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 ג.א.נ.,

התקשרות בהסכם לרכישת מניות של חברת איירטאצ' סולאר בע"מ העוסקת בפיתוח וייצור של : הנדון

 פתרונות רובוטיים לניקוי פאנלים סולאריים 

במקביל , התקשרה החברה 2020בדצמבר,  31לאישור דירקטוריון החברה, ביום  בהמשךהחברה מתכבדת לעדכן כי 

חברת איירטאצ' סולאר בע"מ ברכישת מניות לבהסכם  ,"(הרוכשים)" קבוצה של משקיעים אסטרטגיים נוספים עם

העוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק, תפעול ותחזוקה של פתרונות רובוטיים לניקוי פאנלים "(, חברת המטרה)"

 של חברת המטרה חברה מניותליוקצו , סכם הרכישהבהתאם לתנאי ה. ("העסקה"-ו "הסכם הרכישה)" סולאריים

כנגד תשלום תמורה , וזאת "(המניות הנרכשות)" בפועל חברת המטרהמהונה המונפק והנפרע של  4.19%המהוות 

ת מניות נוספות של חברת המטרה, בכמות לרכישהוקצו לחברה כתבי אופציה מיליון דולר. בנוסף,  2בסך של 

י התאמה לכמות בכפוף למנגנונמסוימים, ו וזאת בקרות אירועים, שמהווה עד מחצית מכמות המניות הנרכשות

 ומחיר כפי שנקבע בהסכם הרכישה. 

)לרבות  שיםחברת המטרה, וכן הוראות ביחס לשיפוי הרוכהסכם הרכישה כולל מצגים מקובלים של הרוכשים ו

, ובין היתר במקרה של הנפקה ראשונה לציבור של מניות יםביחס לפקיעת הזכות לשיפוי בנסיבות ובתנאים מסוימ

רכישה. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים של הפרת המצגים על פי הסכם ה, במקרה חברת המטרה(

  .בימים הקרוביםלהיערך פרוצדוראליים מסוימים וצפויה 

עסקה זו הינה תולדה של שיתוף פעולה בין החברה לחברת המטרה והבעת אמון מצד החברה ומשקיעים 

 אסטרטגיים נוספים בטכנולוגיה של חברת המטרה. 

כי האמור בדיווח מיידי זה, ביחס להערכת החברה על השלמת העסקה והמועד בו תושלם, מהווה מידע יודגש, 

המבוסס על הערכות החברה כיום ועל המידע , 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"חצופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה 

או להתממש באופן שונה  המצוי ברשותה נכון למועד זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן,

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

                                                                                                                    

 בכבוד רב, 
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