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 רובוטיםם למכירת מיהתקשרות בהסכ הנדון:

בת של    החבר  הסכם עםבהתקשרה החברה    2023  פברוארב  24  יום, כי במתכבדת להודיע  החברה

למכירת  ),  ", בהתאמההלקוח" -" וההסכם("  של החברה חוזר  , שהינו לקוח  תאגיד צרפתי בינלאומי

 . בצ'ילה  ")הפרויקט("  200MW  -וולטאי בהיקף של כ- פרויקט פוטולומתן שירותי תחזוקה  רובוטים  

והתקנה    םההסכ מכירה  בדבר  הוראות  מסוג  של  כולל  ("  T4רובוטים  החברה  ") הרובוטיםשל 

, כאשר קיומם  )MW  86ובשלב שלישי:    MW 70, בשלב שני:  MW 45בשלושה שלבים (בשלב ראשון:  

ההסכם    של השלב השני והשלישי תלוי בהצלחת מבחני איכות וביצוע של התקנות השלב הקודם.

  הרובוטים   התקנת  השלמת   ממועד   החל ,  שנים  25מתן שירותי תחזוקה לרובוטים לתקופה של    כולל 

  2024-ו    2023הערכת החברה, התקנת הרובוטים כאמור צפויה להתבצע במהלך שנת  . לבפרויקט

  לחברה   הצפויות  ההכנסות   סך,  החברה  להערכת  בהתאם לאבני דרך שנקבעו בין החברה ללקוח.

  חיי   לאורך   והתקנת כל הרובוטים  התממשות כל אבני הדרך בפרויקט בהנחת  ,  םההסכ  במסגרת

ב(ל   הפרויקט התאמות  התאמות   תמורהלא  אי    התחזוקה   ששירותי  ההנחה   תחתו  )באיכות  עקב 

   .דולר מיליון 7.2-כ הוא, התקופה  כל למשך  יינתנו

בהסכמי  כולל  םההסכ מקובלות  תחזוקה  הוראות  ושירותי  החברה  אספקה  סעיפי  של  לרבות   ,

מרצון  ידי הלקוח  - על  םההסכאחריות, שיפוי, סודיות וכיו"ב, וכן הוראות ביחס לסיום מוקדם של  

ללא עילה של    הדדי  , סיום)הרובוטים ללקוח בכל שלב  (טרם שילוחבהתייחס לאספקת הרובוטים  

ידי  - שבוצע על אירוע הפרהעילה או  בקרות  כן סיום ההסכם  וכל חמש שנים    מתן שירותי התחזוקה

 . 1החברה

לעיל האמור  הרובוטים,  השלמת  בדבר    ,המידע  הרובוטיםלהצפי  התקנת  התקנת  מתן    ,מועד 

הנקובה   לתקופה  בגין ההסכלעיל  שירותי תחזוקה  לחברה  בבחינת    והינ,  םולהכנסות הצפויות 

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

סום דוח זה. לאור האמור, המידע עשוי  מידע הקיים בחברה נכון למועד פר ו  םהערכות, אומדני

החבר בשליטת  שאינם  גורמים  עקב  לעיל,  המפורטות  מההערכות  מהותי  באופן    ה להשתנות 

 
, כפי  2021דוח התקופתי של החברה לשנת  ל  10  לפרטים אודות מאפייני ההתקשרות עם לקוחות החברה ראו סעיף  1

 .")התקופתי הדוח(" )2022-01-034038(מס' אסמכתא:  2022במרץ  31שפורסם ביום 
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אי עמידה בהתחייבויות כלפי  והביצוע,    האיכותלרבות עקב אי עמידת הרובוטים במבחני  ,  במלואם

החברה  שיתקבלחדש    מידעהחברה,   ידי  איזה  או  /ו  על  הקיימים התממשות  הסיכון  מגורמי 

 .לדוח התקופתי 30ה המפורטים בסעיף בחבר

 

 בכבוד רב, 

 בע"מ סיינטיפיק  אקופיה

 ידי:  -נחתם על

 ז'אן סממה, מנכ"ל 

 , סמנכ"ל כספים אריה לומלסקי
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