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 ג.א.נ.,

 חברת תקשורת מובילה מאיטליה  אריקסון עבורערכות גיבוי על ידי  מ 10של   כמויות רכשאישור הנדון: 

על דרך ההפניה, בדבר השלמה  2021-01-151845)  2021באוקטובר    6מיום    מיידי  לדיווח בהמשך   (, הנכלל 

של   "   פיילוט מוצלחת  )להלן:  באיטליה  מובילה  תקשורת  חברת  התקשורתעם  שיתוף    "(חברת  במסגרת 

חברת   עם  "  Ericsson Telecomunicazioni S.p.Aהפעולה  למו"מ "(  אריקסון)להלן:  החברה  1ומעבר   ,

אריק כי  לעדכן  החליטה   בפניה  אישרהסון  מתכבדת  הלקוח  כי  עבור  התקשורת   שלה  לרכוש    10  ))חברת 

וזאת על אף שטרם   "(,המערכותאוויר )להלן: "-גיבוי נוספות המבוססות על טכנולוגיית אלומיניום  מערכות

 .  להסכם מסגרת מסחרי גלובליהושלם תהליך המו"מ 

גיבוי  בדרום איטליה  באתרי חברת התקשורתיותקנו    המערכות להם שירותי  מתקדמים,    אנרגיה  ויספקו 

החל  רת  ולהיות מותקנות באתרי חברת התקש. המערכות צפויות  מזהמיםללא פליטת  ,  למשכי זמן ארוכים

 .  2023שנת של רבעון השני סוף הועד ל 2022שנת  של רבעון הרביעי המ

החברה והטכנולוגיה שעומדת מאחוריהן, עומדות בציפיות  מוכיח כי מערכות הגיבוי של  צעד זה של אריקסון  

  מסחריות  והתקנות   פיילוט  תהליך הרכשה הכולל ביצוע  . בינלאומית מובילה  ובצרכים של חברת תקשורת

 . םגלובליישפינרג'י מתכוונת להמשיך בשווקים   חדשה טכנולוגיה ה שלחדירהינו תהליך ה לקוח אותו  לאצ

 

המערכות צפויות להיות מותקנות באתרי חברת התקשרות במהלך    , לרבות כילעילהתחזיות וההערכות  

ן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ינה,  2023ועד לרבעון השני של שנת    2022הרבעון הרביעי של שנת  

  , אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות1968-ניירות ערך, התשכ"ח 

גורמי  או התקיימות מי מ ,ים מטעמה של חברת התקשורת או אריקסון, עיכובים לא צפויים בשילוחעיכוב

בסעי המפורטים  לשנת  ל  3.27ף  הסיכון  החברה  של  התקופתי  ביום    2021דוח    2022במרס    29שפורסם 

ולפיכך אין כל ודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש   ,(, הנכלל על דרך ההפניה2022-01-037366)

 .אין כל ודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל

 

 
01-2022-) 2022במרס  29שפורסם ביום   2021לדוח התקופתי של החברה לשנת  3.11.2.1 -ו 3.22.7לפרטים נוספים ראו סעיפים  1

 (, הנכללים על דרך ההפניה.037366
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 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 דוד מאייר, מנכ"ל 
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