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 נ, "אג
 דוח מיידי הנדון: 

יצרן  התקשרה עם    ,.Egg’N’up Ltd,  של החברה  בת- החברה  2022נובמבר  ב  15  שביום,  מבקשת לעדכןהחברה  

ו תזונה  מזון  ומוכר  תוספי  ייצור  הסכם  במאושר  שלואספקה  שירותי  הביצה  מפתחת  בת  -החברהתחליף 

 . ", בהתאמה(ההסכם" -", והקבלן"", תחליף הביצה", "בת -החברה)"

תשתית לייצור אחסון ואספקה שוטפים של  בת  -הקבלן יעמיד לרשות החברהקובע, בין היתר, ש   ההסכם

הביצה לה  ,  תחליף  תפעול  ויספק  ייצור לשירותי  מתקן  החברה)  הפעלת  כאשר  (בת- שתעמיד  בעלויות  , 

בת בהתאם להזמנות עבודה  -הקשורות בחומרי הגלם והציוד הדרושים לייצור תחליף הביצה תישא החברה

כולל התייחסות לנושאים שונים נוספים כמקובל  הסכם הוא בנוסח סטנדרטי וה שתעביר לקבלן מעת לעת.  

 ההסכם אינו קובע בלעדיות למי מצדדים. 1בהסכמים מעין אלה. 

בהסכם   שהחברהההתקשרות  לאחר  שונות  -הינה  לאפליקציות  היתכנות  בהוכחת  בהצלחה  עמדה  בת 

קינוחים,  ,  מוצרי מאפהבת, בין היתר, כתחליף ביצה ב-)שימושים שונים( של תחליף ביצה שמפתחת החברה 

ההסכם  החתימה על  , עם  החברהלהערכת    מיונז, לחם ללא גלוטן וסוגי לחמים אחרים, ועוד.תחליפי בשר,  

עם חברות מזון בשוק  אחרות  ומסחור  ופעולות שיווק  ביצוע שיתופי פעולה  ב  תחל  בת-ותחילת ייצור, החברה 

 המקומי ובשווקים נוספים. 

 סבוריטאודות 

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

-onמותאמת אישית באתר ההסעדה )לצרכן חוויית אכילה  תכליתה להעניק ש  (,Plant based meat)  צמחיים

site ,)לאכילת בשר שמקורו מן החי.  (בטעם ובמרקם) ככל שניתן  שדומה 

 Egg’n’Upאודות 

( המיועד  Clean Labelבעל תווית נקיה )  ביצה  ףתחליבת של החברה, עוסקת בפיתוח  -חברהה "מ  בע אפ    אנ  אג

על פי רישיון מאת יישום החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית    החברה  שפיתחה   לתעשייה,

הייחודיים של    הצלולוז סיבי  לרבות    ,בלבד  (Plant basedצמחיים )מקורות    עלמבוסס  ה,  בירושלים בע"מ

 . החברה

 
,  אריזה  ,מזון  בטיחות   תקני, איכות ובקרת אבטחת ונהלי  ייצור  תקני בקניין רוחני,  בעלות  ,סודיותהסדרי בין היתר, זאת,    בכלל 1

 . אחסוןו  סימון
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בת בעמדה  -עם מיצוב החברההערכות החברה כאמור לעיל, בקשר ו המידע - עתיד  פני צופה מידע אזהרת

, ביצוע שיתופי פעולה ופעולות שיווק אחרות עם חברות מזון בשוק המקומי ובשווקים נוספיםלביצוע    הנוח

, הן "מידע צופה פני עתיד", אליהם בקשר בת -החברה של  תוכניותאו /ו הערכות, מועדים, תחזיות לרבות

ערך   ניירות  בחוק  גבוהה,    ךכרוהכהגדרתו  ודאות  על  ובאי  היתר,  בין  ועל    גורמיםהמבוסס,  שלישיים 

  ו והערכות אלה לא יתממש  מידע משתנים רבים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי  

או נצפה    שהוערךהשונה מהותית מכפי  באופן    ו ו/או יתממשאו באופן הרצוי    םבמלוא  וו/או לא יתממש

ו/או תקלות בלתי צפויים בחצרי הקבלן ושאינם בשליטת החברה, אי  שינויים  בשל  ,  היתר  בין,  מלכתחילה

ים בקשר עם ידרישות הגורמים הרגולטורעמידת הקבלן בהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו כאמור בהסכם,  

טעימות   יםאישור מבחני  ביצוע  לשם  הדרושים  וככל    שונים  )אם  הביצה  לתחליף  בנוגע  פיילוט  ו/או 

שלא יאפשרו ו/או יקשו על קבלה ו/או   בתנאי השוק והסביבה התחרותית והעסקיתשינויים    ,שרלבנטי(

ו/או על יצירת שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים,     אי חדירה של תחליף הביצה לשווקים הרלבנטיים 

  ים במועדבת  -תחליף הביצה שמפתחת החברהלצורך המשך קידום פיתוח ושיווק  השגת המימון הנדרש  

ו/או  שינויים טכנולוג,  לצרכים מסחריים  יםהמתחייב  פיםובהיק גוברת  יים  בתחום שיפחיתו או תחרות 

  אי   התממשותכן  ו  ,על בסיסו  ים נוספיםמוצרתחליף הביצה ו/או  ייצור  פיתוח וכדאיות המשך  יבטלו את  

 . השנתי  לדוח 1.32גורמי סיכון כמפורט בסעיף מ אילו

 

 

 בברכה,

 סבוריט בע"מ 
 : על ידיאושר לדיווח בשם החברה 

 ודירקטורית רחלי ויזמן, מנכ"לית  
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