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  ("החברה")  ברנמילר אנרג'י בע"מ

  

   לכבוד  לכבוד

  אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך 

  

 ) "Philip Morris International )"PMIעם בהסכם מסגרת התקשרות למשא ומתן הנדון: 

לאספקת  מסגרתהסכם חתימה על ל מתנהל משא ומתן מתקדם PMIבינה לבין החברה מעדכנת כי 

, במסגרתו ")המסגרת הסכם("וחברות מוחזקות שלה  PMI-ל מתן שירותיםלו מערכות של החברה

 תנאיםוה מודל ההכנסות, ,ועלות השירותים של החברה המערכות תמחיר ,תרייקבעו, בין הי

הסכם המסגרת המתהווה אינו כולל  של ההתקשרויות בין הצדדים. טכנייםהו לוגיסטייםה, יםיפיננסה

   .החברה התחייבות לרכישת כמות מינימלית של מערכות

 אתרים/מפעליםתאפשר ל חתם בין הצדדים,י, ככל שתהסכם המסגרתב ההתקשרותהחברה מעריכה כי 

 יידרשו בעיקר התאמותישיר, כאשר מהיר ולהתקשר עם החברה באופן ברחבי העולם  PMIהשונים של 

   המקומי.  האתר/מפעלפרויקט ולצרכי השל הסכם המסגרת ל

 בהפחתתלסייע לה  צפויההיא ו PMI ידי-לחודית של החברה נבחנה עיית האגירה הייטכנולוגיצוין, כי 

  כחלק מהתוכנית האסטרטגית שלה. פליטות גזי חממה

תקשרות בהסכם המסגרת, הבדיווח מיידי זה, לרבות בדבר ההחברה  והערכות תחזיותה, המידע
 ברחבי העולם, PMIהשונים של  האתרים/והתקשרויות עם המפעלים PMI-הזמנות מקבלת 

מבוססות על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה וכן על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של 
טיח את כפי שהם ידועים לה כיום. אין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להב, החברה

 השונים, האתרים/וההתקשרויות עם המפעלים הזמנותהקבלת ההתקשרות בהסכם המסגרת, 
ההמשך והאמור הינו בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת 
מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא מועד 
להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים 

ו/או שינויים  של החברה תישונים, וביניהם השפעות נגיף הקורונה ו/או שינויים בסביבה העסק
אשר פורסם  2020גורמי סיכון נוספים המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת בעלויות ו/או 

  .אשר אינם בשליטת החברה), 2021-01-039099(מס' אסמכתא:  2021במרץ  18ביום 

  

  ,בכבוד רב

  ברנמילר אנרג'י בע"מ

  ברנמילר, דירקטור ומשנה למנכ"ל דורוןנחתם ע"י: 
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