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 באמצעות המגנ"א          

 ג.א.נ.,

   ף של החברהמידע כספי וולונטרי וכן עדכון ביחס לרישיונות היבוא העקיהנדון: 

תקופה  ל  לא מבוקרים ולא סקורים  הכנסות  נתוני  ,נטריובאופן וול   ,בזאתלפרסם  מתכבדת    החברה
ושלושה  של   עשר  חודשים  ביחס  2021  בדצמבר  31ביום    מושהסתיי   ,החודשיםשנים  עדכון  וכן   ,

 ."(אוטומקסלרישיונות היבוא העקיף של החברה בת, גלובל אוטומקס בע"מ )להלן: " 

  בהכנסות מייצגים שנת שיא  להלן  כמפורט    ,2021בשנת    ההכנסותנתוני    שבעת רצון לעדכן כיהחברה  
  אוטומקס בתולדות    ותהגבוה   הינן,  2021רבעון הרביעי של שנת  ההכנסות בכמו כן,    .של אוטומקס

 .ביחס לרבעון כלשהו

כי   בלבד  הינםשלהלן    הנתוניםיודגש  על    ,אומדן  החברה  שנצברו  הנתוניםהמבוסס  למועד    בידי 
מדובר  הדיווח ולא  סקורים  בנתונים,  או  מבוקרים  של    ,כספיים  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על 
הם המחייבים לעניין  של החברה    המבוקריםיובהר כי הנתונים שיוצגו בדוחותיה הכספיים    .החברה

 זה.

נתוני   החברה    ההכנסותלהלן  של  של  הרביעי  מבוקר(    2021שנת  לו   2021לרבעון  ולא  סקור  )לא 
לנתוני   בהתאמה,  הסקורים  ההכנסותבהשוואה  של    אוטומקס,  של  והמבוקרים,  הרביעי  לרבעון 

 .)באלפי ש"ח( 2020ולשנת   2020

  
לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה  

 31.12.2021ביום 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה  

 31.12.2020ביום 

 שיעור השינוי 

 54.68% 87,417 135,214 הכנסות

  
  12לתקופה של 

שהסתיימה  חודשים 
 31.12.2021ביום 

  12לתקופה של 
חודשים שהסתיימה  

 31.12.2020ביום 

 שיעור השינוי 

 48.50%  278,736  413,934 הכנסות
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כי  בנוסף,   לעדכן  , אוטומקס קיבלה רישיונות  2021במהלך הרבעון הרביעי של  החברה מתכבדת 
 . 19-ל  16-הכולל גדל מרישיונות  היבוא עקיף ביחס לתוצרי מאזדה, מיני ופורשה, ובהתאם מספר 

 : 1תוצרי כלי רכב, כמפורט להלן  19-למועד פרסום דוח מיידי זה, לאוטומקס רישיון יבואן עקיף ל

 תוקף הרישיון שם התוצר וסוגו  סוג הרישיון

 רישיון יבואן עקיף 

 25.8.2023 מרצדס )רכבים(  

 23.10.2026 פולקסווגן )רכבים( 

 20.6.2026 )רכבים(   טויוטה

 20.6.2026 )רכבים(  יונדאי

 29.7.2026 פיאט )רכבים( 

 29.7.2026 ג'יפ ודודג'(  לרבות)רכבים( ) קרייזלר

 12.8.2026 וולוו )רכבים(

 12.8.2026 )רכבים( פורד 

 12.2.2027 סקודה )רכבים(

 23.10.2026 אאודי )רכבים(

 25.5.2027 סיאט )רכבים( 

 4.8.2027 ב.מ.וו )רכבים( 

 13.7.2027 יגואר )רכבים( 

 13.7.2027 לנד רובר )רכבים( 

 20.10.2027 מאזדה )רכבים( 

 24.10.2027 מיני )רכבים( 

 9.11.2027 פורשה )רכבים( 

 

 בכבוד רב,           

 בע"מ  אוטומקס מוטורס          
 

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

 
 .מחזיקה יותר מרישיון אחד  אוטומקס  התוצרים ן  מחלק  לגבי  1
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