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

 
 נ,.א.ג

 
   בשוק הישראלי SaverOne פעילות הרחבתדוח מיידי בדבר  הנדון:

כי    מתכבדת  החברה הכוללת ביצוע פיילוטים כשלב מקדים    חברהה  יתיגבהתאם לאסטרטלהודיע 

נרחבת של   ציב נוספות    SaverOne  מערכות  הותקנו,  לרכישה  נפט  הרכב  חיפושי  מועצה    ושל  רציו 

  .ןאזורית בני שמעו

ות ורכבים פרטיים  במשאי   SaverOneמערכות    לאחרונה  התקינה, מתכבדת החברה לעדכן כי  נוסףב

 עכו.עיריית וקואופרטיב עמק הירדן   ,יפריטולי - סראושט וס,קבוצת שטראחברות הבאות: של ה

,  קבוצת מילניוםצטרפות להתקנות במסגרת הסכמים מסחריים שנחתמו עם  מ  והתקנות אל עשרות  

ישראלפל,  לאריש  פרונרי החשמל,  קס  ולהתקנות  כ  בסה"  1הזמנות   800-כ  , ותנובה  ראל ישל   חברת 

פעילים    במסגרת פיילוטים  ה הע שלנוספים  מספר  להניב  רה  בחרכת  מסחריים  עשויים  הסכמים 

 . ידתעב

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

נייד במהל  שונות נבמכשיר    ש. על פי מחקרים, העלות השנתיתביהכמשי  משת  ה ומסכנים אתג היך 

לשימוש  קשורות    תאונותה מ  25%-שמיליארד דולר, כ  300-על כבארה"ב עומדת    תאונות דרכים  של

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

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

 . שקטה ובטוחה

החבר של  הראשוני  היעד  כולל  שוק  ופרה  מסחריים  רכב  ה   ןותק ת   םהב  יםיט ציי  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  באירוה  לשווקים  וכן  הישראלי  הרכב  לשוק  וראשון  כי  ארפה  ומעריכה  ה"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. 

 
  8  -ו  2021ביולי,    25,  2021ביוני,    28,  2021ץ,  רבמ  7,  2020בספטמבר,    3דוחות מיידים מהימים    לפרטים נוספים ראו   1

-2021-01-ו  2021-01-057046,  2021-01-107736,  2021-01-027159,  2020-01-088369:  ות אסמכתא)   2021מבר,  בנוב 
163956) . 



 

עתידאזהרת מיד פני  צופה  הפי  בדבר   ת החברהוהערכ  -  ע  הינה    מכירהילוטים להסכמי  הבשלת 
באי   כהכרו  הערכה זו  .1968-רך, תשכ"חמונח זה בחוק ניירות עיד", כהגדרת  "מידע צופה פני עת

ומבוסודאו גבוהה,  גורמים  תסת  על  היתר,  בין  שלחברה  ,  לגביהם,  שלישיים  שליטה  בהכרח  אין 
ת של  קיומם  אי  להנאנ לרבות:  מתאימים  שוק  שלי  מהסוג  חברות  של  במועד  החבר  פקה  ה 

ק העדהרלוונטי,  משקיעים,  באיתור  מימושי  מקורות  באישו ר  תלות  מספקים,  רגולטורים ון   רים 
גופים שו  ,ישורי אורגניםאו תקנות לאחר חתימת  התקדמות הה  וקצב  נים החלטות הצטיידות של 

כי  ולפיכ  ההסכמים, ייתכן  לא  תממתלא  ך  או  במלואמת תש  השותאו    המש  באופן  נה תממש 
 החברה.  נצפה על ידימהותית מכפי ש

 

 וד רב,בבכ       
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