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הנדון: דיווח מיידי בדבר חתימת הסכם הבנות וקבלת הזמנה מחייבת ע"ס 0.2 מ' ד' ממפיצה בסינגפור

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום ה-12 בנובמבר 2021, נחתם מזכר הבנות לא מחייב ("המזכר") עם חברה 

סינגפורית בשם Intrawave PTE Ltd ("המפיצה") במסגרתו הוסכם כי הצדדים יפעלו לטובת התקשרות 

בהסכם הפצה בלעדי של מוצרי החברה במדינת סינגפור ("הטריטוריה" ו-"ההסכם", לפי העניין), כמו 

גם הפצת המוצרים מחוץ לטריטוריה. במקביל לחתימת המזכר וכתנאי לכניסתו לתוקף, המפיצה 

העבירה הזמנה ראשונית ומחייבת ע"ס כ-200 אלף דולר ארה"ב עבור רכישת מערכת ה- Aura Air. המפיצה 

הינה חברת בת של קבוצת Intraco הנסחרת בבורסה בסינגפור (SGX: I06), העוסקת בפתרונות למגזר 

הנדל"ן, בתחומי אש ובטיחות, טלקום ותשתיות דיגיטליות, פתרונות ירוקים לבניינים חכמים, השכרת 

ציוד כבד לתעשיית הבניה ואספקת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק, ברחבי סינגפור ובמדינות שכנות. 

במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי המפיצה עתידה לקבל במסגרת ההסכם בלעדיות למשך שלוש שנים עבור 

מכירת מוצרי החברה השונים בטריטוריה ללקוחות קצה ישירים, לרשתות שיווק ולמפיצי משנה, כמו גם 

בלעדיות למכירת מוצרי החברה אונליין בתחומי הטריטוריה. כמו כן ההתקשרות בהסכם עם המפיצה 

עתיד להתייחס לכלל מוצרי החברה, לרבות, Aura Air, Aura Air Mini והמערכת לניהול צי המוצרים 

ללקוחות עסקיים גדולים. 

במסגרת המזכר, בכפוף לחתימה על הסכם מחייב, נקבעו יעדי מכירה משוערים ולא מחייבים לתקופת 

ההתקשרות (3 שנים) בחלוקה המשקפת מגמת גידול משנה לשנה, בסך כולל של כ-15.2 מיליון דולר 

ארה"ב. ככל שהמפיצה תעמוד ביעדים כאמור, עתידה לעמוד למפיצה אופציה להארכת תקופת הבלעדיות 

בשנה נוספת. 

יובהר כי אין כל וודאות כי יחתם הסכם כאמור וככל שייחתם מה יהיו תנאיו.

המידע הנכלל בדוח זה לעיל, בדבר חתימה על הסכם מחייב עם המפיצה, מגמות גידול וקבלת הזמנות 
המשך מהמפיצה, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על 
הערכותיה של החברה בדבר השוק הסינגפורי, 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 והשינוע, 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
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