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 דיווח מיידי  הנדון:

  EDF Renewables Israel"( עם  ההסכםהתקשרה בהסכם )",  2021 ביולי  5ביום  החברה מתכבדת להודיע כי  

"(EDF RE IL" ;"חברה בת של חברת  הלקוח ,)"EDF Renewable  למיטב ידיעת החברה, אשר  ,הצרפתית ,  

ב ידיעת החברה  22-פועלת  ביותר בישראל.    EDF RE IL  ,מדינות בעולם. למיטב  היזם הסולארי הגדול  הינה 

 . מתחרות ומערכות   טכנולוגיות  פר מס של בחינה  לאחרעל ידי הלקוח   נבחרסולאר של איירטאצ'  הפתרון

ההסכמים   מערךשדות סולאריים של הלקוח.    3- הרובוטים של החברה ב  להטמעת  הסכמים  3  על  חתמו  הצדדים

וכן הסכם  ,יבש של פאנלים סולאריים לכל שדה לניקויהחברה  רובוטישל  הפעלהו התקנה, אספקה הסכם כולל 

שדה  שנה  15  למשך   תחזוקה    היקף .  ההסכם  סיום  דרך  בדבר  הוראות   נכללו התחזוקה    הסכם   במסגרת .  לכל 

   "ב.ארה דולר אלפי 475-כעל  עומד  האספקה בלבד הסכמי ההכנסות הצפויות לחברה מכוח

עם    למיטב להסכם  החברה,  פעילותה    הלקוח הערכת  להרחבת  הקשור  בכל  חיובית  השפעה  להיות  של  עשויה 

 כמו גם עם חברות בינלאומיות נוספות.    ,הפעילות במדינות אחרות  EDFחברות בנות נוספות מקבוצת    עםהחברה  

  ,על הערכות של החברה, ניתוח השוק בו פועלת החברה  ות, כפי שצוינו לעיל, מבוססהערכות החברהיובהר כי  

דוח מיידי  בודה של החברה, תחזיות והערכות החברה ועל המידע המצוי בידיה נכון למועד פרסום  תוכניות הע

  . . הערכות אלו עשויות שלא להתממש בפועל, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפהזה

ניות העבודה של הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם אי קבלת אישורים נדרשים, שינוי בתוכ

ש ברגולציה  ושינויים  התפתחות  הסיכון  ל  החברה,  וגורמי  עתידיים  מימון  מקורות  העדר  הפעילות,  תחומי 

 2020.1לשנת  א' לדוח התקופתי של החברהלפרק   28המפורטים בסעיף 

 

 בכבוד רב, 

    בע"מ  איירטאצ' סולאר     

 , יו"ר דירקטוריון יניר אלוש על ידי: 

                                        מנכ"ל ,בראוןניק לניר   
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044157 .) 
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