
 
 

 ,בעלי מניות יקרים

ועל רקע , החברהשל ת משמעותי צמיחהו של התפתחותתקופה כ, 2021 שנת פרסום הדוחות המסכמים את עם

עם סיכום קצר אתכם אני שמח לעדכן יחה שלנו, אף להאיץ את הצמשצפויים להמשיך ואסטרטגיים כים מהלהשגים ו

בדרכה לצ'קראטק  כשנה משמעותית, 2022-לינו ניותכת ישוםילעם הפנים קדימה  כמובןו 2021-השגינו ב של

ראשון של שיק את המוצר הסדרתי האנו מתכננים להשבה  , שנההאל המשמעותי שלנציפוטוהלמימוש החזון 

פיילוטים ה באמצעות יקאילשוק האמרחדירה להתניע את הת ללקוחות באירופה, כירוחיל במלהתהחברה, 

 ובלינק ועודמתוכננים עם ארקו ה

ו בזמן , בירותבמה עצמתמתושהולכת גלובלית מגמה כרכב החשמלי, ה הפיכתמ תאצהינו עדים להי 2021נת שב

ובפרט  ימהתית מתאתשהקמת מותנית ב החזון של תחבורה "נקייה" חשמלית שהתממשות שמתחדדת ההבנה

 גונים,ות וארהצהרות ומעשים, מצד ממשלהלך השנה ראינו זרם הולך וגובר של במ .הירמהעינה טלתשתית 

ת תקופ במהלךבתחום זה, בוצעו שנציאל הרב עדות נוספת לפוטכשמעותיות בתשתית זו. עות משקהנרתמים לה

בים התשתיות לרכ מכוונות לשוקהחברות ב ,יליוני דולריםת ממאו, בעסקאות מיזוג והשקעות משמעותיותהדו"ח 

 . חשמלייםה

  ת: תובנות משמעותיות ודומתחד תוכהולככל שהעיסוק בתשתית הטעינה הולך וגובר, 

  .חשמלייםההרכבים  תפוצה רחבה שלל הכרחי תנאיהינה הירה מ-טעינה ציבורית אולטרה .א

לפתור בקצב ניתן מהירה, שלא -הטעינה האולטרה להקמת תשתית הינו חסם משמעותי לפער תשתית החשמ .ב

  שמל.תשתית החרק באמצעות שדרוג הנדרש 

נדרשת  שלטובתםהרכבים החשמליים  דירה שלהיקף הח, הן לאור ותירבמה גדולצפוי לער תשתית החשמל פ .ג

יצפו הנהגים כי ן מהר יותר, כך שיפור הצפוי בסוללת הרכב, אשר ככל שתוכל להטעלאור ה תשתית זו והן

 את.תאפשר ז הטעינהתשתית 

ים חשמליים, רכב תנלהתמקד בשוק התשתיות לטעיויע את מירב המאמצים להשק לטתנוזקים אותנו בהחכל אלו מח

 מאפשר שפיתחנוהפתרון  .אגירת האנרגיה בגלגלי תנופה שפותחה בחברהלמסחור טכנולוגיית  המרכזי דעיכשוק ה

 .מוגבלת בהספק הינהבמקומות בהם תשתית החשמל  ובפרט ,םובכל מק מהירה-אולטרהינה ית טעת תשתקמה

על טכנולוגיית  משמעותיים תרונותי בעלהינו זה שום ייבש ,פהתנו גליגל להציע פתרון המבוסס על אשוניםהראנחנו 

לאורך שנים רבות ובכך בוהה ביצועים גבוהים ואמינות ג מרהמש ובטוח כפתרון "ירוק"  ,יום הנפוצהליתה ללותסו

 .מהירה-לית גבוהה לתשתית הטעינה האולטרהכדאיות כלכמאפשר 

-בישגים שלנו ה והההצמיחעותיים בחברה, ם המשמהשינויימות האלו, אנחנו מסתכלים בסיפוק על המגעל רקע 

הנערכת למכירות של לחברה  המפתחת טכנולוגיה ה: מחברשינויים דרמטיים עברהשבה החברה כשנה  ,2021

 בור משקיעים רחבהפונה לצי מחברה פרטית לחברה ציבוריתוואצת, מצמיחה בשוק הנמצא בסדרתיים מוצרים 

יניעו מכירות ראשונות שהסכמים וחתמנו על ם ים חדשיו לשווקננכנס ותה.פעילכל מרכיבי בנערכת לגידול משמעותי ו

, לאחרונה השלמנו הנפקה שניהוהנפקה ראשונה  2021מנו בתחילת השל .עניין הרב במוצר שלנוים את המשקפו

שלנו  גיתאסטרטותאפשר לנו לממש את התוכנית הת אמון משמעותית הינה הבעש, מיליון ש"ח 96בהיקף של 

