
2018ינואר 

מצגת לשוק ההון לקראת הנפקת אגרות חוב להמרה



הבהרה משפטית

ביחסהחלטהקבלתעםבקשר רלוונטילהיותהעלול המידעכל אתלכלול אומקיפהלהיותמתיימרתאינה,"(החברה"או"מטומי)"מ"בעגרופמדיהמטומיידיעל נערכהאשר ,זומצגת
.החברהשל ערך בניירותלהשקעה

.כאמורבהקשר עליהםלהסתמך ואיןהתחייבותאוחוזהלכל בסיסאינםבההנכלל וכל זומצגת.החברהשל כלשהםערך ניירותלהזמיןאולקנותהזמנהאוהצעהמהווהאינהזומצגת
תשקיף טיוטתפי-עלתיעשהערך ניירותהצעת.פוטנציאלימשקיעשל דעתולשיקול תחליף ואינו,דעהאוהמלצהאינו,השקעההחלטתכל לקבלתבסיסאינוזובמצגתהנמסר המידע
.בישראלערך ניירותרשותהיתר אתשיקבל תשקיף פי-עלתיעשהערך ניירותומכירת

פעילותשל מלאהתמונהלקבל מנתעל ,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורך אתלהחליף מיועד אינובהוהאמור ,נוחותולמטרתבלבד בתמציתמוצגזובמצגתהכלול המידע
.מתמודדתהיאעימםהסיכוניםושל החברה

או/ולאירועיםהמתייחסיםאחר ומידעואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמור מידע.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת
התממשותאילסיכונימטבעוכפוף והואמוכחתעובדהמהווהאינועתיד פניצופהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינה,התממשותםאיאוהתממשותםשמידת,עתידייםלעניינים

פעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמיאיזהשל מהתממשותם,היתרבין,תושפעהתממשותואיאווהתממשותומראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמור מידע.משמעותיים
העשוייםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכןהחברהשפרסמההתשקיף בטיוטתוכןהחברהשל להנפקהבתשקיף לרבותלציבור החברהבדיווחיכמפורט,החברה

.החברהפעילותעל להשפיע

.המאוחדתבממלכהלמשקיעיםזומצגתלהפיץ ניתןולאהמאוחדתבממלכהלהפצהמיועדתאינהזומצגת

.לציבורהחברהשל בדיווחיההנכלליםמהנתוניםשונהבפילוחאו/ובאופןהמוצגיםכספיומידענתונים,היתרבין,כוללתזומצגת

.זומצגתהכנתמועד לאחר שיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקף מנתעל זובמצגתהנכלל המידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר ,ספקהסר למען
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אחת מהחברות הוותיקות והחלוצות בשוק הפרסום הדיגיטאלי הצומח

כחלק מאסטרטגיית הצמיחה ממוקדת בשתי פעילויות רווחיות וצומחות:

•Team Internet-  (80%שיעור החזקה )דומייניםפרסום על גבי

•Mobfox- (100%שיעור החזקה )פרסום במובייל

 במסגרת המיקוד האסטרטגי מומשו פעילויות שאינן בליבה ובוצעו תהליכי התייעלות בהיקף שנתי כולל של
מיליון דולר נטו6-כ

(09/01/2018)מיליון שקלים 345-א על פי שווי של כ"נסחרת בבורסות לונדון ות

9.57%,קבוצת ויולה, 9.58%מיטב 11.53%,אילן שילוח  23.16%,קבוצת פובליסיס*: בעלי מניות עיקריים 
6.74%קרן ברוש 

על מנת להגדיל את שיעור החזקתה ב, ח להמרה"מיליון דולר באג25-מעוניינת לגייס כ-Team Internet
(2018בספטמבר 100%-לקראת עליה ל)90%-ל

כרטיס ביקור-מטומי

למיטב ידיעת החברה  , 30.6.2017המצביעות נכון ל המניותבהון *%  3



נתונים פיננסיים מאוחדים–מטומי 
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 1הכנסותH2017 :מיליון דולר141-כ

