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חברת ( בנוגע למשא ומתן של 2020-01-069259)אסמכתא:  19.7.2020בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 

עם צד ג' )שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה( "(, חברת בת של החברה, אוגווינדאוגווינד בע"מ )"

בישראל לצד ג' להקמת מערכות אגירה לטובת התייעלות  תבלעדיזכות להפצה  להתקשרות בעסקה למתן

חברה  נחתם הסכם ההפצה עם חברת סופרגז 28.7.2020, החברה מעדכנת כי ביום (AirSmart) אנרגטית

סופרגז היא חברה מובילה בתחום של  .(, בהתאמה"סופרגז"-" והסכם ההפצה"בע"מ ) ישראלית להפצת גז

 ון בייזום, הקמה ותפעול של פרויקט אנרגיה מורכבים. שיווק והפצה של גפ"מ ובעלת ניסי

, סופרגז תשלם לאוגווינד דמי זיכיון שנתיים, תבצע פרויקטים והתקנות עבור הסכם ההפצהבמסגרת 

חדשים בישראל או לקוחות פוטנציאליים של אוגווינד בישראל שטרם נחתם עימם הסכם לרכישת  לקוחות

שירותים נלווים וציוד רלוונטי  אגווינד את מיכלי האגירה,מותרכוש  מערכת האגירה בישראל או שימוש בה

ם לרכישת מערכת האגירה מיהסכ עימה מולגביהם נחתפרויקטים אשר ה אתלבצע תמשיך אוגווינד  .נוסף

 .בהסכם ההפצה בטרם ההתקשרות או שימוש בה

שנים כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות מכל  10שנים, כאשר לאחר  20לתקופה של  הסכם ההפצה הינו

סיבה שהיא. נקבעו אבני דרך לעמידה במספר מינימאלי של פרויקטים לרכישת מערכת האגירה או שימוש 

 בה, כאשר אי עמידה בהם מקנה לאוגווינד את הזכות לבטל את הסכם ההפצה.

, כאשר החברה ממשיכה 1טרטגיה של החברה להפוך לחברה גלובליתהסכם ההפצה הינו חלק ממימוש האס

עם מפיצים ברחבי העולם ולממש  במתכונת דומההסכמי זכיינות על חתום נסות להגיע להסכמות ולל לפעול

 .נוספותמדינות ל  AirSmart -מערכת ה שלאת האסטרטגיה שלה לחדירה מהירה 

כתלות  ליוני שקלים בודדים בשנהישל מ רווח תפעולילה ניב לה הסכם ההפצה עשוי ,להערכת החברה

יודגש כי הסכם ההפצה מתייחס להפצת המוצר  .מספר המיכלים שיירכשו ע"י סופרגז עבור לקוחותיהב

AirSmart בשם  ה)הידוע באמצעות המרת אויר דחוס לאנרגיה בלבד, ולא מתייחס למוצר אגירת אנרגיה

  .2אותו מפתחת החברה (AirBatteryהמסחרי 
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התקשרויות בהסכמי הפצה או זיכיון עם מפיצים הרווח התפעולי החזוי, לרבות  המידע האמור בדוח זה

( יסתיים AirBatteryשל מערכת אגירת האנרגיה )הידועה בשם המסחרי בחו"ל במתכונת דומה או שפיתוחה 

אשר אין ודאות כי יתממש,  ,1968-ערך, התשכ"חהינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות , בהצלחה

ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת 

הצלחת לעמוד בהיקפי הרכישה המינימאליים,  סופרגז החברה להשפיע עליהם מוגבלת, ובכלל זה הצלחת

רה להשלים את פיתוח מערכת אגירת האנרגיה בהצלחה, החברה להתקשר עם מפיצים בחו"ל, הצלחת החב

 3.29השפעות נגיף הקורונה, ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף , שינוי בתנאי השוק

 .בחלק א' לדוח התקופתי

 בכבוד רב,          

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

 נחתם ע"י: תמיר ווימן, סמנכ"ל כספים.
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