, סודיותבה נוספות  הוראות מקובלות  

 . 2וכיו"ב  רוחני

מיליון    20  - ככל שימומש במלואו, ההסכם עשוי להניב לחברה הכנסות בהיקף של למעלה מ   .5

 שנה.  25ומתחזוקתן לאורך החברה מערכות והתקנת  דולר ממכירת 

כי   ייצא אל הפועל מכוח הסכלא ניתן להעריך מה היקף  למועד הדוח  יובהר,   ם המכירות אשר 

ידי הלקוח,  -שיוקמו על המתקנים  להיקף  זאת, בין היתר, נוכח חוסר הוודאות באשר  ו  ,המסגרת

 אם בכלל.  

ב המפורטות  החברה  זההערכות  בהסכ  דוח  ההתקשרות  מימוש  בדבר  והיקף המסגרת    םלעיל, 

,  1968-, תשכ"חךכהגדרתו בחוק ניירות ערמהווה מידע צופה פני עתיד  ההכנסות הצפוי לחברה,  

 
 או מערכות אחרות אותן תפתח החברה במהלך תקופת ההסכם.   E4 ,T4 ,4Hמסוג  1

של החברה    לדוח התקופתי  10.3ראו סעיף  בהסכמי מסגרת  לפרטים אודות מאפייני ההתקשרות עם לקוחות החברה    2

 (. 2021-01-042744)אסמכתא:  2021במרץ  24שפורסם ביום  2020לשנת 
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ה. אשר אינו ודאי ומבוסס על הערכות, אומדנים ומידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום דוח ז

מהותי  באופן  להשתנות  עשוי  המידע  האמור,  גורמים    לאור  עקב  לעיל,  המפורטות  מההערכות 

איזה מגורמי הסיכון   שאינם בשליטת החברה, מידע חדש שיתקבל על ידי החברה, והתממשות

 . הקיימים בחברה

 

 בכבוד רב, 

 בע"מ סיינטיפיק אקופיה 

 

 ידי:  -נחתם על

 ז'אן סממה, מנכ"ל 
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