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  "מבע קבוצת אירודרום

 ("החברה" להלן:)

 2020 יוניב 8                                            

       לכבוד   לכבוד
   הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א באמצעות המגנ"א

 ג.א.נ.,

 באמצעות כטב"מ ניםלוגיים לשינוע מטעכנובמכרז מסגרת לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות ט יהיזכ הנדון:

של חברת במכרז מסגרת  תהזכייקיבלה הודעה בדבר  2020 יוניב 7החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 

 לוגיים לשינוע מטעניםלאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנו, "(נתיבי איילון"להלן: ) נתיבי איילון בע"מ

 תיכלל ברשימת ספקי המסגרת כך שהיא, 1"(נתיבי איילון)" יילון בע"מחברת נתיבי אשל  יםבאמצעות כטב"מ

 של נתיבי איילון.

 תקופת)להלן: " שנתייםאיילון בהסכם מסגרת לתקופה של נתיבי תתקשר עם  החברהבהמשך לזכייה כאמור, 

ופות תקשלוש לנתיבי איילון אופציה, על פי שיקול דעתה, להאריך את תקופת ההתקשרות ב 2."(התקשרות

 יום. 45של נתיבי איילון רשאית לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת  .כל אחת חודשים 12 עדשל נוספות 

מספקי המסגרת  לקבלת הצעות מחיר של נתיבי איילון פניות פרטניותהיקף השירותים שיינתנו יהא תלוי ב

 .יםבאמצעות כטב"מ לשינוע מטענים

 הלהרחיב את פעילות עשויהבמכרז בזירה הביטחונית ואילו הזכייה  יודגש, כי נכון למועד זה פועלת החברה

 3.האזרחי גם לתחום

, בין על תוצאותיה הכספיות במכרז כאמור של זכיית החברה ההשפעותניתן להעריך את בשלב זה לא , כי יצוין

 . לעיל כאמור ,יות של נתיבי איילוןנלפניות פרטהכפוף  היתר היות ומדובר בהסכם מסגרת

מידע צופה פני  םהתמורה שתתקבל, הינוהסכם מסגרת על פי שירותים מתן  רבותעיל להאמור ליובהר כי 

שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי  יםועשוי, 1968-עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 בחירתו גרתנתיבי איילון לספקי המסשל  הפניביניהם בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטתה של החברה, 

 .ספק המסגרת הראשון בהסכם המסגרתשבו תתקשר נתיבי איילון עם מועד כן ה, וכאמור החברה עתהצ

           
 ,בכבוד רב

 
 בע"מ קבוצת אירודרום               

 
  ודירקטור רועי דגני, מנכ"לע"י       

 ולירן קוטס, סמנכ"ל כספים     

                                                      
 .נון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורהחברה ממשלתית הממונה על קידום התכ 1
 מסגרת תחילת תקופת ההתקשרות הינה מהמועד בו יחתום ספק המסגרת הראשון על הסכםיובהר כי על פי תנאי הסכם המסגרת,  2

 עם נתיבי איילון.
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