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 נ, "אג
   -הזמנה לכנס משקיעים וירטואלי הנדון: 

Invitation to a virtual investor conference 

בבוקר, החברה תקיים כנס משקיעים וירטואלי )באמצעות    10:30, בשעה  2022בינואר,    16  - ביום ראשון, ה

ZOOM  במתכונת וובינר. בכנס יימסרו גם נתונים שונים בקשר    2021( לסקירת הפעילות של החברה לשנת

וההמבורגר מן  עם פעילות החשיפה המסחרית הראשונה של הטכנולוגיה של החברה )מערכת ה'רובוט שף'  

, באופן רשמי. הכנס  2022בינואר    11  -, אשר צפוי להסתיים היום, הBBBהצומח שמפתחת החברה( ברשת  

מנכ"לית הרשת, ושף   -)גב' אהובה תורגמן    BBBייערך בהשתתפות נציגים מהנהלת החברה ומהנהלת רשת  

 אילן פנחס, סמנכ"ל הרשת ויועץ לחברה(. 

   –השתתפות בכנס הווירטואלי להלן פרטי ההצטרפות )לינק( ל

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xI8VGxq3Rxuyfy3SxAxZhA 

מיום   מיידי  בדוח  שפורסמה  כפי  ההון,  לשוק  במצגת  שימוש  החברה  תעשה  ]מס'    2021בדצמבר    5בכנס 

   –[, הכלולה בזאת על דרך ההפניה. לינק למצגת באתר החברה 2021-01-176019אסמכתה 

https://savoreat.com/wp-content/uploads/2021/12/Formal-Company-Presentation-ENG-

271221.pdf 

עתיים ובמצגות שמפרסמת החברה מעת  הכנס הווירטואלי אינו מחליף את הצורך לעיין בדיווחיים מידיים ו 

לעת, בהם נכלל המידע המלא אודות פעילות החברה, לרבות מידע צופה פני עתיד הכלול בהם בהתאם לסעיף  

 .  1968-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח32

יובהר כי הודעה זו בדבר כנס וירטואלי אינה בשום אופן מהווה או נועדה להיות הצעה ו/או הזמנה לרכישת  

 "ע של החברה. ני

 בברכה,

 סבוריט בע"מ 

 

[- See English version on the next page -] 
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On Sunday, January 16, 2022, at 10:30 a.m., the Company will hold a virtual investor conference (via 

ZOOM) to review the Company's activities for 2021 in a webinar format. The conference will also 

provide various data regarding the Company's first commercial technology-reveal event (the 'Robot 

Chef' system and the plant-based burger that the Company is developing) in cooperation with BBB 

burger-chain, which is expected to officially end today, January 11, 2022. The conference will be 

attended by representatives from both the Company's and BBB’s management (Ms. Ahuva Turgeman, 

CEO and Chef Ilan Pinchas, VP at BBB)  . 

Below are the details of joining (link) to participate in the virtual conference –  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xI8VGxq3Rxuyfy3SxAxZhA 

At the conference, the Company will make use of a presentation to the capital market, as published in 

an immediate report dated December 5, 2021 [reference number 2021-01-176019], which is hereby 

incorporated by reference. Link to a presentation on the Company's website   –  

https://savoreat.com/wp-content/uploads/2021/12/Formal-Company-Presentation-ENG-271221.pdf 

The virtual conference does not replace the need to review immediate and periodic reports and 

presentations published by the Company from time to time, which include complete information about 

the Company's activities, including forward-looking information contained therein in accordance with 

section 32A of the Israel Securities Law, 5728-1968  . 

It is clarified that this announcement regarding a virtual conference does not in any way constitute or 

are intended to be an offer and/or invitation to purchase the Company's securities. 

 

Respectfully, 

SavorEat Ltd. 
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