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טעינה מהירה  מתקניוהקמת מוצרי החברה זמנת לה לא מחייב כוונותמכתב   הנדון:
 בדנמרק ראשוןאתר פיילוט ב

 

 מכתב: "להלן( מחייב לאכוונות  מכתב התקבל 30.12.2021כי ביום  הודיעל מתכבדת החברה . 1

 מוצרי החברה להזמנת"), היזם(להלן: "הפועל בדנמרק  בתחום האנרגיה הירוקה מיזם, ")כוונות

 בדנמרק. Aalborg עירסביבת הב יכולתאתר פיילוט להדגמת  והקמת

גוף בעיריית פועל כשגריר רשמי של כי הינו , Peter Ballingהיזם, במסגרת מכתב הכוונות, מצהיר  . 2

Aalborg השקעות בעיר ( העוסק בעידודInvest in Aalborg( בחברות ובמיזמים  בעצמו משקיעאף ו

 -ו Aalborgהערים  בסביבת, ובפרט בדנמרק ובנורבגיה הנדסיים בתחום אנרגיה ירוקה וקיימות

Herning  בדנמרק והעריםKristiansand ו- Bergen בנורבגיה.  

מעבר הבעולם בעידוד קיימות ומובילות ידועות כהמדינות הנורדיות למיטב ידיעת החברה,  . 3

ממשלת דנמרק הודיעה לפני כשנה על יעד אגרסיבי של מעבר לתחבורה חשמלית  לתחבורה חשמלית.

. עם זאת, העדר תשתית טעינה 70%-ביעד צמצום פליטות גזי החממה ב עד אז עמודע"מ ל 2030עד 

 מזוהה כחסם לחדירת הרכבים החשמליים בהיקף נרחב. 

  של "אנרגיה ירוקה"בדנמרק שמה דגש מיוחד על קידום יוזמות  Aalborgעיריית לפי מכתב הכוונות,  . 4

 Invest in -עירייה, ובמסגרת תפקידו בהפועל בשיתוף פעולה עם והיזם  ,Green Hub Denmark -כ

Aalborg ,עיריית  משתף היזם פעולה עםבין השאר,  מימוש יוזמות אלו.בAalborg  בבחינה של

 .יםחשמלי יםרכב לשמהירה -ואולטרהטעינה מהירה לפתרונות תשתית 

בהקמת תשתית טעינה מהירה  לאתגר המשמעותיבמסגרת פעילותו התוודע כי היזם , הצהיר בנוסף . 5

שבחנו  Aalborgבעיריית  ומנהליםהיזם  . מגבלות ההספק של רשת החשמל בו הוא פועל, לאור באזור

 ,תשתית "ירוק"מהווים פתרון הטכנולוגיה ומוצרי החברה כי  והתרשמה, את הפתרון של החבר

ללא צורך  ,בתפוצה רחבה ,אתרי טעינה מהירה ולהקים מגבלת הרשת להתגבר על אתגר המאפשר

 .בשדרוג רשת החשמל

כמפיץ חברה בבעלות היזם תשמש  לפיוהתקשרות בהסכם היזם בוחנים והחברה  האמור,לאור  . 6

  לא נקבעה תקופה לצורך הגעה להסכם מחייב בין הצדדים. .בדנמרקלמוצרי החברה 

של אגירה קינטית מוצרי  1-2לרכישת היזם מ, התקבל בחברה מכתב כוונות בשלב ראשוןעל כן,  . 7

  .בדנמרק Aalborgפיילוט באיזור העיר  ילהקים אתר על מנת, KPB100מדגם  ,החברה

 הצהיר היזם, בין היתר, כלהלן: ,מכתב הכוונותבמסגרת  כמו כן, . 8
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 ובוחנים ,מוצרי החברהרכש ל בהקשר מרכזייםה סיכמו את התנאים המסחרייםהצדדים   .א

להדגמת  Use case“"-כטעינה המהירה, באופן שישמש מתקני אתרים פוטנציאליים להקמת 

 . בדנמרק ובנורבגיהמוצרי החברה וקידום מכירות של יכולות 

משתמשים וייצרו ביקוש ערך גבוה ל ימחישוהטעינה המהירה שיוקמו מתקני  כיסבור היזם   .ב

 ובנורבגיה.בדנמרק  גבוה למוצרי החברה

, מוצרי החברהלהגיע לסיכום עם בעלי אתרים רלוונטיים ולהשלים את הזמנת היזם בכוונת   .ג

הקמת  שליםלה מתוך כוונה זאת .2022עד לסוף הרבעון הראשון בשנת  כהתקשרות מחייבת,

   .2022של  יההשני תחצימה במהלך המהירה הטעינה מתקני

ל ע ,נוספיםטעינה מהירה  אתרילצורך קידום  Aalborgפעול מול עיריית ל  היזם בכוונת כמו כן  .ד

 .Aalborgעיריית בתמיכה של  ,מוצרי החברה בסיס

 כאמור הינןחדירה אסטרטגי למדינות הנורדיות, אשר  תהליךמ חלק היזם עםרואה בשת"פ  החברה . 9

המעבר לתחבורה חשמלית. למיטב ידיעת החברה, בטרם הכירו את מוצרי  בעידוד בעולם מובילות

במערכת אגירה מבוססת סוללות  שימושבחינת  בתהליך היזםו Aalborgהחברה היו עיריית 

 חשובה אמון הבעת מהווההכוונות  מכתבלפיכך, כתשתית לטעינה מהירה לרכבים חשמליים. 

, ע"מ לאפשר טעינה מהירה לרכבים חשמליים בכל מקום וב שיש המוסף ערךב, החברה במוצר

 החברה הנהלת. סוללות"ב ע מתחרים מפתרונות יותר וכלכלי בטוח"ירוק",  כפתרון וביתרונותיו

והקמת אתרי ההדגמה  המוצרים הזמנות ,הצדדים בין מחייבים הסכמים שיחתמו ככל, כי מעריכה

לשוק חשוב זה,  ראשון גשר ראשכ לשמש צפויות, ליזם הקשורה חברההראשונים בשוק הנורדי, ע"י 

 ומנוע צמיחה משמעותי למוצריה.

 

 טעינה מתקני הקמת, מועד לרכישת מוצרי החברה ההזמנה קבלתלרבות מועד  לעיל המפורט המידע

תחזיות,  כולל ,ועוד, נוספים טעינה מתקני להקמת בהסכמים בהסכם הפצה ו/או התקשרויות, מהירה

"מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים מהווים , מדניםוהערכות וא

כות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי על הער

ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן 

ו/או עיריית  היזם של ושיקוליידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם -שונה מכפי שהוערך על

Aalborg ,אי עמידת החברה ביעדי הפיתוח ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או נגיף הקורונה,  השפעות

לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון של החברה  נוספים אשר אינם בשליטת החברה גורמים

שפורסם  2020בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  1.3.36המפורטים בסעיף 
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