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 15בינואר2016 ,

הנדון :הערכות ראשוניות של סומוטו ביחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2016
ולשנת  2016בכללותה ,ותחזית לגבי קצב הכנסות החברה במהלך 2017
א.

החברה מתכבדת לעדכן בדבר הערכותיה הראשוניות בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות
והלא סקורות לרבעון הרביעי לשנת ( 2016להלן" :הרבעון הרביעי") ,כדלקמן:
( )1החברה מעריכה את הכנסות החברה לרבעון הרביעי בטווח של  19-18מיליון דולר ארה"ב,
מעל תחזיתה הקודמת ,כפי שפורסמה בדיווח מידי של החברה מיום  18באוקטובר,2016 ,
(מס' אסמכתא( )2016-01-064890 :להלן" :התחזית הקודמת") ,והמשקפת עליה של לפחות
 168%בהכנסות החברה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ולפחות  55%לעומת תוצאות הרבעון
השלישי לשנת .2016
( )2החברה מעריכה את הרווח התפעולי לפני הפחתות ( )EBITDAברבעון הרביעי בטווח של - 4.6
 4.9מיליון דולר ארה"ב ,המשקפת עליה של לפחות  119%לעומת הרבעון המקביל אשתקד,
ולפחות  25%לעומת תוצאות הרבעון השלישי לשנת .2016
( )3החברה מעריכה כי מרבית הכנסות החברה יגיעו מתחום הפרסום בוידיאו והמובייל עד סוף
 ,2016באופן שכבר ברבעון הרביעי של שנה זו כ 65% -מהכנסות החברה נבעו מתחומי פעילות
אלה.

ב.

להלן הערכות ראשוניות בקשר עם תוצאות פעילות החברה הלא מבוקרות והלא סקורות לשנת
 2016בכללותה:
( )1החברה מעריכה כי הכנסות החברה לשנת  2016ינועו בין  50.6ל 51.6 -מיליון דולר ארה"ב,
המשקפות גידול של לפחות  71%בהשוואה לשנת .2015
( )2החברה מעריכה רווח תפעולי לפני הפחתות ( )EBITDAלשנת  2016בטווח של  16.4ל16.7-
מיליון דולר ארה"ב ,המהווה גידול של לפחות  75%לעומת שנת .2015

כאמור בדוח הדירקטוריון (עמוד  )5במסגרת הדוח רבעוני של החברה לתקופה המסתיימת ביום 30
בספטמבר ,2016 ,מס' אסמכתא ,2016-01-080265 :החברה פועלת לכך שקצב הכנסות החברה יגיע לכ100 -
מיליון דולר בשנה כבר במהלך שנת .2017
יצוין ,כי החברה חילקה דיבידנדים בסכום כולל של  2מיליון דולר ארה"ב לבעלי מניותיה במהלך שנת
 ,2016החל מהרבעון השני של שנת  ,2016המשקפים תשואת דיבידנד של כ.4% -
תחזיות החברה בקשר לתוצאות פעילותה במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2016ולשנת  2016בכלל ,וכן
תחזיתה לגבי קצב הכנסות החברה בשנת  ,2017כמפורט לעיל ,הינן תחזיות ,הערכות ואומדנים הצופים
פני עתיד ,כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968-בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד

-2התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש,
כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים ,אשר אינם בשליטת
החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  35לפרק א' לדוח התקופתי של החברה
לשנת .2015
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