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בחברת   SaverOneמערכות  50דוח מיידי בדבר התקשרות בהסכם להתקנה מסחרית של   הנדון:

FC  פליינג קרגו 

  בצי  SaverOneמערכות    50תקנת  להסכם  בה  פליינג קרגו  עם  התקשרה  יכ מתכבדת לעדכן    החברה

פליינג  במהלכן בחנה  לתקופה בת מספר חודשים    ההסכם נחתם בהמשך  .ופליינג קרגשל  המשאיות  

  250-כרגו מונה  צי המשאיות של פליינג ק   רגו.ביצועי המערכת והתאמתה לצרכי פליינג ק  את רגו  ק

 נוספות בהמשך.תקבל הזמנות  מעריכה כי  משאיות והחברה

מתוו זה  מסחרי  מסחריות  להזמנ סף  הסכם  מערכות  בהיקף  ות  כמאות  קבוצת  ע"י    SaverOneשל 

ה  לו לחבר אבימים    1. תנובה ישראלו  ראלישל  חברת החשמל,  קס ישראלפל ,  לאריש  פרונרי,  מילניום

 דומים. חריים רכת החברה יניבו הסכמים מסהעשלספים ונ מספר פיילוטים פעילים 

נועדה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות    SaverOne מערכת  

נהיגה ומסכנים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השנתית   נייד במהלך  שונות במכשיר 

ש  מהתאונות קשורות לשימו  25%-דולר, כש  מיליארד  300-תאונות דרכים בארה"ב עומדת על כ  של

גישה    במכשיר מניעת  ידי  על  הדעת  היסח  את  מונעת  החברה  טכנולוגיית  נהיגה.  בזמן  הנייד 

לאפליקציות שונות במכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה  

 שקטה ובטוחה. 

מסח רכב  ציי  כולל  החברה  של  הראשוני  היעד  מערכושוק  כיום  מותקנות  בהם  ופרטיים  ת  ריים 

SaverOne    .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  

 ונות.  מתא

יהם אירופה  החברה פונה בשלב ראשון לשוק הרכב הישראלי ובהמשך לשווקים נוספים בעולם, בינ

וארה"ב ומעריכה כי לדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ומניעת היסח דעת סלולרי ברכב בשל  

על   דרמטית  חיובית  השפעה  להיות  עשויה  בנושא,  האירופאי  האיחוד  של  הרגולציה  התקדמות 

 רכותיה. קוש למעהבי

מידעאזה עתיד  רת  פני  החברהוהערכ  -  צופה  להסכמי    בדבר  ת  הפיילוטים  וקבלת    מכירההבשלת 
מונח זה  יד", כהגדרת  "מידע צופה פני עת  ה הינ  ות מסחריות נוספות בעקבות הסכם המכירההזמנ

ע  ניירות  תשכ"ח בחוק  זו  .1968-רך,  ומבוסודאובאי    כהכרו  הערכה  גבוהה,  על  תסת  היתר,  בין   ,
י שוק מתאימים  אם של תנות: אי קיומלרבאין בהכרח שליטה לגביהם,  שלישיים שלחברה  רמים  גו

 
ראו  1 נוספים  מיי   לפרטים  מהי דוחות    2021ר,  בנובמב  8  -ו  ביולי  25,  ביוני  28  ץבמר  7,  2020בר,  בספטמ  3מים  דים 
 . (2021-01-163956-ו 2021-01-057046, 2021-01-107736, 2021-01-027159, 2020-01-088369: ותאסמכתא)



שללהנ מהסוג  חברות  של  ק  פקה  הרלוונטי,  במועד  העדהחברה  משקיעים,  באיתור  מקורות  ושי  ר 
  ניםהחלטות הצטיידות של גופים שו  ,ישורי אורגניםא ו  רים רגולטורים ון מספקים, תלות באישומימ

מש  תמתלא    ש אותממתלא  ך ייתכן כי  ולפיכ  תקנות לאחר חתימת ההסכמים,ות הההתקדמ   וקצב
 החברה.  נה מהותית מכפי שנצפה על ידיתממש באופן השותאו   הבמלוא

 

 וד רב,בבכ       
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