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 נתבים לרשת סיבים אופטייםלאספקת  חתימה על הסכםהנדון: 

 

 ביוני 30 וליום 2018 בדצמבר 31 ליום"מ בע סולושנס אקסל.ט. לדוח הדירקטוריון של 7 סעיףלבהמשך  .1

 18  מיוםכינוס אסיפה מיוחדת    בדברהמיידי של החברה    דיווחל'  ג  כנספחאשר צורף    ,"(אקסל)להלן "  2019

, 2019 בדצמבר 19מתכבדת להודיע כי ביום  החברה (2019-01-112441)אסמכתא מס:  2019 בנובמבר

לקוח קיים של   בישראל,  מפעיל טלקום  בהסכם עםחברה בת בבעלות מלאה של החברה,  , אקסלהתקשרה  

לאספקת מוצרי  "(הלקוח)להלן: " בה שהינו צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה אקסל

Broadband Gateway שעיקרם אספקת נתביצרים ושירותים וזאת לצורך אספקת מו Fiber  של חברת

SagemCom " :(", בהתאמהמוצרים" -ו "ההסכם)להלן. 

כפי אירועים מקובלים סתיים קודם לכן בקרות אלא אם י( שנים, 3ההסכם הינו לתקופה של שלוש ) .2

 ."(ההסכם תקופת)להלן: " שהוגדרו בהסכם

מיליון דולר   4.8  -נדרשת לספק ללקוח מוצרים בשווי של כאקסל    ,בהוראות ההסכם  אקסללעמידת  בכפוף   .3

רכוש יהלקוח , )שלוש שנים( כל תקופת ההסכםבשנה. כך, שבהנחה של ביצוע מלא של ההסכם לאורך 

הזמנה של מוצרים תבוצע באמצעות הזמנות כאשר  ,מיליון דולר 14.4 -כ מוצרים בשווי כולל שלמאקסל 

  ימים. 90של שוטף +  בתנאי תשלוםתשולם  רכש והתמורה בגין כל הזמנה

, נשוא הסכם המוצריםלמכור את  מפעיל הטלקום  טרם החתימה על ההסכם, החל  בנכון למועד הדיווח ועוד   .4

מיליון דולר. אספקת  1-כעד כה, מסתכם לסכום של  אקסלקיבלה זה והיקף ההזמנות המצטבר ש

 . 2020של שנת  הראשוןהרבעון צפויה להסתיים עד סוף  , בהתאם להזמנות האמורות,המוצרים

בנסיבות מסוימות בהן הסתיים ההסכם לפני תום שלוש שנים תהיה אקסל זכאית לתשלום נוסף בגין  .5

 . מיליון דולר 1.25-אשר לא יפחת מ המלאי שיוותר אצלה באותו מועד

 

 ףמשק וא, וה1968-יירות ערך, תשכ"חמידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק נ ןהינ צפי ההכנסות מהלקוח

שלא להתממש או להתממש באופן   ה זו עשויהאת הערכות החברה והנהלתה לנוכח ניסיון העבר שלה. הערכ

בשליטת  םגורמים שלחברה שאין בהכרח שליטה לגביהם, ובכלל זה גורמיל שב ,מהותית, בין היתרשונה 

 .ת אקסלהסיכון הכרוכים בפעילוגורמי שוק וההלקוח, תנאי 
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