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ה-  1 מערכת  והתקנת  הפעלה  מוצלח  של  שטח  ניסוי  בדבר  השלמת  היתר,  ,  בין  של  החברה  המיידי  לדוח  בהמשך 

נטולי   לאזורים  זמן  ולאורך  רציף  חשמל  לאספקת  המיועדת  כדלק  אמוניה  על  ™GENCELL FOX  המתבססת 

במרכז  לחברות  וטלקום  אנרגיה  ברומניה, באמצעות  SimTel Team, ספק  סלולרי  באתר טלקום  תשתית, שבוצע 

ושלאור   )"VD"(  Vodafone Telekom  ידי על  מופעל  הסלולרי  הטלקום  אירופה,  מבקשת  החברה  ל עדכן  כי  אתר 

התוצאות המהימ נות של הניסוי ויכולת החברה להעניק פתרון ההולם את צרכי VD, בכוונת VD להציג את מערכות 

החברה לחטיבות השונות אצלה. 

 

VD,  הינה  חברת התקשורת הטכנולוגית הפאן-אירופית והאפריקאית הגדולה ביותר,  הידועה ביחודיות ובגיוונה, 

נייחות ב-21  מדינות ובעלת שותפויות  עם רשתות סלולריות ב-48  מדינות  נוספות. נכון   מפעילה רשתות סלולריות 

ליום  30  ביוני,  VD  ,2022  תומכת בכ-300  מיליון לקוחות  טלפונים  ניידים ומובילה בתחום  האינטרנט של הדברים 

)IoT(, ומחברת כ -160 מיליון מכשירים ופלטפורמות 2 . 

 

  Deutsche Telekom  כאמור  וההתקשרות בהסכם האסטרטגי עם  VD  בראייתה של החברה,  השלמת ניסוי השטח עם

, אמור למצב את החברה כספק של פתרונות אנרגיה מבוססי מימן ואמוניה ולאפשר הרחבת פעיל ותה העסקית של 3
4 . החברה בשוק הטלקום, והכל בהתאם ליעדים והאסטרטגיה של החברה המפורטים בדוח התקופתי 

 

המידע המובא  בדוח מיידי  זה,  הינו בגדר מידע  צופה פנ י עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך,  התשכ"ח-  1968  

והתקנות מכוחו.  הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה, או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך.  הערכו ת 

החברה מבוססות על המיד ע הקיים בידי החברה  כיום בנוגע לפעילותה,  הן  אינן  בשליטת החברה ובכלל זה  ייתכן 

מגורמי  אחד  כל  של  התממשותם  כוללים  אלו  והערכות  האומדנים  על  להשפיע  העשויים  ווהגורמים  העיקריים 

 
    הדוח המיידי פורסם ביום 26 ביולי, 2022 )מס' אסמכתא: 2022-01-095116(. האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך ההפניה. 1
2  .https://www.vodafone.com/news/planet/first-principal-partner-cop27-un-climate-change-conference     
דיווחים מיידים של החברה מימים  4  ביולי,  2021  ו-  10  בנובמבר,  2021  )מס' אסמכתא:  2021-01-047335  ו-  2021-01-095881, בהתאמה(.     3

האזכורים הנ"ל מהווים הכללה על דרך ההפניה.  
    הדוח  התקופתי פורסם ביום 30  במרץ, 2022 )מס' אסמכתא: 2022-01-032313(. האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך ההפניה.  4
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הסיכון המפורטים בדוח התקופתי.  התממשות האירועים בפועל עלולה להיות שונה באופן מהותי מהערכתה של 

החברה כאמור.  
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