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מהירה,  -עמדת טעינה אולטרהלהדגמה של מו"מ לשת"פ עם חברת חשמל בארה"ב–דיווח מיידי הנדון: 
ZOOZTER-100-) של החברה, הPower Boosterהמבוססת על מאיץ הטעינה (

") הפרויקט("והדגמהלפרויקט פיתוחמתקדמים של מו"מהיא נמצאת בשלבים  החברה מתכבדת לעדכן כי  

. אחת מחברות החשמל הגדולות בארה"בעם בשת"פ 

הפרויקט ו מטרת  הטכנולוגיה  בחינת  לטעינה  החברה,  של  מוצר  ההיא  רכבים -אולטרהכתשתית  של  מהירה 

אתגרים הצפויים וזאת כחלק מההיערכות של חברת החשמל לחשמליים, על אף מגבלת ההספק של רשת החשמל 

.ותמהיר-נרחבת של עמדות טעינה אולטרהפריסהללאור הדרישה בשנים הקרובות, 

שיושל המו"מככל  מחייבם  להסכם  יגיעו  והצדדים  תקים,  בהצלחה  במימון  החברה  החשמל,  - כשל  חברת 

מאיץ הטעינה  המבוססת על  מהירה,-, עמדת טעינה אולטרהדולר במספר תשלומים תלויי אבני דרך800,000

)Power Boosterה,  החברה) של-ZOOZTER-100(בקונפיגורציה אמריקאית)  .  עם השלמת תהליך ההקמה

במגוון תרחישים שיוגדרו מתקן הטעינהבמשך כשנה הפעלה של  תדגיםהחברה  וקבלת האישורים הנדרשים,  

הצדדים. ידי  על  הטעינהבמשותף  החשמל,מתקן  חברת  באתר  שיוקם  לגורמים יוכל,  להדגמות  גם  לשמש 

ות ההסכם יכלול תניות נוספות המקובל.במסגרת הפרויקטשיציגו הצדדיםפתרון  העשויים להתעניין ב,נוספים 

להסכמים מסוג זה.

חשוב   צעד  זה  בשת"פ  רואה  החדירההחברה  מוצריהבתהליך  אשר  של  האמריקאי,  הממשל  לשוק  בעידוד 

. יםחשמלייםרכבלמעברפריסת התשתיות הנדרשות לנמצא בתהליך האצה של , הפדרלי

החברה תשוב ותעדכן בעניין בהתאם להוראות הדין ככל שייחתם ההסכם המחייב.

מועד ההגעה   להסכם המפורט ותנאי ההסכם המפורט המידע המפורט לעיל לרבות הגעה להסכם המפורט, 

, המבוססים על הערכות  1968-מהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

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

- לן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך עלשל החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כו

אי עמידת החברה ביעדי   וביניהם תוצאות המשא ומתן בין הצדדים,  כתוצאה מגורמים שונים,  ידי החברה, 

גורמים ו/או  זמנים  בלוחות  עמידה  אי  ו/או  מוצר החברה  החברה  הפיתוח של  בשליטת  אינם  נוספים אשר 

בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח  1.3.36יכון של החברה המפורטים בסעיף  לרבות התממשות איזה מגורמי הס

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

בכבוד רב, 

מ בע"זוז פאוור

על ידי: בועז וייזר, מנכ"ל
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