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 דיהוובש כביש חשמלי ראשון שלהמקטע ב הטמנת סליליםהשלמת הנדון: 

במסגרתו הודיעה החברה ש ,(2019-01-096582)מס' אסמכתא:  2019בנובמבר  11בהמשך לדיווח החברה מיום 

מיליון  8.3"(, וכי התקבל תשלום בסך של התקנהכי החלה התקנה של מקטע ראשון בגוטלנד שוודיה )להלן: "

מתכבדת החברה להודיע כי הושלמה  ש"ח מממשלת שוודיה בגין עמידה ביעדי הפרויקט ובגין ההתקנה הנ"ל,

צוות של החברה ביחד עם על ידי דיה וומקטע הראשון בפרויקט ההדגמה בשבהטמנת הסלילים בהצלחה 

ש המוביל בכבי יםמטר 50התקנה של תשתית הכביש החשמלי באורך  הצעובו ,השוודי השותפים לפרויקט

ההתקנה הסתיימה תוך עמידה בלוח הזמנים וכל הסלילים יודגש, כי  דיה.וומשדה התעופה לעיר ויזבי שבש

בהתקנה נכחו כמו כן,  שהוטמנו בכביש נבדקו בהצלחה, כל זאת למרות תנאי מזג אוויר קשים ששררו במקום.

עיריית תל  מטעםוכן נציגים  ,יטליהנציאליים מיפן ואטדי, שותפים ולקוחות פווונציגי משרד התחבורה הש

לצורך הבנת תרומת הרשות  שגם קיימו פגישת עבודה עם עמיתיהם מהרשות המקומית בגוטלנד ,אביב

 .המקומית להטמעת המערכת

די וטעינה של משאית כבדה ואוטובוס וויכלול את בדיקת עמידות התשתית בחורף השבפרויקט השלב הבא 

 ק"מ. 1.6זה תוטמן יתרת התשתית לאורך התשתית. לאחר שלב באמצעות 

למועד הדיווח, טרם הושלם במלואו פיתוחו של הכביש החשמלי ו/או של איזה מרכיביו. כמו כן, אין כל ודאות 

של החברה בנוגע לאיזה  כי הפיתוח האמור אכן יושלם, ואם יושלם, מה יהיו תוצאותיו. הערכות ואמדנים

ממוצריה שבפיתוח ו/או לאיזה מרכיביהם וכן הערכות ואמדנים בנוגע לפיתוח מוצר כלשהו ו/או איזה מרכיביו 

או בנוגע לביצוע ניסויים עתידיים ו/או בקשר עם מטרות צפויות של ניסויים עתידיים ו/או ביצוע פיילוט, 

, המבוסס  1968-הגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"חכמפורט לעיל, הינם "מידע צופה פני עתיד", כ

על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. הערכות וכוונות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או 

חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העשויים 

דנים האמורים, ניתן לציין שינויים בתנאי השוק המקומי והגלובאלי ו/או שינויים להשפיע על ההערכות והאמ

בתחרות בו, שינוי ו/או החמרה במדיניות הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, אי עמידת החברה ביעדי 



אשר הפיתוח ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך הפיתוח ו/או גורמים נוספים 

אינם בשליטת החברה, ו/או שינוי תנאי המכרז על פי החלטת מנהל תחבורה השוודי ו/או התממשות איזה 

 .2018מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 
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