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הנדון :דוח מיידי
החברה מתכבדת להודיע בזאת ,כי ביום  12בינואר ,2022 ,החברה המרכזית לחדשנות ועידוד היי טק בע"מ
("החברה המרכזית") ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה ,התקשרה במכתב עקרונות מחייב ("מכתב
העקרונות") ,עם צד שלישי לא קשור ("מקבלת הרישיון") ,במסגרתו העניקה החברה המרכזית למקבלת
הרישיון ,רישיון בלעדי לשימוש והמשך פיתוח של זכויות קניין רוחני מסויימות בתחום "ארנקים
דיגיטליים" אשר פותחו על ידי החברה המרכזית ("זכויות הארנק הדיגיטלי").
מקבלת הרישיון ,נמנית על קבוצת חברות בינלאומית המעניקה מספר רחב של פתרונות חדשניים בתחום
הפינטק ונמצאת בתהליך פיתוח של פלטפורמת בנקאות דיגיטלית המיועדת להפצה בפיליפינים ובמקומות
נוספים בעולם.
הרישיון כאמור ,יבוטל בתום  12חודשים ממועד החתימה על מכתב העקרונות ,אלא אם כן מקבלת הרישיון
תשלם סך השווה ל 10,000 -דולר ארה"ב ,שבמקרה כזה יהפוך לרישיון נצחי.
על פי מכתב העקרונות ,החברה המרכזית תעניק למקבלת הרישיון שירותי ייעוץ בתחומים האסטרטגיה,
הפיתוח והפיתוח עסקי בתמורה לקבלת סך השווה ל 5% -מהרווחים (כהגדרתם במכתב העקרונות)
שיצטברו אצל מקבלת הרישיון וכל גוף קשור שלה כתוצאה מהשימוש בזכויות הארנק הדיגיטלי.
להערכת הנהלת החברה ,מכתב העקרונות מהווה גושפנקא ליכולת החברה לפתח באופן עצמאי טכנולוגיות
ועשוי לסייע לחברה להתקשר עם לקוחות גלובליים .יתרה מכך ,להערכת החברה מכתב העקרונות מהווה
שלב ראשון ביכולת של החברה למסחר את הטכנולוגיות שפותחו ו/או יפותחו על ידה.

המידע המובא בדוח מיידי זה ,לרבות בקשר עם יכולת החברה להתקשר בהסכמים מסחריים נוספים,
להרחיב את פעילותה ולקדם את תוכניותיה העסקיות ,וכן לקבל תמורה בקשר עם שירותי הייעוץ כאמור
לעיל ,הינם בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -הערכות אלו
עשויות שלא להתממש כולן ,או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך .הערכות החברה מבוססות
על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה ,אינם בשליטת החברה בלבד.
בכבוד רב,
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