
 

 

 בע"מ  טראקנט אנטרפרייז 

 "( החברה)"
 2023ינואר  ב 29

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

 ג.א.נ.,

  Florida Beauty Floraקבוצת עם אסטרטגי לשיתוף פעולה הבנות חתימת מסמך  הנדון: 
  מארה"ב

בין  אסטרטגי לשיתוף פעולה ראשוני  הבנות נחתם מסמך   2023ינואר ב 29החברה מתכבדת לדווח כי ביום 
 . מארה"ב "(FBFקבוצת )"וחברות קשורות שלה    Florida Beauty Floraחברת  החברה לבין  

  ,הובלההשירותי  תחום ב בפלורידה ארה"ב ומתמחה  1983בשנת וקמה  ה  FBFקבוצת   כפי שנמסר לחברה,
לוגיסטיקה בקירור   שירותיאת  מספקת FBF. קבוצת והפצה  רוריק אחסון, , הלוגיסטיקה, איחוד מטענים

הינו    FBF  קבוצת מטה .משאיות 250  -כבאמצעות צי של בארה"ב,  רמהאוהפפרחים  ה תעשיית  לחקלאות,
 .  ובקולומביה  בארה"בנוספות במדינות סניפים   ולה  פלורידה  במיאמי

 ם כדלקמן:פעולה בין הצדדים על פי המסמך השיתוף הלהקווים המנחים  

,  צדדיםלפיתוח שיתוף פעולה עסקי בין היום  120במשך תקופה של יפעלו    FBFחברה וקבוצת  ה .1
 .FBFטראקנט ושירותיה במערכות של קבוצת  שמטרתו אינטגרציה והטמעת פלטפורמת 

העסקי, לרבות אפשרות לביצוע  שיתוף הפעולה קידום ופיתוח ביחס לנמשכות הצדדים יקיימו שיחות  .2
מהון   10%מיליון דולר( בתמורה להקצאה של  30השקעה בחברה )בהתבסס על שווי חברה מוערך של 

 החברה. 

מקבוצת   ותחבראחת ה Pelica Logisticsבין החברה לבין מיזם משותף להקמת הצדדים  יפעלו בנוסף,  .3
FBF על מנת לשלב את מערכות הטכנולוגיות של טראקנט בפעילותה ,)ברוקר( תיווך הובלותהעוסקת ב  

 ם.י הצדדיעל יד סוכםבמתכונת שתוזאת   ,לברוקר דיגיטאלי Pelica Logisticsולהפוך את 

ום שיתוף הפעולה ביניהם, לפי שיקול דעתם, והתקשרות בהסכם מפורט  יפעלו הצדדים לקידעל פי המסמך  
כי ככל שהצדדים לא יגיעו   , . במסמך הובהרעקרונותעד אישור מסמך הויום ממ 120ומחייב בתוך 

חתם הסכם מפורט בתוך התקופה הנ"ל )לרבות ככל שתוארך בהסכמה(, מסמך ההבנות  י להסכמות ולא י
 . (תחייבויות הדדיות של הצדדים לשמירת סודיות הקבועות במסמךלמעט ה)הצדדים לא יחייב את 

,  הוא למיטב ידיעת החברה FBF קבוצת שיתוף הפעולה עםדבר וב FBFיחס לקבוצת המובא לעיל בהמידע  
 הנתונים המצויים בידיה ומבלי שנתונים אלה נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי. על בסיס  

, ואת סיכויי  אינה יכולה להעריך בשלב זה את סיכויי התקשרות הצדדים בהסכם מחייב, אם בכללהחברה 
בחברה, אשר,   FBFהוצאתו לפועל של שיתוף פעולה כלשהו בין הצדדים, לרבות השקעה כלשהי של קבוצת 

 . שתצא לפועל, תבוצע בכפוף לקבלת כל אישורים הנדרשים על פי הדיןככל 

 

 בכבוד רב, 

 בע"מ  טראקנט אנטרפרייז           

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