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   הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות לניירות ערך 
 באמצעות המגנ"א   באמצעות המגנ"א 

 
 נ,.א.ג

 
 מניות החברה בנאסד"ק אפשרות לרישום   בחינתעדכון בדבר  הנדון:

מיום   החברה  לדיווח  החלטת    ברבד  (2021-01-042426תא:  )אסמכ  2021במרץ,    24בהמשך 

ת חיצונית  מנכ"ל החברה ודירקטורי  הדירקטוריון להקים ועדה בראשות יו"ר דירקטוריון החברה,

" )להלן:  נאסד"ק,ועדת הדירקטוריוןבחברה  בבורסת  רישום  ו/או  הנפקה  היבטי  לבחון  מנת  על   )"  

י  כ  לעדכן כבדת  ת מרה  החב  השקעות אמריקאים,בהמשך לפניות שקבלה החברה ממספר גופי  וזאת  

ון  מיך דירקטוריהס   ,והמלצותיה  הגישה מסקנותיה דירקטוריון  הת  לאחר שוועד  ,2021,  במאי  4ביום  

ועדת הדירקטוריון  בנקיםבנק המלווה  את הלבחור    החברה את  נפגשה הועדה   מבין ארבעה    עימם 

את  ואש הביעו  כחתמיםר  לשמש  קונקו   רצונם  הצעות  הדיר  רטיותלהגיש  בשני    קטוריוןלאישור 

עם  רישו(  1)   אפיקים כפול  הון ם  מלא    גיוס  בחיתום  של  חברה  בשווי    SPACלמיזוג  (  2) -ומובטח 

 . מיליוני דולר 120לפחות 

  , צא אל הפועלי רישום מניות החברה בנאסד"ק אכן יודאות כ וכל  , אין  הדוחמועד  , כי נכון לבהרוי

אין באמור  .  דירקטוריון החברה  לסופית שהלהחלטה  יתויו ויתר תנאיו כפופים  וכי עצם הרישום, ע

החברה   מניות  רישום  לביצוע  של החברה  התחייבות  להוות  החברה  או  ו/  בנאסד"קכדי  של  הזמנה 

 .ערךניירות ת  ציע הצעות לרכישלה

מוש באפליקציות  דה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שינוע  SaverOne מערכת  

נייד במהל נשונות במכשיר  הכביש. על פי מחקרים, העלות השנתית  משי  משת  ה ומסכנים אתהיג ך 

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

נהיגה   הנייד   מכשירב טכנול בזמן  מונעת  .  החברה  גישאת  וגיית  מניעת  ידי  על  הדעת  ה  היסח 

ף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה  ה שיתומכשיר ואינה מצריכב שונות    לאפליקציות 

 . שקטה ובטוחה

ופרטי מסחריים  רכב  ציי  כולל  החברה  של  הראשוני  היעד  ה   ןותק ת   םהב  יםשוק  חברה  מערכת 

ס  להפחית  ולהובמטרה  עלו יכונים  דרכריד  תאונות  בעקבות  בה יות  לחב  ןים  נהגיהם.  רות  מעורבים 

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

 מתאונות. 

וקים  הם השו ברה של הח קי היעד המרכזייםו אך שופונה בשלב ראשון לשוק הרכב הישראלי החברה 

 ה״ב ובאירופה בפרט.רושוק ציי הרכב באהבינלאומיים בכלל 

שזו תסייע  או    נאסד"קבבדבר רישום מניות החברה    ת החברהוהערכ  -  אזהרת מידע צופה פני עתיד 
פעילות החברה בחו"לל לעיל  שאוזכרפי  כ  הרחבת  פני עתיד", כהגדרת    הינןו  צופה  זה  "מידע  מונח 



ע  ניירות  תשכ"ח בחוק  זו  .1968-רך,  ודאו  כהכרו  הערכה  ומבוססבאי  גבוהה,  על  תת  היתר,  בין   ,
י שוק מתאימים  אלרבות: אי קיומם של תנגורמים שלישיים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם,  

של מהסוג  חברות  של  מקורות    להנפקה  העדר  משקיעים,  באיתור  קושי  הרלוונטי,  במועד  החברה 
תממש או לא  תלא  ולפיכך ייתכן כי  ישורי אורגנים  וא  רים רגולטוריםון מספקים, תלות באישומימ

 החברה.   תממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידיתאו  המש במלוא תמת

 

 וד רב,בבכ       
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