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 ג.א.נ.,

 יורוביה עםלשיתוף פעולה אסטרטגי התקשרות במזכר הבנות הנדון: 

במזכר הבנות "( יורוביה)" Eurovia SAS התקשרה החברה עם ,2020 באוקטובר 6 וםבילהודיע כי  מתכבדת החברה

מדינות ב (ERS – Electric Road System) אלחוטי כביש חשמלית ומערכשיתוף פעולה בקידום ובניית לאסטרטגי 

היא מחברות בניית הכבישים  יורוביה .(בהתאמה ",הטריטוריה"-ו "מזכר ההבנותגרמניה, צרפת ובלגיה )"

 .הבניה הגדולות בעולםחברות מהינה ש (Vinci) וינצ'יחברה בת של ו מהמובילות בעולם

 העסקית האסטרטגיה קידוםב לחברה משמעותי צעד הינו יורוביה עם של החברה האסטרטגי הפעולה שיתוף

 מוכנותואת קידום  יאיץהחברה, שיתוף הפעולה האמור  להערכת .בינלאומי מפתח שחקן עם שותפות יצירתו שלה

 ללקוחות פוטנציאליים להציע הל יאפשרהמסחרית של הכביש החשמלי האלחוטי פרי פיתוחה של החברה ו

 את יקדםההבנות  מזכר. כמו כן, להערכת החברה, אלחוטי חשמלי כביש הקמת שלכולל ושלם  פתרון טריטוריהב

מצד בעלי עניין  המסחרית מוכנותווב ובאת האמון  ויקדם הכביש החשמלי האלחוטי לשוק הבינלאומי של חדירתו

 כגון ממשלות, עיריות, מפעילות ציי רכב ותאגידים פיננסיים.

  :להלן יפורטו עיקרי מזכר ההבנות

  (הצדדיםהחברה )"יורוביה לבין הסדרת שיתוף הפעולה בין" 

o  לרבות  ,בשיפור ההיבטים הטכניים של סלילת והתקנת הכביש החשמלי האלחוטיהצדדים ישתפו פעולה

ניהול משותף של משא ומתן וקשרים עם מפעילות ציי רכב ומפעילות רשתות חשמל בקשר לביצוע 

  .פרויקטים משותפים

o תפעל לשילוב מערכת טריטוריהקידום טכנולוגיית מערכת הכביש החשמלי האלחוטי בתפעל ל יורוביה ;

ביצוע עבודות הכביש בקשר הכביש החשמלי האלחוטי כחלק ממוצריה המסחריים; וכן תהא אחראית על 

  .עם כל פרויקט משותף

o ניתוח טכני וכלכלי ו עסקיפיתוח  לרבותאת התמיכה ושיתוף הפעולה הנחוצים ) יורוביהלספק החברה ת

את  תבטיחתקין את הסלילים ואת מערכת הכביש החשמלי האלחוטי ורכיביו; תפק ; תסשל כל הזדמנות(

ספק אחריות על ; תורכיביו ק את הכביש החשמלי האלחוטיבפרויקט; תפעיל ותתחז שילובם והפעלתם

מילוי הדרישות לקבלת אישורים בקשר את בטיח ת וכן הכביש החשמלי האלחוטי;טכנולוגיית 

 טריטוריה.ב הדין החלעל פי  הכביש החשמלי האלחוטילטכנולוגיית 
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o ל וייווצר במסגרת שיתוף מזכר ההבנות כולל הוראות המסדירות את הזכויות בקשר עם קניין רוחני שיכו

 . בין הצדדים הפעולה

o  חובותיהם  יוסדרו בו ייעודיצדדים יזכו במכרז לביצוע פרויקט, הם יתקשרו בהסכם הככל שהוסכם כי

השתתפות הצדדים בפרויקט תהא בחלקים שווים, אלא אם יוסכם  וכן כי וזכויותיהם ביחס לפרויקט

 אחרת. בין הצדדים וחלטיאחרת. במסגרת שיתוף הפעולה כל צד יישא בעלויותיו, אלא אם  ביניהם

 בהגשת הצעות משותפות למכרזים עבור פריסת טכנולוגיית הכביש עדיות הצדדים העניקו זה לזה בל - בלעדיות

", בהתאמה(. פרויקט"-" והזדמנות)" טריטוריהב תאו עתידי קיימתהזדמנות  כלהחשמלי האלחוטי בקשר ל

בקשר עם הגשת הצעה ן ראשוזכות סירוב  צד השניליתן י צד אשר מעוניין להשתתף בפרויקט ,זו במסגרת

  .הפרויקט ביצועמשותפת לצורך 

 יוארך ו 2020 באוקטובר 6ם שנים מיו 5ראשונה של  המזכר ההבנות יהיה בתוקף לתקופ - תקופת ההתקשרות

אוטומטית לתקופה נוספת של שנתיים, אלא אם אחד הצדדים הודיע לצד השני על כוונתו לא להאריך את מזכר 

תנאים אשר ההבנות לפחות שישה חודשים לפני סיום התקופה הראשונה. על אף האמור, במזכר ההבנות נקבעו 

 בהודעה בכתב. תום התקופהלפני  מזכר ההבנותההתקשרות על פי הצדדים לסיים את  בהתקיימם יוכלו

 תחרות, -הוראות ותנאים מקובלים בקשר לאיכולל הצהרות מטעם החברה, ומזכר ההבנות  - הוראות שונות

 . תווהוראות כללי סמכות שיפוט ,, סודיותברירת דין

 

על חדירת הכביש  הםולהשפעותי ושיתוף הפעולה עם יורוביה מזכר ההבנותהערכות ואמדנים של החברה בנוגע ל

הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של ועל האמון בו מצד בעלי עניין  החשמלי האלחוטי לשוק הבינלאומי

, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. 1968-המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

התממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה הערכות ואמדנים אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או ל

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

 2019של החברה לשנת  התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי

  .(2020-01-041784אסמכתא: )מס'  2020באפריל,  26 אשר פורסם ביום

 

 בכבוד רב, 

 אלקטריאון וירלס בע"מ                                                                                                      

 

 

 ידי:-נחתם במועד הדיווח על

 מנכ"ל החברהיו"ר דירקטוריון ו, אורן עזר

 , סמנכ"ל כספיםברק דואני
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