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 התקדמות החברה בשלבי הפיתוח הטכנולוגי והפיתוח העסקי הנדון: 

התקדמות משמעותית במספר מישורים,    הושגההחברה מתכבדת לעדכן כי במהלך החודשים האחרונים  

 עסקית, אסטרטגית וטכנולוגית, אשר כבר השיגה את המטרות הראשונות הבאות:  דך יישום תוכנית מיקותו

גבוהה .1 ועסקית  טכנולוגית  להערכתה,    -  התקרבות משמעותית לבשלות  כי  להודיע  מתכבדת  החברה 

הנוכחי הדיגיטלי  בשלב  בהמשך    ,X Way מערכת התאום  וזאת  בשלות מתקדמת מאוד  הגיעהלרמת 

תהליכי הפיתוח טרם הושלמו    . יצויין כי  (,2021-01-174330)אסמכתא:  30.11.2021המיידי מיום    לדיווח  

 . חלה התקדמות משמעותיתכאמור סופית, אולם 

פיילוטים   .2 בשני  ובאיטליה(  הצלחה  )מבוססי  )בצרפת  החברה  של    -   )X Way Pulseטכנולוגיים 

מיום  כמפורט   מיידי  מיו2021-01-072232)אסמכתא:    29.8.2021בדיווח  מיידי  ודיווח    6.1.2022  ם( 

בצרפת    .(2022-01-003775)אסמכתא:   חברת  שהפיילוט  עם  בשיתוף  מחברות  Transdevבוצע   ,

. הצלחה זו, היוותה צעד נוסף ומשמעותי לקראת הבשלה  הושלם בהצלחה  התחבורה הגדולות באירופה

מתקדמים   פיילוטים  וקידום  לשלב העסקי  נוסף לקראת מעבר  וצעד  החברה  של מערכות  טכנולוגית 

הדיגיטלי.   התאום  מערכת  בסיס  על  באיטליה ומורכבים  הפיילוט  גם  כמו  בצרפת  הוכרזו    הפיילוט 

הצדדים    בוחניםעקבות הצלחת הפיילוטים כאמור,  כמוצלחים על ידי השותף והערים הרלוונטיות. ב

באופן מקדמי אפשרויות לקידום שיתוף הפעולה, לרבות בדרך של בחינת ביצוע פיילוט מתקדם ומורכב  

שדווח ביום    ,2021בדוח החצי שנתי לשנת    1.2  לפרטים נוספים אודות הפיילוט באיטליה ראו סעיף   .יותר

   בהתאמה(. 2021-01-071158- ו 2022-01-003775)אסמכתא:   26.8.2021

מטרה .3 שותפי  וזיהוי  מטרה  שווקי  ומחקר    -  זיהוי  בחינה  תהליכי  השוק  להערכת    -לאחר  החברה 

ראוי לחדירה  מהווה שוק פוטנציאלי ו    והוא לתחומי פעילותה    והמתאים   שוק הנכון הוא ההאמריקאי  

קדם שיתופי  פעל לוכן ת,  הז  שוקדגש על    לשיםהחברה  בכוונת  י ומוצרי החברה.  איכותית של שירות 

ועימם מצויה  מתאימים    עסקיים  כשותפים אשר זוהו על ידה  GTM    (Go To Market  )פעולה עם שותפי  

 החברה במגעים מתקדמים. 
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  מתקיימיםהחברה מתכבדת לעדכן, כי לאחרונה    –על ביצוע פיילוט משמעותי בארה"ב    מתווהקידום   .4

יבשיל  שהפיילוט  סיכום על ביצוע פיילוט משמעותי בארה"ב. ככל  מתקדמים לקראת  מגעים   האמור 

משמעותית    בקנה מידה גדול   מדובר על פיילוט , החברה תפעל ותדווח, בכפוף לכל דין.  הסכם מחייבלכדי  

, פיילוט אשר צפוי להיות מבוצע מול )ועבור( שותפים בקנה  שביצעה החברה  לעומת פיילוטים קודמים

מידה   בקנה  חברה  )ביניהם  בינלאומי  לשקף    -(  Tier Oneמידה  צפוי  להצלחתו,  בכפוף  זה,  פיילוט 

ס מערכת התאום  על בסי   -היתכנות עסקית ולהוות בסיס למודל עסקי עתידי במדינות היעד של החברה  

 . X Way הדיגיטלי

מחי  בלתי  או  מחייב  הבנות  מזכר  או  הסכם  נחתם  טרם  זה  בשלב  כי  מהשותפים  ייובהר  מי  עם  ב 

.  או בקשר עם פיילוט או קידום פיילוט כלשהו  העסקיים הפוטנציאלים עימם החברה מצויה במגעים

 ותדווח בנושא, בכפוף לכל דין.ככל שתהיינה התקדמות במגעים או חתימה על הסכם החברה תפעל 

 

 מידע צופה פני עתיד: 

ביצוע הצלחת פיילוטים,  עולה,פמגעים לשיתופי  יובהר כי האמור לעיל, בדבר התממשות הליכי הפיתוח,

לוחות הזמנים וצפי התקשרות עם שותפים עסקיים לחדירה לשוק,    הבשלת תהליכים,פיילוטים נוספים,  

- בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  ומידע צופה פני עתיד, כמשמעות  יםמהוו    -הצלחתו המסחרית של המוצר  ל

המותנה, בין היתר, במשתנים שונים ביחס    -ואין וודאות בדבר התממשות המידע, כולו ו/או חלקו    1968

מספק, באופן  והשלמתו  הטכנולוגי  הפיתוח  שלישיים  להצלחת  העסקיבו  בצדדים  המגעים  ים  הצלחת 

והתממשות התוכנית העסקית של החברה. הנ"ל מותנים במשתני שוק, יכולות טכנולוגיות וגורמי הסיכון  

 השוטפים המאפיינים הליכי פיתוח טכנולוגיים בשווקי פעילותה של החברה.

 

 בכבוד רב, 
 

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ                                          
 

 יו"ר דירקטוריון  ,עמי ברלבבאמצעות: 
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