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  תדיראן הולדינגס בע"מ

 )"החברה"(

 2016 באפריל 3

 

 לכבוד
 רשות ניירות ערך

 22רחוב כנפי נשרים 
 95464ירושלים 

 )באמצעות המגנ"א(

 לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 54רחוב אחד העם 
 65202אביב -תל

 )באמצעות המגנ"א(
 

 

 הנדון: דיווח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

 

כתבה, הערב תשודר  10שבתוכנית "עושות חשבון" בערוץ בזאת כי הובא לידיעתה  מודיעההחברה 

, עניינה של הכתבה הלמיטב ידיעתמבקשת להבהיר כי החברה הנוגעת לכאורה למזגני החברה. 

חברת הבת תדיראן מוצרי למזגני שהם נוגעים ככל  אשרבאירועים  , בין היתר,הינה ככל שתשודר,

מסדרות במזגנים עיליים  ליקוייםלככולם  םרובקשורים , צריכה וטכנולוגיה בע"מ )"תדיראן"(

תדיראן יש להדגיש כי בתקופה זאת . הופסק ןייצורואשר  עשורכלפני עד יוצרו אשר מסוימות 

 האמריקאי. Carrierתאגיד הייתה בבעלות 

 

, עוד כשתדיראן הייתה בבעלות 2008שנת בתחילת פורסמה  ,כי עם גילוי הליקויים ,יובהר

Carrier,  פניה נרחבת לציבור הלקוחות דרך אמצעי התקשורת השונים על מנת להגיע ללקוחות

 למיטב ידיעת החברה,"(. Recall -הקצה שבבתיהם הותקנו מזגני הסדרות האמורות )"הודעת ה

 . נאות טופלו באופן המזגנים מהסדרות האמורות מרבית, Recall -בעקבות הודעת ה

 

עוד התרחשו  ןוהפסקת ייצור  Recall -, הודעת ההסדרות האמורותהחברה מבהירה גם כי ייצור 

 .2009על ידי החברה בשלהי שנת   Carrierמתאגיד בטרם נרכשה תדיראן )פעילות המזגנים( 

 

ומאז החלה  הישראלי התקנים מכון של ,היתר בין, מחמירים בסטנדרטים עומדים החברה מזגני

כנדרש  החברה לפעול בתחום המזגנים היא מספקת ללקוחותיה שירות מקצועי ובכלל זה מטפלת

 .האמורותבאופן פרטני בכל פניה בקשר לסדרות ו

 

הדוח התקופתי של בין היתר, בנוסף, החברה מבקשת להבהיר כי דיווחיה של החברה ובכלל זה, 

, משקפים באופן נאות ומכל בחינה מהותית את עסקי 2015החברה ודוחותיה הכספיים לשנת 

בגין תביעות  , אם וככל שישנה,את החשיפה הכספיתובכלל זה, בין היתר, ומצבה הכספי החברה 

נכון למועד ויועציה המקצועיים הערכות הנהלת החברה  לע בהתבסס, אמורותה ותבקשר לסדר

יובהר כי נכון למועד דוח זה לא חל כל שינוי מהותי בהערכות הנהלת עריכת הדוחות כאמור. 

 החברה כאמור.
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 בכבוד רב,

 בע"מ תדיראן הולדינגס

 נחתם על ידי:

 עו"ד שלומית גוטליב,

  מזכירת החברה
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