
 

 

 

 )"החברה"(   בע"מ איירטאצ' סולאר 

             

 2021 מרסב 10          

  לכבוד                             לכבוד 

  אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל               רשות ניירות ערך 
  https://www.magna.isa.gov.il  http://maya.tase.co.il 

 
 ג.א.נ.,

   משק אנרגיה אנרגיות מתחדשות בע"משותפות שהינה בבעלות מלאה של חתימה על הסכם מסגרת עם  הנדון:

החברה   1, 2021בפברואר    25לתשקיף החברה אשר פורסם ביום    6.11להודיע כי בהמשך לאמור בסעיף  החברה מתכבדת  

למכירה, אספקה ותפעול רובוטים לניקוי יבש של פאנלים סולאריים בהיקף מצטבר של עד חתמה על הסכם מסגרת  

ר ארה"ב עם משקים אנד  מיליון דול  2.5-היקף של עד כ אשר להערכת החברה עשוי להגיע ל "(  ההסכם)"  MW300-כ

"( המזמין" ו/או "הלקוח)"  2בבעלות מלאה של משק אנרגיה אנרגיות מתחדשות בע"מ שהינה    , פרטנרס שותפות מוגבלת

  5-של עד כאשר להערכת החברה עשויים להניב הכנסות נוספות בסכום כולל שנים  23-כעד הכולל גם שירותי תפעול ל 

 מיליון דולר ארה"ב.  

ותתחזק תתקין  תתאים,  תספק,  תמכור,  החברה  כי  הסכימו  רוב  הצדדים  ניקוי  מערכות  המזמין  טיות  ו עבור 

  .MW300-טבר של כ"( עבור פרויקטים שונים הנמצאים בשלבי ייזום ו/או הקמה ו/או הפעלה, בהיקף מצהמערכת)"

 ידי הוצאת צו תחילת עבודה לחברה עבור פרויקטים ספציפיים.-אופן ביצוע ההזמנות בפועל מצד המזמין יעשה על 

בכל מקרה לא יעלו על התמחור  אשר  לפי מחירי המכירה של החברה  מחירי החברה שנכללו בהסכם כפופים להתאמות  

בהסכם זמן    .שנקבע  בכל  המסגרת  הסכם  את  לבטל  רשאי  יהיה  דרך והמזמין  על  הוראות  נכללו  ההסכם  במסגרת 

 . ההתחשבנות וסיום ההסכם

ל ביחס  צו תחילת עבודה  שנת    הצפויים,  פרויקטיםשלושה  במעמד חתימת הסכם המסגרת, הוצא  להתבצע במהלך 

ובהר כי סכום זה אינו כולל את התמורה דולר ארה"ב. יאלפי    358-תקבל החברה תמורה בסך של כ  בעבורם, ו2021

 חודשים.  36-ה אחת לזוקהמזמין יוכל להודיע על ביטול הסכם התפעול והתח  .עבור שירותי התפעול והתחזוקה

 

 

 

 בכבוד רב, 

    בע"מ  איירטאצ' סולאר       

 , יו"ר דירקטוריון יניר אלוש על ידי: 

                                        מנכ"ל ,ניק לניר בראון   

 

ביום    1 שפורסם  מספר:    2021בפברואר    24כפי  ביום  023002-01-2021)אסמכתא  סופר  טעות  בתיקון  שתוקן  וכפי    2021במרס    4( 

 (. 2021-01-027102)אסמכתא מספר: 

אנרגיות מתחדשות בע"מ     -ידי משק אנרגיה -משקים אנד פרטנרס שותפות מוגבלת הינה שותפות מוגבלת המוחזקת במלואה על  2

 ילול מלא. מהון מניות החברה בד  4.69%-מהון המניות של החברה וב 3.53%-אשר מחזיקה ב
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