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 קיים בפרויקט נוסףהתקשרות עם לקוח   הנדון:

הדוח )"  2020דוח התקופתי של החברה לשנת  כפי שנכלל ב  ,תיאור עסקי התאגידלפרק    8.1.3בהמשך לאמור בסעיף  

חלוציות   – שרה החברה עם אשכול חבצלתהתק 2021 בספטמבר, 29ביום  כי לדווחמתכבדת החברה  ,1"(התקופתי

  פאנלים סולארייםרובוטים לניקוי יבש של    ה והתקנה של"( בהסכם למכירהמזמינה)"   2)שותפות מוגבלת(   אנלייט

 "(. הפרויקט"-" וההסכם)"  בהסכם תפעול ותחזוקה לרובוטים האמוריםכן ומסוג טראקר וולטאי -פוטובשדה 

של    AT 2.0 Tracker3-ראשונה של רובוט המסחרית  ההסכם מהווה מכירה  לאחר שני פיילוטים מוצלחים,  יצוין כי  

למזמינה שמורה   כאשר ,  5MWשל  בגודל  על חלקת שדה  ה. במסגרת ההסכם, החברה תתקין את מוצריה  החבר

. יובהר, כי למועד  בכפוף לשיקול דעתה,  (55MW)  כל שטח הפרויקטב  AT 2.0 Tracker-פתרון ה להטמיע את  הזכות  

זה אין כל ודאות בקשר עם התקשרות המזמינה עם החברה לגבי יתרת שטח הפרויקט וכי התקשרות כאמור, אם 

 וכאשר תצא אל הפועל, תוסדר במערך הסכמים במתכונת הדומה להסכם. 

לחן לשולחן, ובכך לאפשר לכל מערכת אוטונומי שיודע לדלג רובוטים משו  רכבכולל שימוש ב  AT 2.0 Tracker  פתרון

. , ללא מגע אדם וולטאים מסוג טראקר-בשדות פוטו שולחנות    100רובוטים לנקות מעל    3- ואוטונומי  הכוללת רכב  

 למיטב ידיעת החברה, פתרון זה הנו יחיד מסוגו בעולם.

ותספק למזמינה שירותי    AT 2.0 Tracker  מסוגותתקין בפרויקט רובוטים    למזמינה  החברה תמכור  ההסכםבמסגרת  

  , 2022  להסתיים לא יאוחר מחודש פברוארהתקנת הרובוטים כאמור צפויה    שנים.  14ותחזוקה לתקופה בת  הפעלה  

לכ ארה"ב   220-בתמורה  דולר  הדרך    ישולמואשר  ,  "(דולר)"  אלפי  באבני  לעמידה  בהסכםבהתאם  .  המפורטות 

ל והתחזוקהבתמורה  התפעול  כתשלם    שירותי  של  סך  לחברה  דולר    20-המזמינה  תעמוד  בשנה.  אלפי  למזמינה 

פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן  -הזכות לבטל את שירותי השירות התפעול והתחזוקה, מכל סיבה שהיא, על 

   .יום  90הודעה מוקדמת בת 

, העמדת ערבויות בנקאיות לביצוע התחייבויות הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות  תכוללההתקשרות  

לסוגי ביטוח  יחס  ב סעיפי אחריות, שיפוי, סודיות וכיו"ב, וכן הוראות    החברה בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם,

כנהוג ,  ם התחזוקהשונים אותם התחייבה החברה לערוך ולקיים הן בתקופת עבודות ההקמה והן בתקופת הסכ

 . בהסכמים מסוג זה

 

 . 044157-01-2021, אסמכתא מספר 2020במרץ  24כפי שפורסם ביום   1
, שהינה חברה  בע"מאנלייט אנרגיה מתחדשת  ידי  -הינה שותפות מוגבלת המוחזקת במלואה עללמיטב ידיעת החברה, המזמינה    2

 . ציבורית
של החברה ורכב אוטונומי המנייד את    0.3AT-דגם המשל החברה מבוסס על מערכת משולבת רובוטים   AT 2.0 Tracker-רובוט ה  3

 דוח התקופתי. חלק א' לל 8.1.3-ו 8.1.1הרובוטים בין שורות פאנלים שונות. לפרטים נוספים ראו סעיפים 

https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
https://maya.tase.co.il/


 

 בברכה,    

 איירטאצ' סולאר בע"מ     

      

    יניר אלוש, יו"ר הדירקטוריון ידי:-נחתם על 

    ניק לניר בראון, מנכ"ל  
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