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 ג.א.נ.,

 במסגרת הסכם לשיתוף פעולה עם אריקסון עם חברת תקשורת מובילה באיטליהפיילוט הנדון: 

-2021)  2021במרס    30שפורסם ביום    2021לדוח התקופתי של החברה לשנת    3.22.7יף  בהמשך לאמור בסע

 Ericssonבדבר הסכם לשיתוף פעולה עם    הנכלל על דרך ההפניה,  "(,הדוח התקופתי)להלן: "  (01-051546

Telecomunicazioni S.p.A   " :( ופיילוט ראשון של מערכות גיבוי אנרגיה לאתרי  אריקסון)להלן ולעיל"

" )להלן:  מתכבדת  "(,  הפיילוטטלקום שמייצרת החברה ושתוכנן עבור חברת תקשורת מובילה באיטליה 

- וכי הוא צפוי לארוך כ  2021הפיילוט צפוי להתחיל במהלך השבוע האחרון של חודש יוני  לעדכן כי  החברה  

 חודשים. 3

והתקשורת המידע  טכנולוגיות  מספקיות  אחת  הינה  אריקסון  החברה,  ידיעת  בעולם    למיטב  הגדולות 

רחב   למגוון  מתקדמים  טכנולוגיה  ושירותי  ציוד  טלקום.ומספקת  לקוחות  ההסכם  של  עם    במסגרת 

הצדדים  אריקסון לשתף,  בקרב   צפויים  החברה  של  הגיבוי  מערכות  של  פיילוט  פריסות  לקידום    פעולה 

  במסגרת שיתוף הפעולה   מתהפיילוט באיטליה הינו הראשון שאריקסון מקד  לקוחות הטלקום של אריקסון.

 . כאמור

עם חברות בינלאומיות  פיילוטים נוספים  כן הדגמות וה והפיילוט המתואר בדיווח זבראייתה של החברה,  

יעדים  וזאת בהתאם ל  ,לקידום מכירות מערכות הגיבוי שלה  ראשוןשלב  הינם    ,1החברה ותבצע    שמבצעת

של  העסקית  החברה  2הוהאסטרטגיה  כי  .  סלקום  סבורה  עם  בעבר  שביצעה  המוצלח  לפיילוט  בדומה 

לקדם  , כך הפיילוטים הנוכחיים צפויים  3התקשרות למכירת מערכות גיבוי ושבהמשך הבשיל לכדי הסכם  

   .המסחריים ה את החברה בתהליכי

 

פעולה   כי הצדדים צפויים לשתף  ,מועד תחילת הפיילוטלעניין  והתחזיות לעיל, לרבות    המידע  כי  יובהר

לקוחות   בקרב  החברה  של  הגיבוי  מערכות  של  פיילוט  פריסות  אריקסוןלקידום  של  וכי    הטלקום 

הינם בגדר מידע צופה פני עתיד,    ,לקדם את החברה בתהליכיה המסחרייםהנוכחיים צפויים  הפיילוטים  

  בין ,  תלויה  התממשותו  ואשר,  יתממש  כי  וודאות  אין  אשר,  1968-ח"התשכ  ,ערך  ניירות   בחוק  כהגדרתו

דוח התקופתי,  ל  3.27גורמי הסיכון המפורטים בסעיף    לרבות,  החברה  שאינם בשליטת  בגורמים,  היתר

ולפיכך אין כל ודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל ודאות כי לא    הנכלל על דרך ההפניה,

 .יחול שינוי מהותי באמור לעיל

 
 (, הנכללים על דרך ההפניה. 072651-01-2021) 2021באפריל  28 -( ו082458-01-2021) 2021במאי  11ראו דיווחים מיידיים מהימים  1
 לדוח התקופתי והנכלל על דרך ההפניה.  3.24כמפורט בסעיף  2
 לדוח התקופתי, הנכלל על דרך ההפניה. 3.21.1כמפורט בסעיף  3
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 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 דוד מאייר, מנכ"ל 
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