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  ABM Industry Groups, LLC הנדון: חתימה על הסכם הפצה לא בלעדי עם חברת

החברה מתכבדת לעדכן, כי ביום 29 במאי 2022, חברה בת אמריקאית - Aura Smart Air Inc  התקשרה בהסכם 

הפצה לא בלעדי ("ההסכם") עם חברת ABM Industry Groups, LLC ("המפיצה"), במסגרתו הוסכם כי המפיצה 

תשווק ותמכור את מוצרי החברה ללקוחותיה השונים של המפיצה בארה"ב, קנדה ואנגליה ("הטריטוריות"). 

במסגרת ההתקשרות, המפיצה תשווק ותמכור את מוצרי החברה, בין היתר, באמצעות צירופם לתוכנית שירות 

כללית של המפיצה הנקראת EnhancedFacility™ Services. תוכנית שירות זו עוסקת באספקת מגוון פתרונות 

חכמים למבנים שמטרתם שיפור איכות האוויר, שיפור בריאות המבנה וכן שיפור הבטיחות והיעילות האנרגטית 

של המבנה ושל הפוקדים אותו.

במסגרת ההסכם נקבעו, בין היתר, התנאים הבאים: (א) למפיצה ניתנת הזכות לרכוש את מוצרי החברה במחיר 

קבוע ולמכור אותו בטריטוריות במחיר לפי החלטתה; (ב) החברה מתחייבת במסגרת ההסכם, לספק את מוצריה 

בתאריך ובתנאי שילוח בהם בחרה המפיצה; (ג)  החברה נותרת אחראית כלפי לקוחות הקצה בכל הקשור 

לאחריות למוצרי החברה, וזאת למשך 12 חודשים. 

פרטים נוספים על המפיצה

המפיצה1, אשר מדורגת במקום ה-510 ברשימת Fortune, למיטב ידיעת החברה עוסקת בניהול נכסים ואספקת 

פתרונות טכנולוגים עבור לקוחותיה המגיעים מסגמנטים שונים כגון: בנייני משרדים, מרכזי בריאות (בתי 

חולים, מרפאות ובתי אבות), בנייני ממשלה, שדות תעופה, בנקאות, תעשיה, חינוך, ספורט ובידור. המפיצה 

מספקת שירותים למבנים בהיקף של כ-550 מיליון מטר מרובע, כאשר יותר מ-50% מהחברות הנמנות על רשימת  

Fortune 500 הן לקוחות של המפיצה. המפיצה מחזיקה כ-350 משרדי מכירות ושירות הפזורים על פני אמריקה 

הצפונית ואנגליה. המפיצה מספקת ללקוחותיה פתרונות בתחומים שונים ובין היתר, בתחומי החסכון האנרגטי, 

ההנדסה, מיזוג אוויר וניהול איכות אוויר תוך מבנית בעזרת כ-140,000 עובדים עם היקף מכירות שנתי של כ-6.5 

מיליארד דולר.  

בברכה, 

אורה סמארט אייר בע"מ

ע"י: אביעד שניידרמן, מנכ"ל
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