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הטעינה לרכבים חשמליים שירותי מובילה בארה"ב בתחום עם חברההתקשרות בהסכם הפצה  הנדון:

להודיע מתכבדת  חברת בלעדילא  הפצה  םהסכבהתקשרה2022דצמברב 1ביום  כיהחברה  Blinkעם 

Charging Co.  :נאסד"ק)BLNK, BLNKW(1")ומפעיל),  "בלינקאו "" המפיצה ציוד ושירותי  הבעלים  של 

חשמליים  טעינת   ההסכםהעולםוברחביבארה"ב  )  EV(רכבים  ל.  הפצה,  הינו  שלמכירשיווק,  ופריסה  ה 

מדגםומערכ קינטית  אגירה  האמריקאיתZOOZTER-100ת  בארה"ב ")המערכת("בתצורה 

.)בהתאמה"ההסכם",-"הטריטוריה" ו(

במימון חלקי של קרן  ףמשותמו"פ  במסגרת פרויקט,   2הצדדים שיתוף הפעולה בין  להמשךמהווה ההסכם

BIRD3בדו כמפורט  התקופתי.  הצדדים  "ח  פיילוטנמצאים,  הקמת  על  משותףבתהליך  המבוסס  מטען  , 

בפורט לפעול  כנן  תומאשר  הפיילוט,  מטרת  ועל המערכת שפותחה על ידי החברה.  מהיר של בלינק-אולטרה

פלורידה, מהירה של כלי  אולטרהלאפשר ולתמוך בטעינהאת יכולתה של המערכת לבחוןהיא  לודרדייל, 

שאתר הפיילוט בכוונת הצדדים").  פיילוטה"(בהספק  רכב חשמליים באתרים שבהם רשת החשמל מוגבלת 

.2023מהלך הרבעון השני שלביחל לפעול 

מועדף.  במחיר  המערכת  לרכישת  זכות  לה  ומקנה  החברה,  מוצרי  של  כמפיצה  בלינק  את  ממנה  ההסכם 

בשנההצדדים   כי  יבחנו  פיילוט),  ל(במקביל  הקרובההסכימו  נוספים מודלים  הצדדים  שיתוף לעסקיים 

המערכת  והפצהמכירות  לייצר  במטרה  פעולה   מתווה  של  לפיתוח  ויפעלו  לבטריטוריה,  מכירות ותחזית 

. אלו

הינה ההסכם  אם  שנים5תקופת  אלא  הצדדיםוארך  ת,  של  בכתב  משותפת  להסכמה  זמן ל,  בכפוף  פרקי 

שנתיים של  הארכהנוספים  אחראיתלכל  תהיה  המפיצה  חשבונ.  על  או  להשיג,ה,  האישורים  כל  את 

המערכת   של  והפעלה  התקנה  הפצה,  לייבוא,  הנדרשים  כולל  בטריטוריהההיתרים  ההסכם  הסכמות . 

. הנוספות המקובלות להסכמים מסוג ז

1www.blinkcharging.com.
ראו בסעיף  2 נוספים,  לדוח התקופתי של החברה  1.3.31לפרטים  מס' (2022במרץ  29אשר פורסם ביום  2021לשנת  בחלק א' 

התקופתי) ("2022-01-037591אסמכתא:   לשנת  2.8וסעיף  ")הדוח  החברה  של  החציוני  ביום  2022לדוח  פורסם  30אשר 
).2022-01-089622(מס' אסמכתא: 2022באוגוסט 
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חשיבות רבה בפוטנציאל הנגזר משיתוף הפעולה עם המפיצה, חברה מובילה בארה"ב בתחום  החברה רואה 

חשמליים שירותי   לרכבים  בה ושהינהטעינה  נוכחות  זה  נוספות  מדינות  25-בעלת  הסכם  העולם.  ברחבי 

דרך אבן  החדירה  נוספת  חשובה  מהווה  לשוק  בתהליך  החברה  הטעינה  של  ים חשמלייםלרכבתשתיות 

הממשל ברוח גבית ובתמיכת ולהאיץ בשנים הקרובותלהמשיך שצפויה פיתוח תנופת נהנה מבארה"ב, אשר 

ים. מענקים והשקעות משמעותיעל ידי,הפדרלי

לרבות  לעילהמפורטהמידע בארה"ב,  המערכת  מכירות  ו/או  הפיילוט  הצלחת  מענקים אודות  ו/או 

בארה"ב  לרכבים חשמליים  הטעינה  תשתיות  בשוק  הפדרלי  הממשל  הערכות  כולל,והשקעות  תחזיות, 

ניי ,  מדניםווא זה בחוק  כהגדרת מונח  המבוססים על הערכות  מהווים "מידע צופה פני עתיד",  רות ערך, 

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

שונה   באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  שלא להתממש,  עשויות  אלה  הערכות  החברה.  של  בשליטתה 

כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם- מכפי שהוערך על ת החברה ביעדי הפיתוח ו/או  אי עמידידי החברה, 

המ ו/או שיווק  זמנים  בלוחות  עמידה  אינם בשליטת החברהגורמיםו/או  ערכתאי  לרבות  נוספים אשר 

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

.התקופתי

בכבוד רב, 

זוז פאוור בע"מ 
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