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 IVECOת המשאיות ענקישיתוף פעולה עם הסכם בדבר   דוח מיידיהנדון: 

להו ענקית המשאיות    ,2021,  באפריל  8ביום  י  כ ע  דיהחברה מתכבדת  עם  פעולה  שיתוף  על  סיכמה 

הגדולות  אחת    (,"IVECO")להלן:    IVECO S.p.Aהאיטלקית   המשאיות  יצרניות  משלושת 

כחלק אינטגרלי    SaverOne  מערכת  הטמעתל ת היתכנות  בדיק  הפעולה הינה  וףמטרת שית .  באירופה

במשאית     IVECOתתקין    הפעולה  תוףי ש  רתסגבמ  .IVECOמשאיות  ב  הבטיחותממערכות  

נהיגה    SaverOneמערכת  מתוצרתה   בזמן  הסלולארי  בטלפון  מסוכן  משימוש  דעת  היסח  למניעת 

 " להתקנה.  "(SaverOneמערכת  )להלן:  באיטליהש,  בהמשך  מהנדסי    תבוצע  ידי   IVECOעל 

שלב    ,החברהאנשי  הדרכת  ב שבועותהפ  יחל  מספר  שיארך  הסכם  .  יילוט  של  ר  וטפיילזהו  אשון 

בהמשך לשיווק  ד אסטרטגי של החברה  עי נושיתוף פעולה עם יצרני הרכב הי  .עם יצרן רכבהחברה  

 יי רכב. ת לצ ישירו After Marketת כמערכ המערכת 

נהגים הע נועדה לתת מענה    SaverOneמערכת   ושים שימוש באפליקציות  לבעיית היסח הדעת של 

נהיגה ומסכנשונות   נייד במהלך  רים, העלות השנתית  משתמשי הכביש. על פי מחקאת  ים  במכשיר 

מהתאונות קשורות לשימוש    25%-מיליארד דולר, כש  300-של תאונות דרכים בארה"ב עומדת על כ

החברה   טכנולוגיית  נהיגה.  בזמן  הנייד  מנ במכשיר  ידי  על  הדעת  היסח  את  גישה  מונעת  יעת 

ת נהיגה  כשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבלאפליקציות שונות במ

 שקטה ובטוחה. 

החברה   מערכת  תותקן  בהם  ופרטיים  מסחריים  רכב  ציי  כולל  החברה  של  הראשוני  היעד  שוק 

בעקבות   עלויות  ולהוריד  סיכונים  להפחית  לחברות  במטרה  נהגיהם.  מעורבים  בהן  דרכים  תאונות 

וכן וליסינג  כתוצאה    ביטוח  ועלויות  נזקים  בהפחתת  רב  עניין  יש  רכב  ציי  המנהלות  לחברות 

   מתאונות.

כי   ומעריכה  וארה"ב  באירופה  לשווקים  וכן  הישראלי  הרכב  לשוק  ראשון  בשלב  פונה  החברה 

עת סלולרי ברכב בשל רגולציה חדשה של  דלדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ומניעת היסח  

ה להתקבל בחודשים הקרובים, עשויה להיות השפעה חיובית דרמטית על  האיחוד האירופאי הצפוי 

   הביקוש למערכותיה.

 

עתיד  אזהרת פני  צופה  עם  כי  החברה    תכהער  -  מידע  לכדי    IVECOשיתוף הפעולה  שילוב  יבשיל 
י עתיד", כהגדרת מונח  צופה פנ דע  "מי  אהי  רתה במשאיות מתוצ  SaverOneאינטגרלי של מערכות  

ניירזה בחו ז   .1968-ות ערך, תשכ"חק  ומבוססודאות    באי  כהכרו  והערכה  על  תגבוהה,  בין היתר,   ,



ש  תממתתממש או לא  תלא  ולפיכך ייתכן כי    ם שלישיים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם,גורמי
 על ידי החברה.  תממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה תו א  הבמלוא

 

 בכבוד רב,       
 

 בע"מ  2014אן ברווייס       
 "לגלבוע, מנכ ריבאמצעות: או       
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