H1 2016-בהשוואה ל13%-גידול של כ•

Adjusted EBITDA *1H2017 :מיליון דולר9.2-כ

H12016-בהשוואה ל59%-גידול של כ•

אסיה~ 9%, אירופה~ 10%, ב"מארה~ 76%: התפלגות הכנסות

החברה כיום ללא חוב נטו

מנוטרל תשלומים מבוססי אופציות ואירועים חד פעמיים*



אבני דרך עיקריים בהתפתחות החברה

2007
הקמת החברה

2017
 הדומייניםבפעילות ההחזקותהגדלת

(Team )80%-ל70%-מ
(ינואר)*M105$-לפי שווי חברה של כ

לרבות , התמקדות בפעילות הליבה
(מאי)יציאה מפעילות מפסידות והתייעלות 

E2018
הדומייניםהגדלת ההחזקות בפעילות 

(Team )90%-ל80%-מ
*M185$-לפי שווי חברה של כ

2016
  רישום כפול בבורסה

(פברואר)א "בת

  הרחבת פעילות באסיה
(מאי)ופסיפיק

  השקעה בפלטפורמה הפרוגמטית
(ספטמבר)לרכישת מדיה למובייל 

2014
 רכישת שליטה בפעילות הדומיינים(Team  )

(  יוני* )M54$לפי שווי חברה 70%-ל

 (יולי)הנפקה בבורסה בלונדון

הופכת לבעלת המניות גרופפובליסיס
(אוקטובר)העיקרית 

 רכישת הפלטפורמה הפרוגרמטית
(נובמבר)$ M17-למובייל לפי שווי חברה כ

שווי חברה לפי המכפיל בהסכם הרכישה* 5
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המודל העסקי
דומיינים והאפליקציות שהשתתפו בייצור ההכנסה  , מטומי מעבירה לבעלי האתרים

את מחיר המדיה בניכוי עמלת השירות והשימוש בפלטפורמה הטכנולוגית הרלבנטית



עולהפרסום דיגיטלי ובמיוחד פרסום במובייל 

Source: eMarketer October 2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Digital Ad Spending Worldwide 
2016-2021 (billions)

Digital ad spending % of total media ad spending

CAGR 16-21E: ~14%

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$80

$90

$100

2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E

US Mobile Ad Spend 
2013-2020 (billions)

Mobile ad spending (billions)

Mobile app install ad spending (billions)

Sources: eMarketer September 2017, eMarketer October 2016

Digital ad spending to reach $376B in 2021 Mobile ad spending to reach $93B in 2020

CAGR 16-20E: ~19%
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באפליקציותבמיוחד פרסום  -פרסום במובייל עולה 

Sources: eMarketer September 2017, eMarketer October 2016Source: KPCB (Mary Meeker), 2017
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בפלטפורמות מייצרות ערך הפועלות בסביבה צומחתמיקוד 

פעילות שאינן בליבהפעילות ליבה

פלטפורמת פרסום במובייל
מבוססת דאטה

100%שיעור אחזקה 

פלטפורמת פרסום בדומיינים  
מבוססת דאטה

80%: שיעור אחזקה

פלטפורמת פרסום 
מייל-באי פלטפורמת פרסום בוידאו

סוכנות פרסום במובייל
7/17נמכר

פרסום מבוסס ביצועים
7/17נמכר
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בעלות פוטנציאל גידול ורווח משמעותי, התמקדות בפעילויות ליבה צומחות מבוססות דאטה



גרמניה,במינכןראשייםמשרדים,2010בשנתנוסדה•

(80%)השליטהבעלתמטומי•

דאטהמבוססתוייחודיתקנייניתטכנולגיתפלטפורמהבאמצעותדומייניםגביעל מוניטיזציהשל בתחוםעולמיתשוקמובילת•

הזמןציר על וברווחבהכנסותמשמעותייםגידוליםמציגה,הקמתהמיוםותזרימיתרווחיתפעילות•

2019אוגוסטעד ובתוקף 2017באוגוסטחודשנוכחיחוזה.שנים7מעלשל גוגל עםוארוכהבכירהשותפות•

