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  SAPחברת  עם התקשרות הנדון: 

מתכבדת   ביום  ,  לדווחהחברה  תהליך התקשרות היא    2021במאי    13כי    מקורי  ציוד  יצרן   בהסכם  השלימה 
(Original Equipment Manufacturer  -  OEM)  חברת  עםSAP   "(SAP)"תאגיד טכנולוגיה גלובלי העוסק ,  ,

  ,על פי תנאי ההתקשרות בין הצדדים .תעשיות ברחבי העולם  למגווןפתרונות לניהול עסקים  בפיתוח    בין היתר,
SAP   ה  תנגיש לחברה שירות מבוסס ענן שיאפשר פיתוח של אינטגרציה ותהליכי אוטומציה בין מוצר החבר

(DataMind AI  נשוא תחום פיתוח מתקדמיםאשר  ,  בחברה  המלאכותית  הבינה  ימוצר(  לבין    ,נמצא בשלבי 
אינטגרטיבי  פתרון    SAP  יאפשר ללקוחות  . הפיתוח SAPשל לקוחות    SAPבמערכות    אמידע רלוונטי שנמצ

יבואו לידי  ,  בהצלחהשל המוצר    הפיתוח  שלב  להשלמת  בכפוףבהתאם לכך,  .  ייצור  כיוהוליסטי על פני תהלי
  יותר   יעילה  תחזוקהובכלל כך      -מגוון רחב של לקוחות פוטנציאלים  עבור    DataMind AI- מוצר היכולות  ביטוי  
  התראות   מתןכן  ו  מכני  ציוד  של  השבתהל ו  לתקלות  להביא   העלולים  גורמים  של  חיזוי,  ציוד  של  זמן  לאורך
 תקלות אלו.   יעתנומ  תיקון  לשם בזמן לפעול  לאפשר במטרה מראש

  DataMind AI הנגשה של  כגון  )  SAPבעבור השימוש בשירותי    SAP-במסגרת ההתקשרות תשלם החברה ל
עמלה בעבור מכירות  דמי מנוי רבעוניים וכן , (אינטגרציה ועודשירותי , SAPבחנות האפליקציות של ללקוחות 

 . 2023במאי,  19. ההסכם הינו לשנתיים, עד לתאריך SAPללקוחות שיגיעו לחברה באמצעות שירותי 

  יכולות תוך הקניית    ה כאמור,מוצראת פוטנציאל הנגשת  צפויה להגדיל     SAPלהערכת החברה, ההתקשרות עם

AI  כדי גדולים  ומפעלים  היעילו  ללקוחות  את  לעיל  תלהגביר  מזאת,    .כמתואר  החברה,  יתרה  להערכת 
המלצה על טיפול  )כגון מתן  את דיוק המוצר ולשלב תובנות נוספות    עתידה לאפשר לשפר  SAPהאינטגרציה עם  

 . (SAP- לאור העובדה שתיעוד פתרון תקלות עבר קיים במערכת ה ,בתקלה ספציפיתמסוים 

עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית החברה    כאמור,, בהינתן השלמת הפיתוח של מוצר החברה  כאמורההתקשרות  
  ואינטגרטורים נוספים  להשקיע מאמצים משמעותיים בהתקשרות בהסכמי שיתוף פעולה עם יצרניות מכונות

להערכת החברה,   .למכונות חדשות שמוכרות היצרניותכן למכונות קיימות והחברה כאמור  מוצר שישווקו את  
לחברה לצמוח באופן משמעותי    תאפשר סה הממוצעת מלקוח סופי אך  קטין את ההכנהתקשרות במתכונת זו ת 

סקירת הנהלה על מצב ענייני החברה  ל  2ראו גם סעיף  )לפרטים נוספים    ירכשו למוצרהי במספר הרשיונות ש
ליום   הכספיים  לדוחות  זה  2021במרס    31המצורפת  מיידי  לדיווח  בסמוך  מתפרסמת  הפרטים   אשר  אשר   ,

 . על דרך ההפניה(הכלולים בהם מובאים  

ות החברה בדבר  כהער  תוצריו והתועלת שתנבע לחברה מההסכם,  התממשות ההסכם,הערכות החברה בדבר  
לרבות התועלת  או בכלל,    SAPוהנגשתו ללקוחות באמצעות חברת     DataMind AI- ה  השלמת הפיתוח של מוצר 

בוצעו למיטב הערכתה על בסיס הנתונים והמידע המצויים בידה נכון למועד הדוח, והן    שהמוצר יפיק ללקוחות,
ניירות ערך, התשכ"ח  . מידע זה עשוי שלא להתממש או  1968-בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

 להתממש באופן שונה, ייתכן אף באופן מהותי.   
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 בברכה,

 רייזור לאבס בע"מ      
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