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החברה מתכבדת לעדכן, כי ביום 12.9.2019 חתמה על מזכר הבנות לא מחייב להשקעה בחברה עם 

חברה ברזילאית העוסקת בהפצה של ציוד וחומרים לסקטור המים והאנרגיה בברזיל אשר בין 

לקוחותיה ניתן למצוא את חברות התעשייה הגדולות בברזיל ("המשקיעה" ו-"מזכר ההבנות", 

לפי העניין). בהתאם למזכר ההבנות, המשקיעה תשקיע בחברה סך של 3 מיליון דולר ב-10 

תשלומים חודשיים שווים, לפי שווי חברה של 15 מיליון דולר לפני הכסף (קרי, שווי מניה רגילה 

של 3.4 ש"ח). בתמורה, תקצה החברה למשקיעה 3,090,000 מניות רגילות של החברה.

עוד הוסכם במזכר ההבנות, כי החברה תעניק למשקיעה רישיון לייצור ושיווק טכנולוגית החברה 

("טכנולוגיית החברה"), בברזיל ובקולומביה למשך 25 שנים ("הרישיון"), במסגרתו יוקמו מפעלי 

ייצור בברזיל ובקולומביה ("המפעל" או "המפעלים"). עוד הסכימו הצדדים על מנגנון תשלום 

עמלה, לפיו עד להקמתו ולהפעלתו של מפעל בברזיל, החברה תעניק למשקיעה רישיון בלעדי 

לשיווק טכנולוגית החברה בברזיל ותהה זכאית ל-10% עמלת מכירה מכל מכירה של טכנולוגית 

החברה שתבוצע בברזיל ובתקופה שלאחר הפעלת המפעל בברזיל, החברה תהה זכאית לתשלום 

של 10% תמלוגים בעבור כל מכירה של טכנולוגיית החברה בברזיל ("מנגנון העמלה").   

ככל ולא יעלה בידי המשקיעה להתקשר בהסכם מחייב שעקרונותיו הם כמפורט לעיל, הוסכם 

במזכר ההבנות, כי המשקיעה תשלם לחברה סך 1.5 מיליון דולר בעבור הרישיון, כאשר מנגנון 

העמלה יישאר בעינו ("ההסכם החלופי").

יובהר, כי אין וודאות כי ייחתם מזכר ההבנות והמשא ומתן המתנהל בין הצדדים יבשיל לכדי 

הסכם מחייב ו/או שיחתם הסכם מחייב ו/או ההסכם החלופי. המידע האמור בדוח זה, לרבות 

חתימה על הסכם מחייב ו/או ההסכם החלופי, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות 

ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין ודאות כי יתממש, ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים 

חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת, ובכלל 

זה אישורי מוסדות החברה וצדדים שלישיים, ככל שיידרשו, השלמת המשא ומתן לגבי תנאי 

הסכם מחייב ו/או ההסכם החלופי ונכונות המשקיעה להתקשר בהסכם מחייב ו/או ההסכם 

החלופי.
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