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 בעכו  אוטומקס סניף להקמת בהסכם התקשרות :הנדון

  בבעלות  בת  חברה  בע"מ,  מקס  אוטו  גלובל  חתמה  ,2022  ביולי  24  ביום  כי  לעדכן  מתכבדת  החברה

  מורשה  כמשווק  ישמש  במסגרתו  ,1שלישי   צד   עם  הסכם  על   "(, בת  החברה"  )להלן:  החברה  של   מלאה

 העניין(. לפי  ",המשווק"-ו "השיווק הסכם" )להלן: החברה של

  יפעיל   בו  עכו,  בעיר  תצוגה  אולם  לשכירת  בהסכם  המשווק  התקשר  ,השיווק  הסכם  לחתימת  במקביל

  הסניף  ."(השכירות  הסכם"  )להלן:  השיווק   הסכם   להוראות   בהתאם  בת,  החברת  של   סניף  המשווק 

  לציון,   ראשון  שבע,   באר  ירושלים,  בערים  החברה   של   התצוגה  ואולמות   סניפי   לתשעת   יצטרף   בעכו

  רכב  כלי  תוצרי  24 2החברה   משווקת  בהן  ,ובגלילות  אשקלון  עפולה  חיפה,  תקוה,  פתח  רעננה,

 דגמים.  ממגוון  מובילים

  השכירות   הסכם  את   יסיים  שהמשווק  ככל  כי  השכירות,  בהסכם   המשכיר  כלפי  התחייבה   בת  החברה

  שכירות  הסכם  על  המשכיר  עם  ותחתום  בנעליו  תיכנס  אז  ,השכירות(  הסכם  בהוראות  יעמוד  לא  )או

  ולמשווק   ,2022  באוגוסט  1  מיום  החל  שנים  3  של  לתקופה  הינו   השכירות  ם הסכ  זהים.  בתנאים

 נוספות.  שנים 3 בת  לתקופה להאריכו  אופציה מוקנית

  שבקרותם  מסוימים  אירועים  השיווק  בהסכם  נקבעו  כאשר  שנים,  5  בת  לתקופה  הינו  השיווק  הסכם

  הסכם  את   לבטל  זכאי  יהיה  צד  כל  בנוסף,  מיידי.  באופן   השיווק   הסכם  את   לבטל  צד  כל   זכאי   יהיה 

 השני.  לצד חודשים 3 בת בכתב בהודעה סיבה מכל השיווק

  וכי  הדגמה,  נסיעות   לצורך   הדגמה   רכבי  בת  מהחברה   ירכוש   המשווק   כי   נקבע   השיווק  בהסכם

  פוליסת  לעריכת  בכפוף  התצוגה,   באולם  הצגתם  לצורך   רכב   כלי  מלאי  ווק למש   תשאיל  בת   החברה

 שנקבעו. אחרים מסחריים ועניינים המשווק   ידי- על  ביטוח

  למחירון  בהתאם  יתומחרו  הקצה  ללקוחות  המשווק  ידי  על  שימכרו  הרכב  כלי  ,השיווק  הסכם  פי-על

  בעמלה המשווק את תזכה ווקהמש ידי-על  רכב כלי של מכירה כל כאשר בת, החברה ידי על הנקבע

   .השיווק בהסכם שנקבע מסוים בשיעור

 
 .בה המשרה מנושאי  למי או  לחברה קשור  שאינו 1
 . מורשים משווקים  באמצעות או   שלישיים צדדים  עם משותפות  חברות  באמצעות בעצמה, 2
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  לעמוד  יהיה   המשווק  על  שנקבעה,  מסוימת  תקופה  לאחר  לפיהם  מכירה,  יעדי   נקבעו  השיווק  בהסכם

  מסוימת  תקופה  במהלך  רכב,  כלי  של  מסוימת  כמות  לפחות  למכור  וכן   מסוים,  מכירות  בהיקף

 . השיווק  הסכם את  לבטל  זכות בת לחברה  תקנה עו,שנקב  המכירה  ביעדי עמידה אי שנקבעה.

  כנדרש   זה  בעניין  ותעדכן  נוספים,  סניפים  שני  לפתיחת  מתקדם  ומתן  משא   מנהלת  החברה  בנוסף,

 דין.  פי -על

  מחייב)ים(,  הסכם)מים( על לחתימה יבשיל לעיל המתואר ומתן שהמשא וודאות כל אין כי יובהר

 ומתן  משא  אודות המידע  ולפיכך  עליהם  שליטה  אין  ברהשלח  שלישיים  בצדדים  היתר,  בין  ותלוי,

 . 1968- התשכ״ח ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע מהווה כאמור

 

 , רב בכבוד          

 מ " בע מוטורס אוטומקס           
 

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