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ג'נגו קונקטיביטי בע"מ
("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

הנדון :דוח מיידי -התקשרות עם יצרנית ציוד אלקטרוני הודית מובילה בהסכם לשיתוף פעולה במכרזים
של יצרניות רכב ( )OEMובשוק ציי רכב ()Aftermarket
החברה מתכבדת לדווח כי ביום  7בנובמבר 2022 ,חתמה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם ספקית משנה הודית
מובילה של ציוד אלקטרוני ליצרניות רכב בשוק המקומי והעולמי ("ספקית המשנה") .למיטב ידיעת החברה,
ספקית המשנה הינה אחת מהחברות הגדולות בהודו בתחום ייצור ציוד אלקטרוני לרכב ,עם מחזור מכירות של
למעלה מ 1-מיליארד בשנה ועשרות מפעלים בהודו ובעולם .ספקית המשנה מעורבת במכרזים רבים של יצרניות
רכב ( )OEMבהודו ומספקת פתרונות לכ 100-אלף רכבים של לקוחותיה בתחום ציי הרכב (שוק ה-
.)Aftermarket
מזכר ההבנות נחתם בהמשך לחוזה קיים בין הצדדים משנת  2019שהושהה לאחר התפרצות מגפת הקורונה
בעולם .בהתאם למזכר ההבנות ,החברה תספק לספקית המשנה רישיונות לתוכנת ה CoDriver -של החברה
שיוצעו לראשונה על ידי ספקית המשנה לפחות במכרז אחד של יצרניות רכב ( .)OEMמערכת הCoDriver -
הינה מוצר הדגל של החברה לניטור נהג וחישת נוסעים מדויקות ובכללן ,זיהוי הסחות דעת של נהגים ,זיהוי
עייפות ,זיהוי מספר הנוסעים ברכב ושכחת ילדים ומאפשרת לקבל תיעוד וידאו מלא של כל אירוע.
בנוסף ,סוכם על פיילוט שבמסגרתו החברה תעניק לספקית המשנה זכות שימוש לא בלעדית ומוגבלת במערכות
 VuDriveשל החברה ,לטובת הטמעתה בקרב רכבי לקוחות ציי הרכב של ספקית המשנה לניטור נהג ומניעת
תאונות דרכים .תקופת הפיילוט תמשך מספר חודשים.
תמורת ההתקשרות לחברה בהסכם לאספקת רישיון התוכנה והפיילוט ,תהא בהיקף שאינו מהותי.

להערכת החברה ,שיתוף פעולה זה פותח בפני החברה ערוץ לעסקאות עם ספקית משנה זו ועם יצרני רכב ברחבי
העולם ,ובהודו בפרט ,באמצעות ספקית משנה זו וקיים פוטנציאל הזמנות נוספות של מערכות .VuDrive
יצוין כי הערכות החברה בדיווח זה לעיל בדבר התקשרות זו מהוות "מידע צופה פני עתיד" ,כמשמעותו בחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח , 1968-אשר אין כל וודאות כי יתממש ,כולו או חלקו .הערכה זו עשויה שלא להתממש ,או
להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי) ,בין היתר ,בשל גורמים שאינם בהכרח בשליטת החברה לרבות אלו
המפורטים בסעיף  -1.26גורמי הסיכון שבפרק תיאור החברה שבדוח התקופתי לשנת  2021של החברה שפורסם
ביום  24במרץ ( 2022אסמכתא.)2022-01-029604 :

בכבוד רב ,
ג'נגו קונקטיביטי בע"מ
נחתם ע"י :
מר עופר סוחמי,
מנכ"ל

