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הנדון: דוח מיידי  

לשיתוף  פעולה   בהסכם  מסגרת  ביום  4  בנובמבר,  2022  התקשרה  כי  להודיע,  בזאת  מתכבדת  החברה 

אסטרטגי  עם  חברת .Linde"(  Linde Gas & Equipment Inc"(,  חברה  תעשייתית  אמריקאית, העוסקת, בין  

היתר,  באספקת מימן  )"הסכם  השת"פ"(.  בהתאם להסכם השת"פ,  Linde  והחברה,  ישלבו פעולה לגיבוש  

תכנית לשיווק ומכירת   מוצריה השונים  של  Linde  ובמיוחד גז  המימן,  אשר יותאמו באופן  ספציפי  ללקוחות  

החברה  ו ישווקו  יחד  עם  מערכות ה-  ™GENCELL BOX  של החברה  )"מערכות החברה"(, כחבילה  אחת  

שתציע פתרון שלם  ומענה לצרכים השונים  של  לקוחות  החברה  בארה"ב, כפי שיהיו מעת לעת.  עוד  נקבע  

בהסכם  השת"פ,  כי  Linde  תהיה אחראית, בין  ה יתר,  ל כל הנוגע   לשי לוח,  אספקה והתקנת מוצריה  למערכות  

החברה  וכן  תעניק  שירות  לחידוש הספקת והחלפת בלוני הגז  באתרים שונים של לקוחות החברה,  על מנת  

להבטיח את יתרונה התחרותי של החברה בשוק המקומי בארה"ב.    

הקיימים   להעניק  ללקוחותיה  לחברה  עם  Linde  עשוי  לסייע  לאפשר  הפעולה  שיתוף  להערכת  החברה, 

והפוטנציאליים פתרון מלא ומקיף  של תאי הדלק שהיא מציעה,  דבר שיתרום למאמצי השיווק והמכירה של  

עסקי   בקידום  לסייע  השת"פ  עשוי  כי  הסכם  מאמינה  החברה  כן,  כמו  בארה"ב.  מערכות  החברה   בשוק 
11 . החברה בהתאם ליעדים  והאסטרטגיה שלה המפורטים בדוח התקופתי של החברה 

על  השת"פ  בהסכם  החברה  של  התקשרותה  ביחס  להשפעת  לרבות  לעיל,  והתחזיות  המידע  יובהר,  כי 

יכולת החברה לקידום תהליכים מסחריים, מאמצי השיווק והמכירה של מערכות החברה  וכן  תוכניותיה  

האסטרטגיות והעסקיות,  הינם  מידע צופה פני עתיד,  כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך,  בתשכ"ח-1968.  

הערכות אלו עשויות שלא להתממש באופן  מלא   או חלקי או עשוית  להתממש בצורה שונה מההערכה.  

פעילותה,  לרבות  פעילויות  שאינן  לגבי  החברה  המצוי  כיום  בידי  המידע  על  מבוססות  החברה  הערכות 

בשליטת החברה.  

בכבוד רב, 

ג'נסל בע"מ  

באמצעות: יוסי סלמון, סמנכ"ל כספי ם 
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