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לכבוד

ביונד אוייל בע"מ (להלן "החברה")

0 2דרך ראשית ההתיישבות 

3658300יפעת  

תשלום לפי ביצוע.

תנאים נוספים :ג.

(1) ב.

 חודשים - מיום12התכנית המאושרת תבוצע כמפורט בבקשתכם תוך תקופה של 

(להלן "תקופת הביצוע"). 30/04/2020 עד יום

א.

01/05/2019

(2)

) בחברה, לפי הענין, לדווח1968על החברה ועל בעל השליטה או בעל הענין (כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-

)  שינוי2) שינוי בשליטה בחברה; (1לוועדת המחקר במועדים שנקבעו ופורסמו באתר האינטרנט של הרשות על כל: (  

בהחזקה באמצעי שליטה בחברה אשר הופך את מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל או תאגיד המואגד בישראל,

לבעל ענין במישרין בחברה; עם הדיווח כאמור יחתום בעל הענין על כתב התחייבות בנוסח שיפורסם באתר האינטרנט

. 1968של הרשות; לענין זה, "החזקה" ו"אמצעי שליטה" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-

 ש"ח1,540,165א.
 מליון, חמש מאות ארבעים אלף, מאה שישים וחמישה ש"ח

.2

60% מהוצאות הפיתוח (שיעור המענק כולל תוספת בגין איזור עדיפות לאומיתב.

הוצאות המחקר והפיתוח שאושרו לביצוע התכנית המאושרת יהיו בסכום של עד:

במילים :

 ש"ח924,099
שיעור המענק שאושר הוא

א'/ישוב בעוטף עזה), שהוא עד סך:

 תשע מאות עשרים וארבעה אלף, תשעים ותשעה ש"חבמילים :

515931111מס'  רישום :

(להלן - "תכנית מאושרת")

(להלן: "חוק החדשנות"), הכללים והנהלים שנקבעו מכוחם וכפוף לתנאים הבאים:

ב.

ג.

 בשמן זית בכבישה קרהffaפיתוח פורמולה להפחתת 

ביונד אוייל בע"מ

לאשר את התוכנית כפי שהוגשה על ידכם ביום20/08/2019הננו להודיעכם כי ועדת המחקר החליטה בישיבתה ביום1.

ועניינה:30/05/2019

א.

מבצע התכנית המאושרת:

נושא התכנית המאושרת:

מסלול ההטבה של הרשות הלאומית לחדשנות  טכנולוגית (להלן: "הרשות") בו הוגשה הבקשה:

("  א- מופ"ת- מו"פ בתעשיית הייצור (להלן "המסלול36מסלול הטבה מס' 

1984האישור מותנה במילוי אחר הוראות המסלול והחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-3.

כתב אישור 

(-)

2   (       המשך בדף    1דף     )   
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במידה והתוכנית קשורה בהסכם עם מוסד אקדמי או חברת יישום אקדמית, על החברה לוודא כי ההסכם כפוףו.

להוראות המסלול וחוק החדשנות, הכללים והנהלים שנקבעו מכוחם.

ראה נספח בנושא קנין רוחני. ד.

במקרה של שעבוד נכסי החברה לבנק ישראלי כנגד אשראי, על החברה לוודא כי השעבוד יהיה כפוף להוראות המסלולה.
וחוק החדשנות, הכללים והנהלים שנקבעו מכוחם.

(-)

(  (אחרון2דף 

 בכבוד רב ,

אהרון אהרון  

מנכ"ל רשות החדשנות

.1

.2

מצ"ב :

.3

.4

כללים שקבעה ועדת המחקר לביצוע הוראות המסלול וחוק החדשנות, הכללים והנהלים שנקבעו מכוחם

נספח קנין רוחני לכתב האישור

כתב התחייבות

פירוט תקציבי נספח לכתב האישור  

נחתם אלקטרונית ע"י:
14:15:00 07-10-2019אהרון אהרון  בתאריך:  


