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 סבוריט בע"מ 

SAVOREAT LTD. 

 "( החברה)"

 2022  ,ביולי 31
 לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 
www.isa.gov.il   www.tase.co.il 

 נ, "אג
 דיווח מיידי הנדון: 

 2שותפתה העסקית לשוק האמריקאי,  1חברת סודקסו העולמית, עם  של החברה  בהמשך לשיתוף הפעולה  

ראשונה  המסחרית  השיווקית ו החשיפה  הלקיום  אתרים    2על  החליטו  הצדדים  ש,  מתכבדת לעדכןהחברה  

  פעילות )"ארה"ב  קולורדו  , שתיהן מאוניברסיטת קולורדו ואוניברסיטת דנבר  :. האתריםמוצרי החברהשל  

והחשיפה בהתאמה(ים האתר"  -"  מתבצעת",  החשיפה  פעילות  ל  .  שבין  בהתאם  הפעולה  שיתוף  הסכם 

ו  3,הצדדים להיות מתוגברת    צפויה  הפעילות.  4ה תחילת קראת  לאחרונים  תכנון  והיא מצויה בשלבי הכנה 

וכו'(  תוכנית  בעזרת מקומיים  משפיענים  )דיגיטל,  תקשורתית    שיווקית  בפעילות  האמריקאי,  וכן  בשוק 

 . האמריקאי לשוקהחברה   מוצריותשמש להגברת המודעות לחדירה של 

באתר ההסעדה   אוטומטיומבושלים באופן דיגיטלית  שמפתחת החברה, מיוצרים  מן הצומח בשרהתחליפי  

הכל  ומחסניות שתספק החברה,  "(  המערכת)"  שמפתחת החברההחכמות  תוך שימוש במערכות ה'רובוט שף'  

יעד חדשים בארה"ב, השוק העיקרי של  תחת סימן המסחר של החברה.   פעילות החשיפה מכוונת לקהלי 

החברה  יוכלו להזמין את מוצרי  ש  ,נוספיםמבקרים  ו   סטודנטים  ם רבים של אלפיכוללים    האתרים החברה.  

)בכפוף    במהלך הרבעון הרביעי שנה זוהחברה צופה כי הפעילות תתחיל  .  למשך תקופת החשיפה  בכל יום

המבורגר    :בחשיפהיים להיות זמינים  בין המוצרים הצפו  .לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים כאמור(

וקציצה   Plant-based Turkey-burger))ודו  , המבורגר המדמה הPlant-based hamburger))  המדמה בקר

 "(.המזון ימוצר)"  (Plant-based Breakfast Sausage Patty)נקניקיההמדמה 

  . לפעילותשלם לחברה עלויות וההוצאות סבירות בהקשר  בהתאם להסכם שיתוף הפעולה, סודקסו צפויה ל

 
עם   1 התקשרה  באוגוסט     Operations LLCSodexoחברת  החברה  פעולה  לשיתוף  הפעולה)"  2021בהסכם  שיתוף  והסכם   " -  
 ", בהתאמה(.סודקסו"
  18  -ה  המעסיק , והיא  ודקסו היא תאגיד ציבורי שיחידות ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסות שונות ברחבי העולםס 2

,  לעסקים  הסעדה  ושירותי  משולבים  שירותים  ניהול  בתחום  בעולם  הגדולות  החברות  משלושת  כאחת  ומדורגת   בעולם  בגודלו
 . מדינות  80 -ב ופנאי  ממשל מוסדות , חינוך  מוסדות, בריאות ארגוני 

פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי של החברה  ל .ג.1.27סעיף לפרטים אודות הסכם שיתוף הפעולה עם סודקסו ראו   3
ביום  2021לשנת   במגנ"א  שפורסם  מיום    2022במרץ    9,  לו  אסמכתה  2022במרץ    17]ותיקון  מס'   ,)2021-01-027778"( הדוח [ 

 "(, הכלול בזאת על דרך ההפניה.השנתי
היתר,  הכנה  ה  ישלב 4 בין  )וכוללים(,  כללו  ו  המזון   מוצרי   התאמת והתכנון  היעד  החברה,  לשוק  של  מוצרי המזון  של  הדגמות 

