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כלל ביטוח ,הפיקס ,פסגות ומור ומשקיעים וספים ישקיעו
בסייברוואן  21.6מיליון  ₪לפי שווי של  193מיליון  ₪לפי הכסף
הגיוס כולל גם אופציות ,שמימושן המלא יכיס לחברה כ 15-מיליון ₪
וספים
אורי גלבוע ,מכ"ל סייברוואן" :מדובר בהבעת אמון חד משמעית של המשקיעים המוסדיים בטכולוגיה של
החברה ,בפוטציאל הכלכלי ובההלה".

חברת סייברוואן הודיעה הבוקר לבורסה כי החברה קיבלה התחייבויות ממשקיעים מוסדיים ,בייהם כלל חברה לביטוח,
הפיקס ,פסגות ומור לרכישת מיות סייברוואן בתמורה כוללת של  21.6מיליון  ,₪במחיר של  ₪ 55.8לכל יחידה שתכלול
שתי ) (2מיות רגילות של החברה ואופציה אחת ,ללא תמורה ,היתת להמרה לתקופה של  24חודשים ,למיה רגילה אחת,
במחיר מימוש של  .₪ 38תמורת מימוש מלא של האופציות תגייס החברה כ 15-מיליון  ₪וספים.
כזכור ,בחודש יוי  ,2020ביצעה החברה הפקה ראשוית לציבור ) (IPOבמסגרתה התקבלו ביקושים בהיקף של  36מיליון
 ,₪והחברה החליטה להיעות להזמות בהיקף  26מיליון  .₪עיקר הגיוס ועד למימוש תוכיות הפיתוח של החברה ובכללן
המשך פיתוח יכולות האיכון ,פיתוח פתרון לתחבורה ציבורית ופיתוח הדור הבא של המערכת.
אורי גלבוע ,מכ"ל חברת סייברוואן מסביר כי מדובר בהבעת אמון חד משמעית של המשקיעים המוסדיים .אין ספק כי
יש לו טכולוגיה פורצת דרך ,ומוצר שיסייע להפחתה של תאוות דרכים ,ולהקטת מספר הפגעים וההרוגים .פעילות
הפיתוח והשיווק של החברה משכת.
לפי כשלושה חודשים דיווחה סייברוואן כי קיבלה הזמה של  250מערכות החברה אשר יותקו בצי הרכב של קבוצת
מיליום על פי תקופה של  12חודשים.
ההסכם עם חברת מיליום היו ההסכם המסחרי הראשון של החברה בהמשך לפיילוט מוצלח .החברה מצאת בשלבי
ביצוע של פיילוטים בחברות וארגוים גדולים ובייהם :משטרת ישראל ,צה"ל ,רכבת ישראל ,חברת החשמל ,תובה,
צ'מפיון מוטורס ,פרורי ישראל ,ועוד .בוסף להזמת  250המערכות ,סייברוואן ומיליום ,שחשבת לאחת לקבוצות
הלוגיסטיקה והשירותים הגדולות בישראל ,הגיעו להסכמות בדבר שיתוף פעולה בייהן ,לפיהן מיליום תפעל כמפיץ
וכמתקין בלעדי של מערכות סייברוואן בתחום המשאיות.
במסגרת האמור ,קבוצת מיליום ,שבין השאר מפעילה מוסכים מורשים למותגי המשאיות דאף ,מאן ומרצדס תפעל ,לצד
פעילות המכירות של החברה ,להפצת מערכות סייברוואן ללקוחות עף המשאיות אשר יופו לחברה לצורך ביצוע הליך
המכירה ,בתמורה לעמלה שתשולם למיליום בגין כל מערכת סייברוואן שתימכר ללקוחות אלה .כמו כן ,תשמש מיליום
כמתקין מורשה ובלעדי של מערכות סייברוואן בתחום המשאיות בתמורה לתשלום בגין כל התקה כאמור.
מערכת סייברוואן ועדה לתת מעה לבעיית היסח הדעת של הגים העושים שימוש באפליקציות שוות במכשיר הייד
במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש .על פי מחקרים ,העלות השתית של תאוות דרכים בארה"ב בלבד עומדת

על כ 300-מיליארד דולר ,כש 25%-מהתאוות קשורות לשימוש במכשיר הייד בזמן היגה .טכולוגיית החברה מועת
היסח הדעת על ידי מיעת גישה ליישומים שוים במכשיר ואיה מצריכה שיתוף פעולה של ההג תוך שהיא מייצרת סביבת
היגה שקטה ובטוחה.
שוק היעד הראשוי של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית סיכוים
ולהוריד עלויות בשל תאוות דרכים בהן מעורבים הגיהם .לחברות ביטוח וליסיג וכן לחברות המהלות ציי רכב יש עיין
רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוות דרכים.

