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בצי   SaverOneמערכות  140דוח מיידי בדבר התקשרות בהסכם להתקנה מסחרית של   הנדון:

 הרכב של תנובה 

ל של  דבהמשך  מיום  יווח  הסכ  20201,  ביולי  23החברה  על  חתימה  תנובה,  בדבר  עם  פיילוט  ם 

הכוללת ביצוע פיילוטים כשלב מקדים    גיית החברהבהתאם לאסטרטמתכבדת החברה להודיע כי  

נרחבת בתנובלרכישה  שבוצע  הפיילוט  להצלחת  ובהמשך  בה,  החברה  עם  תנובה  התקשרה  סכם  ה, 

כיום  המערכות אשר מותקנות    25סף על  נו,  הרכב של תנובה  ציב  SaverOneמערכות    140תקנת  לה

 איות ורכבים פרטיים. צי של מאות כלי רכב הכולל מש לתנובהבתנובה.  

מתוו זה  מסחרי  מסחריות  להזמנ סף  הסכם  מערכות  ות  כמאות  של  קבוצת  ע"י    SaverOneבהיקף 

ה מספר פיילוטים  לו לחבר אבימים    2. ראלישל   חברת החשמלו  קס ישראלפל ,  לא ריש  פרונרי,  מילניום

 דומים. רכת החברה יניבו הסכמים מסחריים העשלנוספים פעילים 

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

נייד במהל  שונות נבמכשיר    הכביש. על פי מחקרים, העלות השנתיתמשי  משת  ה ומסכנים אתג היך 

לשימוש  קשורות    מהתאונות  25%-מיליארד דולר, כש  300-על כבארה"ב עומדת    םיתאונות דרכ  של

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

שהיא מייצרת סביבת נהיגה  ף פעולה של הנהג תוך  וה שיתמכשיר ואינה מצריכב שונות    לאפליקציות 

 . שקטה ובטוחה

ה היעד  החרשוק  של  כולל  בראשוני  ופרטיה  מסחריים  רכב  ה   ןותק ת   םהב  יםציי  חברה  מערכת 

ס  להפחית  ולהוכיבמטרה  עלו ונים  דרכריד  תאונות  בעקבות  בה יות  לחב  ןים  נהגיהם.  רות  מעורבים 

וכ  וליסינג  המנהלות  ביטוח  לחברות  רן  בהפחתתציי  רב  עניין  יש  כתוצאה    כב  ועלויות  נזקים 

   מתאונות.

פונ בשלב  החברה  וה  באירופה  לשווקים  וכן  הישראלי  הרכב  לשוק  כי  ראשון  ומעריכה  ארה"ב 

לדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ומניעת היסח דעת סלולרי ברכב בשל רגולציה חדשה של  

עה חיובית דרמטית על  האיחוד האירופאי הצפוייה להתקבל בחודשים הקרובים, עשויה להיות השפ

 הביקוש למערכותיה. 

מידעאזה עתיד  רת  פני  החברהוהערכ  -  צופה  להסכמי    בדבר   ת  הפיילוטים    ההינ   מכירההבשלת 
עת פני  צופה  כהגדרת  "מידע  עיד",  ניירות  בחוק  זה  תשכ"חמונח  זו  .1968-רך,  באי    כהכרו  הערכה 

 
 (. 077949-01-2020)אסמכתא:  2020ביולי,  23לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום  1

ראו   2 נוספים  מיי   לפרטים  מהידוחות    2021ביולי,    25-ו   2021ביוני,    28,  2021ץ,  במר  7,  2020בספטמבר,    3מים  דים 
 . (2021-01-057046-ו  2021-01-107736, 2021-01-027159, 2020-01-088369: ותאסמכתא)



ומבוסודאו גבוהה,  גורמים  תס ת  על  היתר,  בין  שלחברה  ,  לגביהם,  שלישיים  שליטה  בהכרח  אין 
החברה במועד הרלוונטי,    פקה של חברות מהסוג של י שוק מתאימים להנאם של תנלרבות: אי קיומ

העדק משקיעים,  באיתור  מימ ושי  מקורות  באישור  תלות  מספקים,  רגולטוריםון  ישורי  א ו  רים 
  תקנות לאחר חתימת ההסכמים,התקדמות הה  וקצב  ניםהחלטות הצטיידות של גופים שו   ,אורגנים

כי  ולפיכ ייתכן  אותממ תלא  ך  במלואתמתלא    ש  השו תאו    ה מש  באופן  מכפי  תממש  מהותית  נה 
 החברה. שנצפה על ידי 

 

 וד רב,בבכ       
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