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 רישיון ושיתוף פעולההתקשרות בהסכם הנדון: 
 

LSY  התקשרה בהסכם שיתוף פעולה ורישיון עם  2016במרץ  4החברה מתכבדת להודיע כי ביום 
.Inc, International1,  בגדי יוקרה משווקת  ,בין היתר ,ואשרחברה פרטית אשר נתאגדה בארה"ב

-ו "ההסכם")להלן:  Yudovsky"תחת שם המותג " ושרלינג אלפקות, , קשמיר,פרוותהעשויים מ
"LSY" בהתאמה(. "השוק"-ו 

 לשם הטמעת הטכנולוגיה שיתוף הפעולה .1

 הסכם הצדדים ישתפו פעולה לצורך הטמעת טכנולוגיית המדידה של החברההבמסגרת 
 .   LSY ת של ות המידע הממוחשבובמערכ ( "הטכנולוגיה")

חודשים מיום  4תושלם תוך  כאמור, נקבע כי הטמעת הטכנולוגיה ,בכפוף לאמור בהסכם
 (. "ההטמעה"חתימת ההסכם )להלן 

ימים לבדיקת הטכנולוגיה אשר בסופה, בכפוף  60תחל תקופה בת  ,עם השלמת ההטמעה
 להתקיימות תנאים טכנולוגים ההסכם ייכנס לתוקף. 

 רישיון בלעדי .2

בהצלחה ובכפוף למגבלות הקבועות  תושלם LSYבמערכות  הטכנולוגיהככל שהטמעת 
בתחום בגדי היוקרה  בטכנולוגיהרישיון בלעדי לשימוש  LSY בהסכם, תעניק החברה ל

 .("הרישיון הבלעדי" )להלן אלפקות ושרלינגפרוות, קשמיר,  העשויים מהרכיבים הבאים:
לצד , הרישיון הבלעדי לא יכלול חברות אשר מוכרות המוצרים עליהן ניתן הרישיון הבלעדי

 מוצרים נוספים. 

להלן ) כל עוד תהיה לחברה הכנסה מינימלית מההסכם כדלקמן LSYוענק ל י הרישיון הבלעדי
 :(הכנסה מינימלית"ה"

חודשים  24דולר ארה"ב בתום תקופת  1,000,000 של  הכנסה מינימלית לחברה בסך .א
 .הסכםההשלמת מועד מ הראשונים

 עוקבת.דולר ארה"ב, בתום כל שנה  5,000,000סך הכנסה מינימלית לחברה ב .ב
 

לחברה  לשלםהזכות  LSYל ההכנסה המינימלית תעמודוהכנסות החברה לא יגיעו לרף  ככל
ההכנסה  את ההפרש הנדרש כדי שהכנסות החברה יגיעו בשנה האמורה לרף מהונה העצמי

 המינימלית כאמור.

 תמורה .3
 LSYבמערכות לחברה דמי הקמה והטמעת הטכנולוגיה   LSYבמסגרת ההסכם תשלם  .א

 משטר התשלומים יהיה כדלהלן: כאשר .אלפי דולר ארה"ב 100בסך של 
 ;ישולמו עם חתימת ההסכם אלפי דולר ארה"ב 10   .1
 ;התחלת ההטמעה ישולמו עם אלפי דולר ארה"ב 30  .2
  ;אלפי דולר ארה"ב עם השלמת ההטמעה 20  .3
תשולם עם השלמת בדיקות ניטור ההטמעה וכניסת  ,אלפי דולר ארה"ב 40בסך  ,והיתרה .4

 ההסכם לתוקף.

                                                           
 LSY :www.YFUR.comלהלן כתובת אתר האינטרנט של  1



 .LSYשתבצע מכל מכירה  7.5% נקבע כי החברה תהא זכאית לסך של הסכםבמסגרת  .ב
 אחזקה ושירותידולר ארה"ב בגין דמי  2,500לחברה מידי חודש סך של  LSYכמו כן תשלם  .ג

 .LSYשהחברה תעניק ל
 כללי .4

. ימים לצד שכנגד 90דעה מוקדמת בת הסכם ניתן לביטול על ידי מי מהצדדים תוך מתן הוה .א
 יניבו לחברה הכנסות בגובה סך ההכנסות המינימלי LSYשמכירות על אף האמור לעיל ככל

 אזי לא תעמוד לחברה זכות לבטל את ההתקשרות.
התחייב לכלול  את טכנולוגית החברה על מרכיביה ויתרונותיה בכל  LSYבמסגרת ההסכם  .ב

 תערוך. LSYקמפיין שיווקי בכל מדיה ש
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