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באמצעות המגנ"א

ג.א.נ
הנדון :מזכר הבנות בלתי מחייב עם קבוצת טראנסדב )(Transdev
החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום  14בינואר  2021נשלח לחברה מזכר הבנות בלתי מחייב בין חברת
אקסיליון בע"מ ,חברה בת של החברה אשר החברה מחזיקה ב %100 -מהונה המונפק והנפרע )להלן:
"אקסיליון"( לבין קבוצת  Transdevלהקמת פיילוט להקמת "עיר דיגיטלית תאומה" מבוססת על תשתית ענן
 Azureשל מיקרוסופט לניהול מערך תחבורה בעיר ריימס ) ,(Reimsצרפת וזאת באמצעות מצלמות וידאו
מבוססות בינה מלאכותית של אקסיליון )להלן" :הפרויקט"(.
במסגרת מזכר ההבנות הבלתי מחייב נקבע כי אקסיליון תספק ל Transdev -מצלמות מבוססות בינה
מלאכותית )להלן" :המצלמות"( אשר יותקנו על רכבי התחבורה הציבורית שמפעילה  Transdevבעיר ריימס,
צרפת ואשר באמצעות המידע שייאסף מהם תבנה ה"עיר דיגיטלית תאומה" ויופקו דוחות בדבר מצב התחבורה
בעיר.
במסגרת הפרויקט תיבדק ההיתכנות הטכנולוגית של אקסיליון והיכולת שלה לסייע בניהול התחבורה בצורה
אפקטיבית על בסיס הנתונים שיתקבלו מהמצלמות מבוססות הבינה המלאכותית שתספק החברה וזאת ,בין
היתר ,מתוך מטרה להפחית את זיהום האוויר ,שיפור יעילות הצי ,הגברת הבטיחות והעלאת כמות הנוסעים
בתחבורה הציבורית .יובהר כי ,היעדים הסופיים והמטרות של הפרויקט טרם נקבעו.
במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי הצדדים יפעלו לחתימתו של הסכם מחייב.
פרטים לגבי קבוצת  :Transdevקבוצת  Transdevהינה חברה צרפתית ואחת מחברות התחבורה הגדולות
בעולם אשר מפעילה ציי תחבורה ציבורית של למעלה מ 20,000 -כלי רכב )רכבות קלות ,אוטובוסים ,מוניות(.
יובהר כי אין כל ודאות כי מזכר ההבנות ישתכלל לכדי הסכם מחייב והוא נועד לשמש עקרונות לחתימה על
הסכם מפורט מחייב ,וכי המשא ומתן להסכם מפורט מחייב טרם הסתיים וייתכן שלא יסתיים במתכונות
הנוכחית או בכלל .כמו כן ,אין כל ודאות כי איזה מהתנאים ו/או היעדים ו/או המטרות של הפרויקט יתממשו
ו/או יתממש באופן חלקי או בשינויים מהמפורט לעיל ,ולפיכך הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו
בחוק ניירות ערך .כמו כן ,מובהר כי המידע בנוגע לקבוצת  Transdevהועבר לחברה על ידי .Transdev
בכבוד רב,
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