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 מפעיל טלקום  החברת הבת באמצעותת מוצרים המשווקים על ידי השק –הנדון: דוח מיידי 
 

שהינו צד ג' בלתי קשור לחברה    מפעיל טלקום בישראל,  ,2020באוגוסט    5  ביום  כילהודיע  מתכבדת  החברה  

" )להלן:  בה  השליטה  לבעלי  על"(הלקוח או  המנוהל  החכם  הבית  של  החדש  הדור  של  שירות  השיק  ידי  -, 

של    חברת הבת  ידי-, המשווקים עלIOTלציוד קצה מסוג מוצרי    שמתחברת   ח,הלקו אפליקציה חכמה של  

" ביחד  סולושנס. "", בהתאמהסולושנס"  -ו  "המוצרים, ""השירות"   )להלן:  אקסל סולושנס בע"מ  החברה,

 .  ("הקבוצהעם החברה: " 

מגוון   לנהל  יהיה  ניתן  שהושק,  לשירות  וגלאים(חכמים  מוצרים  בהתאם  מתגים  בעיקרם  ולעקוב    )אשר 

בבית הנעשה  אחר  ייעודית  מרחוק  אפליקציה  עם  .  באמצעות  סולושנס  התקשרה  האמור,  השירות  לטובת 

הסכם  ( ומוצרי בית ועסק חכם )להלן: "IOTאינטרנט של דברים )  בהסכם הפצה למוצרי  Alarm.com  חברת

  Home Security  -ה   בתחום  ה מוביל  ת בינלאומי  יתספקהינה    Alarm.com  למיטב ידיעת החברה,  "(.ההפצה

 ."(הספק)להלן: "  שירותים ומוצרים מבוססי ענן לשליטה מרחוק, אוטומציה ושירותי ניטור מספקתה

לזכות  ההפצה  הסכם   בכפוף  נוספת,  שנה אחת  פעם למשך  בכל  ויתחדש  שנה אחת,  של  הינו למשך תקופה 

בת   הודעה  באמצעות  מהצדדים,  אחד  כל  של  ומראש  60ביטול  בכתב  כן,  ימים  כמו  כולל  ההפצה  הסכם  . 

 . סעיפים נוספים מקובלים בהסכמים מסוג זה כפי שסוכמו בין הצדדים

  1.5  -כבסך של  במהלך השנה מוצרים  סולושנס  פקה  י ס ועוד בטרם השיק הלקוח את השירות,    עד למועד זה,

כן,  מיליון ש"ח זה. כמו  דיווח  למועד    2020לשנת  ספים  נוקת מוצרים  פ הזמנות לאססולושנס  קיבלה    ,נכון 

 מיליון ש"ח.  3.5  -כ בסכום של

ידי    ,הקבוצהלהערכת   על  השירות  דרך  ,כאמור  הלקוח השקת  אבן  צפויה  היא    בגינה  משמעותית,  מהווה 

 .  הבאותלשנים לקבל הזמנות נוספות של המוצרים גם 

הינם   המוצרים בעקבות השקת השירות כאמורשינבעו מאספקת  מכירות  ל  החברההערכות  המידע בדבר  

ערך, ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  הערכות    ,1968-תשכ"חה   מידע  את  משקף    החברה והוא 

להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בין    והנהלתה לנוכח ניסיון העבר שלה. הערכה זו עשויה שלא

, תנאי השוק  ובכלל זה גורמים בשליטת הלקוח  אין בהכרח שליטה לגביהם,  חברהשל היתר, בשל גורמים  

 וכיו"ב. החברהוגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות 

 בכבוד רב, 
 בע"מאקסל סולושנס גרופ 

 רונן שור, מנכ"ל  על ידי:
 זוהר שפיץ, סמנכ"ל כספים 
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