
 

  בע"מ  טראקנט אנטרפרייז
  ") החברה("

  2022  מרץב 31

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

  ג.א.נ.,

 בע"מ מעין שרותי מכס ותעבורה עם הסכם חתימת    הנדון:

מיום   של החברה  מיידי  לדוח  מזכר  2021-01-183039  :(מס' אסמכתא  21.12.2021בהמשך  ) בדבר חתימת 

נחתם    2022  מרץב  30  ביום החברה מתכבדת לדווח כי    , ")מעיןהבנות עם מעין שרותי מכס ותעבודה בע"מ ("

  , שעיקריו כדלקמן:")ההסכם"(מעין  החברה לבין הסכם בין  

ומתמחה בהצעת פתרונות    1977הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל בשנת    מעין  ,למיטב ידיעת החברה .1

 . לוגיסטיקה לכל סוגי המשלוחים

ההסכם,   .2 פי  לאינטגרציה  על  במשותף  יפעלו  פלטפורמת  טמעה  וההצדדים  ("של   פלטפורמת החברה 

  וזאת במשך תקופה המוערכת על ידי הצדדים   ,")תהליך האינטגרציה("  מעיןשל  במערכות    ")טראקנט

   .ההסכם חתימת יום מתאריך  120עד   90-ב

בפלטפורמת טראקנט למשך    לשימוש  מעיןהחברה תעניק רישיון ללאחר השלמת תהליך האינטגרציה,   .3

 . ")הניסיון תקופת(" יום, ללא תשלום 30

יורו    5ם סך של  ותשל תהא מעין רשאית להשתמש בפלטפורמת טראקנט כנגד  בתום תקופת הניסיון,   .4

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

קבלני המשנה הרשומים בפלטפורמת טראקנט ישלמו  ,  פלטפורמת טראקנטשב  החכמות האוטומטיות

  יקבעו בהסכמה בין הצדדיםי . תנאי התשלום  מכל התאמה כאמור   ממחיר המשלוח  5%של    לחברה סך

 . מעיןטרם תחילת השימוש המסחרי בפלטפורמת טראקנט על ידי 

טראקנט בישראל לתקופה של שלוש  בפלטפורמת  רשאית תחילה להשתמש  תהא    מעיןבתקופת ההסכם   .5

קופה של שלוש  קנט, למשך תאטרבפלטפורמת  שימושה  את  ובכפוף להסכמת הצדדים, תרחיב    ,שנים

 .  ם שיוסכמו על ידי הצדדיםשנים נוספות בתחומי

לצד  יום מראש    90של    בכתב   ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד יהיה רשאי להפסיקו בהודעה .6

 השני. 

הנתונים המצויים בידיה  על בסיס  ,  הוא למיטב ידיעת החברה  מעיןעם  ההסכם  המובא לעיל בדבר  המידע  

אינה יכולה להעריך בשלב זה את  ומבלי שנתונים אלה נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי. כמו כן, החברה  

  בפלטפורמת טראקנט.  מעיןהיקף השימוש הצפוי של 

  בכבוד רב, 

  בע"מ  טראקנט אנטרפרייז                      

  נכ"ל מ יו"ר דירקטוריון ו,  חנן פרידמןנחתם ע"י: 
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