
    

 

 
 

 
 

 בע"מ  2014סייברוואן 
 )"החברה"( 

 
 2022, באפריל 3

 
 לכבוד     לכבוד 

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

 
 נ,.א.ג

 
   בשוק הישראלי SaverOne פעילות הרחבת הנדון:

לציי רכב דרת  המערכתהליך  החבהמשך לדיווחים קודמים של החברה, בדבר   , תהליך  גדולים    ת 

 , לרכישה נרחבת םכשלב מקדיהרכב של הלקוח צי בי בחלק מרכ SaverOne מערכת התקנת  הכולל  

כמת להודיע  החברה  חברות    SaverOneמערכות  י  כבדת  בשתי  יותקנו  בנהיגה  דעת  היסח  למניעת 

 ימאג. נסטלה וקבוצת בר-ספות: אוסםגדולות נו 

ורכב איו במש  SaverOneמערכות    20  ראשון  בשלב    תתקין נסטלה,  -אסםחברת   פרטייםת  מצי    ים 

  נסטלה את הרחבת ההתקנה לכלל-, תבחן אסםהתנסותה לאחר תקופת  על פי ההסכם,    .ההרכב של

 . כלי רכבה מאות צי הרכב של החברה המונ

,  LGיבאת בין היתר את המותגים  חשמל, המי רץ למוצרי  ברימאג, מהיבואניות הגדולות בא  קבוצת

Beko    ,הרכבים של  כלל צי  ערכות החברה במ  את עדכנה את החברה כי היא מעוניינת להתקין  ועוד

  10-כתקנו  יובשלב הראשון  פרטיים.  ויים  מסחררכבים     100-טכנאי השירות והמתקינים, המונה כ 

 לכלל הצי הרחבת ההצטיידות     תיבחןסות ולאחר תקופת התנ SaverOneמערכות 

אלתקנו ה להתקנות  מ  ות  הסכמים  צטרפות  מילניוםעם  שנחתמו  במסגרת  ,  ICLקבוצת  ,  קבוצת 

יפל,  לא ריש  פרונרי ושטרא  ,תנובה  ,ראלישל   החשמל   רתחב,  שראלקס  נוספות,חוס    1,400-כ ברות 

ערכת החברה  ם פעילים נוספים שלהפיילוטיהסכמים מסחריים ו להתקנות במסגרת    כבסה"  1הזמנות 

  , אוטובוסיםמערכות כבר הותקנו ברכבים  700-כן,  תוכ מ.  ים בעתידמסחריכמים  הניב הסעשויים ל

ש  . ומשאיות מעריכה  הההחברה  אזמנות  בגין  הותקנו  לעיל  טרם  זה  למו  נכוןשר  דיווח  תכיר  עד 

של   בהיקף  בהכנסות  ש"  1.3-כהחברה  רבעוןמיליון  במהלך  שנת    ח  של  רביעי  רבעון  עד    2022שני 

יצויין  (.  מיליון ש"ח 0.5-כ בעון רביעי, ריון ש"חמיל  0.5-רבעון שלישי כ  מיליון ש"ח, 0.3-)רבעון שני כ

, אשר אינם  זמניםנויים בלוחות הי שמול הלקוחות, וייתכנו    םבתיאומיכי מועדי ההתקנות תלויים  

 . בשליטת החברה

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

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

ורמים המרכזיים לתאונות דרכים בארץ  געים. תופעה זו נחשבת לאחד הבטיחותם ואת בטיחות הנוס 

מיליארד    850-כהעלות השנתית של תאונות דרכים בארה"ב עומדת על    פי מחקרים,   על  ך,ובעולם. כ
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נהיגה. טכנולוגיית החברה מזהה  מוש במכשיר  מהתאונות קשורות לשי   25%-דולר, כש הנייד בזמן 

הנהג, תוך יצירת    נייד, ללא התערבותישה ליישומים שונים במכשיר האת איזור הנהג ומונעת ממנו ג

   וחה.גה בטסביבת נהי

ה  ופרט שוק  מסחריים  רכב  ציי  כולל  החברה  של  הראשוני  מערכות  יייעד  כיום  מותקנות  בהם  ם 

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

ות  ניין רב בהפחתת נזקים ועלויציי רכב המגלות ע  וליסינג וכן לחברות המנהלות  גם לחברות ביטוח

 ת.  אה מתאונווצכת

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

כ בתהלרכב  החברה  של  ההגנה  טכנולוגיות  את  להטמיע  כי  די  מעריכה  החברה  הרכב.  ייצור  יך 

לציה  הרגו  ברכב בשל התקדמות  עת סלולריטור ומניעת היסח ד שה ההולכת וגוברת למערכות נילדרי

 טית על הביקוש למערכותיה. ה להיות השפעה חיובית דרמחוד האירופאי בנושא, עשוישל האי

 

פנמיד  אזהרת צופה  עתידע  הפי  בדבר   ת החברהוהערכ  -  י  נה  הי  מכירהילוטים להסכמי  הבשלת 
באי   כהכרו  הערכה זו  .1968-רך, תשכ"חמונח זה בחוק ניירות עיד", כהגדרת  "מידע צופה פני עת

גודאו ומבוסת  גורמים  תסבוהה,  על  היתר,  בין  שלחברה  ,  בהכרחשלישיים  לגביהם,    אין  שליטה 
כי  ולפיכ ייתכן  לתממ תלא  ך  או  במלואמתתא  ש  השותממתאו    ה מש  באופן  מכפי  ש  מהותית  נה 

 החברה.   נצפה על ידיש

 

 וד רב,בבכ       
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