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1202  בספטמבר 5  
  לכבוד         לכבוד 

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ      רשות ניירות ערך

     

   מחברת ישקר AirSmart-הזמנה נוספת של מוצר ההנדון: 

אוגווינד בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה  חברת  התקשרה    2021בספטמבר    2בתאריך  לעדכן כי  החברה מתכבדת  

החברה בהתאמה:"   ,של  (להלן,  בע"מ  ישקר  חברה  ואוגווינדעם  מוצר")  ישקר "-"    AirSmart-ה  ילהתקנת 

, וזאת בהמשך  בתפןשמיליון ש"ח במפעל ישקר    1.6-של כ כספי  למטרות התייעלות אנרגטית בהיקף  נוספים  

  .  2020  בסוף שנתמיליון ש"ח, שבוצעה  2.5-בהיקף כספי של כ בישקר, להתקנה מוצלחת של מוצר זה 

),  CapExבמודל מכירה קפיטלי (   AirSmart-ה  יאת מוצרלישקר  , תספק אוגווינד  ההתקשרות הנ"לבמסגרת  

מכלי אגירה במפעל.    ,אשר יכללו מספר  הינו במהלך  שיותקנו בשני אתרים  החודשים  מועד ההתקנה הצפוי 

  . הקרובים

ח הינה  גלובאלית  ישקר  הגדולות  ברה  החברות  קבוצות  משלוש  אחת  על  נמנית  היא  בישראל.  שמרכזה 

וידועה כמובילה ומחויבת לחדשנות    ,והמצליחות בעולם בתחום ייצור כלים ופתרונות מתקדמים לעיבוד שבבי

חדשים.   ומוצרים  טכנולוגיות  פיתוח  משמעותית  של  אמון  הבעת  מהווה  מישקר  הנוספת  ההזמנה  קבלת 

להתייעלות אנרגטית של    באופן המביאלשיפור נצילות מערכות דיחוס האויר    AirSmart-לותיו של  מוצר הביכו

  , כמו גם להפחתת העלויות התפעוליות הנלוות. כות אלומער

להוביל לקבלת    הבמסגרת ההזמנה הנוספת עשוי  AirSmart-המוצרי  המוצלחת של    םהתקנתשהחברה מעריכה  

הן בישראל    ,כמו גם במפעלים נוספים בתעשיות דומות  ,הזמנות נוספות להתקנת מוצרי החברה במפעלי ישקר

  והן בחו"ל.  

בנוגע   כי המידע  מוצרי  מובהר  והתקנת  הזמנות  AirSmart-הלאספקה  קבלת  וכן  מועד ההתקנה  לרבות   ,

"מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות  , הינם  או ממפעלים אחרים כאמור/ונוספות מישקר  

ה1968-תשכ"חערך,   הערכות  ,  על  מועד החברה  מבוסס  אשר  עתידיים  ואירועים  התפתחויות  בדבר 

או   ןשלא להתממש, כול  ותהערכות אלו עשויהחברה.  התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של  

שיתוף פעולה   , או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהםןחלק

ו/או גורמים נוספים אשר  שינויים בעלויות  שינויים בסביבה העסקית ו/או  , וכן  מצד ישקר בביצוע ההתקנה 

ת התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח  החברה, לרבואינם בשליטת 

  ).2021-01-051843(מס' אסמכתא:   2021 במרץ 31, אשר פורסם בתאריך  2020התקופתי של החברה לשנת  

 
  
  

 בכבוד רב,

 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

  

  ומזכיר חברה ראשי  אבנר שטרן, יועץ משפטי על ידי: 
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