
 

                                                                                              

עם זוג מיאת הברוב מוחלט אסיפת בעלי המיות של סומוטו אישרה 

חלוקת דיבידד  הפחתת הון לצורך , כמו כן בית המשפט אישרוסטרומו

  בעין של פעילותה הוכחית של סומוטו

  ציבוריות חברות שתי יתהוו התהליך בסיום

 

במרץ  21-החברה שהתקיימה ביום האסיפת בעלי המיות של  מודיעה כי ,סומוטו ,2021 במרץ 22, תל אביב

בית המשפט אישר  מעדכת החברה כי . בוסףאת המיזוג עם וסטרומו 99%-למעלה מ אישרה ברוב של, 2021

   ת דיבידד בעין של פעילותה הקיימת של החברה.חלוקהפחתת הון לצורך ביצוע 

, יתרות המזומים Voice-וה Audio-העברת הפעילות הקיימת של החברה, הכוללת את פעילות ה התהליך כולל

 אשרלחברה בת בבעלות מלאה של החברה בחברה והתמורה המותית בגין מכירת מגזר הפצת האפליקציות, 

, פי תשקיףלמסחר בבורסה על ותרשמה ערב השלמת עסקת וסטרומו,  סומוטומיותיה תחולקה לבעלי מיות 

  . ובכפוף להתקיימות תאים מתלים וספים

או שמחים מאוד על אישור האסיפה מסרו כי: "ואסי יצחיאק, מכ"ל סומוטו  , יו"ר סומוטואברמוביץ ישוק

או משוכעים שמדובר . הסולל את הדרך להשלמת המיזוג אישור שהתקבל מבית המשפטכן על הברוב מוחלט ו

 .לבעלי המיות של החברה״ת הערך במהלך וסף להצפ

מהטמעת טכולוגית  ובעת בין היתר , אשרהפעילות הקיימת של סומוטו, ובמיוחד פעילות האודיו זוכה לצמיחה

במספר גובר והולך של אתרים ברחבי העולם ובשפות שוות וכן על רקע שיתוף הפעולה עם אמזון וגוגל,  החברה

ומאפשר עריכתו והתאמתו להפצה  ודיו שמייצרת טרייטישעושה שימוש בתוכן א Octopusוהשקת מוצר 

ואחרות והכל תוך שימוש במערכת יהול התוכן  Amazon Alexa ,Apple News ,Spotifyבפלטפורמות כגון 

  יוכל להציף ערך משמעותי לבעלי המיות. ורישום למסחר של פעילות זה .של החברה

. פתרון אגירת ממיזוג פעילות וסטרומו לתוך סומוטו צר גםייוושל סומוטו וסף לבעלי המיות משמעותי ערך  

יתרוות יוצאי דופן ביחס לפתרוות אחרים מאחר והוא לא מסוכן, לא מזהם ולא  תהארגיה של וסטרומו כולל

  רות.מצריך כריית מתכות יק

ה לבייים מסחריים , עוסקת בפיתוח, התקה ותפעול של מערכות אגירת ארגי2017, שהוקמה בשת וסטרומו

היכן  ,תעשיה וצרכים וספים של מיזוג אוויר מסחרימבי חוות שרתים), ו(כגון משרדים, קיוים, בתי חולים 

. מערכת וסטרומו מבוססת על תאי בחסרוות מהותיים , להערכתה,שפתרוות אגירת ארגיה הקיימים לוקים

המכילים מים ומאפשרים המרה ואגירה של ארגיה חשמלית לארגית קור באופן  ,IceBrick ארגיה ייחודיים

שים, הדגמה מסחרית בישראל ולאור  - 4קי, בטוח וללא כל השלכה שלילית על הסביבה. לאחר פיתוח שארך כ

והקמת מערכות מסחריות וספות בישראל של מוצריה תחילת המסחור בהבשלת הטכולוגיה, וסטרומו מצאת 



 

                                                                                              

 2019אגירת ארגיה (לרשת החשמל) עמד בשת  של מערכותהעולמי מחזור המכירות השתי וקליפוריה השה. 

 LUXחברת המחקר תוי פי -(על 2035מיליארד דולר עד  111-כל לצמוח, וצפוי רמיליארד דול 9.1-על כ

  ).1המתמחה בתחום

  

/או ו תושלם/או ו תתממש בעין דיבידד חלוקת כי וודאות ואין, תושלם וסטרומו עם העסקה כי וודאות אין כי, יובהר

מידע צופה פי עתיד,  םהמידע, התחזית והערכות לעיל הי וכי, בעין דיבידד חלוקת תשקיף תשלים הבת החברה כי

, או להתממש באופן שוה םאו חלק םשלא להתממש, כול עשויים והים 1986-חכהגדרתו בחוק יירות ערך התשכ"

שהוערך, כתוצאה מגורמים שוים, אשר אים בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הזכרים מכפי 

), 2021-01-034533(מס' אסמכתא:  2021במרץ  15אשר פורסם ביום  2020לפרק א' לדוח התקופתי לשת  47בסעיף 

אף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שיוי הכלל על דרך ההפיה, ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ו

  מהותי באמור לעיל.

 

                                                           
1 -https://www.luxresearchinc.com/hubfs/Lux%20Research%20

%20press.pdf-%20Global%20Energy%20Storage%20Market%20Forecast%202019%20  


