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 ידי ידיווח מ הנדון:

להודיע מתכבדת  ביום  החברה  כי  דירקטוריו2022בנובמבר    10,  החליט  התייעלות  החברה    ן ,  תכנית  לאשר 

צמצום  לרבות  ,הוצאות תפעול, מו"פ, שיווק ומכירותהפחתת  בין היתר,  החברה הכוללת, של הוצאות 1צמצוםל

בחינת  כמו גם  (בעיקר בתחומים הנזכרים לעיל),    כוח האדם של החברה בארץ ובחו"ל  בהיקף(בכפוף לכל דין)  

    . מחלקות האמורותבמסוימים סיום העסקתם של נושאי משרה 

  תמקד בשיווק ומכירה של דגמי הרובוטים הקיימים של יעלות לעיל, בכוונת החברה להבמסגרת תוכנית ההתי 

את קצב הפיתוחים של מוצרים עתידיים. החברה תמשיך להתמקד בקידום    להאטו  , 4H- וה  4T-, ה4E- ה  :החברה

מעורבות   דורשים  ואשר  אוטונומי,  באופן  סולאריים  של  רובוטים המנקים אתרים  כחלק  עובדים  מינימאלית 

לשפר את ביצועי  להמשיך ו  נכון למועד הדוח, בכוונת החברה.  מההפעלה היום יומית (למעט שירותי תחזוקה)

כמו כן, בכוונת החברה להאט    יימים, ולפתח, אם כי בקצב איטי יותר, פתרונות נוספים ומשלימים.מוצריה הק 

שיווק מתוך סניפיה הקיימים, והכל  הבשווקי היעד ולהמשיך בפעילות  שלה  את קצב הקמת מוקדי המכירות  

 בהתאם לצרכיה של החברה מעת לעת.  

נובמבר  חודשבכי    ,יצוין עם חברה בלתי    יםהבנות בלתי מחייב  ימזכרבחברה  ה  התקשרה  2022ומאי    2021ים 

שעניינ המפרץ,  ממדינות  באחת  ובמדינות    םקשורה  באזור  ושירותיה  החברה  מוצרי  למכירת  פעולה  שיתוף 

ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים ואין ודאות ביחס לתוכנו  שכל וודאות  אין    וחנכון למועד הדמובהר, כי  נוספות.  

 .    ם, ככל ויחתםהסופייותנאיו של הסכם כאמור 

  הת למכיר ואפשרי   ותעם בנק השקעות לצרכי בחינת חלופ   ,החברההתקשרה    2022  יוניחודש  במהלך  יצוין, כי  עוד  

בכפוף לכל דין ולאישור המוסדות הרלוונטיים של החברה.  , או חלק ממנה ,פעילותהשל החברה או או מיזוג של 

 . בקשר עם האמור לעיל קונקרטיתלא הוצגה בפני החברה הצעה   ,למועד הדוח

 
 . החברה של(ללא פחת)  הקבועות מההוצאות  %40-כעד  בשיעור של  ,נכון למועד הדוח 1
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, שוקי היעד  פעילותהתוצאות    ,ועסקיה  הנהלת החברה עוקבת בצמידות אחר מצבה של החברהנכון למועד הדוח,  

האפשריות העומדות בפניה  חלופות  ה  לכל יך ולבחון את  ובכוונתה להמש התחרות הקיימת והצפויה,  ווהיקפם  

   .באמצעות הנהלתה ההערכות העיתיות שתבצעלאור 

דבר  בוכן  ,  של החברה  ההשלכות תוכנית ההתייעלות ותוכניותי,  החברה  בדבר גובה קיצוץ הוצאות  האמור לעיל,

ה או מיזוג החברה או  מכירל   יותבחינת אפשרוובדבר    שיתוף פעולה אפשרי עם חברה באחת ממדינות המפרץ 

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, בגדר    והינו/או כל חלופה אחרת  ,  או כל חלק ממנה  ,פעילותה

ואשר אין ודאות באשר    הדוח,אשר מבוסס על הנתונים המצויים בידי הנהלת החברה למועד  ,  1968  -תשכ"ח  

או   החברה  בהערכות  שינויים  בהם  החברה  ת  בתוצאולהתממשותו.  השווקים  במצב  עשהיא  או  ויים  פועלת 

, או להתממש באופן שונה, לרבות  ואו חלק  ושלא להתממש, כול  אשר עלול  אמור בדוח זה לעיל להשפיע על ה

מהתפתחויות שלא ניתן להעריכן באופן ומהותית, מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מהנחות וניתוחים לא מיטביים 

פרק  ל 31  התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיףבשל  או    , הפרת התחייבויות צד ג'מלא

 . 2021של החברה לשנת  א' לדוח התקופתי

- (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל36ווח החברה עוכב בהתאם להוראות תקנה  די

בשל")התקנות("  1970 החשש    :,  השלמת  ש(א)  את  מהחברה  למנוע  עלול  היה  לציבור  הליך  תחילת  פרסומו 

החברה עובדי  בקרב  לרבות  לעיל,  המתואר  ולקוחותיהההתייעלות  ספקיה  יישו.  ,  תחילת  החלטת  עם  ם 

כי פרסום התקשרות    ,החשש  ; (ב)המידע הפך למידע שפורסם ברבים,  דירקטוריון החברה בדבר הליך ההתייעלות

למנוע    היה עשוי  ,חברה באחת ממדינות המפרץעם    יםמחייב-הבלתיההבנות    יבמזכרהחברה עם בנק ההשקעות ו

חל מועד    , 2022בנובמבר    23ום  בי  .  םהפוטנציאלייאו להרע באופן ניכר את תנאי המשא ומתן ותנאי ההתקשרות  

  , החליטה החברה על דיווח המידע הנזכר לעילובין היתר לפיכך,  2) של החברה1האופציה (סדרה    כתביפקיעת  

    .(ב) לתקנות36  תקנהלפי 

 

 בכבוד רב, 

 בע"מ סיינטיפיק אקופיה 

 

 

 ידי:  -נחתם על

 ז'אן סממה, מנכ"ל 

 סמנכ"ל כספים , אריה לומלסקי
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