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 משקיעים להודעה 

  7-בכ A2Zחברת העגלות החכמות  מ 6.8%-כ   רוכשתיוחננוף 

 מיליון שקל

 של החברה פעילות בסניפי יוחננוף העגלות  ;הרכישה בוצעה במסגרת הקצאה פרטית

במסגרת הקצאה פרטית יחד  חברת יוחננוף, המפעילה רשת מרכולים ברחבי הארץ, הודיעה כי היא רכשה  

בדילול    10.4%-)כ  6.8%- , המהוות כמיליון אופציות  4.3- וכ  מיליון מניות רגילות  4.3  -עם משקיעים נוספים כ

מיליון    2.6- ( תמורת כTSXV:AZ  ,OTCQX:AAZZF)   A2Z Smart Technologies Corpממניות  מלא(  

מיליון דולר קנדי, לפי שווי של   8.3-ההשקעה נעשתה במסגרת גיוס כולל של כ  . מיליון דולר( 2-קנדי )כ דולר

על מחיר הסגירה של    16%, ובהנחה של  )בהתחשב במחיר ההנפקה(  מיליון דולר קנדי לאחר ההנפקה   39-כ

ב  A2Zמניית   טורונטו  האו.  2020בנובמבר    2- בבורסת  של  המימוש  כפציות  מחיר  קנדי  0.9- הינו    דולר 

 שנים.  5והאופציות ניתנות למימוש עד תום תקופה של  

 

A2Z ממניותיה של חברת  78%-הינה חברה המחזיקה בכCust2Mate  ,המפתחת, עגלות חכמות למרכולים ,

ללא צורך במעבר פיזי בקופת התשלום. יצוין כי החברה עושה שימוש בעגלות החכמות בסניפיה. דירקטוריון  

נוף סבר כי השקעה בטכנולוגיה עם פוטנציאל, אך כזו אשר פועלת כבר במועד זה בסניפי החברה, ואשר  יוחנ

בכלים רובוטיים לייצוא    A2Zהינה בליבת העסק של החברה, היא לטובת החברה ומשקיעיה. בנוסף מחזיקה  

 ת דרכים. לתחום הבטחוני וכן בטכנולוגיה התומכת במניעת שריפות ברכבים המתפרצות בעת תאונו 

עד חודש אפריל   אופציה  ניתנה  ליוחננוף  לרכישת  2021בנוסף,  של    1.5,  נוספות  מניות  מבעל    A2Zמיליון 

 אלף שקל  50-, בתמורה ל A2Z-השליטה ב

 אודות יוחננוף

משפחת יוחננוף. רשת    ליטתבשבפריסה ארצית פעילים שוק -סניפי סופר  28רשת מרכולי ענק המונה כיום 

המרכולים כוללת בסניפיה עולם עשיר ומגוון של מוצרי צריכה, ובכל אחד מסניפי הרשת עומד לרשות  

החלה את דרכה כחברה סיטונאית  הלקוחות היצע מרשים של מחלקות שירות מובילות בתחומן. הרשת  

נכנסה החברה לפעילות קמעונאית   1992כי יוחננוף. בשנת בשנות השבעים ויוסדה על ידי אילנה ומרד

משפחתי בהובלת המנכ"ל איתן יוחננוף. סניפי   צביוןמנוהלת על ידי משפחת יוחננוף ושומרת על , מורחבת

הרשת מטבריה ועד נתיבות, ממוקמים באזורי תעשייה ומסחר ובצמוד לכל אחד מהם עומדים לרשות  

וות המקצועי של הרשת מיומן ובעל תודעת שירות ברמה הגבוהה ביותר.  קהל הלקוחות חניוני ענק. הצ

.  90חלק ממדד ת"א ניירות הערך שלה נסחרים כ פקה החברה לציבור בבורסה הישראלית ו נהו 2019בשנת 
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