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

 
 נ,.א.ג

 
 ואוסטרליה הסכם הפצה בניו זילנד הנדון:

כי    מתכבדת  החברה לאסטרטלהודיע  העול   לשיווק  חברהה   יתי גבהתאם  שלברחבי  ת  מערכ  ם 

SaverOne  בנהיגה דעת  היסח  עם 2022במרץ,    21ביום  ,  למניעת  הפצה  הסכם  על  החברה  חתמה   ,

מחוץ    .Fuso New Zeelandחברת   החברה  של  הראשון  ההפצה  הסכם  במסגרת    לישראל.זהו 

  וסטרליה. מערכות סייברוואן בניו זילנד ואבתשווק, תמכור ותתמוך    Fuso New Zeelandההסכם,  

במשאיות  אהר  בשלב פיילוט  יבוצע  של    Fuso New Zeelandשון  ההפצה  פעילות  תחל  ולאחריו 

 . בניו זילנד ואוסטרליה מערכות סייברוואן 

השלכות  לתאונות דרכים בכלל ול גבוהה  מודעות  ובהן    ,רכביםון  מילי  21.5-כ  ניו זילנד ואוסטרליהב

שום  יתרום ליי  Fuso New Zeeland, נושא שלהערכת  רטבפיגה  ך נהבמהלדעת  היסח  ההרסניות של  

   .בטריטוריה SaverOneל מערכות נרחב ש

FUSO  (Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation)   חלק  י ה ה מ א  של  חטיבת  משאיות 

Daimler  .FUSO    ביפן  אוטובוסים  ו   משאיות מייצרת החברה    170-ב   אותם   ומשווקת במפעלי 

 . Mitsubishi Fusoתחת המותג    ברחבי העולם   מדינות 

ת מענה לבעיית היסח  קומותקנות ברכבים פרטיים, משאיות ואוטובוסים ומספ  SaverOneות  ערכמ

כתוצאה הנוצרת  בנהיגה  את    הדעת  מסכן  אשר  באופן  הנייד,  במכשיר  שונים  ביישומים  משימוש 

בטיחותם ואת בטיחות הנוסעים. תופעה זו נחשבת לאחד הגורמים המרכזיים לתאונות דרכים בארץ  

מיליארד    850-כפי מחקרים, העלות השנתית של תאונות דרכים בארה"ב עומדת על    ך, עלובעולם. כ

נהיגה. טכנולוגיית החברה מזהה  מהתאונות קשורות לשימוש במכשיר    25%-דולר, כש הנייד בזמן 

הנהג, תוך יצירת    את איזור הנהג ומונעת ממנו גישה ליישומים שונים במכשיר הנייד, ללא התערבות

   וחה.סביבת נהיגה בט

ופרט  מסחריים  רכב  ציי  כולל  החברה  של  הראשוני  היעד  מערכות  שוק  כיום  מותקנות  בהם  יים 

SaverOne    עלויות עבור החברות בהן מותקנות המערכות, כמו ולצמצם  במטרה להפחית סיכונים 

ניין רב בהפחתת נזקים ועלויות  גם לחברות ביטוח וליסינג וכן לחברות המנהלות ציי רכב המגלות ע

 אה מתאונות.  וצכת

הישראל  בשוק  רכב  לציי  ראשון  בשלב  פונה  בעולם,  החברה  נוספים  ובשווקים  ליצרניות  י  ובהמשך 

בתהל החברה  של  ההגנה  טכנולוגיות  את  להטמיע  כדי  כי  רכב  מעריכה  החברה  הרכב.  ייצור  יך 

ברכב בשל התקדמות הרגולציה    עת סלולרילדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ומניעת היסח ד 

 ה להיות השפעה חיובית דרמטית על הביקוש למערכותיה. של האיחוד האירופאי בנושא, עשוי



"מידע    ההינ  ההפיילוט לפעילות הפצהבשלת    בדבר  ת החברהוהערכ  -  צופה פני עתיד  רת מידעאזה
עת פני  כהגדרת  צופה  ע יד",  ניירות  בחוק  זה  תשכ"חמונח  זו  .1968-רך,  ת  ודאו באי    כהכרו   הערכה 

ומבוס גורמים  תסגבוהה,  על  היתר,  בין  שלחברה  ,  שליט שלישיים  בהכרח  לגביאין  ך  יכולפ הם,  ה 
  נה מהותית מכפי שנצפה על ידי תממש באופן השו תאו    המש במלואתמתלא    ש אותממתלא  תכן כי  יי
 ה. חברה

 

 

 וד רב,בבכ       
 

 בע"מ  2014ברוואן ייס       
 "למנכ גלבוע, ריצעות: אובאמ       
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