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החברה מתכבדת לדווח ,שביום  6באפריל  2021התקשרה בשני הסכמים ,האחד עם יצרן מקומי מוכר וותיק
בתחום ייצור ואחסון מזון ("היצרן") בהסכם ייצור ואספקה של חומרי הגלם המשמשים לייצור ההמבורגר
מבוסס רכיבים צמחיים ,הוא המוצר הראשון שבכוונת החברה לייצר באמצעות המערכת הייחודית של
החברה לייצור דיגיטלי מתקדם של תחליפי בשר (לרבות באמצעות הדפסת תלת-מימד) ("חומר הגלם",
"המוצר" ו" -המערכת" ,בהתאמה) 1,והשני עם מפיץ ישראלי מוכר וותיק בתחום שיווק והפצת מזון
("המפיץ") בהסכם הובלה ואספקה של חומר הגלם ("הסכם הייצור" ו"( -הסכם ההפצה" ,בהתאמה;
יחדיו" :ההסכמים")2 .
החברה מעריכה ,שההתקשרות בהסכמים מסחריים אלו מציבה אותה בעמדה טובה לקראת הפיילוט עם
רשת ההמבורגרים ( BBBכמפורט להלן) .ההתקשרות בהסכם הייצור מהווה אחד מהיעדים שהציבה לעצמה
החברה לשנת .2021
הסכם הייצור הוא סטנדרטי ונועד לאפשר תשתית לייצור אחסון ואספקה שוטפים של חומר הגלם לחברה,
תוך שהיצרן התחייב להקים קו ייצור ייעודי לייצור חומר הגלם .היצרן התחייב לייצר ולספק את חומר
הגלם עבור החברה בלבד ,שתרכוש אותו ממנו על פי דרישה (הזמנת עבודה) ,בהתאם למפרט ,לוח זמנים,
כמויות ,ומחירים שנקבעו .החברה והיצרן התחייבו ,כל אחד מהם ,לספק חומרים מרכיבים ואביזרים שונים
הקשורים בייצור חומר הגלם ,וכל אחד מהם יישאו בנפרד בעלויות הנובעות לכל אחד מהם בגינם .הסכם
הייצור כולל התייחסות לנושאים שונים נוספים כמקובל בהסכמים מעין אלה 3.הסכם ההפצה אף הוא
סטנדרטי ונועד לאפשר תשתית לשילוח ,הובלה ואספקה שוטפים של חומר הגלם לחברה ו/או ללקוחות
עתידיים ,תוך שמירה על תנאי תחזוקה ,הובלה ואספקה נאותים ,והוא כולל התייחסות לנושאים שונים
נוספים כמקובל בהסכמים מעין אלה4 .

 1לפרטים אודות המוצר העיקרי שמפתחת החברה ולמערכת הרובוט-שף של החברה וכן אודות חומרי הגלם והספקים של החברה,
ראו סעיפים  1.8ו ,1.21 -בהתאמה ,לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020מיום  25במרץ 2021
[מס' אסמכתה "( ]2021-01-048156הדוח השנתי") ,הכלולים בזאת על דרך ההפניה.
 2לפרטים אודות מפיצים ואודות הסכם שיתוף פעולה בין רשת ההמבורגרים  )"BBB"( BBBלבין החברה ,ראו סעיפים (1.27ב) ו-
 1.12לדוח השנתי ,הכלול בזאת על דרך ההפניה.
 3ובכלל זאת ,בין היתר ,בדבר בלעדיות בייצור חומר הגלם (עבור החברה בלבד) ,סודיות ובעלות בידע חומרים ונתונים המשמשים
למהלך ולייצור חומר הגלם (בבעלות החברה) ,זכויות בקניין הרוחני הקשורים בייצור חומר הגלם למוצרים (בבעלות החברה),
ייצור תחת נהלים ותקני ייצור ונהלי אבטחת ובקרת איכות שנקבעו ,ועל פי תקני בטיחות מזון אריזה ,סימון ,אחסון ושינוע מזון
שנקבעו (אצל היצרן).
 4ובכלל זאת ,בדבר תפעול ובקרת איכות של פעילות ההובלה והאספקה ,סודיות ובעלות בידע חומרים ונתונים המשמשים לצורך
ההפצה (בבעלות החברה) ,זכויות בקניין הרוחני הקשורים בהפצה (בבעלות החברה) ,הובלה ואספקה תחת נהלים ותקני הובלה
ושינוע ונהלי אבטחת ובקרת איכות שנקבעו (אצל המפיץ).
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בהמשך להשלמת שלב התכן העיקרי של המערכת 5וחתימת החברה על הסכם הייצור והסכם ההפצה
האמורים לעיל ,וכאשר החברה בעיצומו של שלב טעימות של המוצר העיקרי שלה ,החברה מצויה בעמדה
נוחה ועל פי המתוכנן לקראת הפיילוט עם רשת ההמבורגרים  ,BBBשתחילתו צפוי במהלך המחצית השנייה
של שנת .2021
אודות סבוריט
סבוריט בע"מ מפתחת מערכת לייצור סוגים שונים של תחליפי בשר מבוססי רכיבים צמחיים ( Plant based

 ,)meatשתכליתה להעניק לצרכן חוויית אכילה שדומה (בטעם ובמרקם) ככל שניתן לאכילת בשר שמקורו
מן החי .המוצר הראשון שהחברה מתמקדת בפיתוחו הוא המבורגר מהצומח.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  -המידע לעיל לגבי ייצור חומרי הגלם ,הפצת המוצרים והמערכות,
השלמת מבחני טעימות ותחילת פיילוט למוצר ולמערכת (לרבות לגבי צפי סיום פיילוט ותחילת מסחור
המוצרים והמערכות) ,לרבות תחזיות ,הערכות ,תוכניות של החברה ולוחות הזמנים ביחס למידע כאמור,
כולל "מידע צופה פני עתיד" ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,אשר התממשותו אינה וודאית ויתכן ולא
יתממש ו/או לא יתממש במלואו ו/או יתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה מלכתחילה ,וזאת בין
היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות שינויים ו/או תקלות בלתי צפויים אצל הספקים
ושאינם בשליטת החברה ,שינויים בתנאי השוק והסביבה התחרותית והעסקית ,דרישות הגורמים
הרגולטוריים בקשר עם אישורים שונים הדרושים לשם ביצוע מבחני טעימות ו/או פיילוט (אם וככל
שרלבנטי) ,וכן התממשות איזה מגורמי הסיכון של החברה ,כמפורט בסעיף  1.32לדוח השנתי.

בברכה,
סבוריט בע"מ
אושר לדיווח בשם החברה על ידי:
גב' רחלי ויזמן ,מנכ"לית ודירקטורית

 5ראו דוח מיידי של החברה מיום  21במרץ [ 2021מס' אסמכתה  ,]2021-01-039612הכלול בזאת על דרך ההפניה.
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