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מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS (1997) LTD

מספר ברשם: 520043480

02/05/2018שודר במגנא: ת053 ( פומבי ) הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מלכבוד: רשות ניירות ערךלכבוד:
 www.isa.gov.il  www.tase.co.il   :2018-01-034926אסמכתא

חברת מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ (להלן: החברה) מודיעה כי חברת מנועי בית שמש בע"מ (להלן: מב"ש) 1.
 MTU שבשליטתה המלאה, הגיעה לסיכום בדבר הרחבה נוספת (להלן: הרחבה שנייה) להסכם מסגרת ארוך טווח עם חברת

AERO ENGINES, חברת מנועים תעופתיים גרמנית (להלן: MTU).   לפרטים נוספים אודות ההסכם המקורי מחודש דצמבר 
2015 ראה דוח מיידי מיום 3 בדצמבר 2015  מס' אסמכתא 2015-01-172155.  לפרטים נוספים אודות ההרחבה הראשונה 

מחודש ינואר 2016 ראה דוח מיידי מיום 31 בינואר 2016 מס' אסמכתא 2016-01-020041.  
  

על פי ההרחבה השנייה, סך היקף הסכם המסגרת צפוי לגדול בכ-35 מיליון דולר נוספים, לסך כולל צפוי של כ-78 מיליון דולר 
(כאשר מתוך סך כולל צפוי זה כבר סופקו חלקים, נכון למועד דוח זה, בסך של כ- 7 מיליון דולר).     

במסגרת ההרחבה השנייה, תפתח ותייצר מב"ש  מוצרים נוספים עבור  MTU בשוק האזרחי, על פני 8 שנות ייצור (-2018
   .(2025

  
לפרטים אודות היקף הסכמי המסגרת בחלוקה לפי תחומי פעילות ראו סעיפים 2.3 ו-6.7  לדוח דירקטוריון של החברה לתקופה 

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, אשר פורסם ביום 22 במרץ 2018 (מס' אסמכתא 2018-01-022542(  ואשר המידע 
האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים אודות הסכמי המסגרת  ומשמעותן המשפטית ראו סעיפים 8.3  ו- 9.4 לפרק 

תיאור עסקי התאגיד - חלק א', לדוח התקופתי לשנת 2017, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 
  

המידע שלעיל, בדבר צפי הכנסות מהסכמי מסגרת הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 המשקף 
את הערכות והנחות עדכניות נכון למועד זה של הנהלת החברה, המבוססות על הערכות שונות שהן בלתי ודאיות מטבען ועשויות 
שלא להתממש, או להתממש בצורה שונה מהותית,  כולן או חלקן, זאת בין היתר בשל הגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות 

גורמים אשר בשליטת הלקוחות ו/או בשל תנאי שוק וכיו"ב.  
 

_________
 

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:2.
 01/05/2018 בשעה 21:00 .

_________

 
דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:3.
_________

 
הוסרה המניעה לדווח._________בשעה_________בתאריך4.

 
החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.5.

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

 
דיווח שהגשתו עוכבהדיווח על:

MTU 'מהות האירוע: הרחבת הסכם מסגרת עם חב
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מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/05/2018ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: בית שמש

כתובת: וירג'יניה 1 , א.ת. מערבי, בית שמש 9905529   טלפון: 02-9909201 , פקס: 02-9916713
  arielg@bsel.co.il :דואר אלקטרוני

 
שמות קודמים של ישות מדווחת:

 
שם מדווח אלקטרוני: גולדשמיט אריאל ארון תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:

arielg@bsel.co.il :כתובת: וירג'יניה 1 , בית שמש 9905529 טלפון: 02-9909574 פקס: 02-9916713 דואר אלקטרוני


