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 ג.א.נ.,

 Indian Oilיחד עם חברת  בהודו משותףהמיזם חברה בהודו לצורך ההקמת הנדון: 

Corporation Limited 

בסעיף   למפורט  ביום    6.29.1בהמשך  שפורסם  החברה  של  -2021-01)  2021בפברואר    3לתשקיף 

דר014490 על  הנכלל  ההפניה(,  בין  1"( התשקיף" )להלן:  ך  הסכם  בדבר   Indian Oil  -והחברה  , 
2Corporation Limited    אשר יעסוק במחקר  להקמת מיזם משותף בהודו    "( אינדיאן אויללן: " ה )ל

אנרגיה   מערכות/טכנולוגיות  בתחום  שירות  ומתן  מכירה  הרכבה,  ייצור,  מבוססות  ופיתוח, 

מתכבדת    ,"(המשותף  המיזם)להלן: "  אוויר וכל תחום עיסוק אחר עליו יסכימו הצדדים-אלומיניום

 IOC Phinergyבשם    (תחת הדין ההודי  שהתאגדה)חברה  החברה לעדכן על השלמת התאגדותה של  

Private Limited " :להלן(JV ואשר במסגרתה יפעל המיזםהודו )" המשותף . 

של   ההתאגדות  השלמת  החברה,  של  דרך    JVבראייתה  אבן  הינה  תחילת    חשובה הודו  לקראת 

  יצרני  עם  פעולה  שיתופיב  וזאת, בין היתר, גם לצורך התקשרויות  בהודו  המשותף  פעילות המיזם

ה  אלומיניום  יצרני  עם  פעולה  שיתופי,  בהודו  טלקום  וחברות  רכב עם    משךוכן  הפעולה  שיתוף 

כתחנות שירות להחלפת אלומיניום    אינדיאן אוילאינדיאן אויל לצורך שימוש בתחנות הדלק של  

)ובכפוף    וזאת לאחר  החברה  של  לרכב  האנרגיה  מערכתומילוי מיכל נוזל לרכבים המונעים על ידי  

 .2024ואשר צפוי בשנת  שתגיע החברה לשלב ייצור מסחרי למערכת האנרגיה לרכב לכך(

, בהודו  טלקום  וחברות  רכב   יצרני  עםהתקשרויות בשיתופי פעולה  לעיל בדבר  הערכות  ההתחזיות ו

שיתוף הפעולה עם אינדיאן אויל לצורך שימוש    משךוכן ה  אלומיניום  יצרני   עם  פעולה  שיתופי

אוילבתחנות הדלק של   לרכבים    אינדיאן  נוזל  מיכל  ומילוי  כתחנות שירות להחלפת אלומיניום 

החברה וזאת לאחר )ובכפוף לכך( שתגיע החברה לשלב    של   לרכב   האנרגיה  מערכתהמונעים על ידי  

בשנת   לרכב  האנרגיה  למערכת  מסחרי  הינ2024ייצור  בחוק   ן,  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע 

התשכ"ח ערך,  התממשותו1968- ניירות  אשר  בשליטת    ,  שאינם  בגורמים  היתר,  בין  תלויה, 

ולפיכך אין כל ודאות כי האמור   תשקיףל   6.34החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  

 לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל ודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל 

 

 בברכה,

 
 מונחים אשר לא הוגדרו מפורשות בדיווח מיידי זה תהא משמעותם כאמור בתשקיף.   1
 . בחברה  אינדיאן אויל הינה גם בעלת עניין מכח החזקות  2
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http://www.tase.co.il/


 בע"מ פינרג'י

 דוד מאייר, מנכ"ל באמצעות:
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