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 ג.א.נ.,

 יו"ר דירקטוריון ובעלי השליטה בחברה הודיעו לחברה כי בכוונתם לרכוש מניות של החברה  הנדון:

 

)"כי    מעדכנת החברה   בחברה  שליטה  בעלי  שהינם  אגש"ח,  רביבים  ויוזמה  אלוש  יניר  מר  הדירקטוריון  בעלי  יו"ר 

הודיעו  השליטה בתל  כי   "(,  ערך  לניירות  בבורסה  המסחר  במהלך  החברה  של  מניות  לרכוש  בע"מ  -בכוונתם  אביב 

 "( ו/או שלא במהלך המסחר. הבורסה)"

 

ל מנת שלא יהיה בידי בעלי השליטה מידע עודף מהותי  דיווח מיידי זה מפורסם לבקשת בעלי השליטה וזאת ע .1

בניירות  -על ביצוע עסקאות  ולמען הזהירות  פני המידע שפורסם לציבור, השוקל  ערך של החברה. בהתאם, 

בקשר לפרויקטים    שוניםמתכבדת החברה לעדכן כי למועד הדוח החברה מנהלת משאים ומתנים בשלבים  

 ן:וולטאים בישראל ובהודו כדלקמ - פוטו

  475-כ ה שדות סולאריים בישראל בהיקף של  ש של רובוטים בשלו  ותחזוקה  תפעול  ,הסכם לאספקה .1.1

 ; )תמורת האספקה בלבד( דולר ארה"ב אלפי

 ; מסוג טראקר   סולארי בישראל  השדלארה"ב דולר  אלפי 235-כהיקף של הסכם אספקת רובוטים ב .1.2

החברה בוחנת    . לחילופין,משלימות לשוק הסולאריטכנולוגיות  אשר לה  בחברה    השקעההחברה בוחנת    .2

 . הטכנולוגיה ו/או רכישת החברה בעלת הטכנולוגיהרכישת את 

 

  "(החברה הבת בנוסף, החברה מתכבדת להודיע כי בכל הנוגע להאצת תכנית הפיתוח של החברה הבת בהודו )" .3

תהליכי  בהודו והחברה החלה ב  דירקטוריון החברה אישר את מיקום אתר הייצור"(,   פיתוח החברה בהודו)"

וזאת בהתאם לתוכניות החברה המפורטות בסעיף  ההקמה ל  14.2,  ב]א[  דוח התקופתי של החברה  פרק א' 

   .(2021-01-044157 )אסמכתא מספר: 2020לשנת 

 

  , למועד הדוח אין וודאות בדבר התקשרות בהסכמים נשוא דיווח מיידיבהם נמצאים המו"מיודגש כי לנוכח השלבים 

 וח זה )כולן או חלקן( אל הפועל. ו זה, תנאי ההתקשרות, השתכללותם והוצאת העסקאות המנויות בדי

 

להשלמת בדיקת נאותות לשביעות    בין היתר,  ,כן יובהר כי ההתקשרויות בהסכמים והשלמת העסקאות מכוחן כפופים

ההתקשרויות באורגנים המוסמכים של החברה, חתימה  , הגעה לנוסחים מוסכמים של ההסכמים, אישור  הצדדיםרצון  

סופי והתקיימות התנאים המתלים שיקבעו בהסכמים  יעל הסכמים  וודאות בדבר (ככל שייחתמו)ם  זה אין  . בשלב 

 התקשרות בהסכמים כאמור.

, בהודו   והקמת אתר ייצור נוסףמו"מ אשר החברה מנהלת  לרבות בדבר  , כפי שצוינו לעיל,  הערכות החברהיובהר כי  
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הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה, 

תוכניות העבודה של החברה, תקציב החברה, תחזיות והערכות החברה ועל המידע   ,ניתוח השוק בו פועלת החברה

שויות שלא להתממש בפועל, כולן או חלקן, או להתממש  . הערכות אלו עדוח מיידי זההמצוי בידיה נכון למועד פרסום  

הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם אי קבלת אישורים נדרשים,  .באופן שונה מהותית מכפי שנצפה

יכולת להטמיע את מוצרי החברה בשווקים בהם מתעתדת החברה לפעול,   העדרשינוי בתוכניות העבודה של החברה,  

תחומי הפעילות, העדר מקורות מימון עתידיים וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף ל  ים ברגולציה שהתפתחות ושינוי

 .א' לדוח התקופתילפרק  28

 

 

 

 בכבוד רב, 

    בע"מ  איירטאצ' סולאר       

 , יו"ר דירקטוריון יניר אלוש על ידי: 

                                        מנכ"ל ,ניק לניר בראון   
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