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  ג.א.נ 

  Truck Parking Europeפעילת מ LogPayעם אסטרטגי בדבר חתימת הסכם   דוח מיידיהנדון: 

-2021-01:  ה(מס' אסמכת  14.3.2022-ו   8.12.2021,  2.11.2021ימים  מה החברה    לש  דייםימי הדוחות  בהמשך ל

בדבר  2022-01-029746- ו  2021-01-179709,  093535 בהתאמה)  אסטרטגיב  התקשרותה,   LogPay  עם  הסכם 

Transport Services GmbH    מגרמניה")LogPay(",  2022  באפריל  20ביום  כי    להודיע  החברה  מתכבדת  

  "), שעיקריו כדלקמן:ההסכם(" לשיתוף פעולה בהסכם  LogPayעם החברה התקשרה 

התקנות)    מיליון   1.3-כ(שלה    LogPayמערכת של  בין האינטגרציה בין פלטפורמת טראקנט ל  בצעוהצדדים י .1

ה חכמה  שירותי התאמ  קבלעל מנת ליוכלו לעשות שימוש בפלטפורמת טראקנט    LogPayבאופן שלקוחות  

ולקוחות    לנסיעות הריקות שלהם ולהשתמש בשירותי הדיגיטציה של הפלטפורמה בתשלום  מטענים  לקבלת

תהליך  ("   LogPay-לשכור חניות מעל מנת    LogPayיוכלו לעשות שימוש במערכת  פלטפורמת טראקנט  

 ימים ממועד חתימת ההסכם.   90משך יפי הערכת הצדדים, תהליך האינטגרציה י . על ")האינטגרציה

  משךב)  Proof Of Concept(הוכחת היתכנות    קופתת ל  הצדדים  כנסוי  ,לאחר השלמת תהליך האינטגרציה .2

  פעולה  ישתפוהצדדים  במסגרתה  ,  ")הוכחת ההיתכנות  קופתת("מתום תהליך האינטגרציה    חודשים  12

 . כל צד במערכת של הצד השני ביחס לשימוש ההדדי של לקוחות

בשיתוף הפעולה המסחרי  ימשיכו הצדדים  ככל ששיתוף הפעולה בתקופת הוכחת ההיתכנות יהיה מוצלח,   .3

להלן, תימשך    4חלוקת ההכנסות בתקופת הוכחת ההיתכנות, כאמור בסעיף    .לתקופה של לפחות שלוש שנים

 גם בתקופה המוארכת כאמור.

 כדלקמן:  תבוצע חלוקת הכנסות בין הצדדים הוכחת ההיתכנות  בתקופת   .4

תהא  , LogPayבאמצעות המערכת של   שנעשה ,בפלטפורמת טראקנט LogPayעבור שימוש לקוח של  .4.1

LogPay  ל בם  ותשלזכאית  של  מהחברה  שירותי  החברה    תקבלש  תמורהמה  20%סכום  עבור 

טראקנט   זה  פלטפורמת  סליקה)  , אירו  5( ללקוח  הוצאות  בגין    20%-ו  בניכוי  שתתקבל  מהתמורה 

 בניכוי הוצאות סליקה). , מעלות ההובלה 5%התאמות חכמות (בדר"כ 



קישור בין פלטפורמת    וצר באמצעות, שנLogPayעבור שימוש לקוח של החברה בשירותי החניה של   .4.2

 profit(מהרווח    20%בסכום של    LogPay-, תהא החברה זכאית לתשלום מLogPayמערכת  ל  טראקנט

fee ,( שקיבלהLogPay   (בניכוי הוצאות סליקה). ה עבור שירותי 

לפני תחילת השימוש המסחרי ההדדי בפלטפורמת טראקנט ומערכת  קבעו בהסכמה  יתנאי התשלום י  .4.3

LogPay. 

 יום מראש. 60כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה של  .5

שיתוף    לנוספות שת  יולבחון אפשרו בכוונת הצדדים  ,  לעיל  כאמורשיתוף הפעולה  בנוסף לבהסכם נקבע כי   .6

 . כפי שיוסכם בין הצדדים, עסקי רחב יותר פעולה

 

  בכבוד רב, 

  טראקנט אנטרפרייז בע"מ 

  נחתם ע"י: חנן פרידמן, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל 
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