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 18באפריל2017 ,

הנדון :תחזית החברה לצמיחה אורגנית לשנת  ,2017ללא רכישות ,הערכות מקדמיות לא סקורות ולא
מבוקרות של החברה ביחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון הראשון של שנת  2017והודעה על חלוקת
דיבידנד בסך כולל של  2.5מיליון ש"ח
 .1תחזית החברה לצמיחה אורגנית בשנת  ,2017ללא רכישות ,של הכנסות של לפחות  70מיליון דולר ו-
 EBITDAשל לפחות  17.5מיליון דולר .כמו כן ,חוזרת החברה על תחזיתה לקצב הכנסות של 100
מיליון דולר כולל רכישות עוד בשנת .2017
 .2החברה מתכבדת לעדכן בדבר הערכותיה המקדמיות והראשוניות בקשר עם תוצאות פעילותה הלא
מבוקרות והלא סקורות לרבעון הראשון של שנת ( 2017להלן" :התקופה") ,כדלקמן:
(א) החברה מעריכה כי הכנסות החברה לתקופה יסתכמו בטווח שבין  14-15מיליון דולר ארה"ב,
המשקפת עליה ביחס לממוצע הטווח של לפחות  49%בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל
אשתקד.
(ב) החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני הפחתות ( )EBITDAיסתכם בטווח שבין  3ל 3.3-מיליון
דולר ארה"ב ,המשקף ירידה ביחס לממוצע הטווח של כ 9%-בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
(ג) החברה מעריכה כי השקעות שביצעה במהלך הרבעון הראשון ברכישת מדיה בתחום הפצת
האפליקציות והעמקת פעילות המו"פ בתחום הפרסום בווידיאו נושאות פרי ,ויבואו לידי ביטוי
כבר ברבעון השני ובמהלך שנת  .2017בתחום הפצת האפליקציות ,תוצאות הרבעון משקפות המשך
גידול בהוצאות בקשר עם תשלומים בגין הפצת אפליקציות של כ 650 -אלפי דולר בהשוואה
לרבעון הרביעי של שנת  2016וזאת לאור שמירת הרווחיות הגבוהה בפעילות זו.
(ד) כמו כן ,החברה מעריכה כי יתרת המזומנים הסתכמה ליום  31במרץ ,2017 ,לכ 12.5 -מיליון דולר
ארה"ב ,בהשוואה ליתרת המזומנים של כ 5.6-מיליון דולר ארה"ב ליום  31בדצמבר2016 ,
ומשקפת תזרים חיובי חזק לרבעון זה.
 .3חלוקת דיבידנד – ביום  16באפריל , 2017 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של
 2.5מיליון ש"ח לבעלי מניות החברה ,וזאת בכפוף להראות כל דין ,לרבות מבחני החלוקה הקבועים
בחוק החברות התשנ"ט  ,1999-ובהתייחס לתוצאות הכספיות של החברה לשנת  .2016כמו כן הוחלט ,כי
בהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה בינואר  ,2017ואשר תחול
החל מפרסום דוחות הרבעון הראשון לשנת  ,2017סך הדיבידנדים שיחולקו בגין שנת  ,2017לרבות
הדיבידנד כאמור ,לא יעלה על  4.5מיליון דולר ארה"ב .לפרטים נוספים בדבר מדיניות חלוקת הדיבידנד
של החברה ראו דיווח מידי מיום  29בינואר ,2017 ,מס' אסמכתא .2017-01-008857 :החברה תודיע על
המועד הקובע והמועד לחלוקה כאמור בדיווח מידי נפרד.
הערכותיה הראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לרבעון

-2הראשון לשנת  , 2017תוצאות השקעות החברה בהפצת אפליקציות ומחקר ופיתוח בתחום הפרסום
בוידיאו ,ותחזית החברה לצמיחה אורגנית בשנת  2017הינן תחזיות ,הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד,
כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח  1968-בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד
התרחשותם ,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  47לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2016
אשר פורסם ביום  14במרץ( 2017 ,מס' אסמכתא.)2017-01-020779 :
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