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מאיץ  של ה מסחרית ראשונהאספקוסרטיפיקציהסיום בדיקות עדכון בדברהנדון:

ZOOZTER™-100הטעינה מדגם 

לגבי התקשרות במערכת 28.8.2022-ו19.1.2022,  7.12.2021מימיםשל החברה  יםה המיידייבהמשך לדיווח

ל חשמליים -אולטרהטעינהתקני מהקמת  הסכמים  רכבים  של  - המוצריו ישולבבהן  בגרמניה,מהירה 

100ZOOZTER™-ו")המערכות("החברהל  ש החשמל  רשת  לחיזוק  המשמשים  שירותי מאפשרים  בכך  , 

אולטרה אלובאתריהמהיר-טעינה  -2022-01-ו,  2022-01-008346,  2021-01-106897אסמכתא:'(מסם 

להודיע  1")הקודמיםהדיווחים("בהתאמה)  087601 מתכבדת  החברה  הראשונה משלוח שלעל  ,  המערכת 

., והכל כמפורט להלןללקוח החברה בגרמניה

מוצר החברה מדגם של  )סרטיפיקציהרישוי (תהליך ה במסגרת  ,הבדיקות הנדרשותהושלמו בהצלחה  .1

ZOOZTER™-100החברה החלה באספקת  עם סיום  ו,  התקנים האירופיים לפי הבדיקות הנדרשות, 

.תיהוללקוחהמערכות

בעיר  אתר-הליעדהיום  תנשלחמערכת ראשונה  ,  לכךבהתאם  .2  ,Herrenberg בו  ")האתר("גרמניהב

במסגרת  המשלוח מבוצע. הירה באמצעות מאיץ הטעינה של החברהמ-מוקמת תשתית טעינה אולטרה

כפי שפורטו בדיווחים הקודמים.  ההסכמים

זו תהווה מכירה מסחרית  .3 נוספות של החברה  ZOOZTER™-100-הראשונה של  אספקה  מערכות   .

. 2023שנת צפויות להיות מותקנות בגרמניה במהלך החודשים הראשונים של

הביעו  , אשר  נוספיםפוטנציאליים לקוחות  עבור  הדגמותלעשות שימוש באתר לטובת  בכוונת החברה.4

. בפתרון של החברהעניין 

מ.5 החברה  בגרמניה,  חשמליים  לרכבים  הטעינה  שוק  של  הפיתוח  תנופת  שהאתרים עריכהלאור 

של  המערכותיותקנו  םבהבגרמניה  הראשונים   המוסף  הערך  את  ימחישו  וייצרו מוצרי,  החברה 

. נוספותהזמנות ומכירותמשמעותי של פוטנציאל 

הערכות  כולל, הזמנות עתידיות אחרותו התקנתן של מערכות נוספות  י  מועדלרבות ,לעילהמפורט המידע  תחזיות, 
ניירות ערך, המבוססים על הערכות החברה בדבר  "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק  מהווים  ,  מדניםווא

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות  
על שהוערך  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  כתוצאה  -אלה  החברה,  ידי 

ו/או  ערכתמידת החברה ביעדי הפיתוח ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או שיווק המאי עמגורמים שונים, וביניהם
לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון של החברה המפורטים בסעיף  נוספים אשר אינם בשליטת החברהגורמים
אסמכתא: (מס'  29.3.2022שפורסם ביום  2021בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  1.3.36

2022-01-037591 .(

בכבוד רב,  

בע"מ  זוז פאווררה                                                        החב"ל מנכ, וייזרבועזנחתם על ידי: 

ליתר המונחים בדוח מיידי זה תהיה המשמעות שנודעה להם בדיווחים הקודמים. 1
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