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החברה מתכבדת לעדכן ,שהחלה בהכנות לייצור מערכת 'רובוט-שף' מטיפוס  ,1.1המותאמת לשוק בארה"ב,
וזאת על בסיס גרסת מערכת הרובוט-שף לייצור דיגיטלי מתקדם (לרבות באמצעות הדפסת תלת מימד)
הנוכחית של החברה .גרסת המכונה מטיפוס  1.1כאמור תיוצר בהתאם לצרכים הספציפיים של השוק
בארה"ב וכן תכלול שינויים ושיפורים ביחס למערכת הרובוט-שף אשר נחשף לאחרונה לשוק בישראל
[כאמור בדוח מיידי מיום  28בדצמבר  ,2021מס' אסמכתה .]2021-01-185853
בכוונת החברה לייצר בשלב הראשון מספר מכונות 'רובוט-שף' מטיפוס  1.1וכמו כן להתקין ולהשלים תהליך
רגולציה בארה"ב לאישור הפעלתן באתרים מוגדרים עוד במהלך שנת .2022
הערכות זאת היא חלק מתוכנית העבודה של החברה לחדור לשוק האמריקאי ,אותו מזהה החברה כבעל
פוטנציאל משמעותי ורמת רלוונטיות גבוהה ונכונה להרחבת עסקיה ופעילותה בעת הזו .השוק האמריקאי
מתאפיין כשוק מתוחכם עם רמת חדירה וצריכה גבוהות של בשר מחלבונים אלטרנטיביים .בנוסף  ,מתאפיין
בבשלות מגמות צרכניות אשר החברה מוצאת כרלוונטיות – הפחתת צריכת חלבונים מהחי ,ועניין במוצרי
מזון המדגישים התאמה אישית1.
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 מן הצומח.

אזהרת מידע צופה פני עתיד  -המידע לעיל בקשר להמשך ו/או השלמת הפיתוח של גרסת מכונה טיפוס
 ,1.1לייצור מספר מכונות מטיפוס  1.1לרבות התקנה והשלמת הליכי רגולציה בארה"ב במהלך ,2022
ולהתאמת מאפייני השוק האמריקאי לפעילות והרחבת עסקי החברה ,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 ו/או לא יתממש במלואו ו/או יתממש באופן השונה
מהותית מכפי שנצפה מלכתחילה ,וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות שינויים
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https://gfi.org.il/plant-based-food-u-s-retail-sales-reach-7-billion/
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2020/03/16/For-personalized-nutrition-to-reach-its-full-market-potential-brandsmust-better-explain-benefits
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בתנאי השוק והסביבה התחרותית והעסקית ,דרישות גורמים רגולטוריים בקשר עם אישור שיווק המוצר
שבפיתוח ,צורך בהמשך הליכי מחקר ופיתוח למוצר שבפיתוח (לרבות צורך בחזרה לשלבי האפיון ו/או
התכן של המערכת) ,מניעה בלתי צפויה אצל החברה ו/או שותפיה העסקיים שלא תאפשר הליכי חדירה
בזמן ו/או בהיקף הרצויים ו/או בלוחות הזמנים המיועדים (או תגרום לדחייה ,עיכוב או ביטול) ,אי השגת
המימון הנדרש לצורך המשך קידום פיתוח ושיווק המוצר שבפיתוח במועד ובהיקף המתחייבים ,וכן
התממשות איזה מגורמי הסיכון של החברה ,כמפורט בסעיף  1.32לדוח התקופתי של החברה לשנת ,2020
מיום  25במרץ [ 2021מס' אסמכתה "( ]2021-01-048156הדוח השנתי") ,הכלול בזאת על דרך ההפניה.
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