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 שותפות מוגבלת   –יוניקורן טכנולוגיות 

 
 2022בפברואר,  22

 לכבוד      לכבוד  
  אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל   רשות ניירות ערך 
 2רח' אחוזת בית    22רח' כנפי נשרים  
 6525216אביב -תל    95464ירושלים  
 באמצעות מגנ"א    באמצעות מגנ"א 

 
  ג.א.נ., 

 השקעה נוספת בחברת הפורטפוליו סטריקס רחפנים בע"מ הנדון: 
 

(, השותפות מתכבדת לעדכן, כי 2021-01-163815)אסמכתא:  7.11.2021בהמשך לדיווח המיידי של השותפות מיום 

"(,  סטריקס)להלן: "  בע"מטריקס רחפנים  סחברת הפורטפוליו שלה  השקעה נוספת בהתקשרה בהסכם לביצוע  היא  

וזאת במסגרת סבב גיוס בסכום , של סטריקסבכורה ג'  מניות מסוג    4,357  -בתמורה ל  , אלף דולר  560  -בסכום של כ

עד   לפי שווי חברה לסטריקס של    2.5של  דולר שסטריקס מבצעת,  לפני הכסף    22.5מיליון  דולר,  )להלן:  מיליון 

  ."(ההשקעה החדשה"

להשקעהחדשה  שקעה  הה בסך  הקודמות    ותמתווספת  בסטריקס  השותפות  כפי  דולר,  מיליון    1.1של  כולל  של 

-2021  -ו  2021-01-041109:  ות)אסמכתא  22.6.2021  -ו  22.3.2021שפורסם בדיווחים קודמים של השותפות מיום  

מחזיקה   השותפות ,  החדשההשקעה  הביצוע    לאחר  מובא בזאת על דרך ההפניה.  הם(, אשר המידע ב01-105432

 .  סטריקס של המניות הוןמ 18% -כב  בסטריקס

המשך ביניהם    ,בסטריקסתמוך בתהליכי המחקר והפיתוח  ל  ההשקעה החדשה נועדהלשותפות נמסר מסטריקס, כי  

- ביןרפואה וחברה  מתעשיות הלוגיסטיקה,    ותעם חברעסקיים  פעולה    פימוצר לשוק הפרטי, ויצירת שיתופיתוח ה

בוחנת הקמת מפעל   לשותפות נמסר, כי סטריקס. כמו כן,  Retail  פועלת בתעשיית הלאומית מהגדולות בעולם ה

 יצור בארה"ב.

לשימוש שיעשה בכספי  כאמור לעיל, בקשר  סטריקס  ותוכניות  הערכות    ,המידע  –  עתיד  פני  צופה  מידע  אזהרת

  ךכרו ה , כהגדרתו בחוק ניירות ערך  " מידע צופה פני עתיד"הן  ההשקעה החדשה והקמת מפעל ליצור בארה"ב,  

אין  סטריקס ו/או לשותפות  שלישיים ועל משתנים רבים של  גורמיםהמבוסס, בין היתר, על  ובאי ודאות גבוהה,  

יתממש לא  כי  ייתכן  ולפיכך  לגביהם,  שליטה  יתממשו/  ובהכרח  לא  יתממש  םבמלוא  ואו  השונה    וו/או  באופן 

בשווקים הרלוונטיים, שינויים בתוכנית  שינויים  , בין היתר, עקב  או נצפה מלכתחילה  שהוערךמהותית מכפי  

 להקמת מפעל הייצור בארה"ב.  הפיתוח ו/או בתוכנית העבודה של סטריקס ואי השגת המימון הנדרש

 

 בכבוד רב,
 

 ורן טכנולוגיות ניהול בע"מ יוניק                

 שותפות מוגבלת –יוניקורן טכנולוגיות השותף הכללי ב

 על ידי עמית גרין, מנכ"ל  
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