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 באמצעות המגנ"א          

 ג.א.נ.,

   חתימה על הסכם ראשון לייבוא ישיר של כלי רכב לישראל הנדון: 

גלובל אוטו מקס בע"מ, חברה בת בבעלות    התקשרה,  2021בנובמבר    26החברה מתכבדת לעדכן כי ביום  

שלמיטב  המאוגדת ברוסיה,    .Automobile Plant GAZ Ltdחברת    עם"(,  החברה בתמלאה של החברה )להלן: "

"(, בהסכם להפצה,  היצרן"להלן:  )מסחריים ברוסיה    כלי רכבהגדולה ביותר של  היצרנית    הינהידיעת החברה  

"  סכם ההפצה"הלהלן:  המיוצרים על ידי היצרן )  מסחריים ומשאיות שיווק בישראל של כלי רכב  ומכירה,  

 . (, בהתאמה"כלי הרכב" -ו

מעת לעת, ללא  בת  חברה  הפי הזמנות שתבצע  - כלי רכב, עלבת  מכור לחברה  בהתאם להסכם ההפצה, היצרן י

החברה   הזמנותבת  התחייבות  יספק  למינימום  היצרן  כן,  כמו  הרכב.  לכלי  אחריות  שירותי  בת  ,  לחברה 

שירות בימים הקרובים  ואחריות  בהתאם להסכם  להיחתם  צפוי  לה  ו,  אשר  יספק  חילוףגם  פי  חלקי  על   ,

   .שנחתם במקביל עם חתימת הצדדים על הסכם ההפצה ההסכם להספקתם

גופים רגולטוריים  ים אישורים של משרד התחבורה ושל  יבוא כלי הרכב והפצתם בישראל טעויובהר, כי  

בישראל כפופים    רכבהכלי  והפצה רחבי היקף של  כמו כן, יבוא  למועד דיווח זה.    ניתנו  אחרים, אשר טרם

לקבלת אישורי תקינה אירופאית מתאימים על ידי היצרן, כאשר נכון למועד דיווח זה אישורי התקינה ניתנו  

, היצרן נמצא בתהליכים מתקדמים לקבלת  למספר מצומצם של כלי הרכב של היצרן. למיטב ידיעת החברה

 . החברה תעדכן את הצבור על קבלת אישורי התקינה והתחלת פעילות היבוא מלאים.האישורי התקינה  

בישראל  לעיל    המובאהמידע   כלי הרכב  והפצה של  ייבוא  עם  בבחינתבקשר  פ  הינו  צופה  עתיד מידע  י 

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

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

 ניתנו טרם ,כאמור ,, אשרובאירופה וספים בישראלנ באישורי משרד התחבורה וגופים רגולטוריים ,היתר

 . יתקבלו בעתידשאין כל ודאות ובשלב זה 

 

 בכבוד רב,           

 בע"מ  אוטומקס מוטורס          
 

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