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 שותפות מוגבלת   –יוניקורן טכנולוגיות  
 

 2021, באוקטובר 28
 

 לכבוד     לכבוד 
 מ "בע אביב-בתל  ערך לניירות   הבורסה  ערך  ניירות  רשות

 2  בית אחוזת' רח  22 נשרים כנפי' רח
 6525216  אביב-תל   95464  ירושלים

 א "מגנ באמצעות  א "מגנ באמצעות
 

  ג.א.נ.,
 

 פתרונות בע"מ )"שירהטק"(   שירהטקהנדון: 
 

)אסמכתא    18.4.2021מיום   ,(2021-01-029856)אסמכתא    9.3.2021של השותפות מיום    יםהמיידי   ים וחיובהמשך לד 
-2021)אסמכתא    21.7.2021, וכן בהמשך לדיווח המיידי מיום  , בדבר השקעת השותפות בשירהטק(2021-01-064092

מזכר הבנות בו התקשרה שירהטק, שירהטק עדכנה את השותפות, כי היא רכשה את חברת  בדבר  (,  01-120120
knowtion.AI  " :(, אשר הינה בעלת לקוחות וקניין רוחני משמעותי בתחום הבינה  החברה הנרכשת הגרמנית )להלן"
(, אשר יתרום לקניין הרוחני הייחודי הקיים של שירהטק. עוד נמסר AI – Artificial Intelligenceהמלאכותית ) 

 לשותפות משירהטק, כי הטמעת פעילות החברה הנרכשת בשירהטק כבר החלה.  

, אשר מתכוונת החברה הנרכשת תהווה שער כניסה לאירופה עבור שירהטקכן נמסר לשותפות משירהטק, כי רכישת  
הבעלפנות   לכלכלות  ה יקר  במדינות  האירופאית  מובילות  ייצור קהילה  וקווי  מפעלים  אלפי  עשרות  ישנם  בהן 

של הטכנולוגיה  של  להטמעה  הרלוונטיים  הנרכשת    מיושנים,  החברה החברה  תשתמש  בנוסף,  שירהטק.  ושל 
האירופאי   הפעילות  מרכז  שירהטק  הנרכשת  אספקת  של  לצורך  ושירות  מכירות  טכנולוגיה,  פתרונות בתחומי 

 ושימוש בחיישנים הייחודים של שירהטק.   Industry 4.0- בתחום ה AIמבוססי  
 

סבורה כי רכישת החברה תאפשר לה לקצר את מחזור המכירה ללקוחות חדשים באירופה, תוך חיזוק   שירהטק
 .   AIבתחום מתן פתרונות מבוססי  ההפריסה הגיאוגרפית שלה והמיצוב הגלובלי של

אירופה בדבר  שירהטק  הערכת   חדשים  ללקוחות  המכירה  מחזור  את  לקצר  הנרכשת  החברה  רכישת  הצלחת 
מידע צופה פני הינו    AIה הגיאוגרפית שלה והמיצוב הגלובלי שלה בתחום מתן פתרונות מבוססי  וחיזוק הפריס

 . ואינו וודאינכון למועד הדיווח  שירהטקכהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על המידע הקיים בידי עתיד, 

 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ                 
 שותפות מוגבלת  – הכללי ביוניקורן טכנולוגיות השותף 

 על ידי עמית גרין, מנכ"ל  
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