בעולםהגדוליםהדומייניםתיקימחמשתבאחתמחזיקהלפעילותהבנוסף •

100%שלבהיקף דיבידנד וחלוקת,2018בספטמברבעלות100%-לעלייההסכם•

כרטיס ביקור- Team Internetפלטפורמת פרסום בדומיינים
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(במיליוני דולרים)נתונים פיננסיים -פרסום בדומייניםפלטפורמת 

16.6 23.3
44.1

54.3
63.3

103.3

2.0 4.2 7.7 10.3
14.2

23.1

21.6%
25.3% 25.2% 27.1%

30.5% 29.4%

2012 2013 2014 2015 2016 H1.2017 X 2

הכנסות Adj. EBITDA רווח גולמי מתואם% 

צמיחה רווחית לאורך זמן
11

30.6

51.7

7.1 11.5

H1.2016 H1.2017

H1.2017 vs H1.2016

הכנסות Adj. EBITDA

44%Adj–הכנסות (: CAGR)2012-2017שיעור גידול שנתי ממוצע  EBIDTA–63%

מיליון דולר  6.8-כ: H1.2017רווח נקי 

מיליון דולר9: 30.6.2017מזומן נטו 

מהמאזן52%-כ, מיליון דולר19.8-כ: 30.6.2017הון עצמי 

מיליון דולר185-עסקה נוכחית על פי שווי חברה של כ



דוגמא-פלטפורמת פרסום בדומיינים

RELATED LINK BOXES

3. …that trigger pay-per-click (PPC) ads2. …this opens a new webpage where he refines his 
search by clicking on more related links

1. User reaches a landing page based on keyword, 
with a related links box

12Examples demonstrating NATIVE traffic, EMAIL traffic, and SEARCH traffic are in the appendix.



דוגמא-פלטפורמת פרסום בדומיינים
הובלת משתמש  (Team Internetבבעלות / דומיין חונה )nailtips.com, speedtest.comמשתמש הקליד 

ללחיצה על המודעה

DOMAIN traffic

1. User types in a domain name

2. He clicks on a link to refine his search

3. …which triggers pay-per-click (PPC) ads

13Examples demonstrating NATIVE traffic, EMAIL traffic, and SEARCH traffic are in the appendix.

http://www.nailtips.com/
http://www.speedtest.com/
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(100%)השליטהבעלתמטומי.2011בשנתנוסדה

