
 

  בע"מ טראקנט אנטרפרייז
  ")החברה("

  2022ינואר ב 3

    לכבוד           לכבוד
  אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל     רשות ניירות ערך

  ג.א.נ.,

 אי.טי.ג'י.איי גרופ בע"ממקבוצת  אלדן מטעני אלפיים בע"מלשיתוף פעולה עם הסכם חתימת    הנדון:

) בדבר חתימת מסמך 2021-01-098647(מס' אסמכתא  2021בנובמבר  17 בהמשך לדיווח החברה מיום

"), לשיתוף פעולה בין קרגו אלדןחברת אלדן מטעני אלפיים בע"מ ("עקרונות לשיתוף פעולה בין החברה לבין 

הסכם לשיתוף פעולה בין נחתם  2022ינואר ב 3 יוםבהחברה מתכבדת לדווח כי , החברה לבין אלדן קרגו

  , שעיקריו כדלקמן:")ההסכם(" הצדדים

במערכות  ")טראקנט פלטפורמתהחברה ("של פלטפורמת והיישום הצדדים יפעלו במשותף לאינטגרציה  .1

יום  120עד  90-וזאת במשך תקופה המוערכת על ידי הצדדים ב ,")תהליך האינטגרציה(" אלדן קרגושל 

  .ההסכם חתימת מתאריך

בפלטפורמת טראקנט  לשימושאלדן קרגו החברה תעניק רישיון ללאחר השלמת תהליך האינטגרציה,  .2

סך של  לחברה אלדן קרגותשלם בתום תקופת הניסיון, . ")הניסיון תקופת(" יום, ללא תשלום 30למשך 

במערכת בגין כל התאמה חכמה בנוסף,  .באמצעות פלטפורמת טראקנטמשלוח  יורו עבור כל תכנון 5

 בשיעורסכום נוסף לחברה  , אלדן קרגו תשלםפלטפורמת טראקנטשב ההתאמות החכמות האוטומטיות

. החברה הרשומים במערכת המשנה יגבה מקבלניאשר ממחיר המשלוח מכל התאמה כאמור,  5%של 

מת טראקנט על ידי טרם תחילת השימוש המסחרי בפלטפור תנאי התשלום יקבעו בהסכמה בין הצדדים

 .אלדן קרגו

טראקנט בישראל, לפי בפלטפורמת כל עוד ההסכם הינו בתוקף אלדן קרגו רשאית תחילה להשתמש  .3

ובכפוף להסכמת הצדדים,  ,שיקול דעתה, לתקופה של שלוש שנים (אלא אם יסתיים ההסכם קודם לכן)

ת בתחומי האיחוד האירופאי קנט, למשך תקופה של שלוש שנים נוספואטרבפלטפורמת תרחיב שימושה 

 וארה"ב. 

לצד יום מראש  30של  בכתב ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד יהיה רשאי להפסיקו בהודעה .4

 השני.

הנתונים על בסיס , הוא למיטב ידיעת החברה אלדן קרגושיתוף הפעולה עם המובא לעיל בדבר המידע 

אינה יכולה להעריך המצויים בידיה ומבלי שנתונים אלה נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי. כמו כן, החברה 

  בפלטפורמת טראקנט. אלדן קרגובשלב זה את היקף השימוש הצפוי של 

  בכבוד רב,

  בע"מ טראקנט אנטרפרייז                      

  נכ"למיו"ר דירקטוריון ו, חנן פרידמןנחתם ע"י: 
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