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הנדון: דיווח מיידי בדבר השלמת הקמת מפעל הייצור בארה"ב 

בהמשך לאמור בסעיף 6.16 לתשקיף להשלמה של החברה אשר פורסם לציבור ביום 7 ביוני 2021 (מס' 

אסמכתא : 2021-01-097437), החברה, באמצעות החברה הבת בארה"ב (Aura Smart Air Inc), השלימה 

ביום 4 באוקטובר 2021 את הקמת מפעל הייצור בארה"ב ובו יבוצע הייצור של מוצרי החברה לשוק 

האמריקאי ("מפעל הייצור"). מפעל הייצור הוקם בשיתוף עם חברת בת אמריקאית של קבוצת תעשיות 

בית אל (Beth-El America LLC ) אשר נמצא ב- Sunrise, Florida. הקמת מפעל הייצור הינו מהלך 

אסטרטגי שמטרתו הגדלת היקפי פעילותה של הקבוצה בשוק האמריקאי, זאת, על רקע ביקוש מצד 

לקוחות של החברה בארה"ב למוצרים המיוצרים בארה"ב (Assembled USA), כאמור להלן. מפעל 

הייצור הינו בעל קצב ייצור שנתי של עד 180,000 אלף יחידות בשנה. החברה עשויה להגדיל את השקעתה 

במפעל הייצור לרבות ביחס לכושר הייצור שלו בהתאם לרמת הביקוש למוצרים שייוצרו בו. כמו כן, 

מפעל הייצור יאפשר את צמצום זמני האספקה לשוק האמריקאי, הקטנת התלות במחירי השילוח 

ובזמינותם וחשוב מכך, את הקטנת התלות בזמינות הרכיבים. בנוסף מפעל הייצור יאפשר לחברה 

להתמודד במכרזים משמעותיים בארה"ב, מדינתיים ופדרליים, אשר אחד מתנאי ההגשה למכרזים 

Assembled  -כאמור הינו זמני אספקה קצרים. כמו כן, מפעל הייצור יאפשר להגדיר את מוצרי החברה כ

in the US וכפועל יוצא יעניק לה יתרון שיווקי ותחרותי בשוק האמריקאי.

המידע הנכלל בדוח זה לעיל, בדבר יתרונה השיווקי והתחרותי של החברה והגדלת כושר הייצור, 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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