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וולטאים על גבי גידולים -פוטוהקמת מיזמים ולליווי מחקרי במדעיים לביצוע מחקרים  שיתופי פעולה: הנדון

 (שימוש-דוחקלאיים )

וולטאים על גבי -פוטוקנים במטרה לקדם הקמה של מת ליווי מחקריפעולה לשיתופי  עלמתכבדת לעדכן החברה 

הזמינים ויעניק יתרון כלכלי  לניצול מיטבי של שטחי הקרקעשיתרום באופן  שימוש(-גידולים חקלאיים )דו

 הכל כמפורט להלן:  לחקלאים,

מיגל מכון למחקר מדעי עם  התקשרה החברה 2021בינואר,  21מיום  האורגנים המוסמכים בחברהלאישור  בהמשך

שיתוף מסגרת לבהסכם , "(מיגל)" לאות וסביבהק, העוסקת במחקר במגוון תחומי ביוטכנולוגיה, חבגליל בע"מ

-מערכות פוטו להקמתלחברה ליווי מחקרי וייעוץ במסגרת ניסויי שטח מיגל תעניק פעולה וליווי מחקרי, לפיו 

. כמו "(המסגרת הסכם)" האישורים הנדרשיםמלוא קבלת  לאחר, שימוש(-דווולטאית על גבי גידולים חקלאיים )

תעמיד לחברה שירותי מעבדה לרבות פעילות צוות מעבדה וציוד מתכלה. התמורה בגין שירותי המחקר  כן, מיגל

בנפרד בהתאם לסוג הפרויקט והיקפו, בהתאם לתוכניות המחקר  פרויקטרותי המעבדה תקבע ביחס לכל ושי

חקר, תהא מיגל זכאית במידה וייווצר ידע ייחודי במהלך המעוד הוסכם בין הצדדים, כי שיסוכמו בין הצדדים. 

במועד החתימה על הסכם המסגרת, התקשרו  .מהכנסות עתידיות בגין מסחור הידע 3%-השווה ללתמלוגים בסך 

אלפי ש"ח בגין ליווי מחקרי  150-הצדדים בהסכם שיתוף פעולה ראשון, במסגרתו תשלם החברה למיגל סך של כ

 ושירותי מעבדה.  

שיתופי פעולה פוטנציאליים עם גופים החברה  תחנובאי, זיקתה של החברה למגזר החקל ולאורבנוסף לאמור לעיל, 

בין הצדדים "(. מכון וולקנימכון וולקני )"מנהל המחקר החקלאי וביניהם  ,שימוש-פרויקטי דונוספים, לצורך קידום 

תה יפעלו הצדדים ישנה התחייבות הדדית לניהול משא ומתן באופן בלעדי לתקופה בת מספר חודשים, במסגר

 . לסגירת תכניות מחקר והתקשרות בהסכם שיתוף פעולה

אנרגיה המתחדשת בכלל נועד לשלב בין הידע ההנדסי של החברה בתחום ה המחקר נישיתוף הפעולה עם מכו

פיתוח ידע בתחום הצמח והחקלאות, לצורך  מכוני המחקרהידע הרחב של , לבין בפרטשימוש -דוובתחום ה

, וליווי (דו שימושוולטאיות על גבי גידולים חקלאיים )-שילוב מערכות פוטוופרוטוקולים ליישום אופטימלי של 

  מחקרי של הפרויקטים בשלב הביצוע.

וולטאים על גבי -וליישום פרויקטים פוטום ודילקהינם תנאי הכרחי להערכת החברה, שיתופי הפעולה האמורים 

 . להביא לפגיעה בגידולים החקלאיים בטווח הארוךשימוש( מבלי -דוגידולים חקלאיים )

, בדבר עם מכון וולקני שיתוף פעולה נכון למועד דוח זה, אין כל ודאות בדבר התקשרות החברה בהסכם, כי ובהרי

היותם הכרחיים לקידום , המפורטים בדיווח זה ההוצאה לפועל של המחקרים , בדברכאמורהסכם תנאיו של 

לפיכך, מידע  .תוצאותיהם והשפעותיהם על מוצרי החברה ,המועד בו יושלמווליישום של פרויקטים בדו שימוש, 

המבוסס על הערכות החברה , 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"חמהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה זה 
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כיום ועל המידע המצוי ברשותה נכון למועד זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש 

                                                   באופן שונה מהצפוי, בין היתר, בשל השפעת גורמים שאינם בשליטתה של החברה. 

  

 

 בכבוד רב, 
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