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 . רצ"ב מצגת החברה .1

להשלמה להנפקת    בתשקיףהמצגת נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והיא אינה יכולה להחליף עיון   .2

ביום   החברה  שפרסמה  החברה  המיידים  2021ביולי    15מניות  בדוחות  וכן  שנתי  החצי  בדוח   ,

ות הערך שלה, בטרם  שפרסמה החברה, הכוללים את המידע המלא והמחייב אודות החברה ונייר

 קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה. 

האסטרטגיה העסקית של החברה המוצגת במצגת נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד,   .3

 בין היתר, בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון החברה. 

. מידע כאמור כולל,  1968-תשכ"חהמצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  .4

בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים ו/או גרפים  

ו/או טבלאות, המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה  

- וא כפוף מטבעו לסיכוני אי פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת וה   הבשליטת החברה. מידע צופ 

מראש,   מדויקת  להערכה  ניתן  בלתי  ודאי,  בלתי  הנו  כאמור  מידע  משמעותיים.  התממשות 

והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה  

ר אינם  וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אש

 ניתנים להערה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה.

קיימים נתונים אשר נכללים במצגת זו לראשונה בנוגע לפעילות החברה, או שהוצגו ברמת פירוט   .5

 או בפילוח שונים ביחס למידע המופיע בדיווחי החברה. לעניין זה ראו: 

   צבר הזמנות. – 4שקף  .5.1



 . מים וביוב פרסום מכרזים של תאגידי – 11שקף  .5.2

 . Qנתונים הנדסיים בקשר עם פרויקט איגודן  – 12שקף  .5.3

 בפרויקט טוגו.  עבודהמועד תחילת   – 14שקף  .5.4

 . מספר מתקני טיפול במים והיקף הספקת מים – 16שקף  .5.5

 . מספר לקוחות מחוברים והיקף צריכה שנתית – 21שקף  .5.6

 .כמות הישובים הנוספים ומספר לקוחות הקצה – 22שקף  .5.7

 לחציון.  EBITDAנתוני  – 25שקף  .5.8

 

 

 

 בכבוד רב,  

 בע"מ רימון שירותי ייעוץ וניהול

 , מנכ"ל יוסף אלמלם :ידי לע

 , סמנכ"ל כספים קרן טולציס
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https://www.gov.il/BlobFolder/reports/infrastructure2020/he/infrastructure2020.pdf
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