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 ג.א.נ 
  

 סטטוס התקדמות החברה בשלבי הפיתוח הטכנולוגי והפיתוח העסקיבדבר עדכון הנדון: 

של החברה מקדמים באופן מואץ את תהליכי  והמוצר צוותי הפיתוח בימים אלו מתכבדת לעדכן כי החברה 

במקביל לביצוע    -(  X way Digital Twin ת תאום דיגיטלי )ומערכ  -  של מוצרי החברה  הפיתוח הטכנולוגי

ובאירופה  הקיימיםפיילוטים  ה כפי שדווחו בעבר,כסדרם  בישראל  לפיילוטים  ,  נוספים    וזיהוי אפשרויות 

 . החברהאשר יהוו קרקע לקידום תהליכי הפיתוח העסקי של 

מצויה בדיונים ראשוניים עם חברות בינלאומיות בתחום, במטרה למסד שיתופי  הנהלת החברה    ,במקביל

, תוך ביסוס מאפייני המוצר,  פעולה עסקיים אשר יהווה בסיס למודל המכירות והפיתוח העסקי של החברה

, יודגש שמכיוון שמדובר במגעים ראשוניים אין ודאות שדיונים אלו  די ובניית מודל עסקימאפייני שווקי היע

 . יבשילו לכדי שיתוף פעולה

ציר תחבורה נבחר בעיר    מידול של   אותה מפתחת החברה, צפויה לאפשר(  X Wayדיגיטלי )התאום  ה מערכת  

משך  ולספק  )מסדרון(   של  אופטימלית  לחלוקה  הירוק"ההמלצה  פיתוח  .  "זמן  בשלבי  מצויה  זו  מערכת 

כיול,   של  מאוד  וולידציהמתקדמים  הזמנים  קליברציה,  ללוחות  בהתאם  מעריכה,  החברה  כאשר   ,

, יושלמו הפיילוטים הנוכחיים אותם מנהלת החברה,  2022המקוריים, כי במהלך הרבעון הראשון של שנת  

, אשר תאפשר קידום  (X Wayדיגיטלי )התאום  המערכת  חול בשלות טכנולוגית גבוהה לבאופן אשר בו ת

 מגעים עסקיים ואסטרטגיים מול לקוחות ושותפים פוטנציאליים. 

את  בתחום התחבורה החכמה  לאחרונה הציגה בכנס בינלאומי מוביל  שבין היתר,  החברה מתכבדת לעדכן,  

ומטרתה  ,  X Way  -אשר כוללת זרימת המידע אל ומן ה,  X Way  - המערכת  הארכיטקטורה הפתוחה של  

, וממשק  X Way  -הויזואליזציה של  , וכן הציגה  יםי לתמוך בשיתופי פעולה נרחבים עם שותפים אסטרטג

 . םימשתמש אשר מדמה תהליכי אופטימיזציה של צירי תנועה דינמי

החברה,   הנ"לכנסים  להערכת  אותמהסוג  נוספות  רבות  לפגישות  במקביל  החברה  ,  הנהלת  מקיימת  ם 

זיהוי שווקי  טפורמה לל פ  יםמהוו ,  הצגת טכנולוגיית החברה באופן מפורט וחזותיהכוללים  בישראל ובחו"ל,  

 של מודל עסקי.  ויסוסוב , היכרות עם שותפים אסטרטגיים אפשריים,החברהפעילות פוטנציאליים עבור 

מיום    2020אותן מבצעת החברה ראה דיווח תקופתי לשנת    והפיילוטיםX way -למידע נוסף אודות מערכת ה 

  30.8.2021מיום    2021( ודיווח תקופתי לחצי השנההראשונה לשנת  2021-01-048486)אסמכתא:    26.3.2021
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(. לתמצית מידע אודות הפיילוטים הקיימים ומוצרי החברה בשלבים השונים  2021-01-073231)אסמכתא:  

 (. 2021-01-072232)אסמכתא:  29.8.2021דיווח מיידי מיום ראה מצגת משקיעים שפורסמה ב

 מידע צופה פני עתיד: 

לוחות הזמנים וצפי הצלחתו    מגעים לשיתופי עולה, יובהר כי האמור לעיל, בדבר התממשות הליכי הפיתוח,

ואין וודאות    1968-מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעות בחוק ניירות ערך, תשכ"ח    -המסחרית של המוצר  

ו/או חלקו   המותנה, בין היתר, במשתנים שונים ביחס להצלחת הפיתוח    -בדבר התממשות המידע, כולו 

הטכנולוגי והשלמתו באופן מספק, הצלחת המגעים העסקיים והתממשות התוכנית העסקית של החברה.  

מות פיתוח  הנ"ל  הליכי  המאפיינים  השוטפים  הסיכון  וגורמי  טכנולוגיות  יכולות  שוק,  במשתני  נים 

 טכנולוגיים בשווקי פעילותה של החברה. 
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