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 "מבע'י אנרג ברנמילר

 "(החברה)"

 2019 באפריל 3

 לכבוד    לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il  www.tase.co.il 

 ג.א.נ.,

 מימוןלקבלת  EIBם ע בלתי מחייב עקרונותבמזכר התקשרות הנדון: 

)מס'  28.3.2019, שפורסם ביום 2018לדוח התקופתי של החברה לשנת  18.3בהמשך לאמור בסעיף 

 2019באפריל  2ביום  החברה מתכבדת להודיע כי"(, הדוח התקופתי( )"2019-01-028996אסמכתא: 

מזכר "-" וEuropean Investment Bank "(EIBעם  בלתי מחייב עקרונותכר מזחתמה על 

 מתקניפיתוח ופעילות להרחבת מיליון אירו  13-בסך של כמימון לקבלת  (, בהתאמה"עקרונותה

מפעל "-" ומימוןה") רכיבי אגירה באזור התעשיה בדימונהל ייצורהמפעל פיתוח  משךוההייצור 

מענק שאישרה הרשות )לפרטים נוספים אודות מפעל הייצור, לרבותה (, בהתאמה"הייצור

 לדוח התקופתי(. 4.2.1סעיף , ראו הכלכלהלהשקעות ולפיתוח התעשייה במשרד 

 לחברהינתן המימון י, "(מחייב הסכם)" לאחר חתימה על הסכם מחייבבהתאם למזכר העקרונות, 

תאפשר משיכות בסכום זהה להיקף  EIB כאשר ,(co-fundingבמסלול של השקעה משותפת )

תכיר בהשקעות שבוצעו  EIBההשקעות שבוצעו בחברה. בהתאם להבנות שהושגו בין הצדדים, 

מיליון  3.5-כמו עד כה לסך של כתאשר הסהמחייב הסכם הבמהלך השנה שקדמה ליום חתימת 

 מנהה)" מיליון אירו כל אחת 6.5של בסך  תשוותי מנות בשתיעשה המימון משיכת אירו. 

 להלן: בהתאם לתנאים המפורטיםוזאת , ("יההשני מנהה"-ו ,"נההראשו

, עם שנים ממועד ההענקה 5לתקופה של  6%נדחית בשיעור של  ישא ריביתת נהראשוהמנה ה .1

חתימה המיום  פעימות, בעד שתי . משיכת המנה הראשונה תתאפשרתשלום קרן בסוף התקופה

  לאחר החתימה.חודשים  12ההסכם המחייב ובתוך על 

עם  שנים ממועד ההענקה, 5לתקופה של  4%בשיעור של  שוטפת ריביתישא ת יההשני מנהה .2

 24עד בתוך  , במספר פעימות,ה תתאפשרימשיכת המנה השני תשלום קרן בסוף התקופה.

תנאים וביניהם מכירה מספר  החברה תשליםשככל  ,חודשים ממועד החתימה על הסכם מחייב

 חתימתכן , ואירומיליון  8-ו תרמי שעה-מגהוואט 50בהיקף מצטבר של  של מודולי אגירה

 .מחייב לפרויקט אחד לפחות מחוץ לישראל הסכם

בסך של ו גירהאמסך המכירות של מודולי ה 2%תמלוגים בשיעור של  EIB-בנוסף, תשלם החברה ל

ככל ולחברה יהיה תזרים מזומנים תמלוגים ישולמו ה. "(התמלוגים)" מיליון אירו 26 -לא יותר מ

 .כאמור תמלוגיםתחייבות בגין הההחיובי לפני 

על מפעל  EIBעוד הוסכם במזכר העקרונות כי החברה תרשום שעבוד מדרגה ראשונה לטובת 

שעבוד צף על תרשום  ,על התמלוגים EIBשעבוד חשבון לטובת , ועל ציוד מפעל הייצור הייצור

 .את התקבולים ממכירות המודולים כאמור EIB-לותמחה  אגירההטכנולוגיית הקניין הרוחני של 

ולהמשיך  ,אלף אירו בכל עת 500בנוסף, התחייבה החברה לשמור על יתרת מזומנים של 
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ברנמילר, בעל השליטה בחברה, יו"ר  מאבי המחייב סכםתקופת ההמשך להעסיק/לקבל שירותים ב

  ., המכהנים כמשנה למנכ"ל וכדירקטורים בחברהודורון ברנמילרניר ו, דירקטוריון ומנכ"ל החברה

 ככל שייחתם הסכם. 2019להיחתם ברבעון השלישי של שנת  צפוימחייב  החברה מעריכה כי הסכם

 רשות של 104-15' מס משפטית ולעמדה הדין להוראות בהתאם מיידי ח"דו החברה תפרסם מחייב,

 .דיווח בר אשראי בעניין ערך ניירות

 

מימון ועמידת , השלמת המשא ומתן, תנאי המחייב הסכםלרבות חתימה על המידע כאמור לעיל, 

, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,וכיוצ"ב החברה בתנאים לקבלתו

ומהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע הקיים בידי החברה נכון למועד דו"ח , 1968-התשכ"ח

הנהלה. מידע זה נסמך על הערכות ונתונים נוכחיים המצויים בידי הנהלת זה ועל הערכות ה

החברה, ומותנה בהתקיימות תנאים שונים שאינם בשליטת החברה, כגון פרמטרים כלכליים 

הכרוכים בתחשיב העסקה, תוצאות המו"מ המתקיים בין הצדדים וכן בהשפעתם של גורמי 

ור, עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה הסיכון החלים על פעילות החברה. המידע כאמ

תחשיבי  ,מהמפורט לעיל, בכפוף להסכמות הסופיות שתושגנה, אפשרויות התאמה שיידונו

  .העסקה הסופיים, משתני רגולציה, משתנים מאקרו כלכליים שונים וכיוצ"ב

       

 בכבוד רב,

  ברנמילר אנרג'י בע"מ      

 

 נגב, יועצת משפטית-וגמןנחתם ע"י: עו"ד יסמין 
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