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 רכשה מערכת גיבוי של החברה  בזקהנדון: 

קבוצת    ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  בזק  2021ביולי    18החברה מתכבדת להודיע כי ביום  

"( רכשה מהחברה מערכת גיבוי אנרגיה העושה שימוש  בזק )להלן: "  , התקשורת הגדולה בישראל

תקשורת קווית  המספקים    החברה לשימוש באחד מאתריהשפיתחה  אוויר  -בטכנולוגיית אלומיניום

 . ואינטרנט מהיר

מפתרון  האתר יהנה    , ובכךהפרעות אספקה ברשתבשעת  לאתר בזק  חשמל  תספק  מערכת הגיבוי  

אנרגיה   הזמן  ,  הנקי של  לאורך  מרחוק.עמידה  וניטור  ניהול  של  מתקדמות  יכולות  החברה    ועם 

עמידות והיציבות  חיזוק ה מאמץ של בזק לל תרום יכולה לר  יאוו-טכנולוגיית אלומיניוםמעריכה כי  

רשת   החשמלהתקשורת  של  אספקת  של  יציבות  אי  זאתמול  בהשוואה  בעלויות    חיסכוןתוך    , 

 הקיימים. לפתרונות  

  בתקשורת   הפתרונות ללקוחותמרחיבה החברה את    ,תקשורת סלולרייםבנוסף למערכות לאתרי  

  קוויים ורת  תקש  מאוד משמעותי של אתרי  שוק  פלחלחברה    תעל ידי בזק פותח  הרכישה .תקוויה

עדר  ישלהם וה הקריטית  חשיבות  הלאור  חשמל  ת של גיבוי  ו, שמתאפיינים בדרישות מחמיר בעולם

מערכת הגיבוי שפיתחה    של  יתרונותהאחד  .  (בתקשורת סלולרית  םשקייבין האתרים )כפי    כפילות

, יתרון הנותן מענה על  בעלות נמוכה )עד עשרות שעות( ארוך לזמן גיבוי לספק  הינו היכולת  החברה 

 הצורך של אתרי תקשורת קויים בגיבוי למספר רב של שעות.

להזמין    בזק, עשויה  בזקלהערכת החברה, ככל שביצועיה של מערכת הגיבוי יעמדו בציפיותיה של  

נוספות,   גיבוי  לפיילוט המוצלח שביצעה  בעתיד מערכות    סלקוםחברת  בעבר עם  החברה  בדומה 

 .1ושבהמשך הבשיל לכדי הסכם התקשרות למכירת מערכות גיבוי  ישראל בע"מ

 

 

 בזקוהתחזיות לעיל, לרבות לעניין הערכותיה של החברה בקשר עם האפשרות כי    המידע  כי  יובהר

פני עתיד,   צופה  בגדר מידע  נוספות, הינם  גיבוי    בחוק  כהגדרתועשויה להזמין בעתיד מערכות 

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

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

)להלן: "הדוח התקופתי"(, הנכלל    (2021-01-051546)  2021במרס    30שפורסם ביום    2021לשנת  

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

 
 לדוח התקופתי, הנכלל על דרך ההפניה. 3.21.1כמפורט בסעיף  1
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 . לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל

 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 דוד מאייר, מנכ"ל 
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