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ג.א.נ,
הנדון :דוח מיידי בדבר התקשרות בהסכם להתקנת מערכות  SaverOneלאוטובוסים באיחוד
האמירויות
החברה מתכבדת לעדכן כי ביום  9בדצמבר ,2021 ,התקשרה בהסכם לביצוע פיילוט עם
( Integrated Transport Centreלהלן ,)"ITC" :חלק ממשרד התחבורה של אבו דאבי ,האמירות
הגדולה ביותר באיחוד האמירויות .במסגרת הפיילוט ,יותקנו במהלך חודש ינואר  2022מערכות
 SaverOneבאוטובוסים של .ITC
 ITCאבו דאבי הינה הגורם האחראי להפעלת תחבורה ציבורית וניהול מקומות חניה ,כמו כן על
פעולות נוספות הנוגעות לתחבורה ציבורית מרכזי ניטור תנועה וכו' .ה ITCהינו גוף ממשלתי
המפוקח על ידי אגף העיריות והתחבורה .ההתקשרות בוצעה בתיווך גורם מקומי.
זהו הפיילוט השני של החברה בחו"ל ,לאחר הפיילוט עם חברת  IVECOאשר מתקיים בימים אלו
ואודותיו דיווחה החברה ביום  11באפריל( 2021 ,אסמכתא.)2021-01-060771 :
בהתאם לאסטרטגיית החברה ולהערכת החברה ,הצלחת הפיילוט עשויה להניב הזמנה והתקנת
מערכות  SaverOneלאוטובוסים באופן מסחרי בחברות היסעים ותחבורה ציבורית נוספות באבו
דאבי ,אשר הינן בפיקוח  .ITCכמו כן ,להערכת החברה ,הצלחת ההתקשרות עשויה להוביל להנעת
רגולציה המחייבת התקנת מערכות חכמות למניעת היסח דעת ,כגון מערכת החברה ,באוטובוסים
וגופי היסעים בכלל איחוד האמירויות.
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 מותקנות כיום מערכות
 SaverOneבמטרה 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 ובהמשך לשווקים נוספים בעולם ,ביניהם אירופה

וארה"ב ומעריכה כי לדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ומניעת היסח דעת סלולרי ברכב בשל
התקדמות הרגולציה של האיחוד האירופאי בנושא ,עשויה להיות השפעה חיובית דרמטית על
הביקוש למערכותיה.

אזהרת מידע צופה פני עתיד  -הערכות החברה בדבר הבשלת הפיילוט להסכם מכירה ,או כי זו
תוביל לרגולציה מחייבת הינה "מידע צופה פני עתיד" ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח-
 .1968הערכה זו כרוכה באי ודאות גבוהה ,ומבוססת ,בין היתר ,על גורמים שלישיים שלחברה אין
בהכרח שליטה לגביהם ,ולפיכך ייתכן כי לא תתממש או לא תתממש במלואה או תתממש באופן
השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה.
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