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 פעילות המיזם המשותף של החברה בסיןעדכון בקשר עם הנדון: 

 החברה מתכבדת לדווח כדלקמן:

"(, התקבל  המיזם בסין )להלן: "  1מיזם המשותף של החברה בסין בעקבות חילופי הנהלה שבוצעו ב

מכתב התראה מטעם המיזם בסין, במסגרתו הועלו טענות שונות, בין היתר    2021ביולי    28ביום  

וכן הועלתה דרישה להשבת  אשר הוענקה במסגרת הסכם רישיון בין הצדדים,  טכנולוגיה  הבדבר  

 המיזם בסין במסגרת הסכם הרישיון.  על ידי  חברה שולמו ל התמלוגים ש

טכנולוגיית החברה נבחנה ונמצאה מתאימה, בין היתר בידי  החברה דוחה מכל וכל טענות אלה.  

 חברות בינלאומיות מהגדולות בעולם.  

החברה אינה רואה בפעילות המיזם בסין כפעילות מהותית עבור החברה, בין היתר לנוכח כוונתה  

 להתמקד בשנים הקרובות בשוק האירופאי, בשוק ההודי ובשוק האמריקאי.   

לנתונים החברה  בהתאם  של  המאוחדים  הכספיים  יתרת  2020בדצמבר    31ליום    מהדוחות   ,

ההכ יתרת  בניכוי  בסין  במיזם  שהתקבלוההשקעה  התמלוגים  בגין  הנדחית  החברה -על   נסה    ידי 

. לאור כל המתואר  ₪ נטומיליון    8  -המיוחסת לאותה השקעה )חלק החברה( מסתכמת לסך של כ

 מיליון ₪. 8את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך עד לגובה של החברה    תבחןלעיל, 

 

, הינו בגדר  ובצורך ברישום ירידת ערך  בדבר שווקי היעד של החברהלעיל, לרבות    המידע   כי  יובהר

,  יתממש  כי  וודאות   אין  אשר,  1968-ח"התשכ  ,ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתומידע צופה פני עתיד,  

ולפיכך אין כל ודאות כי    ,החברה  שאינם בשליטת  בגורמים,  היתר  בין,  תלויה  התממשותו  ואשר

 .ינוי מהותי באמור לעילהאמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל ודאות כי לא יחול ש

 

 בברכה,

 

2021-)מס' אסמכתא:  2020בדצמבר  31לדוח התקופתי של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  3.22.2כאמור בסעיף  1

01-051546" )להלן:  ההפניה  דרך  על  המובא  התקופתי(  הרישיון( "(,  הדוח  וכמעניקת  מיעוט  זכויות  )כבעלת    החברה 

 Yunnanהקימה מיזם משותף בסין  עם חברות יונאן אלומיניום ושנגחאי זוויונג, אשר במסגרתו הוקמה בסין חברת  

Phinergy Chuang Neng Metal-Air Battery Co Ltd.  בסעיף כאמור  כן,  כמו  לדוח התקופתי, התקשרה    3.22.3. 

רישיון להשתמש בתוך סין בטכנולוגיות    מיזם בסיןסין במסגרתו העניקה החברה להמיזם בון עם  החברה בהסכם רישי

 ."(הסכם הרישיון)לעיל ולהלן: "  אותן היא פיתחה 
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 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 דוד מאייר, מנכ"ל 
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