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בהמשך לאמור בסעיף  11.2לפרק תיאור עסקי התאגיד ,כפי שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת "( 2020הדוח
התקופתי") 1ובדיווחיה המידיים של החברה מהימים  10במרץ  22021ו 28-ביוני  3,2021בקשר עם התקשרות
החברה בהסכם מסגרת למכירה ,אספקה ותפעול רובוטים לניקוי יבש של פאנלים סולאריים עם משקים אנד
פרטנרס שותפות מוגבלת ("המזמינה") 4,מתכבדת החברה להודיע כי ביום  24במרץ  2022הוצא צו תחילת עבודה
נוסף מכוח הסכם המסגרת מאת שותפות בת של המזמינה ("חברת הפרויקט") ,עבור פרויקט בבעלותה ,הממוקם
בסמוך למושב יכיני ("ההתקשרות" ו"-הפרויקט" ,בהתאמה).
במסגרת ההתקשרות 5החברה תמכור לחברת הפרויקט ותתקין בפרויקט רובוטים מסוג  6AT 3.0ותספק לחברת
הפרויקט שירותי הפעלה ותחזוקה לתקופה בת  23שנים ("תקופת התחזוקה") .התקנת הרובוטים כאמור צפויה
להתבצע במהלך שנת  ,2022בהתאם לאבני דרך שנקבעו בין החברה לבין המזמינה .סך התמורה עומד על כ725-
אלפי דולר ארה"ב ("דולר") בגין הפרויקט ,אשר ישולמו בהתאם לעמידה באבני הדרך כאמור .בנוסף ,בתמורה
לשירותי התפעול והתחזוקה לפרויקט תשלם חברת הפרויקט לחברה סך כולל של כ 1,355-אלפי דולר ,עבור כלל
תקופת התחזוקה .לחברת הפרויקט תעמוד הזכות לבטל את שירותי השירות התפעול והתחזוקה ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לאחר כל  36חודשים של אספקת שירותים ,בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת  6חודשים.
בנוסף לצווי תחילת העבודה שהתקבלו במעמד החתימה על הסכם המסגרת וצו תחילת העבודה של הפרויקט לעיל,
החל מחודש יולי  2021ועד למועד דוח זה קיבלה החברה ארבעה צווי תחילת עבודה נוספים ,משותפויות בת של
המזמינה ,עבור שדות סולאריים קטנים יותר בסך כולל של  736אלף דולר .יובהר כי סכום זה אינו כולל את התמורה
עבור שירותי התפעול והתחזוקה.
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כפי שפורסם ביום  24במרץ ( 2021מס' אסמכתא.)2021-01-044157 :
מס' אסמכתא.2021-01-030342 :
מס' אסמכתא.2021-01-107718 :
משקים אנד פרטנרס שותפות מוגבלת הינה שותפות מוגבלת המוחזקת במלואה על-ידי משק אנרגיה  -אנרגיות מתחדשות בע"מ
אשר מחזיקה ב 3.53%-מהון המניות של החברה וב 4.69%-מהון מניות החברה בדילול מלא.
לפרטים אודות מאפייני ההתקשרות עם לקוחות החברה ראו סעיף  9לפרק תיאור עסקי התאגיד כפי שנכלל בדוח התקופתי.
לפרטים נוספים אודות מוצר  AT 3.0ראו סעיף  8.1.1בפרק א' לדוח התקופתי.

ההתקשרות כוללת הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה ,לרבות סעיפי אחריות ,שיפוי ,סודיות וכיו"ב ,וכן הוראות
ביחס לסוגי ביטוח שונים אותם התחייבה החברה לערוך ולקיים הן בתקופת עבודות ההקמה והן בתקופת הסכם
התחזוקה7.
בכבוד רב,
איירטאצ' סולאר בע"מ
נחתם על-ידי:
יניר אלוש ,יו"ר דירקטוריון
ניק לניר בראון ,מנכ"ל
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בכלל זה ביטוחי סיכוני עבודות קבלניות ,ביטוחי צד ג' ,ביטוחי אחריות מקצועית משולב וחבות מוצר כנהוג בהסכמים מסוג זה.

