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במסגרת הסכם לשיתוף פעולה   עם חברת תקשורת מובילה באיטליהפיילוט השלמה מוצלחת של  הנדון: 

 )בהמשך לדיווחים קודמים של החברה(  עם אריקסון

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

01-051546)  "   5  -( ו2021-01-101007)  2021ביוני    15חים מיידיים מהימים  ודיוו  "(הדוח התקופתי)להלן: 

ההפניה,  יםהנכלל  ,(2021-01-111786)  2021ביולי   דרך  עם    על  פעולה  לשיתוף  הסכם   Ericssonבדבר 

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

שמייצרת   "טלקום  )להלן:  באיטליה  מובילה  תקשורת  חברת  עבור  ושתוכנן    חברת " -ו  "הפיילוטהחברה 

 . הפיילוט הושלם בהצלחההשלב השני והאחרון של לעדכן כי  החברה  מתכבדת  ,(", בהתאמההתקשורת

מערכת הגיבוי שמייצרת החברה הותקנה באתר תקשורת פעיל בדרום איטליה. מערכת    ,במסגרת הפיילוט

הגיבוי סיפקה גיבוי לאתר לאורך שלושה חודשים, כולל בטמפרטורות קיצון שנרשמו במהלך הקיץ האחרון.  

  17-כלאורך הפיילוט התרחשו מספר הפסקות חשמל, כולל הפסקת חשמל אחת ארוכה באורך של יותר  

החשמל,  שעות הפסקות  בכל  לאתר  מלא  גיבוי  סיפקה  חברת  והמערכת  הפיילוט,  תקופת  כל  לאורך   .

התקשורת שבבעלותה האתר שבו בוצע הפיילוט, יכלה להתחבר למערכת הניטור ושליטה מרחוק ולפקח  

 מצב הגיבוי באתר. אחר 

בת אף  מענה  לספק  יכולת  החברה  של  הגיבוי  שלמערכת  מוכיח  הפיילוט  כי  בדיעה  קשים,  החברה  נאים 

 ארוכים וקיצוניים. 

אריקסון וחברת התקשורת לטובת    ,מסחרי בין החברהמשא ומתן  ל  החהפיילוט,  לאור סיומו המוצלח של  

 הצטיידות של חברת התקשורת במערכות גיבוי של פינרג'י.

 

הפיילוט הצלחת  של החברה,  ל  בראייתה  ומתןוהמעבר  בשיתוף    אבן  יםמהוו  המסחרי  משא  דרך חשובה 

ולה של החברה עם אריקסון אשר עשויה להוביל לפרויקטים דומים עם לקוחות אחרים של אריקסון.  הפע

החברה,   של  בראייתה  כן,  חברות  כמו  עם  נוספים  ופיילוטים  הדגמות  וכן  זה  בדיווח  המתואר  הפיילוט 

החברה   בינלאומיות שמבצעת  הגיבוי    1נוספות  מערכות  מכירות  לקידום  ראשון  שלב  וזאת  הינם  שלה, 

  .2שלה  והאסטרטגיה העסקית בהתאם ליעדים

 

כי הצלחת הפיילוט עשוייה להוביל לפרויקטים דומים עם לקוחות והתחזיות לעיל, לרבות    המידע  כי  יובהר

 וודאות   אין   אשר ,  1968-ח" התשכ  ,ערך  ניירות   בחוק  כהגדרתוהינם בגדר מידע צופה פני עתיד,    ,אחרים

 
באוגוסט    10  -ו  (082458-01-2021)  2021במאי    11  (,072651-01-2021)  2021באפריל    28  ראו דיווחים מיידיים מהימיםלדוגמה,    1

 .הנכללים על דרך ההפניה, (2021-01-129717) 2021
 ההפניה. לדוח התקופתי, הנכלל על דרך  3.24כמפורט בסעיף  2

http://www.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/


 
גורמי הסיכון   לרבות,  החברה  שאינם בשליטת  בגורמים,  היתר  בין,  תלויה  התממשותו  ואשר,  יתממש  כי

ולפיכך אין כל ודאות כי האמור לעיל    דוח התקופתי, הנכלל על דרך ההפניה,ל  3.27המפורטים בסעיף  

 . יתממש ואף אם יתממש אין כל ודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל

   

 

 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 דוד מאייר, מנכ"ל 
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