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ג.א.נ,
הנדון :דוח מיידי בדבר הסכם שיתוף פעולה עם ענקית המשאיות IVECO
החברה מתכבדת להודיע כי ביום  8באפריל ,2021 ,סיכמה על שיתוף פעולה עם ענקית המשאיות
האיטלקית ( IVECO S.p.Aלהלן ,)"IVECO" :אחת משלושת יצרניות המשאיות הגדולות
באירופה .מטרת שיתוף הפעולה הינה בדיקת היתכנות להטמעת מערכת  SaverOneכחלק אינטגרלי
ממערכות הבטיחות במשאיות  .IVECOבמסגרת שיתוף הפעולה תתקין  IVECOבמשאית
מתוצרתה מערכת  SaverOneלמניעת היסח דעת משימוש מסוכן בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה
(להלן" :מערכת  .)"SaverOneבהמשך להתקנה ,שתבוצע באיטליה על ידי מהנדסי IVECO
בהדרכת אנשי החברה ,יחל שלב הפיילוט שיארך מספר שבועות .זהו הסכם פיילוט ראשון של
החברה עם יצרן רכב .שיתוף פעולה עם יצרני הרכב הינו יעד אסטרטגי של החברה בהמשך לשיווק
המערכת כמערכת  After Marketישירות לציי רכב.
מערכת  SaverOneנועדה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות
שונות במכשיר נייד במהלך נהיגה ומסכנים את משתמשי הכביש .על פי מחקרים ,העלות השנתית
של תאונות דרכים בארה"ב עומדת על כ 300-מיליארד דולר ,כש 25%-מהתאונות קשורות לשימוש
במכשיר הנייד בזמן נהיגה .טכנולוגיית החברה מונעת את היסח הדעת על ידי מניעת גישה
לאפליקציות שונות במכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה
שקטה ובטוחה.
שוק היעד הראשוני של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה
במטרה להפחית סיכונים ולהוריד עלויות בעקבות תאונות דרכים בהן מעורבים נהגיהם .לחברות
ביטוח וליסינג וכן לחברות המנהלות ציי רכב יש עניין רב בהפחתת נזקים ועלויות כתוצאה
מתאונות.
החברה פונה בשלב ראשון לשוק הרכב הישראלי וכן לשווקים באירופה וארה"ב ומעריכה כי
לדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ומניעת היסח דעת סלולרי ברכב בשל רגולציה חדשה של
האיחוד האירופאי הצפוי ה להתקבל בחודשים הקרובים ,עשויה להיות השפעה חיובית דרמטית על
הביקוש למערכותיה.

אזהרת מידע צופה פני עתיד  -הערכת החברה כי שיתוף הפעולה עם  IVECOיבשיל לכדי שילוב
אינטגרלי של מערכות  SaverOneבמשאיות מתוצרתה היא "מידע צופה פני עתיד" ,כהגדרת מונח
זה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .1968-הערכה זו כרוכה באי ודאות גבוהה ,ומבוססת ,בין היתר ,על

גורמים שלישיים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם ,ולפיכך ייתכן כי לא תתממש או לא תתממש
במלואה או תתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה.
בכבוד רב,
סייברוואן  2014בע"מ
באמצעות :אורי גלבוע ,מנכ"ל