הגלובליתהאפליקציותבתעשייתעצמאיתשוקמובילת

ומנוסהחזקההנהלהעם,צומחתחברה

מהותילקוחמול ראשוןהסכםנחתםלאחרונה–פוטנציאלהמהווהמרכזיכנכסדאטה

2017שלהראשונהבמחציתדולר מיליון25-כשל הכנסות

1.5מעלבענף בעסקאותהכנסותמכפילי

כרטיס ביקור-פלטפורמת פרסום במובייל                 



(במיליוני דולרים)הכנסות ורווח -פרסום במובייל פלטפורמת 

שיפור הרווחיות על ציר הזמן
15

12.3 10.3
17.9

42.1
50.1

0.7 2.0 3.3

14.5%
11.7%

21.4%
24.8%

27.2%

2013 2014 2015 2016 H1.2017 X 2

הכנסות Adj EBIDTA רווח גולמי מתואם% 

14.3

25.0

3.3
6.8

22.8%
27.2%

H1.2016 H1.2017

H1.2017 vs H1.2016

הכנסות רווח גולמי מתואם רווח גולמי מתואם% 

42%Adj–הכנסות (: CAGR)2012-2017שיעור גידול שנתי ממוצע  EBIDTA–320%



(במיליוני דולרים)תמצית רווח והפסד מאוחד 

20142015201630.6.201630.6.2017רווח והפסד

237.4271.0276.6124.4141.0הכנסות

22.7%14.2%2.1%13.3%שיעור שינוי% 

67.676.578.334.643.1(הכנסות בניכוי עלות המדיה)רווח גולמי מתואם 

28.5%28.2%28.3%27.8%30.6%מהכנסות% 

Adjusted EBITDA20.325.717.15.89.2

8.6%9.5%6.2%4.7%6.5%מהכנסות% 

(2.0)(4.0)(6.2)7.28.2*רווח נקי מתואם

11.116.13.91.42.4רווח נקי מתואם ללא הפחתות בגין רכישות

EBITDANon Adjusted15.524.715.24.58.3

6.5%9.1%5.5%3.6%5.9%מהכנסות% 

9.87.2(8.1)(5.3)(6.5)(GAAP)רווח נקי 

16
21שקף , בנספחהתאמות  פירוט * 



(במיליוני דולרים)30.6.2017תמצית מאזן מאוחד 

Current liabilitiesCurrent assets

22.8Short term bank credit and current maturities of bank loan20.8Cash and cash equivalents

38.4Trade payables5.6Receivables on account of sale activity 5

2.9Contingent payment obligation related to acquisitions 147.8Trade receivables

5.7Employees and payroll accrual6.8Other receivables and prepaid expenses

8.5Accrued expenses and other liabilities 281.0

78.3

Long term liabilitiesLong term assets

5.4Bank loan8.7Property and equipment, net

3.7Contingent payment obligation related to acquisition0.2Other long term assets

1.1Other liabilities10.9Domains

31.2Redeemable non controlling interest32.0Investment in affiliated companies

4.7Deferred tax liability16.5Other intangible assets, net

46.192.4Goodwill

130.7

Shareholders' equity 4

87.3

211.7Total liabilities and equity211.7Total assets

תשלומי ארנאאוט מבוססי ביצועים בעבור רכישות עבר. 1

חלק מההון החוזר–התחייבויות נוספות בעבור פעילות שוטפת . 2

על חשבון ההון העצמי של החברה, מיליון דולר10-סעיף זה צפוי לגדול בכ, 2017במחצית השניה של  Team Internetבשל הגידול ברווח של , שווי חשבונאי להתחייבות בגין אופציות הרכישה של טים אינטרנט . 3

מיליון דולר בגין מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים של פעילויות שאינן בליבה  15-החברה צפויה למחוק כ, פי הידוע-על. 4

תקבול לאחר תאריך החתך בעקבות מימוש אחזקות בפעילויות בתחומים שאינם בליבת העסקים. 5
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סיכום
צומחתבסביבההפועלותוערך רווחמייצרותבפלטפורמותהממוקדתומנוסהותיקההנהלה

Team Internet:לייצרצפויהEBITDA פעמייםשל קצבלפידולר מיליון23-כשלבהיקףEBITDA ראשוןחציוןשל

(H12017X2)

Teamעסקת• Internetדולרמיליון185-כשל שווימשקפת

Mobfox:ראשוןחציוןשל הכנסותפעמייםשל קצבלפידולר מיליון50-כשלבהיקף הכנסותלייצר צפויה(H1

2017X2)

דולרמיליון75-מהגבוהשווימשקפתMobfox,דומותחברותשל עסקאותמכפיליפי-על•

המרהאופצייתבשילובמהיריםכיסויויחסיחזקתזרים,יחסיתקצר מ"מח:הפעילותלאופיח"האגמבנההתאמת

אטרקטיבית
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נספח
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(במיליוני דולרים)פי תחומי פעילות -השוואת חציונים אחרונים עלEBITDA-הכנסות ו

$30.6 

$51.7 

$7.1 
$11.5 

H1.2016 H1.2017

Revenues

Adjusted Ebitda

Team Internet

$14.3 

$25.0 

$(0.6)

$1.6 

H1.2016 H1.2017

Revenues

Adjusted Ebitda

Mobfox

$79.5 
$64.3 

$4.9 

$(0.1)H1.2016 H1.2017

A
x
is

 T
it
le

Axis Title

Revenues

Adjusted Ebitda

Non core Corp allocations

$(5.7) $(3.9)

