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הנדון: דיווח מיידי בדבר קבלת הזמנה מחייבת בעקבות פיילוט מוצלח באוטובוסים באוסטרליה 

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 1 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 202101110166), החברה מתכבדת להודיע 

 Delos welltek Australia pty כי ביום 25 באוקטובר, 2021, הסתיים בהצלחה הפיילוט שבוצע בשיתוף חברת

("Delos"). בעקבות הפיילוט המוצלח, קיבלה החברה הזמנה ראשונית מ- Delos, על סך כ-350 אלף דולר 

ארה"ב, להזמנה מיידית של מערכת ה- Aura Air . ע"פ המידע שנמסר לחברה מ-Delos, ההזמנה מיועדת 

בחלקה להתקנה באוטובוסים באוסטרליה ובחלקה לבתי ספר ומוסדות בנקאיים באוסטרליה. 

בהקשר זה יוער כי להערכת החברה הפיילוט המוצלח שהתבצע עם Delos עשוי לקדם את פריסת מערכת ה- 

Aura Air של החברה באוסטרליה. להערכת החברה, אוסטרליה מהווה שוק יעד עם פוטנציאל ביקוש למערכות 

לניהול וטיהור אוויר (דוגמת מערכת ה- Aura Air של החברה), בין היתר, בשל מזג האוויר ומפגעי הטבע השונים 

והייחודיים לאוסטרליה (לרבות עונת השריפות שפוקדת מדי פעם את אוסטרליה). כמו כן, להערכת החברה, 

הסרת חלק ממגבלות התנועה שהושתו באוסטרליה על מנת להתמודד עם התפרצות נגיף הקורנה, עשויה גם היא 

לעלות את הביקוש למערכות טיהור אוויר, וזאת בין היתר במוסדות החינוך באוסטרליה, אשר מתחילים בעת 

הזו לקלוט בחזרה את התלמידים וכן בתחבורה ציבורית ובמוסדות ציבוריים. 

מובהר כי נכון למועד דיווח זה אין כל ודאות כי תבוצע מכירות של מערכות החברה ללקוחות באוסטרליה 

(לרבות ל-Delos) וככל שתבוצע מהו יהיו תנאי ו/או היקפן של הזמנות כאמור.

המידע הנכלל בדוח זה לעיל, בדבר הרחבת והעמקת הפצת מערכות החברה באוסטרליה והביקוש הפוטנציאלי 
למערכות החברה באוסטרליה, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על 
הערכותיה של החברה בדבר השוק האוסטרלי, בין היתר על בסיס היכרותה של החברה עם תנאי השוק, מידע 
מקורות חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברה, ואשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה, בין 
היתר, בשל גורמים חיצוניים, לרבות שינויים רגולטורים בתחום הפעילות, הימשכות הליכים, שינויים 
בתוכנית העסקית של החברה וכן התרחשותם של גורמי סיכון נוספים, שאינם בשליטת החברה ואשר עשויה 

להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.

בברכה, 

אורה סמארט אייר בע"מ

ע"י: אביעד שניידרמן, מנכ"ל
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