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 באמצעות מגנ"א   באמצעות מגנ"א 

 
 

  ג.א.נ.,
 

 עדכון -סופלנט בע"מ הנדון: 
 

השותפות בחברת   ת השקעבדבר    (2021-01-099561)אסמכתא    13.6.2021מיידי של השותפות מיום  הלדיווח  בהמשך  
מסופלנט נמסר לה, כי השותפות מתכבדת לעדכן כי  "(,  החברה" או "סופלנטהפורטפוליו סופלנט בע"מ )להלן: "

במסגרתו לראשונה תונגש לחקלאים המערכת של סופלנט, המאפשרת ,  PlantVillageסופלנט התקשרה בהסכם עם  
בחיישנים   צורך  ללא  השקיה  המלצת  ומתן  הנדרשת  ההשקיה  חיזוי  סופלנט")להלן:  את  של  ו המערכת   "- 

 .  (, בהתאמה"ההסכם"

PlantVillage    ילבניה בארה"ב, אשר פועלת לחזק חקלאים בודדים ולעזור להם לצאת  אוניברסיטת פנסמ  חלקהינה
 . 1ממעגל העוני, באמצעות טכנולוגיה שווה לכל כיס, תוך מתן גישה לידע שיכול לסייע להם בגידול יותר מזון 

מערכת של  תהיה גישה לבקניה  אלף חקלאי תירס בודדים    500  -מסופלנט נמסר לשותפות, כי בהתאם להסכם, לכ
מאפשרים לה להגיע ה בקניה  שיתופי פעולה    PlantVillage  - , שלמסופלנט  נמסר   . עוד PlantVillageבמימון  פלנט  סו
בשבוע.    9  -לכ חקלאים  לבין  מיליון  סופלנט  בין  ההתקשרות  לא   PlantVillageמטרת  לכחצי  פהנה   מיליוןשר 

רב   סופלנט, ובכך לסייע להם בגידול מזון מערכת של  שני הקטר גישה לשל כחקלאים המגדלים על שטחים קטנים  
 .  יותר

 מיליון חקלאים בודדים באפריקה ובהודו.   2 -כ, סופלנט מתכוונת לשרת 2022עוד נמסר מסולפנט, כי עד שנת 

 ו ינ, כפי שאלו נמסרו לשותפות וכמתואר לעיל, ה2022עד שנת  מכירות של סופלנט  ההיקף  בדבר  הערכות סופלנט  
ואינו למועד הדיווח  סופלנט  המידע הקיים בידי    כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס עלמידע צופה פני עתיד,  

 . וודאי

 
 

 בכבוד רב, 
 

 
 סמארט אגרו ניהול בע"מ                 

 שותפות מוגבלת  –סמארט אגרו השותף הכללי ב 
 ית ודירקטור   ית, מנכ"לדגנית ורדעל ידי 
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