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החברה מתכבדת לעדכן ,כי היא מתקדמת בתהליכי המחקר והפיתוח של המערכת הייחודית של החברה
לייצור דיגיטלי מתקדם של תחליפי בשר (לרבות באמצעות הדפסת תלת-מימד) ("מערכת רובוט-שף" או
"המערכת") 1,ובתוך כך השלימה היום החברה מסירה לידיה 2של סט ראשון של מחסניות חומרי הגלם
למערכת ("המחסניות") ,שיוצרו במסגרת מבחני ייצור תעשייתי למחסניות ,זאת כחלק משלב הscale-up -
(גימלון) והעברתן משלב פיתוח לשלב הייצור המסחרי.
במסגרת מבחנים אלו מבצעת החברה ,בין היתר ,בדיקות לתהליכי ייצור המחסניות ,עיצובן תפקודן הטכני
והתאמתם למערכת .תפקיד המחסניות להיטען למערכת ולספק את חומרי הגלם המשמשים להכנת תחליפי
הבשר של החברה3 .
השלמה בהצלחה של ניסיון תעשייתי ראשון זה מתבצע במקביל להמשך פיתוח הגרסה המתקדמת של
המערכת .בד בבד ,החברה ממשיכה בהערכות והכנות לקראת תחילת פיילוט ראשון משותף ברשת ,BBB
ולהערכתה לוחות הזמנים שנקבעו לתחילת הפיילוט עומדים בעינם (במהלך המחצית השנייה של
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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 והתאמה אישית .המוצר הראשון שהחברה מתמקדת בפיתוחו הוא המבורגר מהצומח.

אזהרת מידע צופה פני עתיד  -המידע לעיל בקשר להשלמת ניסיון תעשייתי ראשון של המחסניות ו/או
מועדי ותחילת הפיילוט ,לרבות מועדים ,תחזיות ,הערכות ו/או תוכניות של החברה הנוגעות לכך ,כולל
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,אשר התממשותו אינה וודאית ויתכן ולא יתממש
 1ראו התקדמות לשלב התכן של החברה ,בדוח מיידי של החברה מיום  21במרץ[ 2021 ,מס' אסמכתה  ,]2021-01-039612הכלול
בזאת על דרך ההפניה.
 2מידי קבלן המשנה של החברה ליצור המחסניות.
 3לפרטים נוספים אודות המחסניות ,ראו בין היתר סעיפים  1.27 ,1.26 ,1.18 ,1.16 ,1.2 ,1.1ו 1.29 -לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד)
לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020מיום  25במרץ [ 2021מס' אסמכתה "( ]2021-01-048156הדוח השנתי") ,הכלול בזאת על
דרך ההפניה.
 4לפרטים נוספים אודות הפיילוט האמור ,ראו סעיף  1.29לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח השנתי ,הכלול בזאת על דרך
ההפניה.
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ו/או לא יתממש במלואו ו/או יתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה מלכתחילה ,וזאת בין היתר בשל
גורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות שינויים בתנאי השוק והסביבה התחרותית והעסקית ,דרישות
גורמים רגולטוריים בקשר עם אישור שיווק המוצר ,צורך בהמשך הליכי מחקר ופיתוח למחסניות כאמור
(לרבות צורך בחזרה לשלבי האפיון ו/או התכנון של המחסניות) ,מניעה בלתי צפויה אצל החברה ,אצל יצרן
המשנה ו/או ל BBB -שלא תאפשר תחילת פיילוט בלוחות הזמנים המיועדים (או תגרום לדחייה ,עיכוב
או ביטול) ,וכן והתממשות אי אילו מגורמי סיכון כמפורט בסעיף  1.32לדוח השנתי.

בברכה,
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