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 ג.א.נ.,

 EnBW במתחם של אלחוטי מקטע כביש חשמלי לבניית EnBWהסכם עם חברת הנדון: 

( בדבר מזכר הבנות 107025-01-1920)מס' אסמכתא:  1920בדצמבר  8של החברה מיום  דיווחה המיידימשך להב

אחת מחברות האנרגיה הגדולות בגרמניה  ,EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG-שנחתם בין החברה ו

-" ומזכר ההבנות"", ידי המקורייהדיווח המ") אשר מובילה גם בתחום תשתית לטעינת רכבים חשמליים

"EnBW,)התקשרה החברה בהסכם עם2020וסט באוג 20 וםמתכבדת החברה להודיע כי בי ", בהתאמה , EnBW 

מזכר ההבנות מבין שלושת הפרויקטים המרכיבים את המהלך המדורג שנקבע ב ניםהראשו יםהפרויקטשני  לבניית

שתותקן לפי ההסכם הינה  (ERS – Electric Road System) אלחוטיה חשמליהכביש המערכת "(. ההסכם)"

  בגרמניה. המסוג נהראשוה המערכת

 

 EnBWבמתחם של  אלחוטי יחשמל כביש מקטע יותקן הראשון פרויקטה מסגרתב, המקוריכמפורט בדיווח המיידי 

לבחינת הטכנולוגיה והצגתה לגורמים בכירים בתעשייה ישמש , אשר אוטובוס להסעת עובדים טעינת לצורך

בכביש ציבורי  אלחוטי "(. במסגרת הפרויקט השני, יותקן מקטע כביש חשמליהראשון הפרויקטהמקומית )"

רך התמודדות עם רגולציה וקידום ואו כלי רכב המשרתים את הציבור הרחב, לצ EnBWלטעינת כלי רכב של 

 "(. השני הפרויקטהטכנולוגיה בקרב הציבור הרחב )"

 

, וזאת לפני לוחות הזמנים שנקבעו במזכר 2020הראשון יחל במהלך שנת במסגרת ההסכם נקבע כי ביצוע הפרויקט 

ההבנות. ההקדמה בלוחות הזמנים, הינה, להערכת החברה, לאור המגמה החיובית בעולם בהשקעות בטכנולוגיות 

 ירוקות.

 

 בשלבים, באופן הבא:  ויבוצע והפרויקט השני קובע כי הפרויקט הראשון ההסכם

 

  החברה לבשלב הראשון, תספק-EnBW  אוטובוס חשמלי המצויד במקלטי רכב, מערכת סטטית של כביש

 השלב)" ותחזוקה תפעול, התקנה שירותי כןוהאוטובוס  לטעינתפרי פיתוחה של החברה אלחוטי  חשמלי

  ."(הראשון

 

 ל החברה תספק ,השני בשלב-EnBW  האוטובוס לטעינתכביש חשמלי דינאמי פרי פיתוחה של החברה מערכת 

 "(. השני השלב)" ותחזוקה תפעול, התקנהשירותי  תספק וכן ;EnBWשל  מתחםב שתותקן
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 תספק החברה ל ,בשלב השלישי-EnBW  לטעינת כביש חשמלי דינאמי פרי פיתוחה של החברה מערכת

 תספק וכן ;, גרמניההאקרלסרובכביש ציבורי בעיר  האוטובוס וכלי רכב המשרתים את הציבור הרחב שתותקן

 . "(השלישי השלב)" ותחזוקה תפעול, התקנה שירותי

 

תודיע לחברה על החלטתה לא  אשר  ,EnBWמותנה בשיקול דעתה הבלעדי של השלבים השני והשלישי ביצועם של 

 .2020בדצמבר  31יאוחר מיום 

 

 הייגרחברת  מתוצרתאוטובוס חשמלי המקלטים פרי פיתוחה על  תתקין החברה לראשונה אתההסכם, במסגרת 

(Higer) ו , בהם הותקנובשוודיה אביב-בתל פרויקטים של החברהזאת בשונה מהבאמצעות סוללות,  המונע

-ספק לצפויה ל על. כאמור לעיל, החברה-על אוטובוס המונע באמצעות קבל המקלטים פרי פיתוחה של החברה

