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ג.א.נ,.
הנדון :סבוריט בע"מ ("סבוריט")
בהמשך לאמור בסעיף  8.20.3בתשקיף להשלמה של השותפות מיום ( 14.7.2020שפורסם ביום  ,13.7.2020אסמכתא
"( )2020-01-067468התשקיף") בדבר הסכם להשקעה של השותפות בסבוריט ובהמשך לאמור בסעיף (8.25.15ב)
בתשקיף בדבר התקשרותה של סבוריט בהסכם פיתוח ושיתוף פעולה עם רשת מזון מהיר בישראל רשת
ההמבורגרים "( BBBההסכם") ,סבוריט דיווחה כי הצדדים החליטו לעדכן את ההסכם ,כך שהבלעדיות לשוק
מסעדות ההמבורגרים בישראל תהיה ל 24 -חודשים ממועד סיום שלב הביתא תחת תוכנית הפיתוח וכי הזמנות
 BBBמסבוריט של חומרי הגלם לייצור המוצר של סבוריט במסעדות  BBBיהיו במחיר עליו הוסכם בין הצדדים,
או במחיר הנמוך ביותר שיהיה קיים בשוק באותה עת ,לפי הנמוך.
עוד דיווחה סבוריט כי הצדדים להסכם ממשיכים להיערך לקראת תחילת הפיילוט הראשון למוצר של סבוריט
ברשת  BBBבמהלך שנת  2021ותחילת מסחור מוגבל וראשוני של מוצריה בשנת  ,2023בתחילה באמצעות התקנה
של מערכות במסעדות של .BBB
סבוריט עדכנה כי היא מתכננת במקביל התקנה של מערכות נוספות בטריטוריה נוספת ,עם עדיפות ללקוח שממוקם
ושפועל בארה"ב.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  -סבוריט ציינה כי המידע לעיל בקשר עם יעדים ואסטרטגיה עסקית של סבוריט,
לרבות לגבי צפי סיום פיילוט ותחילת מסחור ,מחירים והתקשרויות ,לרבות תחזיות ,הערכות ו/או תוכניות של
סבוריט ביחס לאותם אסטרטגיה ויעדים ולוחות הזמנים בקשר עם התגשמות ההתפתחויות הצפויות לעיל ,כולל
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,אשר התממשותו אינה וודאית ויתכן ולא יתממש ו/או לא
יתממש במלואו ו/או יתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה מלכתחילה ,וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם
בשליטת סבוריט  ,לרבות שינויים בתנאי השוק והסביבה התחרותית והעסקית ,דרישות הגורמים הרגולטוריים
בקשר עם אישור שיווק המוצרים ומוצרים חדשים ,וכן התממשות איזה מגורמי הסיכון של סבוריט.
בכבוד רב,
מילניום פוד-טק ניהול בע"מ
השותף הכללי במילניום פוד-טק  -שותפות מוגבלת
על ידי חנן שניידר ,מנכ"ל ודירקטור
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