טראק ט א טרפרייז בע"מ
)"החברה"(
 28באפריל 2022
לכבוד
רשות יירות ערך

לכבוד
הבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ

ג.א,. .
ה דון :דוח מיידי  -התקשרות חברת הבת עם לקוח ברומ יה יצרן מוצרי קוסמטיקה
החברה מתכבדת לדווח כי חברת הבת בבעלות מלאה של החברה ברומ יה התקשרה בהסכם עם FARMEC
 ,S.A.חברה מרומ יה )להלן ,בהתאמה" :ההסכם" ו"-הלקוח"( ,לשימוש בפלטפורמת טראק ט לתקופה של
ש ה החל מיום  ,20.4.2022מתוכה  30יום תקופת יסיון ללא תמורה.
לאחר תקופת ה יסיון ישלם הלקוח בגין השימוש בפלטפורמת טראק ט סך של  3.5יורו בגין כל הזמ ת
הובלה ,שמבוצעת באמצעות פלטפורמת טראק ט וסך של  3.5אירו בגין שירותי ) BIDמכרז הובלה דיגיטאלי(
של פלטפורמת טראק ט .ב וסף על כל התאמה חכמה שתבוצע באמצעות פלטפורמת טראק ט תגבה החברה
מקבל י ההובלה הרשומים במערכת סך של  5%מעלות ההובלה.
הלקוח רשאי לבטל את ההסכם בכל עת בהודעה של  60יום מראש.
למיטב ידיעת החברה ,הלקוח הי ו יצרן מוצרי הקוסמטיקה הגדול ברומ יה ,בעל וותק של מעל  120ש ה,
המעסיק כ 600-עובדים ברומ יה ,מוצריו מופצים בעולם ולהערכת החברה הלקוח צורך עשרות אלפי הובלות
בש ה ברומ יה .בהסכם העריך הלקוח את היקף השימוש הראשו י שלו בפלטפורמת טראק ט בכ 20-עד 25
סיעות בחודש לצורך בחי ת המערכת.
יובהר כי אין כל התחייבות של הלקוח לכמות סיעות באמצעות פלטפורמת טראק ט ,והמידע בע יין זה וכן
בדבר היקף ההובלות שצורך הלקוח מהווה מידע צופה פ י עתיד כהגדרת מו ח זה בחוק יירות ערך .מידע
זה מבוסס על הערכות סובייקטיביות של החברה בהתאם למידע ש מסר לה והתממשותו תלויה בגורמים
שו ים אשר אי ם בשליטת החברה ,כגון :שביעות רצון הלקוח מפלטפורמת טראק ט לאורך זמן .יובהר ,כי
הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שו ה מכפי שהוערך על ידי החברה.
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