H1.2016 H1.2017

YOY efficiency plan of 1.8M$
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(במיליוני דולרים)ביאור התאמות לרווח -תמצית רווח והפסד מאוחד 

20142015201630.6.201630.6.2017רווח והפסד

Adjusted EBITDA20.325.717.15.89.2

EBITDA15.524.715.24.58.3*לא מתואם

20142015201630.6.201630.6.2017לא מתואם למתואםEBITDAהתאמות *

4.81.01.91.30.9כ הפרש מהתאמות"סה

1.40.81.91.00.9אופציות

0.20.20.3(חד פעמי)מיזוגים ורכישות

-3.1בונוס הנפקה

20142015201630.6.201630.6.2017רווח והפסד

(2.0)(4.0)(6.2)7.28.2רווח נקי מתואם

9.87.2(8.1)(5.3)(6.5)(GAAP)רווח נקי 

20142015201630.6.201630.6.2017לא מתואם למתואםנקיהתאמות רווח* 

1.01.91.34.5(2.6)כ הפרש מהתאמות"סה

1.40.81.91.00.9אופציות

0.20.33.6(7.1)(מ"נבירידת ערך כולל )רכישותוחד פעמי בגין מיזוגים

3.1בונוס הנפקה
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(במיליוני דולרים)תמצית רווח והפסד מאוחד -טים אינטרנט 

2015201630.6.201630.6.2017רווח והפסד

54.363.330.651.6הכנסות

23.1%16.6%68.6%שיעור שינוי% 

14.719.39.515.2(הכנסות בניכוי עלות המדיה)רווח גולמי מתואם 

27.1%30.4%31.0%29.4%מהכנסות% 

EBITDA10.314.17.111.5

18.9%22.3%23.2%22.3%מהכנסות% 

6.38.44.26.8(GAAP)רווח נקי 
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(במיליוני דולרים)תמצית תזרים מזומנים מאוחד-טים אינטרנט 

201630.6.2017תזרים מזומנים

8.46.8רווח נקי

-(4.2)נטו, תנועה בדומיינים

4.2(0.4)התאמות נוספות לפעילות השוטפת

3.811.0תזרים מזומנים שנובע מפעילות שוטפת

-(0.4)רכישת רכוש קבוע

(0.2)(0.6)היוון עלויות פיתוח

(0.9)-רכישת דומיינים  

(1.1)(1.0)תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה

(0.5)2.5נטו, הלוואות שנלקחו

(2.0)(5.7)דיבידנד ששולם

(2.5)(3.2)תזרים מזומנים ששימש לפעילות מימון

7.4(0.4)גידול במזומן במהלך התקופה

5.45.0מזומן בתחילת התקופה

5.012.4מזומן לסוף התקופה
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(במיליוני דולרים)31.12.2016תמצית מאזן מאוחד -טים אינטרנט 

Current assets Current liabilities

Cash and cash equivalents 5.0
Short term bank credit and current maturities of bank 
loan

0.9

Trade receivables 6.1 Trade payables 5.5

Domains 10.0 Accrued expenses and other liabilities 2.6

Other receivables and prepaid expenses 1.3 9.0

22.4

Long term assets Long term liabilities

Property and equipment, net 0.6 Bank loan 2.7

Other long term assets 0.0 Other liabilities 0.3

Investment in affiliated companies 1.9 Deferred tax liability 0.3

Other intangible assets, net 2.3 3.3

4.8

Shareholders' equity

14.9

Total assets 27.2 Total liabilities and equity 27.2
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Current liabilitiesCurrent assets

0.9Short term bank credit and current maturities of bank loan12.4Cash and cash equivalents

8.7Trade payables9.1Trade receivables

5.1Accrued expenses and other liabilities1.1Other receivables and prepaid expenses

