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 התקשרות בהסכם למכירת רובוטים הנדון:

צד שלישי בלתי  התקשרה החברה בהסכם עם    2022  בפברואר  1, כי ביום  מתכבדת להודיע  החברה

מקשור   חלק  של  המהווה  האנרגיה  בינלאומית  חברת  חטיבת  וההסכם)"השקעות  ",  הלקוח "-" 

ע  כחלק בהתאמה(,   גרתו כבר מכרה  )ובמס   2018ם הלקוח בשנת  ממימוש הסכם מסגרת שנחתם 

  עבור ומתן שירותי תחזוקה  למכירת רובוטים  (  MW  250  -והתקינה החברה רובוטים בהיקף של כ

פוטו  )וולטאי  -פרויקט  בהודו  מוקם  להיות  צפוי  כ  ( Greenfieldאשר  של   MW  150  -בהיקף 

 ."(הפרויקט)"

"( וכן מתן  הרובוטיםשל החברה )"  E4ההסכם כולל הוראות בדבר מכירה והתקנה רובוטים מסוג  

.  , החל ממועד השלמת התקנת הרובוטים בפרויקטשנים  25שירותי תחזוקה לרובוטים לתקופה של  

בהתאם לאבני דרך    2022להערכת החברה, התקנת הרובוטים כאמור צפויה להתבצע במהלך שנת  

ללקוח.  החברה  בין  ,  ההסכם  במסגרת  לחברה  הצפויות  ההכנסות  סך,  החברה  להערכת  שנקבעו 

  מיליון   3  -כ  הוא ,  התקופה  כל  למשך  יינתנו  התחזוקה  ששירותי  ההנחה  תחת,  הפרויקט  חיי  לאורך

   .דולר

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 

, ולהכנסות הצפויות לחברה בגין ההסכם  מועד התקנת הרובוטיםלהצפי  המידע האמור לעיל בדבר  

ניירות ערך, תשכ"ח  והינ פני עתיד, כהגדרתו בחוק  צופה  ודאי    ,1968-בבחינת מידע  אשר אינו 

מידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום דוח זה. לאור האמור, ו  םהערכות, אומדניוהמבוסס על  

המידע עשוי להשתנות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל, עקב גורמים שאינם בשליטת  

 ., והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקיימים בחברהשיתקבל על ידי החברה, מידע חדש ההחבר
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 בכבוד רב, 
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 ידי:  -נחתם על

 ז'אן סממה, מנכ"ל 
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