
 אפיו אפריקה בע"מ
 )"החברה"(

 
 

 2020 בדצמבר  22              לכבוד   לכבוד
 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il www.tase.co.il 

 
 באמצעות המגנ"א              ג.א.נ.,

  
 

עם חברת שנים  10 -לתחזוקה תמיכה ותוכנה ושירותי רישיונות הסכם מסגרת למכירת הנדון: 

  החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ –נתיבי ישראל 

 

למתאר פעילות חברת אקסיליון בע"מ, חברה בת של החברה אשר החברה  30.4בהמשך לאמור בסעיף 

(, בדבר הסכם לרכישת רישיונות שימוש "אקסיליון"מהונה המונפק והנפרע )להלן:  100% -מחזיקה ב

( "יפה נוף"בין אקסיליון לחברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ )להלן:  TransEmלתכנת 

 110 -עבור לא פחות מ TransEmואשר במסגרתו רכשה יפה נוף רישיונות לתוכנת  2019ביולי  07יום מ

שנים  10צמתים לתקופה של  186צמתים( ושירותי תחזוקה עבור  76צמתים )בנוסף להסבה נוספת של 

( והודעה של יפה נוף על החלטת משרד התחבורה על העברת הפרויקטים "השירותים")להלן: 

למתאר פעילות אקסיליון כפי שצורף  30.4ורתיים לחברות ממשלתיות )הכל כפי שפורט בסעיף התחב

 2020באוקטובר  28, הנושא תאריך 2020באוקטובר  27לתשקיף הזכויות שפרסמה החברה ביום 

להודיע בזאת כי ביום החברה מתכבדת (, "הסכם המקור"( )להלן: 2020-01-107497מספר אסמכתא 

החברה הלאומית  –נחתם הסכם מסגרת בין אקסיליון לחברת נתיבי ישראל  2020בדצמבר  21

מכור ל תמשיך ( אשר במסגרתו הוסכם כי אקסיליון"נתיבי ישראל"לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן: 

  . קורישראל כחלק מהסכם המלנתיבי את הרישיונות ולהעניק שירותי תמיכה ותחזוקה 

. החברה עוסקת ישראלהאחראית לפיתוח תשתיות התחבורה ב ממשלתית חברה נתיבי ישראל הינה

אקסיליון,  .גשריםו מחלפים , פיתוח ואחזקת מרבית הכבישים הבינעירוניים בישראל, לרבותתכנוןב

של תוכניות רמזורים וכן הפעלה של התוכנה בזמן  הובדיק תמשיך למכור רישיונות תוכנה לתכנון

רכבים מקושרים לתשתית העירונית, והפעלת אמת בבקרי הרמזורים השונים תוך יישום טכנולוגיית 

אפקטיבית יותר של הרכבים   הזרימיישום הטכנולוגיה יאפשר  רשתות רמזורים בסנכרון והתאמה.

בצמתים, העדפה ברמזורים לתחבורה ציבורית, גלים ירוקים להולכי רגל ורכבים, תוך שמירה על 

התחבורה. במסגרת ההסכם מחויבת בטיחות כלל משתמשי הדרך, וזאת בהתאם לרגולציית משרד 

אקסיליון להתאים את התוכנה לכל סוגי הבקרים והחומרות הפועלים בישראל ומאושרים על ידי 

 . משרד התחבורה, כך שיתאפשרו גלים ירוקים ללא תלות בחומרת הרמזורים

ת , לרבות זכויוהתמיכה והתחזוקה שירותיונות ויהרישיובהר כי, כל תנאי ההתקשרות להספקת 

וחובות הצדדים זה כלפי זה )נתיבי ישראל כמזמין השירותים ואקסיליון כספק( יהיו בהתאם להסכם 

 המקור ולתעריפים שנקבעו במסגרת הסכם המקור.

 

 בכבוד רב,

 

 אפיו אפריקה בע"מ

 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל –נחתם ע"י אורן דרור 
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