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 11.2.1329-ו 21.2.1329, 21.2.1329, 21.21.1321בהמשך לדיווחים קודמים של החברה מהימים 

, 1329-32-330011 -ו 1329-32-331101; 1329-32-331110; 1321-32-221211: אסמכתאות)

וקבלת הלוואה מבעל ' לקבלת מימון מצדדי ג לאפשרויות שבוחנת החברהבנוגע ( בהתאמה

 תוכניתבתקופה האחרונה מגבשים החברה והנהלת דירקטוריון הכי  החברה מעדכנת, השליטה

או חלופות /ו נוסףמיידי לצד השגת מימון  של החברה הוצאותיה השוטפות קטנתלה התייעלות

 תוכניות)" השוטפת של החברה ולפעילותה 2להשלמת פרויקט רותם הנדרשים  נוספות

ברשות החברה אינה מספיקה להשלמת ה המצוי המזומנים יתרת, נכון למועד זה. "(ההנהלה

  .קטים נוספיםופרוי 2פרויקט רותם 

הודיע לחברה על הפחתת , מר אברהם ברנמילר, בחברה  בעל השליטה ,תוכניות ההנהלהמ כחלק

ל בחברה הודיעו לחברה על הפחתת "משכרו החודשי וקרוביו המכהנים בתפקיד משנה למנכ 13%

  .ולמשך שישה חודשים 1329 ינואר חודש ממשכורתהחל  שלושתם, משכרם החודשי 03%

לחברה  בעל השליטההעביר , בעל השליטה בחברהי "ע לאחרונה מעבר למימון שהועמד, בנוסף

ח בתנאים מזכים בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה "ש 2,133,333-סכום נוסף של כ 19.2.1329ביום 

  .(1329-32-331101: אסמכתא) 21.2.1329שפורטו בדוח המיידי מיום 

, ח"שמיליון  1.1של עד נוספת מוכן להעניק לחברה תמיכה הודיע לחברה כי הוא אף בעל השליטה 

במידה . יאושרו לפי הדיןו בתנאים שיסוכמו, או השקעה הונית בחברה/באמצעות הלוואה ו

  .החברה תעדכן בהתאם, בתקופה הקרובה והצדדים יגיעו להבנות בעניין בנוגע לתמיכה

ממשיכה לקדם את המשא ומתן עם קרן השקעות פרטית לקבלת המימון כמפורט החברה , כמו כן

חלופות נוספות  בוחנת זה ולצד( 1329-32-330011: אסמכתא) 11.2.1329בדיווח המיידי מיום 

  .מצבה הכספי לחיזוק

 מבעל השליטההתמיכה כי ככל שיתקבל המימון מקרן ההשקעות הפרטית ו, החברה מעריכה

הן לעמידה באבני הדרך הנותרות של  ים הדרושיםאת המשאבים הפיננסדיה יהיה בי, כאמור

: ותאסמכתא) 11.23.1321-ו 19.0.1321 יםמיידי כמפורט בדיווחים)סכם המימון עם לאומי ה

-שתאפשר לשחרר סכומים נוספים בסך של עד כ( בהתאמה, 1321-32-391201 -ו 1321-32-310312

להשלמת והן  "(סכומי הפקדון)"שהופקדו בפקדונות כחלק מהסכם המימון  ח"מיליון ש 21.01

סכומי הפקדון . חודשים לפחות 21למשך תקופה של המשך פעילותה השוטפת ו 2יקט רותם פרו

 .לשמש מקור עיקרי לפירעון ההלוואה שתתקבל מקרן ההשקעות הפרטית עתידיםכאמור 

הגעה  ,עם קרן ההשקעות הפרטית ותנאיו לרבות השלמת המשא ומתן, המידע כאמור לעיל
עמידה באבני הדרך  ,ההנהלהלהסכמה עם בעל השליטה לגבי תנאי התמיכה ותוצאות תוכניות 

http://www.isa.gov.il/
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-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, צופה פני עתיד הינו מידע, בהסכם המימון עם לאומי
ח זה ועל "ן למועד דוומהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע הקיים בידי החברה נכו, 8691

, מידע זה נסמך על הערכות ונתונים נוכחיים המצויים בידי הנהלת החברה. הערכות ההנהלה
תוצאות המשאים ומתנים בין כגון , ומותנה בהתקיימות תנאים שונים שאינם בשליטת החברה

עשוי שלא , המידע כאמור. וכן בהשפעתם של גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה הצדדים
אפשרויות , בכפוף להסכמות שתושגנה, או להתממש באופן שונה מהמפורט לעיל/להתממש ו

אי התממשות תוכניות , משתנים מאקרו כלכליים שונים, משתני רגולציה, התאמה שיידונו
  .ב"וכיוצ אומיועמידה באבני הדרך עם ל ההנהלה

 

 .החברה תמשיך לעדכן על התפתחויות מהותיות בקשר עם המתואר לעיל

 ,בכבוד רב               

 מ"י בע'ברנמילר אנרג       

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