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 2020 ביוני 11

 שלת שוודיה בהתאם להסכםממיליון ש"ח ממ 4.2קבלת הנדון: 

, 2019בנובמבר  28-ו 11 ,2020בינואר  15 ,2020בפברואר  17-18 ,2020במרץ  16 מיםהחברה מי יבהמשך לדיווח

 ,2020-01-006045 ,2020-01-016500 ,2020-01-017094, 2020-01-025053 )מס' אסמכתא: 2019במאי  19-ו

כביש חשמלי פרי  , בקשר עם פרויקט הדגמת מערכת(2019-01-047629-ו 2019-01-103944, 2019-01-096582

ביום להודיע כי החברה  מתכבדת"(, פרויקט ההדגמה בשוודיהשוודיה )להלן: " ,בגוטלנדפיתוחה של החברה 

פרויקט מיליון ש"ח בגין עמידה ביעדי  4.2סך משלת שוודיה בממ התקבל בידי החברה תשלום 2020 ביוני 11

  .ההדגמה בשוודיה, בהתאם להסכם עם ממשלת שוודיה בקשר לפרויקט ההדגמה

לממשלת  הגישה החברהבסיס דוח התקדמות ביעדי הפרויקט אשר יובהר, כי התשלום האמור התקבל על 

 .2020 אפרילחודש מהלך שוודיה ב

מיליון ש"ח  22.7-סך של כ דלעיל,, כולל הסכום למועד דיווח זה, התקבל בידי החברה מממשלת שוודיהעד 

בקשר מימון שיועמד על ידי ממשלת שוודיה יקף המה 55%-המהווה סך של כ, מיליון ש"ח לפני מע"מ( 18.2)

 .ההדגמה לפרויקט

בנוגע לפרויקט  החברהטרם הושלם פרויקט ההדגמה בשוודיה. כמו כן, הערכות ואמדנים של  ,וחיולמועד הד

המבוסס על , 1968-ה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"חההדגמה, הינו "מידע צופ

. הערכות ואמדנים אלו עשויים שלא להתממש, כולם או החברהגורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת 

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

הערכות והאמדנים האמורים, ניתן לציין שינויים אפשריים בשוק השוודי וכן שינויים בתנאי להשפיע על ה

, שינוי ו/או החמרה במדיניות הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, אי החברההשוק הגלובאלי בו פועלת 

ימון הדרוש עמידה ביעדי הפיתוח של מערכת הכביש החשמלי ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המ



 

 

ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון  החברהלצורך השלמת הפיתוח ו/או גורמים נוספים שאינם בשליטת 

 .2019התקופתי של החברה לשנת  דוחבבפרק תיאור עסקי התאגיד  36המתוארים בסעיף 

 בכבוד רב,

 בע"מאלקטריאון וירלס    

 דוח זה נחתם ע"י:

 ומנכ"לאורן עזר, יו"ר דירקטוריון 

 סמנכ"ל כספים, ברק דואני
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