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ג.א.נ,
הנדון :דוח מיידי בדבר התקשרות בהסכם להתקנה מסחרית של  140מערכות  SaverOneבצי
הרכב של תנובה
בהמשך לדיווח של החברה מיום  23ביולי 12020 ,בדבר חתימה על הסכם פיילוט עם תנובה,
מתכבדת החברה להודיע כי בהתאם לאסטרטגיית החברה הכוללת ביצוע פיילוטים כשלב מקדים
לרכישה נרחבת ,ובהמשך להצלחת הפיילוט שבוצע בתנובה ,התקשרה תנובה עם החברה בהסכם
להתקנת  140מערכות  SaverOneבצי הרכב של תנובה ,נוסף על  25המערכות אשר מותקנות כיום
בתנובה .לתנובה צי של מאות כלי רכב הכולל משאיות ורכבים פרטיים.
הסכם מסחרי זה מתווסף להזמנות מסחריות בהיקף של כמאות מערכות  SaverOneע"י קבוצת
מילניום ,פרונרי ישראל ,פלקס ישראל וחברת החשמל לישראל 2.בימים אלו לחברה מספר פיילוטים
פעילים נוספים שלהערכת החברה יניבו הסכמים מסחריים דומים.
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 הצפוייה להתקבל בחודשים הקרובים ,עשויה להיות השפעה חיובית דרמטית על
הביקוש למערכותיה.
אזהרת מידע צופה פני עתיד  -הערכות החברה בדבר הבשלת הפיילוטים להסכמי מכירה הינה

"מידע צופה פני עתיד" ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .1968-הערכה זו כרוכה באי

 1לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום  23ביולי( 2020 ,אסמכתא.)2020-01-077949 :
 2לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים מהימים  3בספטמבר 7 ,2020 ,במרץ 28 ,2021 ,ביוני 2021 ,ו 25-ביולי2021 ,
(אסמכתאות 2021-01-107736 ,2021-01-027159 ,2020-01-088369 :ו.)2021-01-057046-

ודאות גבוהה ,ומבוססת ,בין היתר ,על גורמים שלישיים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם,
לרבות :אי קיומם של תנאי שוק מתאימים להנפקה של חברות מהסוג של החברה במועד הרלוונטי,
קושי באיתור משקיעים ,העדר מקורות מימון מספקים ,תלות באישורים רגולטורים ואישורי
אורגנים ,החלטות הצטיידות של גופים שונים וקצב התקדמות ההתקנות לאחר חתימת ההסכמים,
ולפיכך ייתכן כי לא תתממש או לא תתממש במלואה או תתממש באופן השונה מהותית מכפי
שנצפה על ידי החברה.
בכבוד רב,
סייברוואן  2014בע"מ
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