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)מס'  17.3.2020אשר פורסם ביום  ,2019לדוח התקופתי של החברה לשנת בחלק א'  5.2.1סעיף בלאמור בהמשך 

)מס' אסמכתא:  12.11.2020ובדוח המיידי של החברה מיום  "(הדוח התקופתי)" (2020-01-022600אסמכתא: 

ברזילאית העוסקת , חברה .Fortlev Energia Solar Ltdעם חברת החברה  התקשרות בדבר(, 2020-01-121890

ייצור לרכישת מערכת בהסכם  ,"(FORTLEV)" בהפצה של ציוד וחומרים לסקטור המים והאנרגיה בברזיל

את  ביצעהואת ייצור המערכת  סיימהכי  לעדכן מתכבדת החברה, "(המערכת)" אגירהקיטור מבוססת 

תפוקות להמערכת מתפקדת בהתאם לתכנון ובהתאם למבדקים שביצעה, וכי הנדרשים  ההנדסייםדקים בהמ

  .FORTLEVשסוכמו עם 

טעינה ופריקה  ם שונים וביניהםשבועות בהם בוצעו מבחני מספרבמסגרת הבדיקות, נבחנה המערכת למשך 

של חוזרים, מבחני פליטות מזהמים ונוסו מגוון סוגי ביומסה. החברה צופה כי הוכחת הביצועים והתפקוד 

 תאפשר לחברה להאיץ את מאמצי המכירות בברזיל ובכלל.המערכת 

בהתאם למפורט  במהלך השבועות הקרובים. ומשלוח לברזיל יבוצעל פירוק והכנת המערכת להערכת החברה,

לקבל  פשר לחברהעמידה באבן הדרך תאבמסגרת הסכם מכירת רשיון הייצור, )ב( לדוח התקופתי, 5.2.1יף בסע

יתרת התשלומים עבור השלמת מבחני האבטיפוס הראשונים, כהגדרתם בדוח מיידי של החברה מיום את 

אף היוו תנאי סף ו (, אשר היו מותנים במבחני הקבלה של המערכת2020-01-013765)מס' אסמכתא:  16.2.2020

 .שיון הייצורימכירת ר להשלמת הסכם

הכוללת מסמכי שילוח הצפויים להיות מוכנים בשבועות  "מערכת מוכנה לשילוח" דרךהעמידה באבן כן, -כמו

)א( לדוח התקופתי )מתוך 5.2.1כמפורט בסעיף  בהסכם למכירת המערכתאבן הדרך השלישית  הווהת ,הקרובים

פשר לחברה לקבל את, והמערכת באתר בברזיל( מסירתארבעה אבני דרך, כאשר אבן הדרך האחרונה מתייחסת ל

התשלום , כאשר עבור המערכתדולר ארה"ב  380,000מתוך סכום כולל של  השלישי )מתוך ארבעה(את התשלום 

  .באתר בברזילהמערכת  מסירתלאחר  הרביעי ישולם

כמו  שיון היצור והסכם מכירת המערכתיביחס לעמידה בכל אבני הדרך בהסכם מכירת ר זהבדוח מיידי מידע ה

-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהינו  גם ההערכה לגבי האצת מכירות בברזיל ובכלל

ואשר  או שיתממשו באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה , כולן או חלקן,ואשר אין ודאות כי יתממש, 1968

יכולת החברה תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או ש םהתממשות

וספים גורמים  ו/או  לרבות עמידה בתקני בטיחות בברזיל ו/או השפעות נגיף הקורונה להשפיע עליהם מוגבלת

 .חלק א' לדוח התקופתיב 22 זכרים בסעיףהחברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הם בשליטת אשר אי

 

 בכבוד רב,

 ברנמילר אנרג'י בע"מ
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