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 2018 אוקטובר 31  

 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(
 

 ,נ.א.ג

 1971 -ש"לדוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, הת הנדון:

, בדבר (2018-01-071919)מס' אסמכתא:  2018ביולי,  31מיום של החברה דיווח מיידי לבהמשך 

תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ )חברה מגעים מתקדמים באשר להמשך ההתקשרות בין 

 Gree Electricלבין היצרן הסיני "( תדיראן": בת בבעלות מלאה, בעקיפין, של החברה( )להלן

Appliances, Inc.,  להלן: " תדיראןממנו( מייבאת מזגני אוירGree)" , כי בזאת מודיעההחברה 

"( על פיו ההסכםבהסכם אספקה ורכש )להלן: "הצדדים התקשרו  2018באוקטובר  30ביום 

   :להלןהוסכם כד

)להלן:  2018באוגוסט  1מיום החל שנים נוספות  3 -הארכת תקופת ההתקשרות ביניהם ל .א

באופן אוטומטי לתקופות נוספת  "(. תקופת ההתקשרות תוארךפת ההתקשרותתקו"

 הארכתמראש על אי רצונו ב ימים 90משנהו , אלא אם צד הודיע לכל אחתשנים  3בנות 

 ההתקשרות.תקופת 

 הוסכם כדלקמן:, על פי ההסכמים שהוארכו בנוגע להוראות הבלעדיות ההדדית .ב

ספקים מ , לשוק בישראל,יםביתייזוג אוויר מוצרי מ( תדיראן תהא רשאית לרכוש 1)

שתדיראן תרכוש אם וככל   .1עמו התקשרה החברה ומספק נוסף GREE -נוספים מעבר ל

תהיה רשאית למכור את מוצריה  GREEאזי , מוצרי מיזוג אויר ביתיים מספק שלישי

 אחר. OEMבישראל גם ללקוח 

, יחידות VRF)מערכות הבלעדיות ההדדית בנוגע למוצרי מיזוג אוויר המסחריים ( 2)

רכישות היקף  , נכון למועד דוח זה,כייצוין  הוסרה.צ'ילרים וכיו"ב(  -קירור מרכזיות

סך שולי ביחס להינו  GREE -מ (VRF)מערכות  החברה של מוצרי מיזוג אויר מסחרי

  .GREE-מרכישות החברה 

  .לתקופת ההתקשרותעל ידי תדיראן נקבע יעד רכש , מסחריותלהסכמות כפוף  .ג

 .ללא שינוי יישארו בתוקף למעט המפורט לעיל, יתר תנאי ההתקשרות בין הצדדים .ד

 13.3ראו, על דרך ההפניה, סעיף  תנאי ההתקשרות בין הצדדים לפרטים נוספים בדבר

 .2018במרץ  12רסם ביום ו, אשר פ2017לחלק א' בדוח התקופתי לשנת 

 
 בכבוד רב,

 בע"מ תדיראן הולדינגס
, עו"ד קארין אפלנחתם על ידי: 

 יועצת משפטית ומזכירת החברה

                                                 

דיווח מיידי של החברה עם ספק נוסף, ראה  החברה בהסכם לאספקת מוצרי מיזוג אויר ותהתקשרלפרטים אודות  1

 (.2018-01-078363)מס' אסמכתא:  19/8/2018מיום 
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