
  
  
  

  
  

  

  אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ
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  לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

  לכבוד  
 רשות ניירות ערך 

 
  ושינוי אפשרי בהחזקות בעל עניין  לרישום פטנט סילוק התנגדות הנדון: 

  

(מס' אסמכתא    2020באוגוסט,    30כפי שהתפרסם ביום    ,לדוח החציוני של החברה  1.11בהמשך לאמור בסעיף  

שהוגשה לרשם הפטנטים לבקשת החברה הבת, אוגווינד בע"מ, לרישום    ), בדבר התנגדות2020-01-096642

ואוגווינד("פטנט   בהתאמה"ההתנגדות"- "  כי    ,),  להודיע  מתכבדת  הגיעה  החברה  מגישת    עםאוגווינד 

להסכמה על סילוק ההתנגדות. במסגרת ההסכמה    1)"סוואפ"ע"מ (טכנולוגיות ב   סוואפ  ההתנגדות, חברת

הצדדים,   ההתנגדות  בין  הדדי  תסולק  בקשת  תביעות  ויתור  ומוחלט  תוך  הקשור  סופי  נושא  לכל  ביחס 

  .  סוואפלאוגווינד , וזאת ללא כל תשלום מכל מין וסוג שהוא מצד התנגדותב

יוגב,   ידי מר אור  וכפי שנמסר לחברה על  ומבעלי השליטה בה,  בנוסף,  יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל החברה, 

בסוואפ. בהליך הגישור    בעלי המניותהליך גישור מול  מר יוגב    שלים, הההתנגדות  סילוקהסכמה על  במקביל ל

הגיעו   יוגב  הנ"ל  להסכמות, במסגרתן  מר  בסוואפ  יישלם  ושאר בעלי המניות    סוואפ לבעלי מניות  וגב  מר 

 המגשר כבורר מכריע, וזאת עד לתקרה מוסכמת.  יקבע באופן סופי על ידי  חלקם אשר  מים,סכו

באמצעות    על ידי מר יוגב במזומן, אוישולמו    )שייקבע על ידי המגשר כאמורהסכומים הנ"ל (לרבות החלק  

ומים הנ"ל יועברו לבעלי מניות סוואפ  המוחזקות על ידו, וזאת לפי שיקול דעתו. הסכ  חברהה העברת מניות  

  עד לכשנה ממועד חתימת ההסכמים. 

ככל שהבורר המכריע יפסוק כי מר יוגב נדרש לשלם את הסכום המקסימאלי בהתאם לתקרה שנקבעה בין  

הצדדים כאמור, וככל שייבחר מר יוגב לסלק את התשלום באמצעות העברת מניות החברה אשר בהחזקתו,   

יית החברה הידוע נכון למועד דיווח זה, כמות המניות אותן יעביר מר יוגב לבעלי מניות  בשים לב לשער מנ

של מר יוגב בחברה (המהוות שיעור של    2מסך החזקותיו   5%  - בסוואפ לא צפויה לעלות על שיעור מוערך של כ

    מהון החברה, בדילול מלא).  0.6% -כ

כמו  .  ואוגווינד  החברהמר יוגב ו/או  על כל טענה כנגד  בסוואפ  , ויתרו בעלי המניות  הנ"ל  להסכמות בהתאם  

כן, עם השלמת התחייבויות הצדדים במסגרת ההסכמות הנ"ל לא יוותרו מניות של סוואפ בהחזקתו של מר  

  גב.  יו

  ן. ת לפיה ומחויב  ןואינ  סכמות בין מר יוגב ובעלי מניות סוואפצד לה ןאינואוגווינד החברה יודגש כי 

  
  

 בכבוד רב,  

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

  אבנר שטרן, היועץ המשפטי ומזכיר החברה על ידי: 

 
חברה פרטית, אשר בהתאם למידע שנמסר לחברה על ידי מר אור יוגב, מר יוגב הינו בעל מניות מיעוט בה    הינה  חברת סוואפ   1

  ., עת הודיע על סיום כהונתו2019 יוניוכיהן בעבר כדירקטור בחברה זו עד לחודש  
 . מניות החברה ואופציות הניתנות להמרה למניות החברה 2
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