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הנדון :עדכון בדבר הזמנות חדשות מלקוחות מאז  1בדצמבר2021 ,
החברה מתכבדת לעדכן כי במהלך חודש דצמבר  ,2021קיבלה הזמנות חדשות מלקוחות בהיקף של כ4.5 -
מיליון ש"ח וזאת מעל ובנוסף להזמנות חדשות מלקוחות שדווחו במסגרת עדכון וולונטרי שפרסמה החברה
ביום  1בדצמבר ( 2021אסמכתא מס'.1)2021-01-105190 :
במהלך שנת  2021הסתכמו סך ההזמנות החדשות מלקוחות בסך כולל של כ 32-מיליון ש"ח לעומת כ9.8-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
יובהר כי היקף של כ 20-מיליון ש"ח מההזמנות החדשות כאמור צפויות להיות ממומשות במהלך שנת .2022
יובהר כי הנתונים בדבר היקף ההזמנות החדשות של החברה לשנת  2021טרם בוקרו על -ידי רואה החשבון
המבקר של החברה או אושרו בידי דירקטוריון החברה ועל כן נתונים אלו ,כולם או חלקם ,עשויים
להשתנות עד למועד פרסום הדוחות השנתיים.
דוח זה אינו מהווה הצעה להשקעה או לרכישה של ניירות ערך של החברה ונועד למסירת מידע למשקיעים
בלבד .הדוח אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינו מחליף את הצורך לעיין בדיווחים
שפרסמה ותפרסם החברה לציבור והדוח התקופתי של החברה לשנת  22020והדוח החציוני של החברה
לשנת  32021המציג את פעילות החברה והסיכונים עמם מתמודדת החברה .המידע הכלול בדוח זה אינו
שלם וכל האמור בו כפוף לאמור בדיווחים הרלוונטיים של החברה.
דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-המתבסס על המידע
הידוע להנהלת החברה במועד זה ,והתממשותו אינה וודאית ,זאת בין היתר בשל השפעה של גורמים
שאינם בשליטת החברה וכן גורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מהתפתחויות בסביבה
הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם
מצויים בשליטת החברה.
בברכה,
קבוצת אירודרום בע"מ
ע"י :רועי דגני ,דירקטור ומנכ"ל
ולירן קוטס ,סמנכ"ל כספים

 1וכן למעט דיווח מיידי של החברה מיום  2בדצמבר ( 2021אסמכתא מס'.)2021-01-175338 :
 2אשר פורסם ביום  14במרץ ( 2021אסמכתא מס'.)2021-01-033153 :
 3אשר פורסם ביום  10באוגוסט ( 2021אסמכתא מס'.)2021-01-063643 :
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