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 בע"מעבור חברת ישקר  AirSmartהנדון: התקשרות בהסכם לאספקת מערכת אגירה למטרת התייעלות אנרגטית 

"(, חברת בת של החברה, אוגווינדחברת אוגווינד בע"מ )" קיבלה, 2020 יוניב 15החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

 ישקר בע"מחברת מ 1("AirSmart"לטובת התייעלות אנרגטית ) של הקבוצה אגירההלאספקת מערכת  הזמנה

, והינה ולה מספר מפעלים חברה גלובאלית שמרכזה בישראלהינה  ישקרחברת . בתפן שבגליל ה( עבור מפעלישקר"")

   מהחברות הגדולות והמצליחות בעולם בתחום ייצור ושיווק כלים ופתרונות מתקדמים לעיבוד שבבי.אחת 

מכלי אגירה לצורך שיפור וייעול מערכת מספר במסגרת ההתקשרות תתקין אוגווינד מערכת אגירה הכוללת 

הוא מהווה את ו ש"ח מיליוני 2.5-בהיקף של כעסקה הינו . היקף ההמדחסים של הלקוח, במודל מכירה קפיטלית

, הן במונחי הכנסה כספית פוטנציאלית והן בהיבט עד כה ביותר עם לקוח בודד אותו ביצעה החברה ההגדול ההזמנה

, 2020 יה של שנתישנהמחצית במהלך ה הינוהצפוי  התקנת המערכתמועד  .במסגרתו נויותקהאגירה אשר  מכליהיקף 

 לאילוצי נגיף הקורונה.בכפוף 

זה עשוי להוביל  תקנה והטמעת מערכת האגירה במסגרת התקשרותכי ביצוע מוצלח של המעריכה החברה 

בתעשיות דומות הן בישראל והן מחוץ מפעלים נוספים החברה ובין וישקר ו/או להתקשרויות נוספות בין החברה 

 לישראל. 

או הזמנות מלקוחות  מישקרלגבי אספקת מערכת האגירה, מועד התקנתה, קבלת הזמנות המשך  החברה תחזיות

, החברהאחרים מבוססים על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה וכן על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של 

כפי שהם ידועים לה כיום. אין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח את אספקת מערכת האגירה, קבלת 

ות אחרים והאמור הינו בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע או הזמנות מלקוח מישקרהזמנות המשך 

בדבר התפתחויות ואירועים  החברהצופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות 

. הערכות אלה עשויות שלא החברהעתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 

, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם החברהממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי להת

השפעות נגיף הקורונה ו/או שינויים בסביבה העסקת ו/או שינויים בפעילות מערכת האגירה ו/או שינויים בעלויות 

  .הקבוצה, אשר אינם בשליטת 2019החברה לשנת  בדוח התקופתי של 3.29ו/או גורמי סיכון נוספים המפורטים בסעיף 

 

 בכבוד רב,          

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

 נחתם ע"י: תמיר ווימן, סמנכ"ל כספים.

                                                           
פרק א', , 30.4.2020שפורסם ביום  2019התקופתי של החברה לשנת את הדו"ח  ורא, AirSmartלפרטים נוספים אודות מערכת  1
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