 צמיחת החברה.את  האיץול

 פעילות של החברה:כל תחומי הקרי ההישגים בעיסכם בקצרה את אנסה ל

חנו מתקדמים נאה אותה, רת האספקה שמלוויפת הקורונה ומשבר שרשעולם חווה עקב מגעל אף הקשיים שה

  :דשים הקרוביםחוב , שהשקתו מתוכננתKPB100 -, הדרתי שלנו , בפיתוח המוצר הסהיטב



 
 

 הבטיחות המחמיר תקןלפי )רטיפיקציה ת לסונדרשאת סדרת הבדיקות ה, כמתוכנן חרונה,לאנו שלמה 

UL9540בת הטכנולוגיה של מע' ל התנופה החדיש שלנו, כלי( של גלגKPB100 . 

 ואנו נערכים  ואמריקאית,, אירופית בשתי התצורות שלו בניית אב הטיפוס של המוצרמושלמת ו בימים אל

 בתקופה הקרובה. רכתיותמעבדיקות אינטגרציה ול

  ת, לפי של המערכרישוי )סרטיפיקציה( תהליך הבאנו מתקדמים( התקנים האירופיCE( והאמריקאי )UL),  תוך

 .2022 מתוך יעד להשלים את התהליך עד אמצע םילישת"פ עם מכוני רישוי מוב

ת גם בהיבטים נערכ 'קראטקצ צופים למוצר זה,מגמות השוק והביקוש שאנו ור לאו, KPB100מוצר לקראת השקת ה

 :התפעוליים

  ואשר מגדיל משמעותית את השטח התפעולי לטובת עברה החברה על הסכם שכירות במעון חדש אליו חתמנו

 .נעת הייצור הסדרתית, פיתוח תהליך הייצור והפיתוח מוצרים עתידיים

 ייצור מערכותכשותף לקס, נחתם הסכם שת"פ עם חברת פל KPB100 ע"מ מספר ספקים ול מ ועליםואנו פ

 להכשיר אותם כספקי החברה לייצור גלגלי התנופה.

  ית שלנו וכנתמהכחלק , אישור רשות החדשנות לפרויקט אוטומציה של תהליך ייצור רוטור גלגל התנופהקיבלנו

 .זלת עלויות וגידול בהיקפי הייצורהול

 :במדינות היעד והפיתוח העסקי את תהליכי השיווק אצנוהבמקביל לתהליכים הנ"ל ויחה בשוק לאור הצמ

  כפתרון מתקנים החמישלהקמת  מיליון יורו 2.5בהיקף של  סכמיםהעל בגרמניה חתמנו ,turnkey  לטעינת

הסכמים ע"ב  ,גם לאתרים נוספים חבת ההזמנותרפועלים להאנו  .KPB100המבוסס על , רכבים חשמליים

והקמת האתרים עד סוף המערכות ערכים לאספקת אנו נ .ותפים מקומייםשל ש לבניית תשתיתוכן , דומים

2022. 

 ליה , אנג, דנמרק, דוגמת אוסטריהתספואירופיות נובמדינות מול לקוחות חבת צבר ההזמנות להרועלים אנו פ

 ועוד.

 וט פיילועלים להקמת פאנו קו הבנות עם חברת ארההסכם בהמשך ל - ארה"בלהאצת הפעילות ב נערכים ואנ

פועלים להקמת פיילוט באתר שנבחר אנו עם חברת בלינק ו נמשך השת"פכמו כן   .ולינהבדרום קר ארקואתר ב

 .2022, 3עון במהלך רבצפויים להתחיל לפעול . שני הפיילוטים בפלורידהע"י בלינק 

לך ובמהבבורסה בת"א  הראשונ הנפקה ,2021במהלך מרץ  ,בה כחברה שהשלימהעשייה רצטרפים לכל אלו מ

הבעת אמון תוך  ,₪מיליון  96נו וגייסלאחרונה, השלמנו הנפקה שניה  .וריתיבחברה צכ עילותהאימה את פהתהשנה 

, בתי ההשקעות של וסדיים מוביליםצד גופים מנה המובילה בישראל ומטעילת תשתית פעימשמעותית מאפקון, כמ

יישום התוכנית האסטרגית ת ר לנו להאיץ אגיוס הון זה יאפשהפניקס.  יטוחש, וחברת הבלפידות ומיטב ד-מור, ילין

 צ'קראטק.ע"מ לממש את הפוטנציאל המשמעותי של שלנו 

, קצ׳קראטשל  ובצוות ההנהלהנותנים בי  את האמון שאתםדרך. אני מעריך תפיי לשו -דות לכם , ברצוני להוכוםלסי

  .גם בהמשךומתחייב להמשיך ולעדכן אתכם 

 

 כם,של       

 וייזר, מנכ"לבועז        


