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לכבוד
רשות יירות ערך

לכבוד
הבורסה ל יירות ערך בת"א בע"מ

ה דון :דוח מיידי  -בית חולים סורוקה חתם הסכם עם החברה לרכישת מערכת אגירת א רגיה
בהמשך לדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ) 21.12.2021אסמכתא מס' ,(2021-01-182796 :במסגרתו הודיעה כי
זכתה בקול קורא של משרד הא רגיה להשתתפות במימון בסך של כ 700 -אלפי ש"ח להתק ת מערכת אגירת א רגיה
בבית החולים סורוקה בבאר-שבע )"סורוקה"( ,מתכבדת החברה להודיעה כי ביום  19.6.2022חתמה על הסכם עם
סורוקה לביצוע הפרויקט )"ההסכם"( ,במסגרתו תמכור את המערכת כאמור לסורוקה ותתקין אותה.
במסגרת ההסכם ,תמכור החברה לסורוקה ותתקין בחצריה מערכת אגירה של החברה בגודל של כ 1,200 -קילו-
ואט שעה ) 1,000טון קירור שעה( )"המערכת"( .החברה תקבל עבור מכירת והתק ת המערכת סך של  1.5מיליון
ש"ח ,מהם כ 700 -אלף ש"ח ממשרד הא רגיה וכ 800 -אלפי ש"ח מסורוקה ,כאשר מחצית מסכום זה ישולם לחברה
בתוך  90ימים ממועד חתימת ההסכם והיתרה עתידה להיות משולמת לחברה בהתאם לאב י דרך ש קבעו בהסכם.
השלמת התק ת המערכת צפויה להסתיים הש ה.
ההסכם כולל תשלום ש תי עבור אחזקה ושירות החל מתום תקופת האחריות לאורך  20ש ות הפעלת המערכת.
כמו כן ,הע יקה החברה אחריות מוצר עבור המערכת למשך  24חודשים ממועד המסירה )"תקופת האחריות"(,
כאשר בתום תקופת האחריות ,תיקון פגמים ו/או תקלות במערכת יתבצע כ גד הסכם שירות ואחזקה.
יצוין כי הפרויקט ,על אף שאי ו רווחי לחברה ,הי ו בעל משמעות שיווקית רבה בזכות הכ יסה לתחום בתי החולים,
שהוא תחום שירותים חיו יים ,בו מערכות המיזוג הן קריטיות והחברה מזהה כשוק בעל פוט ציאל גבוה.
האמור לעיל בכל ה וגע למועד השלמת עבודות התק ת המערכת והשלמת הפרויקט ,הוא "מידע צופה פ י עתיד",
כמשמעותו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר מבוסס על מידע המצוי בידי החברה כון למועד זה.
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