
1

2022באוגוסט 28
בע"מזוז פאוור

") החברה("

לכבוד לכבוד  
אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתלרשות ניירות ערך

www.tase.co.il www.isa.gov.il

מהירה  -מכירת מוצרי החברה והקמת מתקני טעינה אולטרהעדכון בדבר הנדון:

בגרמניה 

לדיווח המיידייבהמשך  החברה  יםה  במערכת  19.1.2022-ו7.12.2021מימיםשל  התקשרות  לגבי 

-ה מוצריוישולבבהן  בגרמניה,מהירה של רכבים חשמליים-אולטרהטעינהתקנימ5הקמת  הסכמים ל

100ZOOZTER-שירותי טעינה אולטרהמאפשרים  בכך  המשמשים לחיזוק רשת החשמל ו,  ל החברהש -

הדיווחים(", בהתאמה)  2022-01-008346-ו2021-01-106897אסמכתא:פרי(מסם אלובאתריההירמ

., והכל כמפורט להלןהמתקניםהתנעת תהליך הקמת על "), החברה מתכבדת להודיע הקודמים

זה תהיה המשמעות שנודעה להם בדיווחים הקודמים. למונחים בדוח מיידי

בגרמניה לבקשה (שהוגשה הקודמיםכאמור בדיווחים  .1 הלקוח והחברה המתינו לאישור רשויות   ,

לאישור מענקי2022בחודש ינואר הואיל ונכון  .  ")המענקיםהמתקנים ("הקמת  מימון  לתמיכה) 

, מענקיםולא ידוע אם יאושרו  הממשלתית הרלוונטיתהרשות  התקבלה תשובת  טרם  למועד זה,

. סיכום זה מימון הנדרש להקמת המתקנים כי הלקוח יעמיד את כלל הלקוחלבין החברה  הוסכם

מענקים. הגם ללא ,המתקנים הקמת תהליךאתמיידיתלהתניעמאפשר

דדים התקשרו  , הצאשר הלקוח התחייב להעמיד מימון להקמתםהמתקנים5נכון למועד זה, מתוך  .2

בארבעה  מתקני טעינה מהירה4לחכירת הקרקעות הנדרשות להקמת  בהסכמים  בעלי מקרקעין  עם  

מהירה על  -ע"מ לאפשר טעינה אולטרהZOOZTER-100, שבכל אחד מהם תותקן מערכת אתרים

. ")ארבעת המתקנים הראשונים("ים אלו אף מגבלת רשת החשמל באתר

באתרים  .3 ימוקמו  הראשונים  המתקנים  המיקומים  הבאיםארבעת  את  מחליפים  בגרמניה (והם 

: שפורטו בדיווחים הקודמים) 

;Herrenbergבאתרי מסחר ופנאי בעיר שני מתקנים )1

; (פרנקפורט רבתי)Darmstadt-מתקן בפארק עסקים ב)2

. Giessenמתקן בפארק עסקים בעיר )3

עם בעל מקרקעין נוסףחכירת קרקעתקשר בהסכםהלקוח יהחברה מעריכה כי בשבועות הקרובים  .4

התחייב עד כאמור,  הסכמים שנחתמו עם הלקוח, שובכך תותנע פעילות המתקן החמישי, בהתאם ל

. מתקנים5-כה להעמדת מימון ל

ה.5 ה)סרטיפיקציהרישוי (תהליך  מערכת  האירופZOOZTER-100- של  התקנים  צפוי  לפי  אים 

הקרובים בשבועות  ולהקים את  ,  להסתיים  המערכות  את  לספק  מתכוונת  החברה  לכך  ובהמשך 

מ החל  מקומיים)  שותפים  המתקנים  2022לשנת  רביעי  הרבעון  ההמתקנים (באמצעות  מסירת   .



2

כי יצוין (2023לשנת ראשוןהרבעון  הבמהלך  להתקיים  ללקוח ותחילת הפעלה מסחרית צפויים  

ים  סובלשלהםהיצרנים , דוגמת המטענים המהירים, אשר  מועד זה תלוי במועד אספקת ציוד נוסף

. מעיכובים בשל משבר שרשרת האספקה)בחודשים האחרונים

אירו מיליון  0.5-מתקנים הינו כההיקף ההשקעה של הלקוח בהקמת  כאמור בדיווחים הקודמים,  .6

כ אתר (סה"כ  המתקנים  תקנים).  מ5-לאירומיליון  2.5-לכל  בשלב ההקמה של  החברה  תמורת 

היתרה תשמש את השותפים המקומיים של החברה, לטובת .מתוך היקף זה70%-צפויה להיות כ

. בהמשך לשלב ההקמה יופעלו המתקנים  בהםוציוד נוסף הנדרש  המתקנים באתריםעבודות הקמת  

שירותי15למשך   בגין  לתשלומים  זכאית  החברה  תהיה  שבהם  השנה  למערכת  שתספק  -ם 

ZOOZTER-100 פעילות המתקנים באתריםמהרווח התפעולי של 15%-כבשיעור של .

הלקוח והחברה החלו לדון בהזמנת המשך להקמת מתקנים נוספים המבוססים על מערכת יצוין, כי  .7

ומתקיים מו"מ מול בעלי מקרקעין נוספים להקמת מתקנים כאלו בשטחם.  ZOOZTER-100-ה

כי מגעים אלו צפויים להבשיל להזמנת מערכות נוספות במהלך התקופה הקרובה.החברה מעריכה

טעינה  .8 תשתית  המקימות  מקומיים (חברות  שותפים  עם  תתבצע  המתקנים  הקמת  כן,  – כמו 

Charge Point Operatorsבהם עוסק  האתריםבמסגרת הקמת  ,), אשר שיתוף פעולה ראשון איתם

צפוי להערכת החברה להבשיל להרחבת השת"פ ושימוש במערכות החברה גם באתרים דיווח זה  ,

עם  הולך וגובר מבחינתם, בהתמודדות  הלאתגר,ות אלו, כפתרון נדרש  נוספים המוקמים ע"י חבר

מהירה לרכבים חשמליים. -אולטרה מגבלת רשת החשמל בעת הקמת אתרי טעינה 

המתקניםי  מועדלרבות,לעילהמפורטהמידע ומועדי  ,  הקמת  ללקוח  המתקנים  הפעלתם מסירת 

השל  רישוי סיום  מועדי  המסחרית,   להשלZOOZTER-100 -מערכת  התקשרויות  הזמנה חברה, 

,  מדניםותחזיות, הערכות ואכולל,ועודהרחבת שיתופי פעולהו/או  מתקני טעינה נוספיםה של  הקמו

"מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות החברה  מהווים  

מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של  בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר  

החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך  

וביניהם-על אי עמידת החברה ביעדי הפיתוח ו/או אי עמידה  ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, 

לרבות התממשות  נוספים אשר אינם בשליטת החברהגורמיםו/אוערכתבלוחות זמנים ו/או שיווק המ 

בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי  1.3.36איזה מגורמי הסיכון של החברה המפורטים בסעיף  

). 2022-01-037591(מס' אסמכתא: 29.3.2022שפורסם ביום 2021של החברה לשנת 

בכבוד רב,  

בע"מ  פאוורזוז 

נחתם על ידי:  

החברה "ל מנכ, וייזרבועז


		2022-08-27T18:35:26+0000
	Not specified




