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   שילוב מערכת האנרגיה של החברה בריקשה חשמלית ל חתימה על הסכם שיתוף פעולה הנדון: 

עם    "(ההסכם )להלן: "  חתמה על הסכם לשיתוף פעולה  2022בפברואר    1  החברה מתכבדת לעדכן כי ביום

כמיזם משותף   אשר הוקמהפינרג'י , חברת בת של (" IOP"להלן: ) IOC Phinergy Private Limitedחברת  

עם "  Indian Oil Corporation Limitedהאנרגיה  ענקית    יחד  ש"(IOCL)להלן:  מ הינה  ,    ת וחבראחת 

בטכנולוגיית  הצדדים יפעלו לשילוב מערכת האנרגיה של החברה העושה שימוש    הגדולות בהודו.אנרגיה  ה

" -אלומיניום )להלן:  אלומיניוםאוויר  )להלן:  אוויר- מערכת  גלגלי  תלת  חשמלי  רכב  של  טיפוס  באב   )"

  "(.הפיילוטבהודו )להלן: "ו בישראל"( ולאחר מכן לביצוע ניסויי שדה ריקשה חשמלית "

בהצלחה  יושלם  והפיילוט  הצדדים,  ככל  הריקשאוויר  -אלומיניוםמערכת    תהתאמל  יפעלו    ות לשוק 

מסחריתלו  חשמליותה יפורט אספקה  לכך  שיידרשו  הפעולות  כאשר  מפורט  ויסוכמו    ו,  הסכם  במסגרת 

 . "(שלב היישום)להלן: " שייחתם לאחר השלמה מוצלחת של הפיילוט 

בשנים האחרונות,    צמח משמעותית  החשמליות בהודוריקשות  הסכם זה מגיע על רקע העובדה כי שוק ה

  עד לכדי יותר בשנים הקרובות   אף בביקוש תמשמעותי עלייה צופות תחזיותה , למיטב ידיעת החברה,כאשר

ריקשות   ב.  2025  בשנת  חשמליותכמיליון  רואה  פליטה  הגוברת   דרישההחברה  פתרונות  ול  מזהמת  לאפס 

 . פיתחהש אוויר -אלומיניום רכתשל מע רחבההזדמנות לפריסה כ  חשמליותאנרגיה חסכוניים עבור ריקשות 

הכוללת מהתוכנית  הצדדים  כחלק  האלומיניום(מחודשת  הטעינה  ה  ישירות,  של  מערכת  של    )החלפת 

  ברשת תחנות הדלק הקיימות של  יסופקו    אוויר שתותקן בריקשה החשמלית בשלב היישום-האלומיניום

IOCL,  בכל רחבי הודוהפרוסות תחנות דלק  30,000-מפעילה כ אשר  . 

הפוך לכלי אטרקטיבי יותר  לריקשה החשמלית  לצפוי לאפשר    IOPהחברה מעריכה כי שיתוף הפעולה עם  

תחליף בעל יתרונות רבים ביחס לריקשות  ולהוות    , כיום בשוק ההודי  קיימותה ביחס לריקשות חשמליות  

 מבוססות מנועי בעירה. 

 

  תתרחשהפיילוט יושלם בהצלחה וכי הצדדים יעברו לשלב היישום, כי    , לרבות כילעילהערכות  ההתחזיות ו

עד לכדי כמיליון ריקשות חשמליות    בביקוש לריקשות חשמליות בהודו  עלייה משמעותית בשנים הקרובות

אוויר שתותקן בריקשה החשמלית  -מערכת האלומיניוםמחודשת של  הטעינה  ה  ישירותכי    ,2025בשנת  

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


 
שיתוף הפעולה   וכי IOCL ברשת תחנות הדלק הקיימות של יסופקו)החלפת האלומיניום(   בשלב היישום

  קיימות ההפוך לכלי אטרקטיבי יותר ביחס לריקשות חשמליות  לריקשה החשמלית  לצפוי לאפשר    IOPעם  

מידע    ןינה  ,נות רבים ביחס לריקשות מבוססות מנועי בעירהתחליף בעל יתרוכיום בשוק ההודי ולהוות  

, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים  1968- צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

לרבות החברה,  בשליטת  בכלל    שאינם  לריקשות  הביקוש  עם  בקשר  החברה  הערכות  כי  יסתבר  אם 

ולריקשה החשמלית בפרט היו שגויות, או שיכולתה של החברה לנצל שוק זה ולתרגמו למכירות תתקל  

דוח  ל  3.27ף  גורמי הסיכון המפורטים בסעיאו התקיימות מי מ  בקשיים בלתי צפויים בשל פעילות מתחרים,

לשנת   החברה  של  ביום    2020התקופתי  דרך  (2021-01-051546)   2021במרס    30שפורסם  על  הנכלל   ,

ולפיכך אין כל ודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל ודאות כי לא יחול שינוי   ,ההפניה

 . מהותי באמור לעיל

 

 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 דוד מאייר, מנכ"ל 
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