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 מבוססת ביומסה למכירת מערכת אגירה etronic EnergiaDחתימה על הסכם מחייב עם  הנדון: 

 לייצור חשמל (PVאנרגיה סולארית )ו

 17.3.2020אשר פורסם ביום  2019דוח התקופתי של החברה לשנת בחלק א' ל 5.2.2סעיף בהמשך לאמור ב

דוח החצי בדוח הדירקטוריון שצורף ל 1.7.8סעיף "(, בהתקופתיהדוח ( )"2020-01-022600)מס' אסמכתא: 

דוח ל 2סעיף ( וב2020-01-093543)מס' אסמכתא:  25.8.2020אשר פורסם ביום  2020לשנת  של החברה שנתי

ובהמשך לאמור במצגת החברה  (2020-01-121890)מס' אסמכתא:  12.11.2020המיידי של החברה מיום 

-2021)אסמכתא:  21.1.2021החברה כמפורט בדיווח מיידי מיום  עודכנת שלהכוללת את האסטרטגיה המ

, החברה מתכבדת להודיע כי ביום בה צוין כי השוק הברזילאי הינו שוק יעד מרכזי של החברה (01-008929

, חברה ברזילאית העוסקת בייזום ופיתוח של Detronic Energiaהתקשרה החברה עם חברת  5.2.2021

"(, בהסכם מחייב במסגרתו תרכוש דטרוניקנות בתחום האנרגיה הסולארית בברזיל )"מתקנים ופתרו

-ו "המערכתלייצור חשמל )" (PVאנרגיה סולארית )ו דטרוניק מהחברה מערכת אגירה מבוססת ביומסה

מקדמי ממפעילת רשת ההסכם כולל תנאי מתלה לפיו על דטרוניק לקבל אישור  (., בהתאמה"ההסכם"

 ( לחיבור רשת החשמל. ככל שאישור זה לא יתקבלBrazilian electrical grid operatorהברזילאית )החשמל 

 ימים ממועד חתימת ההסכם, ההסכם יתבטל, אלא אם יוסכם אחרת על ידי הצדדים. 60תוך 

תשולם , אשר ארה"ב מיליון דולר 3.6-על פי ההסכם, התמורה בגין מכירת המערכת תעמוד על סך של כ

החל משלב חתימת ההסכם ועד לאישור קבלת  אם לעמידה בחמישה אבני דרך אשר נקבעו בהסכםבהת

כמחצית מהתמורה אמורה להשתלם במהלך ששת החודשים הקרובים  .המערכת באתר דטרוניק בברזיל

  .2022של שנת  השלישילהימסר לדטרוניק במהלך הרבעון צפויה המערכת  שלאחר החתימה על ההסכם.

ל תניות נוספות מקובלות לרבות אפשרות לביטול ההסכם על ידי כל צד, אחריות למערכת ושיפוי, ההסכם כול

הוענקה זכות לבטל את ההתקשרות קודם לחברה ביטול ודחיית מועדים כתוצאה מכוח עליון. בנוסף, 

תשפה את החברה ובמקרה כאמור של שלב ההנדסה המפורטת עבור הפרויקט להתקיימות אבן הדרך 

 בכל הוצאותיה עד למועד הביטול.ניק דטרו

ייתכנו שינויים בגודל הפרויקט של שלב ההנדסה המפורטת עבור הפרויקט כמו כן, עם סיום אבן הדרך 

 הנובעים מהתכנית ההנדסית המפורטת אשר ישפיעו על התמורה )כלפי מעלה או מטה( ולוחות הזמנים.

 לדוח התקופתי. 5.2.2כהגדרתו בסעיף יובהר, כי הסכם זה מחליף את פרויקט הפיילוט, 

המידע בדוח מיידי זה ביחס לעמידה בכל אבני הדרך בהסכם, קבלת אישור מפעילת רשת החשמל 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הינו  הברזילאית וקבלת מלוא התמורה בגין ההסכם
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או שיתממשו באופן שונה מכפי שהוערך על , כולן או חלקן, ואשר אין ודאות כי יתממש, 1968-התשכ"ח

תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או  םואשר התממשות ידי החברה

בברזיל ו/או השפעות נגיף לרבות עמידה בתקני בטיחות ורגולציה  יכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלתש

זכרים ליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הם בשוספים אשר איגורמים  ו/או הקורונה

 .חלק א' לדוח התקופתיב 22 בסעיף
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