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 לשיתוף פעולה עם חברת אפקון החזקות בע"מהבנות  מזכרהנדון: 

 חברת אפקוןבין החברה ללשיתוף פעולה  מזכר הבנות נחתם 2020י נביו 25כי ביום  להודיעמתכבדת החברה 

עבודות תכנון, הקמה  במסגרתו תבצע אפקוןש, "(אפקון"-" ומזכר ההבנותהחזקות בע"מ )להלן, בהתאמה: "

אביב, הינה -תלב ה לניירות ערך. קבוצת אפקון הנסחרת בבורסהחברהותחזוקה במיזמים ובפרויקטים של 

מהקבוצות הוותיקות, המנוסות והמובילות בישראל בביצוע ומתן פתרונות כוללים לפרויקטים עתירי מערכות 

אפקון הינה כמו כן,  .אוטומציה ותקשורת ,הוטכנולוגיות בתחומי התשתיות, מערכות אלקטרומכניות, בקר

 .החברה הגדולה בישראל בתחום טעינת רכבים חשמליים

 פרויקטים שתבצעבזכות הצעה ראשונה במיזמים ו אפקוןלתעניק  , הוסכם כי החברהמזכר ההבנותבמסגרת 

לאפקון תהא זכות הצעה הוסכם כי בחו"ל, שיערכו ובכל הנוגע למיזמים ופרוייקטים  ;בישראל החברה

אפקון תעמיד הוסכם כי כמו כן, . החברהשיקול דעתה הבלעדי של ל בכפוףו ,ככל שהדבר יהיה אפשרי, ראשונה

 חברהלואף תסייע  ;יטול חלקבמסגרת המיזמים בהם ת החברהפעילות סיונה וקשריה לטובת י, ניכולותיהאת 

כן הוסכם כי התמורה בגין ביצוע העבודות כאמור תסוכם בין  ים.העתידי במידת האפשר בשיווק מוצריה

 הוק, ביחס לכל מיזם ומיזם.-הצדדים, בתום לב ובסבירות, אד

נדבך נוסף בהכרה בפתרון הכביש החשמלי  תהוואשר עשוי ל משמעותי, מזכר הבנות, מדובר בהחברהלהערכת 

 .רכבים כפתרון מוביל לטעינתפרי פיתוחה של החברה 

כמשקיעה בחברה במסגרת הקצאה  אפשרות להשתתףאפקון במסגרת מזכר ההבנות ניתנה ליצוין, כי  עוד

בדיווח החברה כמפורט , אפשרות אשר מומשה על ידה ,ח"מיליון ש 3-של כ השקעה בסך בסכום פרטית מהותית

 .(2020-01-058699)מס' אסמכתא:  2020ביוני  25מיום 

הפיתוח, ולהוציא את הניסויים  יטכנולוגיית הכביש החכם של הקבוצה נמצאת בשלבוח, יולמועד הד

, הקבוצה טרם השלימה את פיתוח המערכת, וממילא טרם מסגרת הדוח התקופתי של החברהבהמפורטים 



 

 

ונים מבלי לגרוע מהאמור, כל ההנחות ו/או האמדנים ו/או הנתנוצרו לקבוצה הכנסות כלשהן בגין המערכת. 

המפורטים לעיל הינם בגדר תחזיות, הערכות ואמדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה 

בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על הערכות הקבוצה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

ות שלא להתממש, כולן או עשוי והתרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של הקבוצה. הערכות אל

חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי הקבוצה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידת 

הקבוצה ביעדי הפיתוח ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המערכות 

ספים אשר אינם בשליטת הקבוצה ו/או התממשות שמפתחת הקבוצה ו/או שיווק המוצרים ו/או גורמים נו

 .2019בדוח התקופתי של החברה לשנת איזה מגורמי הסיכון הנזכרים 
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 בע"מאלקטריאון וירלס    

 דוח זה נחתם ע"י:

 אורן עזר, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

 סמנכ"ל כספים, ברק דואני


		2020-06-28T09:48:07+0000
	Not specified