  לקבלת   קבלת חוות דעת ומשובים מהצוות המקצועי של סודקסו, בחינת רישוי   , האמריקאי  לשוק  שף   הרובוט מערכת    של  התאמות 
  רגולטוריים ונושאים  )לרבות אישורי מזון ואישורי תקינה רלבנטיים(  הדרושים לביצוע פעילות החשיפה  וההיתרים  אישורים  ה

  יים ואספקה(.)לרבות לוגיסטיים, שיווק  הפעילותלצורך ביצוע נוספים היבטים הכנת נוספים, ו
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סיום   להצלחתהפעילותלאחר  ובכפוף  הצלחה    ה,  את  ,  (ותנוספ פעילויות  )ו/או  לבחון  מתכוונים  הצדדים 

מאמינה    החברה  שיכסה את אספקת מוצרי המזון של החברה.מסחרי כולל,  האפשרות לחתימה על הסכם  

לעבר מסחור והשקת הפעילות בשוק האמריקאי, תוך  נוסף את החברה שלב אחד מקדמת החשיפה  שביצוע 

 היבטים רגולטוריים בעזרתה של סודקסו. בו  שנים, בגישה ללוקייסיוע בחקר היבטי חוויית משתמש

 סבוריטאודות 

מבוססי רכיבים    סוגים שונים של תחליפי בשרשל  דיגיטלי מתקדם  לייצור  מפתחת מערכת  בע"מ    סבוריט

  ככל שניתן  שדומה מותאמת אישית  לצרכן חוויית אכילה  תכליתה להעניק  ש  (, Plant based meat)  צמחיים 

הוא המבורגר  מתמקדת בפיתוחו  לאכילת בשר שמקורו מן החי. המוצר הראשון שהחברה (בטעם ובמרקם)

 . הצומחן מ

הסכם שיתוף הפעולה עם   הערכות החברה כאמור לעיל, בקשר עםו המידע  - עתיד  פני צופה מידע  אזהרת

השלמת   ו/או  התחלת  ו/או  לקראת  ההערכות  השלמת  נוספות ו/או  החשיפה  פעילות  סודקסו,  חשיפות 

בהתאם לתנאי הסכם שיתוף הפעולה, ו/או הגעה להסכמים נוספים עם סודקסו ו/או עם חברות מובילות  

החברה על  להשפיע  היכולים  המזון  שירותי  בתחום  ו/או  אחרות  והיתרים   ותוצאותיה  אישורים  קבלת 

לש החשיפה  םהדרושים  אומדנילרבות  ,  פעילות  מטרות,  םמועדים,  הערכות,  ציפיותתחזיות,  ו/או    , 

, כהגדרת המונח בחוק  "מידע צופה פני עתידבקשר למידע והערכות כאמור, כוללים "  החברה כניות של  ות

ער ו/או  ניירות  חיצוניות  בנסיבות  היתר  בין  התלוי  לגביהם ך,  שליטה  אין  שלחברה  שלישיים  גורמים 

ולפיכך ייתכן ולא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך  

או נצפה מלכתחילה. בין הגורמים העלולים לגרום לכך כי המידע והערכות החברה לגבי מידע כאמור לא  

תר, שינויים בשוק והסביבה התחרותית, דרישות רגולטוריות יתממשו באופן הרצוי, ניתן לציין, בין הי

, אי קבלה של המוצרים על ידי קהלי היעד השונים  אתריםבהקשר לאישורי שיווק של מוצרי החברה ב

בארצות הברית ו/או אי הצלחה של חדירת המוצרים לשווקים הרלוונטיים ו/או קבוצות גיל שונות ו/או  

ו/או המערכת,  קבוצות דמוגרפיות שונות, הצו נוספים של מוצר המזון  ופיתוח  אי קבלת  רך לבצע מחקר 

אישורים ו/או היתרים לשם פעילות החשיפה )ו/או בכלל( באתרים כמתוכנן ו/או במועדים הרלבנטיים,  

ו/או השלמתו לפי לוחות הזמנים המתוכננים )דחיה, עיכוב,  הפעילות  מניעה בלתי צפויה בהקשר לתחילת  

 לדוח השנתי.  1.32גורמי סיכון כמפורט בסעיף מ אילו  אי ממשותוהת או ביטול(,

 בברכה,

 "מבע סבוריט

 אושר לדיווח בשם החברה על ידי: 

 גב' רחלי ויזמן, מנכ"לית ודירקטורית

 תפעול , סמנכ"ל עמית וקסלר
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