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    לכבוד       לכבוד 

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

  .א.נ.,ג

  

 המשתייך לקונצרן מוצרי חלב אירופאי   התקשרות חברת הבת עם לקוח ברומניה - מיידי דוח: הנדון

ברומניה   החברה  של  מלאה  בבעלות  הבת  חברת  כי  לדווח  מתכבדת  עם  בהתקשרה  החברה  הסכם 

HOCHLAND ROMANIA S.R.L,  שימוש  ל"),  הלקוח"-" וההסכםלהלן, בהתאמה: "(  מרומניה ה  חבר

.  ללא תמורהיום תקופת ניסיון    30, מתוכה  15.4.2022החל מיום    תייםשנ  בפלטפורמת טראקנט לתקופה של

    .אם יוסכם אחרת  , אלאלשנה נוספתבאותם תנאים בכל פעם באופן אוטומטי מוארכת תקופת ההסכם 

יורו בגין כל הזמנת הובלה    5לאחר תקופת הניסיון ישלם הלקוח בגין השימוש בפלטפורמת טראקנט סך של 

(מכרז     BIDאירו בגין שירותי  5וסך של    שמבוצעת באמצעות פלטפורמת טראקנטברומניה או בינלאומית,  

דיגיטאלי)   טראקנטהובלה  פלטפורמת  ש  ,בנוסף  .של  חכמה  התאמה  כל  בעל  פלטפורמת    אמצעותתבוצע 

   מעלות ההובלה. 5%טראקנט תגבה החברה מקבלני ההובלה הרשומים במערכת סך של 

  יום מראש. 30הלקוח רשאי לבטל את ההסכם בכל עת בהודעה של 

הלקוח  להערכת החברה  ו   אירופהבמוצרי חלב  חלק מקונצרן ייצור ושיווק  למיטב ידיעת החברה, הלקוח הינו  

בשנה.אלפי  עשרות  ך  צור בפלטפורמת    הובלות  שלו  הראשוני  השימוש  היקף  את  הלקוח  העריך  בהסכם 

  . לצורך בחינת המערכת נסיעות בחודש 40- טראקנט בכ

בהסכם התחייב הלקוח ליידע את ספקי שירותי ההובלה הקשורים עמו על שימושו בפלטפורמת טראקנט  

    ולסייע בתקשורת עימם לשם רישומם בפלטפורמת טראקנט.

וכן  והמידע בעניין זה  ,  פלטפורמת טראקנטבאמצעות  לכמות נסיעות    הלקוחכי אין כל התחייבות של    יובהר

הגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע  כ  עתיד  פני  צופה  מידע  המהוובדבר היקף ההובלות שצורך הלקוח  

והתממשותו תלויה בגורמים  בהתאם למידע שנמסר לה  זה מבוסס על הערכות סובייקטיביות של החברה  

. יובהר, כי  לאורך זמן  מפלטפורמת טראקנט  הלקוחשונים אשר אינם בשליטת החברה, כגון: שביעות רצון  

  . החברהאו להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי  הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן,

 

  בכבוד רב, 

  בע"מ  אנטרפרייז טראקנט                

 "ל ומנכ דירקטוריון"ר יו,  פרידמן חנןנחתם ע"י: 
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