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  אסד"קל מתקרבתחברת סייברוואן 

בשווי של  SPACייבחן רישום כפול עם גיוס הון מובטח בחיתום מלא או לחילופין מיזוג עם 

  מיליון דולר 120לפחות 

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

בהמשך להודעת החברה לפי כחודש וחצי על בחית אפשרות משימוש בטלפון סלולרי, הודיעה הבוקר לבורסה כי 

, אשר הגישה את וריון החברה את ועדת הדירקטוריוןהסמיך דירקט להפקה ו/או רישום בבורסת אסד"ק,

ארבעה בקים עימם פגשה הועדה ואשר הביעו את רצום  לבחור את הבק המלווה מביןמסקותיה והמלצותיה, 

רישום כפול עם גיוס הון  , הראשון,לשמש כחתמים ולהגיש הצעות קוקרטיות לאישור הדירקטוריון בשי אפיקים

  מיליוי דולר. 120בשווי חברה של לפחות  SPAC-מיזוג להשי באמצעות מובטח בחיתום מלא ו

  

שהוקמה לבחית ההפקה ו/או רישום  וועדת הדירקטוריון בהמשך להמלצת לפועליצאה ההחלטה לבחירת הבק 

 . הוועדה הוקמהבבורסת אסד"ק  בראשות יו"ר דירקטוריון החברה, מכ"ל החברה ודירקטורית חיצוית בחברה

  בוגע להפקה או רישום בבורסת אסד"ק.  בהמשך לפיות שקבלה החברה ממספר גופי השקעות אמריקאים

  

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 בלבד 

יר הייד בזמן היגה. טכולוגיית מהתאוות קשורות לשימוש במכש 25% -מיליארד דולר, כש 300 -עומדת על כ

החברה מועת היסח הדעת על ידי מיעת גישה ליישומים שוים במכשיר ואיה מצריכה שיתוף פעולה של ההג תוך 

  שהיא מייצרת סביבת היגה שקטה ובטוחה.

ת שוק היעד הראשוי של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחי

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.

  

 , אחת משלושIVECOתחל בשיתוף פעולה עם עקית המשאיות האיטלקית הודיעה סייברוואן כי  כחודשלפי 

כחלק איטגרלי   SaverOne יצריות המשאיות הגדולות באירופה, במסגרתו תבחן היתכות להטמעת מערכת

ע"י  SaverOneתחל להתקין במשאיות החברה באיטליה את מערכת  IVECOממערכות הבטיחות במשאיות. חברת 

במידה והפיילוט יוכתר בהדרכת אשי סייברוואן, זאת במסגרת פיילוט שייארך כמה שבועות.  IVECO מהדסי

 כחלק מובה מהמשאיות אותן היא מייצרת.  SaverOneלהתקין את מערכת  IVECOכמוצלח, תשקול 


