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, כחלק שינוי שם החברהל)  2022-01-029907(אסמכתא:  10.4.2022בהמשך לאישור אסיפת בעלי מניות החברה מיום  

זוז פאוור 2022לבאפרי14מיידי מיום  ההודיווחמתהליך מיתוג מחדש, על אישור רשם החברות את השם החדש, 

החברה  )2022-01-048301(אסמכתא:  ZOOZ Power Ltd)(בע"מ   השלמת  ,  בדבר  לעדכן  המיתוג תהליךמתכבדת 

מחדש.

החדש   כתובת אתר האינטרנט  השיקה החברהבנוסף,;  www.zoozpower.comהינו:  של החברה  בהתאם לאמור, 

: רשתות חברתיותהעמודי עדכנה את ו), https://ir.zoozpower.comאתר משקיעים (מחדש

·Linkedin :power-https://www.linkedin.com/company/zooz;

·witterT :https://twitter.com/zoozpowerglobal;

·YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCPR6CjT8g71582VynhctehA?app=desktop .

ללא שינוי. נותרו החברה שליצוין, כי שאר פרטי ההתקשרות 

בכבוד רב, 

"מ בעזוז פאוור

"למנכ וייזר, בועזעל ידי: 



שותפים יקרים, בעלי מניות ו

!ZOOZ Powerאני שמח לעדכן שצ'קראטק היא כעת

העולם שלנו משתנה במהירות, ומהפכת הרכב החשמלי כבר כאן. 
- , עלינו להאיץ הקמת תשתית טעינה אולטרההמשך חדירה משמעותית של רכבים חשמלייםלאפשר כדי 

פגיעה  או  תלמרות מגבלות רשת החשמל ומבלי להתפשר על צמיחה עסקיוזאת מהירה, בתפוצה רחבה, 
.בסביבה

ת הזנק בעלת טכנולוגיה מבטיחה של אגירת אנרגיה קינטית  מחבר –גם אנחנו עוברים תהליך שינוי מהיר 
אנו צומחים בקצב מהיר ומשיקים בימים אלו מוצר סדרתי ייחודי ופורץ דרך, שיאפשר בגלגלי תנופה, 

להתגבר על מגבלות ההספק של רשת החשמל ולהקים, בזכות הפתרון שלנו, תשתית  ללקוחותינו ולשותפינו 
, הכלכלית והירוקה ביותר. פשוטההקום, בצורה מהירה, בכל מ -טעינה אולטרה

, את האסטרטגיה והמיצוב שלנו, חידדנו בחודשים האחרונים, יחד עם לקוחותינו ושותפינוועדכנועל רקע זה 
המסרים של המותג שלנו.ענון י ור המראה שלמחדש עיצובכולל 

. ZOOZשיק רשמית את המותג החדש ונקרא , נ2022במאי1-החל מה

ZOOZאת משמעותי הדוחףחיובילהפוך לכוח–א מבטא את החזון והמשימה שלנו הוא יותר מאשר שם, הו
ולהציע טעינה אולטרה מהירה לרכב חשמלי,  לקוחותינו ושותפינו להתאים את עצמם מהר יותר לצרכי השוק 

וכלכלית, בכל מקום, כבר היום, תוך עמידה ביעדי הקיימות של המחר.אמינה

ZOOZאת ההבטחה של המותג שלנו לאפקטיביות ודינמיות ויאפשר לנו  מבטא,, השם החדש והקליט שלנו
ם עסקי לתשתית ולBoostלתת  המעבר לרכבים חשמליים, את הגיע הזמן להאיץ–חד וברור לבלוט עם מסר 
! ZOOZ-גיע הזמן לת טווח. התוך ראייה ארוכ הזו, וכל זאתהמהפכהשיאפשרו את 

:וברשתות החברתיותwww.zoozpower.com, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר החדש שלנו
-של המחר פכהההמ, כבר היום, את ומאיציםםאלו שמאפשריתור ב, גלובליתולהצטרף למסע שלנו להצלחה

. וירוקהאמינהמהירה, זמינה-אולטרה, בזכות תשתית טעינה לתחבורה חשמליתמואץ מעבר 

! Let’s ZOOZאז קדימה,

שלכם, 

מנכ"ל , בועז וייזר 



Dear Shareholders & Partners,

I am happy to update you that Chakratec is now officially ZOOZ Power!

Our world is changing rapidly, and the EV revolution is already here. To truly embrace the
transition to Electric Vehicles, we must accelerate the vast roll-out of an ultra-fast charging
infrastructure, in spite electricity grid limitations, and without compromising on business
growth or sustainability.

To meet this rapid change, we're changing too - from a young company with a promising
kinetic energy storage technology, we are growing at a fast pace and are currently
launching a unique and groundbreaking product that will allow our customers and partners
to overcome the power-limitations of the electricity grid infrastructure. This solution will allow
them to establish an ultra-fast charging infrastructure, anywhere, in the simplest, and most
economically efficient and sustainable way.

This is why, in recent months, we have sharpened - together with our customers, and
partners - our strategy, positioning and brand look & feel.

As of May 1st 2022, we will officially be known as ZOOZ.

ZOOZ is more than a name, it’s our mission - to become a force for good, by enabling our
customers and partners to quickly adapt to the market needs and offer reliable, and cost-
effective ultra-fast EV charging anywhere, while meeting tomorrow’s sustainability goals,
today.

With ZOOZ, our new catchy name, signaling our brand’s promise of effectiveness and
dynamics (in Hebrew ZOOZ stands for “move it!”), we will stand out with a crystal-clear
message – it’s time to Boost (your infrastructure, your business) for good, it’s time to ZOOZ!

You are all invited to check out our new website @ www.zoozpower.com and updated

social media  and join us on our journey to success, while making a significant
global impact.

ZOOZ- Powering Tomorrow’s eMobility, Today.

LET’S ZOOZ!

Yours,

Boaz Weizer, CEO
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