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הנדון :התקשרות עם הטכניון בהסכם מחקר לביצועי בערה עבור הרכבי מימן וגז
בהמשך לאמור בדיווח מיידי מיום  14באפריל( 2022 ,אסמכתא מס' )2022-01-038979 :ובדיווח
המיידי מיום  23ביוני( 2022 ,אסמכתא מס'( )2022-01-063969 :אשר המידע בהם מהווה הכללה על
דרך ההפניה) ,בדבר הרחבת פעילותה של החברה באופן שתקדם פיתוח מערכת לייצור חשמל וחום
עצמי "קוגנרציה" המבוססת על מימן  24/7ובדבר מגעים מתקדמים בהם מצויה החברה
להתקשרות בהסכמי שיתוף פעולה עם מכוני מחקר ופיתוח בינלאומי לניסוי ולידציה של עבודה עם
תערובות מימן וגז טבעי בתא השריפה של ה ,TG-40-מתכבדת החברה להודיע ,כי ביום  13ביולי
 ,2022התקשרה החברה בהסכם עם מוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ ("הטכניון") ,לפיו הטכניון
יבצע עבור החברה מחקר ביצועי בעירה בתא השריפה של ה TG-40-עבור הרכבים שונים של מימן
וגז טבעי ("המחקר") .במסגרת המחקר ,יבוצעו ניסויים במתקן תאי שריפה ייעודי ,במעבדה לטורבו
מכונות בטכניון ,אשר יבחנו באופן מעשי את יכולות תא השריפה של ה TG-40-לפעול באמצעות
תערובות שונות של מימן וגז טבעי ,וזאת בתמורה לסך כולל של כמיליון ש"ח ,אשר ישולם במספר
תשלומים על פני תקופת המחקר (כהגדרת המונח להלן).
המחקר יחל בחודש יולי  2022וצפוי להסתיים כשנה לאחר מכן ("תקופת המחקר").
עוד נקבע בהסכם ,כי תוצאות המחקר יהיו בבעלותה של החברה .לעמדת החברה ,מטרת
ההתקשרות בהסכם הינה ביצוע המחקר וקבלת תוצאותיו בלבד ,ולפיכך לא צפויה השפעה על
קניינה הרוחני של החברה בהקשר זה .ואולם ,במקרה שבו ייווצר קניין רוחני חדש מביצוע המחקר,
אזי נקבע בהסכם ,כי הוא יהיה בבעלותו של הטכניון ,והחברה תהא רשאית להשתמש בו על פי
תנאים מסחריים מקובלים שיסוכמו בין הצדדים בתום לב.
החברה והטכניון התחייבו בהתחייבויות מקובלות בהסכמים מסוג זה ,לרבות התחייבות הצדדים
לשמירה על סודיות במהלך תקופת המחקר ובמשך  36חודשים שלאחר תום תקופת המחקר.
יובהר ,כי ההערכות ,ההנחות והנתונים המפורטים לעיל ביחס לתמורה שתשולם על ידי החברה
לטכניון ,בדבר מועד סיום תקופת המחקר ובדבר היעדר ההשפעה על קניינה הרוחני של החברה
כאמור לעיל ,הינם תחזיות ,הערכות ואומדנים של החברה ומהווים מידע צופה פני עתיד (כהגדרת
המונח בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,)1968-המבוססים על מידע הקיים בחברה נכון למועד דיווח
מיידי זה ,לרבות ההערכה בדבר היקף שעות העבודה שתידרשנה לצורך השלמת המחקר ולרבות
צפי החברה ביחס להיעדר ההשפעה על קניינה הרוחני כאמור לעיל ,אשר עשויות להיות שונות,
אף באופן מהותי ,לרבות בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.
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ערן יוהן ,סמנכ"ל כספים

PETAH TIKVA, 22 EFAL St. 4951122 | 03-579-5452 | WWW.TURBOGENCHP.COM

