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 South West Research Instituteמכון עם  מחקרהתקשרות בהסכם הנדון: 

( )מידע זה  2022-01-038979)אסמכתא מס':    2022באפריל,    14בהמשך לאמור בדיווח מיידי מיום  
הרחבת פעילותה של החברה באופן שתקדם פיתוח מערכת  מהווה הכללה על דרך ההפניה(, בדבר  

עצמי   וחום  מימן,  24/7לייצור חשמל  על  המבוססת  בהם    מתקדמים  מגעיםובדבר  ,  "קוגנרציה" 
החברה   ופיתוחמכו  עם  פעולה   שיתוף בהסכמי  להתקשרות  מצויה  מחקר    לניסוי ם  יבינלאומי  ני 

ה  טבעי  וגז  מימן  בתותער  עם  עבודה  של  ולידציה של  השריפה  החברה  TG-40-בתא  מתכבדת   ,
ביום   כי  עם  2022,  ביוני  22להודיע,  בהסכם  החברה  התקשרה   South West Research  מכון, 

Institute    ,בתחום  עצמאי  הינו מוסד מחקר ופיתוח  למיטב ידיעת החברה,  ש  ,ארצות הבריתמטקסס
והמדעים,   רווח,  ההנדסה  מטרות  ללא  בין  הפועל  במימןהיתרהעוסק,  שימוש  בנושא  במחקר   ,  

"(SWRI)",    לפיוSWRI    סימולציות  יבצע עבור החברהCFD (Computational Fluid Dynamics)  
-TG-של ה  (Combustor  -קומבסטורתא השריפה )ב  הבעירהותוצרת    מיקוםלבחינת    ,בתלת מימד

עבור הרכבים שונים של תערובות מימן וגז    , בעירה בתא השריפההביצועי  את  לבדוק    במטרה   ,40
  80-ש"ח )כ  פיאל  300- של כ  לתשלום בסך  בתמורה  ,זאת  .(", בהתאמהההסכם "-ו   "המחקרטבעי )"

   ."(המחקר תקופת)" שבועות 24- המחקר צפוי להימשך כ .דולר ארה"ב( פיאל

הוראות בדבר  בהסכמים מסוג זה, לרבות    כמקובל  SWRI-והחברה  ההסכם כולל התחייבות של  
ההתקשרות  הדדית   אפשרות של  מוקדם  בת    לסיום  מוקדמת  מאחריות  ימים  30בהודעה  פטור   ,

שנים לאחר תום תקופת    3במהלך תקופת המחקר ובמשך    התחייבות לשמירה על סודיות ו   ושיפוי
 . המחקר

כי ההערכות לעיל    והנתונים  ההנחות  ,יובהר,  ידי    תמורההסך  ביחס להמפורטים  על  שתשולם 
הינם תחזיות, הערכות ואומדנים של החברה ומהווים מידע   תקופת המחקרלו  SWRI-החברה ל

(, המבוססים על מידע הקיים  1968-צופה פני עתיד )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
לצורך שתידרשנה  היקף שעות העבודה  בדבר    בחברה נכון למועד דיווח מיידי זה, לרבות ההערכה

בשל  המחקרהשלמת   לרבות  מהותי,  באופן  אף  שונות,  להיות  עשויות  אשר  שאינם  ,  גורמים 
 . בשליטת החברה
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