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 באמצעות המגנ"א          

 ג.א.נ.,

   לכלי רכב חשמליים בישראל עמדות טעינהו מטעניםהסכם הפצה בלעדי של חתימה על הנדון: 

כחלק מהרחבת פעילותה בתחום הרכב החשמלי בישראל,  ,  2021בנובמבר    23החברה מתכבדת לעדכן כי ביום  

החברה,   בסין התקשרה  המאוגדת  חברה  "   1עם  בהסכם  היצרן)להלן:  מכירה    בלעדי"(,  שיווק  ולהפצה, 

-ו  "הסכם ההפצההמיוצרים על ידי היצרן )להלן: " עמדות טעינה לכלי רכב חשמלייםו  מטעניםבישראל של  

 (.", בהתאמההמוצרים"

תשווק    כןו,  ידה-המשווקים עלאין  -חשמליים ופלאג   לקוחות הרוכשים כלי רכבל  החברה תציע את המוצרים  

 . לצורך כך  שתוקםאו באמצעות חברה ייעודית  בעצמה , ללקוחות ומפיצים נוספים  את המוצרים

ת  בכפוף לעמידהמוצרים בישראל,    אתבלעדי    תפיץ, תשווק ותמכור באופן  2החברהפי הסכם ההפצה,  -על

   ."(יעדי ההזמנות)להלן: " בהסכם ההפצה שנקבעומהיצרן, כפי ביעדי הזמנות חודשיים  החברה

בהסכם ההפצה נקבע כי כל צד יהיה אחראי לקבלת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים לצורך  

,  אישור של מכון התקנים הישראלי  נהבישראל טעו של המוצרים  הפצתם  יובהר, כי    .ועמידה בהתחייבויותי 

למכון    לפנות  הבכוונת ידי החברה,  -עם קבלת המוצרים הראשונים על  .הלמועד דיווח ז  התקבל  אשר טרם

כאמור. אישור  קבלת  לצורך  הישראלי  האישורים    התקנים  בכל  מחזיק  היצרן  החברה,  ידיעת  למיטב 

 שראל. הנדרשים לצורך ייצוא המוצרים לי

, ויעניק  לקוחות הקצהחודשים ממועד מכירתם ל   12היצרן יעניק לחברה אחריות יצרן למוצרים לתקופה של  

   לחברה סיוע והדרכה בכל הנוגע למוצרים.

חודשים ממועד חתימתו, ויוארך    12יהיה בתוקף לתקופה בת    הסכם ההפצהבכפוף לעמידה ביעדי ההזמנות,  

ודיע לצד האחר על רצונו לבטל  יהצדדים ן חודשים נוספים, אלא אם אחד מ 12באופן אוטומטי לתקופה בת 

הוראות בדבר האפשרות לבטל את ההסכם במקרה של  בהסכם ההפצה  כמו כן, נקבעו    .הסכם ההפצהאת  

 .3אירועים מיוחדים אחרים בקרות הפרה יסודית, או 

של  לעיל    המובא המידע   והפצה  ייבוא  עם  בבחינתבישראל    המוצריםבקשר  פ  הינו  צופה  עתיד  מידע  י 

אשר בשלב זה אין כל ודאות להתממשותו, בין היתר ,  1968-כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 
אשר כפי שנמסר לחברה עוסקת ביצור ושיווק של מטענים ועמדות טעינה לכלי רכב חשמליים, דיבוריות אלחוטיות לכלי רכב    1

 מדינות.   100-ומכשירים לבתים חכמים ומוצריה נמכרים בלמעלה מ
 בעצמה או באמצעות חברה בת ייעודית שתוקם לצורך כך. 2
 וכו'.  ,מפרק או נאמןאו שמונה לו חדלות פירעון,  היה ואחד מן הצדדים מצוי ב 3
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2 
 

 

בין   ,ם בשליטתה המלאה. התממשות המידע כאמור תלויהם בשליטת החברה או שאיבשל גורמים שאי

 . שיתקבל בעתידאין כל ודאות ובשלב זה  ןנית טרם  ,כאמור ,, אשרמכון התקנים הישראלי באישור ,היתר

 

 בכבוד רב,           

 בע"מ  אוטומקס מוטורס          
 

 :נחתם במועד הדוח על ידי
 תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור 
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