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ג.א.נ,.
הנדון :התקשרות חברה בת בהסכמים למכירה ,אספקה ,התקנה ,תפעול ותחזוקה של מערכות AT.3.0
( )Portableבהודו

.1

החברה מתכבדת להודיע כי ביום  27באפריל  2022התקשרה איירטאצ' הודו 1עם יזם סולארי הודי בהסכמי
מכירה ,אספקה ,התקנה ,תפעול ותחזוקה של מערכות ניקוי רובוטיות לניקוי יבש של פאנלים סולאריים
מסוג "( )Portable( AT.3.0המערכות") ("ההסכמים").

.2

התמורה בגין אספקת והתקנת המערכות נקבעה לסך כולל של כ 693-אלפי ש"ח 2והיא תשולם במספר אבני
דרך ,בהתאם לקצב התקדמות אספקת והתקנת המערכות ,כאשר התשלום האחרון יבוצע לאחר השלמת
התקנת המערכות.

.3

הסכם שירותי התפעול והתחזוקה הינו לתקופה של  25שנים .בכפוף למתן שירותי התפעול והתחזוקה
למערכות לאורך כל חיי הפרויקט ( 25שנים) ,הסכם זה צפוי להניב לאיירטאצ' הודו הכנסות נוספות בסך
כולל של כ 765 -אלפי ש"ח ,במשך התקופה הנ"ל3.

.4

להערכת החברה ,על-פי לוח הזמנים המתוכנן ,התקנת המערכות צפויה להסתיים במהלך שנת .2022

.5

ההסכמים המוזכרים לעיל כוללים תנאים מקובלים בהסכמים מסוג זה ,כגון :אחריות; שיפוי והגבלת
אחריות; ביטוחים; ערבויות הקמה ואחריות; פיצויים מוסכמים;  ;SLAסודיות; וסיום מוקדם של ההסכם
בנסיבות של הפרת ההסכם או חדלות פירעון של מי מהצדדים .לפרטים נוספים בנוגע לתנאים מקובלים
בהתקשרויות של החברה וחברת הבת בהסכמים מסוג זה ,ראו סעיף  10לדוח השנתי של החברה כפי שפורסם
ביום  31במרץ ( 2022מס' אסמכתא"( )2022-01-040660 :הדוח התקופתי לשנת  )"2021שהאמור בו מובא
בדוח זה על דרך ההפניה.

הערכות החברה קשר עם מועד סיום התקנת המערכות וההכנסות הצפויות לאיירטאצ' הודו מההסכמים המוזכרים
לעיל הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .1968-המידע כאמור אינו ודאי
ומתבסס מבוסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של הנהלת החברה ,ניתוח השוק בו פועלת החברה ,וכן מידע
הקיים בחברה נכון למועד פרסום דוח זה .המידע כאמור עשוי להתממש בפועל ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן
שונה מהותית מכפי שנצפה ,עקב גורמים שאינם בשליטת החברה כגון ובכלל זה ,בין היתר ,שיבושים במערך
הלוגיסטיקה והתובלה בהודו , ,עיכובים בהכנת והתאמת אתר הפרויקט להתקנת המערכות ,או התממשות אחד
או יותר מגורמי הסיכון של החברה המפורטים בסעיף  32לפרק א' בדוח התקופתי לשנת .2021
בכבוד רב,
איירטאצ' סולאר בע"מ
נחתם על-ידי:
יניר אלוש ,יו"ר הדירקטוריון

 Air Touch Solar India Private Limited 1הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה ,המרכזת את פעילות החברה בהודו.
 2התמורה בהסכמים נקבעה במטבע רופי הודי .הסכום לעיל חושב לפי שער חליפין ליום  26באפריל .2022
 3ראו ה"ש  2לעיל.