EnBW  יד במקלטים אוטובוס המצו, סטטית ודינמיתאלחוטי מערכת כביש חשמלי כולל מקיף ושלם, הפתרון

 הקמה, תפעול ותחזוקה.  ,תכנוןוכן שירותי  ,מתאימים

 

 Karlsruhe) האהאוטובוס יופעל על ידי חברת התחבורה קרלסרובהתאם למידע המצוי בידי החברה במועד זה, 

Transport Company – VBK) לאוטובוס . תמיכה טכנית , גרמניההאהעירונית של העיר קרלסרו התחבורה, חברת

 חברת באירופה. עבודות הכביש יבוצעו על ידי Higerשל חברת מפיץ ה, Chariot Motors חברת תוענק על ידי

 וינצ'יחברת שתיהן חברות בנות של  (,Omexom) חברת אומקסוםחשמל על ידי הועבודות ( Eurovia)יורוביה 

(Vinci .המספקת את שירותיה לחברה גם בפרויקט החברה בשבדיה ,) 

 

EnBW  תהיה אחראית על אספקת תבצע בדיקות לניטור והערכה של הפרויקט הראשון והשני )ככל שיבוצע( וכן

  , בהתאם לצורך.הקשר עם הרשויות המקומיותכן על והחשמל חיבור רשת  ,החשמל

 

 אוקטוברחודש יחלו ב הראשון השלב בגיןהאלחוטי  החשמליהכביש להתקנת מערכת עבודות להערכת החברה, ה

, ו/או השלישי תזמין את ביצוע השלב השני EnBW-כן, ככל שו ;ויסתיימו עד לסוף השנה הקלנדארית 2020

 . ממועד ביצוע ההזמנה בפועל חודשים 4ימשכו עד  םהעבודות להתקנת

 

פרי  האלחוטי להערכת החברה, הפרויקט מהווה נקודת כניסה לשוק הגרמני עבור טכנולוגיית הכביש החשמלי

 . ומהווה צעד אסטרטגי משמעותי להמשך התפתחות החברה ומסחור הטכנולוגיה שלהפיתוחה 

 

, EnBWידי -על ו/או השלישי הערכות החברה ביחס ללוחות הזמנים לביצוע ההסכם, להזמנת ביצוע השלב השני

"מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של  מהוות לשימוש יומיומי האלחוטי החשמליוכן להתאמת מערכת הכביש 

מבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. , ה1968-המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה םאו חלק םשלא להתממש, כול יםאלו עשוי ואמדנים הערכות

שינויים להשפיע על ההערכות והאמדנים האמורים, ניתן לציין  על ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העשויים

במדיניות שינויים בתנאי השוק המקומי והגלובאלי ו/או שינויים בתחרות בו, שינוי ו/או החמרה טכנולוגיים, 

החמרה  או תנועה מגבלות הטלת המשך, הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, אי עמידת החברה בלוחות זמנים

ו/או גורמים נוספים  הקורונה נגיף השפעות עם להתמודדות ביחס צרפתאו /ו ישראלאו /ו גרמניה ידי עלבמדיניות 

ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בפרק  אינם בשליטת החברהלא ניתן להעריכם מראש והם אשר 

)מס' אסמכתא:  2020באפריל,  26אשר פורסם ביום  1920תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 
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נמצאת בשלבי האלחוטי החשמלי טכנולוגיית הכביש עוד יובהר, כי  .( )"הדוח התקופתי"(041784-01-2020

ובדיווחיה השוטפים באמצעות אתר ההפצה הפיתוח, ולהוציא את הניסויים המפורטים במסגרת הדוח התקופתי 

אין כל ודאות כי הפיתוח האמור אכן . את פיתוח המערכת וטרם השלימ שלה החברה וחברות הבת, של המגנ"א

 יושלם, ואם יושלם, מה יהיו תוצאותיו. 

 

 

 בכבוד רב, 

 אלקטריאון וירלס בע"מ                                                                                                      

 

 

 

 ידי:-הדיווח עלנחתם במועד 

 מנכ"ל החברהיו"ר דירקטוריון ו, אורן עזר

 , סמנכ"ל כספיםברק דואני
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