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   דוח מיידי הנדון:
 

גם תשקיף מדף של החברה מיום    6בהמשך לאמור בפרק     26לתשקיף להנפקה ראשונה לציבור המהווה 

תאריך  2021באוגוסט,   נושא  כי  החברה  מתכבדת  "(,  התשקיף)"  20211באוגוסט,    27,  החברה  להודיע 

בע"מ טק  היי  ועידוד  לחדשנות  המרכזית)"  המרכזית  מלאה,  "(החברה  בבעלות  בת  החברה,  של    חברה 

  י שירותי איתור, גיוס, הכשרה וניהול של השמה של עובדים מתחום ההישבאמצעותה פועלת החברה בתחום  

"( השירותיםטק  תאגיד  תיפתח"(,  תחום  באמצעות  החברה  ,  ידי  על  מלאה  בשליטה  המוחזק  אוקראיני 

ביקוש גבוה    בעלי  קצועות טכנולוגיית המידעמאקדמיה ללימוד  ,  2021  ,בדצמבר  1  -ה  המרכזית, החל מיום

.  שבאוקראינה   בלבובבמשרדי החברה המרכזית    םממוק האקדמיה    קמפוס   ."(האקדמיה )"טק    י יהה   בשוק

. החברה  תחומים שוניםמספר  במקביל בשיפעלו    קורסים פיזיים ומקוונים  מספר  , בתשלום,האקדמיה תציע

בשנה    מעריכה האקדמיה  כי  לפעילות  להירשם  הראשונה  לפעילות    סטודנטים  400-מ  למעלהצפויים 

  להשפיע   עשויות  ולא  זניחות  הינן,  ופעילותה  האקדמיה  הקמת  עלויות . כמו כן, להערכת החברה  האקדמיה

 . הצפויות התחייבויותיה  על

 

הינה סינרגטית לפעילות החברה בתחום השירותים ועשויה להקנות לה  האקדמיה  פעילות  לדעת החברה,  

צפויה, להגדיל  יתרון על פני המתחרים ולאפשר לה להרחיב את פעילותה בקצב מהיר, בין היתר, בכך שהיא  

בכוונת    ולשפר את ידיעותיו וניסיונו המקצועי.  הד לרשות ו הפוטנציאלי שיעמאת כוח האדם  בקצב מהיר  

ומעריכה    תחום השירותיםב  ה ינים של האקדמיה הזדמנות להשתלב בפעילותיבוגרים המצטהחברה להציע ל 

 . מבוגרי האקדמיה 10%שהיא תקלוט ותגייס לפחות  
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יכולת החברה  הצלחת פעילות האקדמיה )לרבות מספר הנרשמים(,  זה, בדבר    בדוח מיידיהמידע המובא  

  צופה פני   מידע בגדר ינוהתוכניותיה העסקיות,  , להרחיב את פעילותה ולקדם את  לגייס עובדים איכותיים

הערכות אלו עשויות שלא להתממש כולן, או  .  1968  -, התשכ"חניירות ערך בחוק המונח כמשמעות  עתיד

  החברה בידי הקיים המידע  על מבוססות החברה הערכות  חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך.

לפעילותה, אינם בשליטת החברה בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח מול לקוחות  עכיום בנוג

 . פוטנציאלים כאמור

 
 

 בכבוד רב,     
 

 בע"מ  107גרופ 

 באמצעות: 

 מנכ"ל ודירקטור, אדי כץ     
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