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הנדון: זכייה במכרז להקמת עיר דיגיטלית תאומה במחוז Pitkin והעיר אספן במדינת קולורדו בשותפות עם 

Mead&Hunt- ו Microsoft

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 22 בינואר 2021 נשלחה לחברת ההנדסה Mead & Hunt הודעה רשמית 

 Upper Valley Mobility Enhancement Study לביצוע פרויקט (RFP) על כוונה להעניק לחברה זכיה במכרז

במסגרתו תקים Mead & Hunt בשיתוף חברת אקסיליון בע"מ, חברה בת של החברה אשר החברה מחזיקה ב- 

%100 מהונה המונפק והנפרע (להלן: "אקסיליון"), "עיר דיגיטלית תאומה" מבוססת על תשתית ענן Azure של 

מיקרוסופט לניתוח מערך התחבורה במחוז Pitkin והעיר אספן במדינת קולורדו, ארה"ב, (להלן: "הפרויקט").  

מטרת הפרויקט היא שיפור האפקטיביות של מערך התחבורה הציבורית במחוז והגברת הבטיחות להולכי רגל 

ורוכבי אופניים.

במסגרת הפרויקט תספק Mead & Hunt למערך התחבורה במחוז Pitkin מצלמות מבוססות בינה מלאכותית 

 IoT -כ Azure של אקסיליון אשר מחוברות בזמן אמת לענן מיקרוסופט (GPS) הכוללות מידע על מיקום

(להלן: "המצלמות"). המצלמות יותקנו על רכבים במחוז  Pitkin ובעיר אספן אשר יאספו מידע מבוסס 

Computer Vision ושבאמצעותו תבנה "עיר דיגיטלית התאומה" על גבי תשתית ענן Azure של 

מיקרוסופט. באמצעות ה"עיר הדיגיטלית התאומה" שתוקם יבוצע ניתוח כולל של מצב התחבורה בכלל 

והתחבורה הציבורית בפרט.

במסגרת הפרויקט תיושם הטכנולוגיה של אקסיליון והיכולת שלה לסייע בניהול התחבורה הציבורית בצורה 

אפקטיבית על בסיס הנתונים שיתקבלו מהמצלמות מבוססות בינה מלאכותית שתספק אקסיליון וזאת, בין 

היתר, מתוך מטרה לשפר את יעילות התחבורה הציבורית והגברת הבטיחות לכלל משתמשי הדרך, ובפרט 

להולכי רגל ורוכבי אופניים. 

יובהר כי נכון למועד דיווח זה טרם נקבע היקף הפרויקט ואין ביכולתה של החברה לצפות את היקף ההכנסה 

שיצמח לחברה כתוצאה מהפרויקט וטרם נחתם הסכם מחייב בין Mead&Hunt למערך התחבורה במחוז 

Pitkin. כמו כן, ככל ויהיו לחברה הכנסות כלשהן כתוצאה מהפרויקט יתכן והיקף ההכנסות יהיה לא מהותי.

פרטים אודות חברת Mead&Hunt, השותפה העסקית של החברה בפרויקט: למיטב ידיעת החברה, חברת 

Mead&Hunt הינה חברת הנדסת תנועה אמריקאית המפעילה מעל 30 משרדים ומעסיקה כ- 700 עובדים 

ברחבי ארה"ב.  

המידע המפורט בדיווח זה לעיל, הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 

1968, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן הערכות ותחזיות, אשר התממשותן תלויה, בין היתר, 
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גם בגורמים שאינם בשליטת החברה כאמור בדוח זה לעיל. יובהר כי נכון למועד דיווח זה טרם נחתם ואין כל 

ודאות כי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים לפרויקט, מה יהיה היקף הפרויקט ותנאיו ומה היקף ההכנסה 

שתצמח לחברה כתוצאה מהפרויקט.

בכבוד רב,

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
באמצעות: אורן דרור – יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
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