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 ג.א.נ.,

  דיהוומשך פרויקט החברה בש הארכתהנדון: 

עם פרויקט בקשר  "(התקופתי הדוח)" 20211( לדוח התקופתי של החברה לשנת 1)15.3בהמשך לאמור בסעיף 

 ,"(הפיילוטשבשוודיה )" הדגמת מערכת הכביש החשמלי האלחוטי פרי פיתוחה של החברה באי גוטלנד

עבור הארכת משך  .משך הפיילוט להאריך אתהחליט די ווהשמנהל התחבורה  כיהחברה מתכבדת להודיע 

 מיליון יורו.  2-כשל  בסך ממנהל התחבורה השוודימימון נוסף הפיילוט, תקבל החברה 

 (1: )כגון ,ביצועים משופרים תהחברה הכוללטכנולוגיית חדש של דור היא בחינת  הארכת הפיילוטמטרת 

של יחידות השליטה שונות ת ויכול (2)-ו; אטוקילו 30-כל החברה מקלטיהגדלת יכולת העברת האנרגיה של 

להערכת  של הרכבים השונים הנטענים מהמערכת. ת חיוביכול לרבות ,ענןהמבוססות על מחשוב והבקרה, 

 במסגרת הארכת הפיילוט כמו כן, .דיהוובש החברה פעילותהמשך לדרישה מהותית  יהוו החברה, יכולות אלו

תוך כדי  תמשיך החברה בבדיקת שאטל ציבורי של אוטובוס חשמלי ומשאית כבדה, הנטענים באופן אלחוטי

 נסיעה מהמערכת של החברה.

למקבלי החלטות הטעינה האלחוטית פרי פיתוח החברה מערכת  הפיילוט תאפשר את המשך הדגמת תהארכ

בדיקות שונות יבצע  (VTI) דיווהשהמכון הלאומי לחקר הכבישים והתחבורה  כפי שנמסר לחברה,בשוודיה. 

 שימושאינה משפיעה על  של החברה שמערכת הטעינה האלחוטיתלכביש החשמלי האלחוטי במטרה לוודא 

כביש. ל מתחת המותקנים סליליםב פוגעתנסיעת משאיות כבדות על הכביש אינה כן לוודא שוכביש ב כלי רכב

בכבישים כי המערכת של החברה מוכנה לקראת פריסה מסחרית בהיקף רחב  להוכיחבדיקות אלו נועדו 

  .דיהוובשמהירים 

" בגרמניה ופרויקט eChargeפרויקט ": םבדיקות דומות מתבצעות בפרויקטים נוספים של החברה, ביניה

מסחרי  יישוםקראת ל פרי פיתוח החברה מוכנה המערכת כילהוכיח  במטרה ,העתיד" באיטליה"זירת 

  2בכבישים מהירים בגרמניה ובאיטליה בהתאמה.

, מעידים על לטכנולוגיות טעינה אלחוטית ממשלתימימון מתן להערכת החברה, מהלכים אלו, במקביל ל

והינם בעלי פוטנציאל לקידום חזון  וטיתחטעינה אלבטכנולוגיית גובר של ממשלות מובילות באירופה עניין 

 של החברה. דינאמיתהאלחוטית הטעינה ההחברה לרישות כבישים מהירים באירופה בתשתית 
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דרישות עתידיות של הרשויות ; )ב( קבלת מימון ממנהל התחבורה השוודי)א( -הערכות החברה ביחס ל

יכולת ; )ד( טכנולוגי במערכת של החברה; )ג( הצגת שיפור בשוודיה להמשך פעילותה של החברה במדינה

בפתרון  של ממשלות באירופה)ה( הכרה  -ו; למסחר את מערכת הכביש החשמלי האלחוטי בהיקף רחב

הטעינה האלחוטית של החברה; מהוות "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, 

אינם נמצאים בידי החברה למועד הדוח ושתנים רבים אשר , המבוסס על גורמים ומ1968-תשכ"ח

. הערכות ואמדנים אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה הבשליטת

 מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על ההערכות והאמדנים

האמורים, ניתן לציין שינויים טכנולוגיים, שינויים בתנאי השוק המקומי והגלובאלי ו/או שינויים בתחרות 

בו, שינוי ו/או החמרה במדיניות הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, אי עמידת החברה בלוחות זמנים ו/או 

ו התממשות איזה מגורמי גורמים נוספים אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם בשליטת החברה ו/א

 הטעינה. עוד יובהר, כי טכנולוגיית תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי הסיכון המתוארים בפרק

נמצאת בשלבי הפיתוח, ולהוציא את הניסויים המפורטים במסגרת הדוח התקופתי  החברה של תהאלחוטי

אות כי הפיתוח האמור אכן ובדיווחיה השוטפים, החברה טרם השלימה את פיתוח המערכת. אין כל וד

 יושלם, ואם יושלם, מה יהיו תוצאותיו.

 

 בכבוד רב,

 אלקטריאון וירלס בע"מ

 

 ידי:-נחתם במועד הדיווח על

 מנכ"ל החברהיו"ר דירקטוריון ו, אורן עזר

 , סמנכ"ל כספיםברק דואני
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