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 עדכונים לגבי פעילות החברה -דיווח מיידיהנדון: 

-2020-01)מס' אסמכתא:  17.3.2020, אשר פורסם ביום 2019דוח התקופתי של החברה לשנת בהמשך לאמור ב

 25.8.2020, אשר פורסם ביום 2020לשנת של החברה החצי שנתי  לאמור בדוח ,"(הדוח התקופתי( )"022600

ולתשקיף המדף של החברה אשר פורסם ביום  ("הדוח החצי שנתי)" (2020-01-093543' אסמכתא: )מס

, להלן עדכונים עיקריים בקשר עם התקשרות החברה במזכרי (2020-01-104848)מס' אסמכתא:  19.10.2020

 .או במשאים ומתנים שהחברה מנהלת הבנות והסכמים

חצי שני האין בו כדי להחליף את המתואר בדוח התקופתי ו/או בדוח האמור בדוח מיידי זה נועד לצורך עדכון ו

בדוח משמעות שניתנה להם ה, אלא אם צוין במפורש אחרת. למונחים שלהלן תהא בתשקיף המדףו/או 

 י, אלא אם צוין במפורש אחרת.תחצי שנהתקופתי ו/או בדוח ה

רה בהסכם לאספקת מערכת ייצור )א( לדוח התקופתי בקשר להתקשרות החב5.2.1בהמשך לאמור בסעיף  .1

חברה ברזילאית העוסקת בהפצה של ציוד וחומרים , FORTLEVקיטור מבוססת אגירה עם חברת 

 נמצאת, יעודכן כי החברה השלימה את פיתוח וייצור המערכת והיא לסקטור המים והאנרגיה בברזיל

 יל יהיה בחודש הקרובמשלוח המערכת לברז להערכת החברה, .FORTLEVבמבחני קבלת המערכת ע"י 

  .לאחר סיום בהצלחה של מבחני הקבלה

בקשר עם חתימה על  לדוח החצי שנתי 1.7.8ובסעיף  דוח התקופתיחלק א' לל 5.2.2בהמשך לאמור בסעיף  .2

, חברה ברזילאית העוסקת בייזום ופיתוח של Detronic Energiaמזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת 

פרויקט ""(, יעודכן כי במסגרת קינדטרואנרגיה הסולארית בברזיל )"המתקנים ופתרונות בתחום 

, תרכוש הצדדים מנהלים כעת משא ומתן להסכם מחייב במסגרתובדוח התקופתי,  כהגדרתו, "הפיילוט

, לפרויקט הגדול מזה מגה וואט 1.2בהספק של  בברזיל תחנת כוחמערכות אגירה ל החברהדטרוניק ממ

דולר  מיליון 3-למעלה מב פי שטרם סוכם סופית אך מוערך נכון למועד זהבהיקף כס שתוכנן במקור,

  ארה"ב.

 שא ומתןלמבקשר  לדוח החצי שנתי 1.7.9בסעיף דוח התקופתי וחלק א' לל 5.3בסעיף אמור בהמשך ל .3

ן גריבתחום האנרגיה המתחדשת )" ניתייזום גרמ, חברת Green Enesysעם חברת שמנהלת החברה 

 משווקתגרין אנסיס מונתה כנחתם הסכם מחייב, במסגרתו , יעודכן כי סכם מחייבלקראת ה "(אנסיס

בלעדית של החברה בגרמניה ובספרד, כאשר הבלעדיות מותנית בעמידה ביעדי מכירות שנתיים שנקבעו 

חודשים, אשר תחודש  24הינה לתקופה מינימלית של  שיווקתקופת הסכם ה .של מערכות החברה
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, אלא אם הסתיימה קודם לכן בתנאים מקובלים חודשים בכל פעם 12וספות של אוטומטית לתקופות נ

  להסכמים מסוג זה.

יסתיימו בהצלחה ו/או כי החברה תגיע להסכם  FORTLEVשמבחני הקבלה ע"י ובהר, כי אין וודאות מ

ין מחייב עם דטרוניק ו/או כי סכום מערכות האגירה שיירכשו מהחברה ע"י דטרוניק יהיה בסכום שצו

אשר אין ודאות , 1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהינו  מידע זה. לעיל

תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם  וואשר התממשות וכי יתממש

ות קורונה, לרבות תוצאות המשא ומתן בין הצדדים, השפע יכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלתאו ש

 .FORTLEVסיום בהצלחה של מבחני הקבלה ע"י 

 בכבוד רב,
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