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מיות החברה  הפקת או רישוםאפשרות ל חברת סייברוואן בוחת

  באסד"ק

לאור פיות שהחברה קיבלה ממספר גורמי השקעות אמריקאים לגבי השקעה במיות החברה ובקשר עם 

החליט דירקטוריון החברה  ,פעילותה בחו"לרישום מיותיה בבורסת אסד"ק ולאור רצון החברה להרחיב את 

  . על מת לבחון את היבטי ההפקה ו/או הרישום בבורסת אסד"ק להקים ועדה

חברת הטכולוגיה סייברוואן, אשר פיתחה מערכת ייחודית המספקת פתרון לבעיית היסח הדעת בהיגה 

לאור פיות שהחברה קיבלה ממספר גורמי , הודיעה הבוקר לבורסה כי כתוצאה משימוש בטלפון סלולרי

השקעות אמריקאים לגבי השקעה במיות החברה ובקשר עם רישום מיותיה בבורסת אסד"ק ולאור רצון 

לרכבים פרטיים, משאיות ואוטובוסים  SaverOneהחברה להרחיב את פעילותה בחו"ל, לרבות מכירת מערכת 

קטוריון החברה להקים ועדה בראשות יו"ר דירקטוריון החברה, , החליט דירכב מסחריים ופרטיים בחו"לבציי ר

מר יעקב טבוים, מכ"ל החברה, מר אורי גלבוע ודירקטורית חיצוית בחברה, גב' מיכל מרום בריקמן, על מת 

לבחון את היבטי ההפקה ו/או הרישום בבורסת אסד"ק, זאת בוסף לרישום החברה למסחר בבורסה ליירות 

  .ביבערך בתל א

ועדה לתת מעה לבעיית היסח הדעת של הגים העושים שימוש באפליקציות שוות במכשיר  SaverOneמערכת 

הייד במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השתית של תאוות דרכים בארה"ב 

שימוש במכשיר הייד בזמן היגה. מהתאוות קשורות ל 25% -מיליארד דולר, כש 300 -בלבד עומדת על כ

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.

מטרה להפחית שוק היעד הראשוי של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה ב

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.

לחברת פרורי  Saverone מערכות 51לאספקת והתקת  הסכםחתמה על לפי כשבועיים הודיעה החברה כי 

הייתה בין החברות  שהחצי אשר לפי כ, R&Rהעולמית וחברת  סטלהחברה בבעלות משותפת של ישראל, 

  מערכות ברכבי החברה.  15 הותקובמסגרתו  ,עם סייברוואן פיילוט הראשוות שהתחילו

פר חודשים לפי מסשהחלה  ,סייברוואןשל חברת  השי המסחרי הוא ההסכםעם פרורי ישראל  ההסכם

. כיום לחברה יש פיילוטים מערכות 250מיליום בה היא מתקיה הלוגיסטיקה  קבוצתבהתקה מסחרית ב

פעילים בין היתר בצה"ל, חברת החשמל, תובה, פלסאון, הסון ומ.א. אזורית בי שמעון, שגם הם מהווים 

  פוטציאל להסכמים מסחריים דומים. 



                                                                      

לראשוה לתחום התחבורה הציבורית כאשר חתמה על הסכם פיילוט עם חברת כסה החברה  לפי כחודשיים

, זאת Hertzעם חברת  חדש שוק הליסיג בעקבות חתימה על הסכם שיתוף פעולההרחיבה את פעילותה בקווים ו

  לאחר שלפי כחמישה חודשים חתמה על הסכם דומה עם חברת אלדן. 

 


