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הנדון: דיווח מיידי בדבר חתימת מזכר הבנות וקבלת הזמנה מחייבת ע"ס 1.1 מ' ד' ממפיצה בניגריה

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 6 באוקטובר 2021, נחתם מזכר הבנות ("המזכר") עם חברה ניגרית בשם 

Viamor Healthcare Limited ("המפיצה") בגין הפצה בלעדית של מוצרי החברה בניגריה. במקביל 

לחתימת המזכר וכתנאי לכניסתו לתוקף, המפיצה העבירה הזמנה ראשונית ומחייבת ע"ס כ-1.1 מיליון 

דולר ארה"ב עבור רכישת מוצרי ה- Aura Air. המפיצה הינה חברה העוסקת בהפצת מוצרים בתחום 

הרפואה ברחבי ניגריה ותקבל בלעדיות למשך שנה עבור מכירת מוצרי החברה השונים ברחבי המדינה 

ללקוחות קצה ישירים, לרשתות שיווק ולמפיצי משנה, כמו גם בלעדיות למכירת מוצרי החברה אונליין 

Aura Air, Aura Air Mini,  – בתחומי המדינה בלבד. המזכר כולל בתוכו את מוצרי החברה השונים

Ray Filter, כמו גם את מוצרי התוכנה השונים הכוללים את המערכת לניהול צי המוצרים ללקוחות 

עסקיים גדולים, בעלת היכולת להתממשקות למערכות חכמות לניהול בניין למיקסום השליטה באיכות 

האוויר התוך מבנית ויצירת חסכון אנרגטי ובעלת יכולות אנליטיקה המותאמות אישית עבור לקוחות 

הקצה. במסגרת המזכר הסכימו הצדדים לפעול להרחבת והעמקת שיתוף הפעולה ביניהם במהלך תקופה של 12 

חודשים הקרובים, עם פוטנציאל להזמנת המשך והרחבת שיתוף הפעולה באפריקה מעבר לגבולות ניגריה. 

המידע הנכלל בדוח זה לעיל, בדבר הרחבת והעמקת שיתוף הפעולה עם המפיצה וקבלת הזמנות המשך 
מהמפיצה, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על הערכותיה 
של החברה בדבר השוק האמריקאי, 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 בעלויות הייצור והינוע, 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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