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 4בדצמבר2018 ,
לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
הנדון :התקשרות עם לקוח אסטרטגי חדש
החברה מודיעה כי ביום  3בדצמבר ,2018 ,במסגרת פעילותה במגזר הפצת האפליקציות ,התקשרה
באמצעות חברת בת בבעלות מלאה שלה בהסכם עם חברה העוסקת בתחום המוניטזיציה לשירותי חיפוש
(להלן" :הלקוח החדש") .להערכת הנהלת החברה ,הלקוח החדש הינו מהמובילים בעולם בתחום זה.
במסגרת ההסכם כאמור ,העניק הלקוח החדש לחברה רישיון לא בלעדי ,בלתי ניתן להעברה ו/או להענקת
רישיון משנה ,המוגבל לתקופת ההתקשרות בהסכם כאמור ,וזאת לצורך הפצת שירותי החיפוש של הלקוח
החדש על גבי אפליקציות בפלטפורמות במחשבים נייחים ובמובייל.
ההסכם עם הלקוח החדש נקבע לתקופה של כשנה ,עד ליום  30בספטמבר ,2019 ,וכולל מנגנון חידוש
אוטומטי לשנה נוספת .כמו כן ,הצדדים רשאים לסיימו טרם תום התקופה כאמור בהודעה מראש ובכתב
של  60יום .ההסכם כולל הוראות מקובלות להסכמים מסוג זה ,לרבות הצהרות ומצגים ושיפוי.
למועד דיווח זה ,אין ביכולתה של הנהלת החברה להעריך את ההיקף הכספי של ההתקשרות מכוח ההסכם
כאמור ,ואולם היא מעריכה כי ההתקשרות כאמור בעלת פוטנציאל הכנסה ורווח מהותיים וכן בעלת
פוטנציאל להקטנת תלות החברה בלקוחותיה הנוכחיים .כמו כן ,מעריכה החברה כי ההתקשרות כאמור
תאפשר לה להרחיב את היקף שירותיה בתחום החיפוש לשווקים ,לאזורים גאוגרפיים ולמשתמשים
נוספים .יצוין ,כי נכון למועד דיווח זה ,הכנסות החברה ממגזר הפצת האפליקציות נובעות מהפצת תוכנות
הכוללות שרותי חיפוש ,באופן שמתקבלים תשלומים לחברה בגין חיפושים המבוצעים על ידי משתמשי
הקצה.
הערכות החברה כמובא לעיל ,לרבות אי יכולתה להעריך את ההיקף הכספי של ההתקשרות מכח
ההסכם ,הערכות בקשר לפוטנציאל הכנסה והרווח מהותיים והקטנת תלות החברה בלקוחותיה
הנוכחיים והערכות כי ההתקשרות כאמור תאפשר לחברה להרחיב את היקף שירותיה בתחום החיפוש
לשווקים ,לאזורים גאוגרפיים ולמשתמשים נוספים ,מהוות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח .1968-הערכות אלו נסמכות ,בין היתר ,על הערכות החברה והלקוח ותכניותיהם וכפופות
למידת יכולתם ליישם תכניות אלה .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 של החברה לשנת  ,2017אשר פורסם
ביום  19במרץ ,2018 ,מס' אסמכתא.2018-01-026080 :
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