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ג.א.נ,.
הנדון :דיווח מיידי
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  20ביוני ) 2017מס' אסמכתא,(063309-01-2017 :
מתכבדת החברה לעדכן כי אלבר ציי רכב )ר.צ (.בע"מ ,חברה בת ) (%100של החברה )להלן:
"החברה הבת"( ,התקשרה בהסכם זיכיון עם ) Europcar International S.A.S.Uלהלן:
" ("Europcarלייצג באופן בלעדי את מותג השכרת הרכב לזמן קצר שלה בטריטוריה של מדינת
ישראל ,וזאת החל מיום  1בספטמבר  2017ולתקופה של חמש שנים.
במסגרת ההסכם צפויה החברה הבת לשלם ל Europcar-דמי זיכיון; תמלוגים אשר גובהם ייגזר
כשיעור מההכנסות שינבעו לה מפעילות השכרה לתיירים; עמלה בגין כל הזמנה להשכרת רכב
בישראל שהועברה מ Europcar-לחברה הבת; ועמלה נוספת אשר גובהה ייגזר ממספר כלי הרכב
אשר ישמשו החברה הבת בפעילות ההשכרה לזמן קצר .להערכת החברה ,סך התשלומים ל-
 Europcarלא צפוי להיות בסכום מהותי לחברה .בנוסף ,התחייבה החברה הבת להפעיל סניפי
השכרה לזמן קצר תחת המיתוג של  ,Europcarבהתאם לאופן הקבוע בהסכם הזיכיון והכרוך
בהתאמת סניפי השכרה קיימים בעלות שלהערכת החברה אינה מהותית Europcar .התחייבה בין
היתר לתן הרשאה לחברה הבת לשווק באופן בלעדי בישראל את שירותי ההשכרה לזמן קצר תחת
המותג ) Europcarלרבות באמצעות המרשתת( ,להעביר לחברה הבת באופן בלעדי את כל ההזמנות
של לקוחותיה לביצוע השכרת רכב לזמן קצר בישראל ולספק שירותי הדרכה וייעוץ לחברה הבת
בקשר לזיכיון.
החברה אינה צופה השפעה מהותית להתקשרות עם  Europcarכאמור לעיל ,על תוצאותיה
הכספיות בתחום השכרת כלי רכב לזמן קצר או בכלל.
המידע האמור בדוח מיידי זה בדבר הערכות החברה באשר להשפעת ההתקשרות עם Europcar

וכן באשר להיקף התשלומים ל ,Europcar-הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על פעילות החברה
בתחום השכרת הרכב לזמן קצר ותחזיותיה לגביה .מידע זה עלול להתממש באופן שונה משנצפה,
בין היתר היה ותחזיות החברה יתממשו באופן שונה משנחזה.
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