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 דיווח מיידי הנדון: 

-2015-01-ו 2015-01-012580, מס' אסמכתאות: 2015בינואר,  18 -ו 15בהמשך לדיווחי החברה מיום 

 -נתקבלה הודעה אוטמטית מ, 2015בפברואר,  13ביום החברה מודיעה בזאת כי , בהתאמה, 013159

APPLE  חברת בת בבעלות מלאה ("ג'יניו"חדשנות בע"מ )להלן:  דיגיטלית על שם ג'ניוחתימה בדבר ביטול(

  מספר חתימות דיגיטליות המשמשות את ג'ניו. , מתוךשל החברה(

 

 18החברה מעריכה כי לאור הפעולות שננקטו עד כה על ידה כמפורט להלן, וכמפורט בדיווח המיידי מיום 

 13מיום  APPLE(, לא צפויה להיות השפעה מהותית להודעת "הדיווח המיידי")להלן:  2015בינואר 

   , מעבר למפורט בדיווח המיידי.2015על התוצאות הכספיות של החברה בשנת  2015בפברואר 

 

לשנת המאוחדות פרופורמה יעלו על הכנסותיה  2015בהתאם לכך החברה מעריכה כי הכנסותיה בשנת 

, לפני הפחתות, יעלה על 2015מיליון דולר וכי הרווח התפעולי בשנת  41 -של כהמוערכות בגובה  2014

 מיליון דולר. 11 -כהמוערך בגובה של  2014בשנת לפני הפחתות המאוחד פרופורמה הרווח התפעולי 

 

 .APPLEמובהר בזאת כי החברה וג'ניו ממשיכות להפיץ את כל מוצרי ג'ניו על פלטפורמת 

 

חתימות , נערכה החברה מבעוד מועד וקיבלה 2015בינואר  15מיום ההודעה לג'ניו יצוין, כי בעקבות 

בתוך כך החברה מיישמת  באופן המאפשר לחברה להמשיך ולהפיץ את מוצרי ג'ניו. דיגיטליות נוספות

אסטרטגיה שיווקית הכוללת את שיווק מוצרי ג'ניו במספר רב של ערוצים לרבות באמצעות שיתופי פעולה 

להערכת אינן צפויות חתימה ו/או חתימות דיגיטליות נוספות  תבאופן שהפקעעם שותפיה העסקיים, 

 .בפעילות החברה לפגועהחברה 

 

להגדיל את מתוך כוונה  , אשר חלקן הושלמו למועד דיווח זה, הבאות את הפעולות מבצעתכמו כן החברה 

 :הכנסותיהוכתוצאה מכך את  ג'ניו הפצת מוצרי

 רישיונותבאמצעות  APPLEשל  OSXי ג'ניו על גבי מערכת ההפעלה המשך התקנת מוצר (1)

 ;, תוך ביצוע העדכונים הדרושיםמיםמתאי

 OSXעל גבי מערכת ההפעלה תוכנות ותוספים נוספים  2015להפיץ ברבעון הראשון  החלההחברה  (2)

 ;APPLEשל 
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לרבות  APPLEשל  OSXההפעלה החברה פועלת להגדלת מספר המפרסמים בפלטפורמת  (3)

 ;Safari מפרסמים על גבי דפדפן

אצל ניו תוכנות שהותקנו על ידי ג'החברה ממשיכה בגביית תשלומים משמעותיים בקשר עם  (4)

משתמשי קצה כאשר התקבולים להם זכאית החברה נובעים מחיפושים אותם מבצעים משתמשי 

   קצה.ה

 
ובכלל,  2015על התוצאות הכספיות של החברה בשנת  APPLEהודעת  להשפעת ביחס החברה הערכות

והערכותיה אודות השלכות ביטול חתימה  2015וכן הערכות החברה ביחס להכנסותיה וריווחיותה בשנת 

הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם  כפי שפורטו בדיווח המיידי,, דיגיטלית

המבוססים על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים קיימים , 1968-בחוק ניירות ערך התשכ"ח

דאי ואינו בשליטת החברה. הערכות אלו עשויות שלא ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו וו

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי 

עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת מימון דרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח 

ים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו השונים ו/או שיווק המוצרים ו/או גורמ

 למתאר.   34מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

)מס'  2014באוגוסט,  28ביום  לתיאור פעילות ג'ניו ומוצרי ג'ניו ראו מתאר ג'ניו שפרסמה החברה

 "(. המתאר(. )להלן: "2014-01-144501תא: אסמכ

  

 בברכה,
 

 סומוטו לימיטד
 מר בן גירון,  באמצעות:

 מנכ"ל ודירקטור
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