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 שלת שוודיה בהתאם להסכםממיליון ש"ח ממ 6קבלת הנדון: 

 2019במאי  19-, ו2019בנובמבר  28-ו 11 ,2020בינואר  15 ,2020בפברואר  17 מיםהחברה מי יבהמשך לדיווח

, (2019-01-047629-ו 2019-01-103944, 2019-01-096582 ,2020-01-006045 ,2020-01-016500 )מס' אסמכתא:

פרויקט שוודיה )להלן: " ,בגוטלנדכביש חשמלי פרי פיתוחה של החברה  בקשר עם פרויקט הדגמת מערכת

 התקבל בידי החברה תשלום 2020 פברוארב 18ביום להודיע כי החברה  מתכבדת"(, ההדגמה בשוודיה

מיליון ש"ח בגין עמידה ביעדי פרויקט ההדגמה בשוודיה, בהתאם להסכם עם ממשלת  6סך משלת שוודיה בממ

  .לפרויקט ההדגמהשוודיה בקשר 

לממשלת  הגישה החברהיובהר, כי התשלום האמור התקבל על בסיס דוח התקדמות ביעדי הפרויקט אשר 

 .2020חודש ינואר מהלך שוודיה ב

מיליון ש"ח  18.5-כ סך של , כולל הסכום דלעיל,שלת שוודיהמממ בידי החברה התקבל למועד דיווח זה,עד 

בקשר ממשלת שוודיה  שיועמד על ידימימון יקף המה 45%-סך של כ ההמהוו, (מע"מ לפניש"ח מיליון  14.8)

 .ההדגמה לפרויקט

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

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

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

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

, המבוסס 1968-כמפורט לעיל, הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

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

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

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

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



 

 

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

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

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

 בכבוד רב,

 בע"מאלקטריאון וירלס    

 דוח זה נחתם ע"י:

 אורן עזר, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

 סמנכ"ל כספים, ברק דואני
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