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ג.א.נ,.
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.1

החברה מתכבדת להודיע כי חברה בת של החברה ,המאוגדת בהודו ,איירטאצ' הודו )להלן" :חברת הבת"(
התקשרה בהסכמי מכירה ,אספקה ,התקנה ,תפעול ותחזוקה של מערכות ניקוי רובוטיות לניקוי יבש של
פאנלים סולאריים מסוג ") (Portable) AT.3.0המערכות"( בשדה סולארי בהודו )"ההסכמים"(1.
יצוין ,כי הלקוח להסכמי המכירה ,אספקה והתקנת המערכות הינו לקוח חוזר מקבוצת

2.Hero

.2

התמורה בגין אספקת והתקנת המערכות נקבעה לסך כולל של כ 1.46 -מיליון ש"ח 3,והיא תשולם במספר
אבני דרך ,בהתאם לקצב התקדמות אספקת והתקנת 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 לחברת הבת הכנסות נוספות בסכום כולל
של כ 1.66 -מיליון ש"ח4.

.4

להערכת החברה ,על-פי לוח הזמנים המתוכנן ,התקנת המערכות בהתאם להוראות הסכמי המכירה,
אספקה ,והתקנה צפויה להסתיים במהלך שנת .2022

.5

ההסכמים כוללים תנאים מקובלים להסכמים מסוג זה ,כגון :אחריות; ערבויות הקמה ואחריות; שיפוי
והגבלת אחריות; פיצויים מוסכמים; ביטוחים;  ;SLAסיום מוקדם של ההסכם  -בנסיבות של הפרת
ההסכם או חדלות פירעון של מי מהצדדים ,וביחס להסכם התפעול והתחזוקה – אפשרות של הלקוח להביא
לסיומו מוקדם של ההסכם במספר מועדים קבועים לאורך תקופת ההסכם.
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 :
שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.
המידע האמור לעיל בדבר תחזית מועד התקנת המערכות וההכנסות הצפויות בגין ההסכמים הינו בבחינת
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-אשר אינו ודאי והמבוסס על הערכות,
אומדנים ומידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום דוח זה .מידע זה עשוי להשתנות באופן מהותי
מההערכות המפורטות לעיל ,עקב גורמים שאינם בשליטת החברה כגון :שיבושים במערך הלוגיסטיקה
והתובלה בהודו ,עיכובים בקבלת חומרי גלם ,עיכובים בהכנת והתאמת אתר הפרויקט להתקנת המערכות,
סיום מוקדם של הסכם שירותי התפעול והתחזוקה ,או התממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון הקיימים
בחברה.
בכבוד רב,
איירטאצ' סולאר בע"מ
על ידי :יניר אלוש ,יו"ר דירקטוריון

 1הסכמי המכירה האספקה וההתקנה נחתמו מול הלקוח החוזר ,כאמור בסעיף  1לעיל .הסכם התפעול והתחזוקה נחתם מול צד שלישי,
אשר למיטב ידיעת החברה ,רכש את זכויות הלקוח החוזר בשדה הסולארי בו צפויות להיות מותקנות המערכות.
 2לפרטים בדבר התקשרויות קודמות של החברה עם תאגיד מקבוצת  ,Heroראו האמור בסעיף  4.1לדוח החצי שנתי של החברה לשנת 2021
כפי שפורסם ביום  31באוגוסט ) 2021מס' אסמכתא (2021-01-141342 :בנוגע ל ,Clean Solar Power (Bhadla) PVT Ltd -וסעיף  11.1לחלק א'
לדוח השנתי של החברה לשנת  2021כפי שפורסם ביום  31במרץ ) 2022מס' אסמכתא ,(2022-01-040660 :שהאמור בהם מובא בדוח זה על
דרך ההפניה.
 3התמורה בהסכמים נקבעה במטבע רופי הודי .חושב לפי שער חליפין ליום  14במאי .2022
 4ראה ה"ש  3לעיל.

