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הנדון :דיווח מיידי בעניין חתימה על הסכם מסחור פטנט
בהמשך לדיווחי החברה מיום  19בספטמבר ( 2021מספר אסמכתא  )2021-01-147405ומיום  31באוקטובר
( 2021מספר אסמכתא  )2021-01-161295לפיו החברה ממתינה לאישור ממשרד האנרגיה האמריקאי
לחתימה על הסכם ,מתכבדת החברה לדווח כי ההסכם נחתם ביום  3בפברואר  2022ועל פיו הוענקו לחברה
זכויות למסחור בלעדי של טכנולוגיה מוגנת פטנט שפותחה ומומנה ע"י משרד האנרגיה האמריקאי.
ההסכם נחתם בין החברה לבין גוף מסחרי המייצג את המעבדה הלאומית National Oak Ridge
 Laboratoryלפי הסכם עם משרד האנרגיה האמריקאי.
החברה קיבלה את זכויות השימוש הבלעדי של הטכנולוגיה מוגנת הפטנט ,בטכנולוגיית אגירת אנרגיה לייצור
חשמל וקור ,אשר יש בה כדי להשלים את הטכנולוגיות של החברה בתחום זה לשימוש בתחום של אחסון
אנרגיה ומיזוג אוויר .לאחר שקיבלה החברה את זכויות המסחור בפטנט ,בכוונת החברה לשלב את
הטכנולוגיה האמריקאית עם הישראלית ולעשות שימוש בחומרה ובתוכנה שמומנה ע"י משרד האנרגיה
האמריקאי.
החברה סבורה כי שילוב הטכנולוגיה תחת הרישיון עם הטכנולוגיה של החברה ,עשוי לסייע לחברה לחדור
לשוק האמריקאי ומהווה חיזוק משמעותי לקניינה הרוחני של סטורג' דרופ.
ההסכם קובע מספר אבני דרך ליישומו על פני השנים הקרובות וכן קובע כי למשרד האנרגיה האמריקאי
עומדת הזכות לעשות שימוש בפטנט או בנשוא בקשת הפטנט בהתאם לדינים הפדרליים בארצות הברית.
כמו כן ,למשרד האנרגיה האמריקאי עומדת הזכות ליתן רישיונות נוספים מכוח הפטנט אך זאת בכפוף לכך
שלא יהיו בתחום העיסוק של החברה .במידה והרישיונות יהיו לא מסחריים ,יוכל משרד האנרגיה
האמריקאי להעניק רישיונות גם בתחומי העיסוק.
ההסכם מסדיר כי התמורה בגין הרישיון תהא סך חתימה חד-פעמי וכן תמלוגים בשיעור  2%מסך כל
המכירות נטו של מערכת האחסון המבוססות על הפטנט תחת הרישיון ,תוך הבטחת סך תמלוגים מינימלי
שנתי.

-2המידע המפורט בהודעה זו לעיל ,ובפרט המידע בדבר השפעות קבלת הזכויות למסחור בלעדי של
הטכנולוגיה מוגנת הפטנט ,הצלחת שילוב הטכנולוגיה החדשה בטכנולוגיית החברה וקבלת דריסת רגל
בשוק האמריקאי ,הינם בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח,1968-
והתקנות על פיו ,המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה ,וכן על הערכות ותחזיות אשר התממשותן
תלויה ,בין היתר ,גם בגורמים שאינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,
שי כהן ,מנכ"ל ודירקטור
סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ

