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   1הסכם עקרוות לא מחייב להשקעת צד שלישי בפרוייקט רותם   הדון: 

 18.3.2021שפורסם ביום  2020לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.1בהמשך לאמור בסעיף 

לגבי כוונת החברה למכור את עיקר השליטה בפרויקט  ")הדוח התקופתי(" )2021-01-039099(אסמכתא: 

מוצרים וציוד בתחום שירותים, שלה, אגירת אנרגיה ויצור ומכירה של  ולהתמקד בליבת הטכנולוגיה 1רותם 

החברה מתכבדת אגירת אנרגיה תרמית על פני הקמה והפעלת פרויקטים למכירת אנרגיה וייצור חשמל, 

, ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ בבעלותה המלאה ביחד עם חברת הבת 19.5.2021לעדכן כי התקשרה ביום 

להשקעה  בהסכם עקרונות לא מחייב") קוהה(") בע"מ 1998( 1עם חברת גמול אנרגיה ") החברה הבת("

  שעיקריו כדלקמן: 1בפרויקט רותם 

הדרושים בכפוף לחתימה על הסכם מחייב, תעמיד הקונה לחברה הבת את מלוא ההשקעה והבטחונות   .א

וזאת בהתאם למחיר ההקמה לפרויקט שיקבע עם קבלן הקמה מוסכם  1למימון והקמת פרויקט רותם 

בין הצדדים ובתוספת עלות האגירה לפרויקט. החברה לא תידרש להוסיף תמורה לצורך השלמת 

ממניות החברה הבת ותוכל להגדיל את החזקותיה  85%הפרויקט. עם השלמת ההשקעה, תחזיק הקונה 

 .ש"חמיליון  5בסך של  לחברה תמורת תוספת תשלום 100%כדי ל

 ובהתאם לאבני דרך שיסוכמו. 1ההשקעה תוזרם בהתאם לקצב התקדמות פרויקט רותם   .ב

החברה הבת תספק את מערכת אגירת החום לפרויקט בהתאם למפרט טכני שיסוכם בין הצדדים   .ג

 ובהתאם לתנאי הרשיון המותנה.

 הסכמים להקמת האגירה לפרויקט. הצדדים יפעלו להקמת מערכת  .ד

 הקונה תהיה אחראית לסגירה הפיננסית ולחוזה המשפטי עם קבלן ההקמה.  .ה

תנאים מתלים עיקריים: (א) עריכת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של הקונה; (ב) חתימת הסכם מחייב   .ו

רונות; (ג) ימים ממועד החתימה על הסכם העק 90לרבות הסכם השקעה והסכמי אגירה ותפעול בתוך 

אישור אורגנים רלוונטיים של הצדדים; (ד)אישור הגופים הרגולטוריים הרלוונטיים כולל רשות החשמל 

 90(הן לצורך חיבור רשת והן לצורך השלמת הבניה וההפעלה בפועל, תוך  1להארכת הרישיון המותנה

תנאים המתלים לא ימים ממועד החתימה על הסכם העקרונות); (ה) אישור גורמים מממנים. ככל שה

  יתקיימו במועדים האמורים לעיל, יהיה הסכם העקרונות בטל ולשום צד לא תהיה טענה כלפי משנהו.

להגעה להסכם מחייב, להתקיימות התאים המתלים לרבות אישור גופים  המידע בדוח מיידי זה ביחס

, כהגדרתו בחוק יירות עתיד היו מידע צופה פי רגולטוריים להארכת הרישיון המותה שכבר הוארך בעבר

, כולן או חלקן, או שיתממשו באופן שוה מכפי שהוערך ואשר אין ודאות כי יתממש, 1968-ערך, התשכ"ח

תלויה, בין היתר, בגורמים חיצויים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם  םואשר התממשות על ידי החברה

הסכמות של צדדים שלישיים כולל גופים רגולטוריים,  לרבות יכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלתאו ש
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וספים אשר גורמים  ו/אוהשפעות גיף הקורוה  תוצאות המשא ומתן להסכמים מחייבים בין הצדדים,

  .חלק א' לדוח התקופתיב 23 זכרים בסעיףם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון האי

 

  בכבוד רב,

  בע"מ ארג'יברמילר                       
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