14.722.6

Long term liabilitiesLong term assets

2.5Bank loan0.6Property and equipment, net

0.6Other liabilities0.1Other long term assets

0.3Deferred tax liability10.9Domains

3.41.9Investment in affiliated companies

1.8Other intangible assets, net

15.3

Shareholders' equity

19.8

37.9Total liabilities and equity37.9Total assets

(במיליוני דולרים)30.06.2017תמצית מאזן מאוחד -טים אינטרנט 



ParkingCrew
מלא  בשירות עצמיפלטפורמת מדיה  •

, פתרון מלא לבעלי דומיינים הכולל•
על בסיס )אופטימזציה  , הגשה

ודוחות  ( אלגוריתמיקה ייחודית

גישה לביקוש פרסומי ייחודי המניב •
תמורה גבוהה בתנאי תשלום  

אטרקטיביים בהרבה מהנהוג בשוק

בשילוב כלי ניטור  בקרת איכות  •
שקובעת את הסטנדרט  וווריפקציה

בשוק

Tonic (DNTX) 
פלטפורמת מפרסמים בשירות  •

עצמי מבוססת ביצועים

תומכת במגוון רחב של סוגי המדיה •
ופורמטים

ממשק נוח ונקודת כניסה אחת  •
וווריפקציהבשילוב כלי ניטור 

אינטגרליים

פתרון ייחודי המאפשר המרת מדיה  •
פרוגרמטיוביקוש פרסומי לא 

ולהפךלפרוגרמטי

BuyName
פורטפוליו של דומיינים בבעלות •

טים אינטרנט  

אחד מחמשת תיקי אחזקת  •
הדומיינים הגדולים בעולם

' משמש גם כשירות ברוקרג•
לרוכשי ומוכרי דומיינים

פלטפורמת פרסום בדומיינים
CPC.Team-לקליקהפרסוםמחיר משלמיםמפרסמים Internetבניכויחלקםאתההכנסהבייצור שהשתתפוהדומייניםלבעלימעבירה

דומיםבתנאיםלשנתייםחודששלאחרונהGoogleעםטווחארוך הסכםלחברה.שלההשירותעמלת

פלטפורמה טכנולוגית באוטומציה מלאה עם תמיכה בהיקפי פעילות גדולים מאוד
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ParkingCrewTonic (DNTX)BuyName

נתונים כמותיים-בדומייניםפלטפורמת פרסום  

27

CPC.Team-לקליקהפרסוםמחיר משלמיםמפרסמים Internetחלקםאתההכנסהבייצור שהשתתפוהדומייניםלבעלימעבירה

דומיםבתנאיםלשנתייםחודששלאחרונהמוביל חיפושמנועעםטווחארוך הסכםלחברה.שלההשירותעמלתבניכוי

פלטפורמה טכנולוגית באוטומציה מלאה עם תמיכה בהיקפי פעילות גדולים מאוד

בחודשבתשלוםקליקיםמיליון100מיותר שמניביםאתריםמיליון145פניעל ,בחודשמשתמשיםמיליארד 2למודעותמספקת



דוגמא-פלטפורמת פרסום בדומיינים

NATIVE traffic

1. User visits a portal site and is shown a clearly labeled 
native ad

2. …that leads to a website where a user refines his search 
by selecting a related link…

3. …triggers pay-per-click (PPC) ads
28



דוגמא-פלטפורמת פרסום בדומיינים

EMAIL traffic

3. …that trigger pay-per-click (PPC) ads

2. …the link in the ad opens a website where he refines his search by clicking on related links

1. User receives an email and clicks on the ad
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דוגמא-פלטפורמת פרסום בדומיינים

SEARCH traffic

2. …that lead to websites where the user refines his search by 
selecting a related link which triggers PPC ads…

1. The user sees a list of sponsored links among his search results
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מקרה לדוגמא-פלטפורמת פרסום במובייל                 

אפליקציית מוסיקה בינלאומית לבניית רשימות שירים  -:מפתח אפליקציות
מיליון הורדות8-עם יותר מ

להגדיל את נפח הפרסום על נכסי המדיה באפליקציה  ביקשו :יעד
על מנת להגדיל את רווחיו בציר זה

:אסטרטגיה

הוספת מדרגות מחיר שונות לנכסי המדיה המרכזיים באפליקציה על מנת להגדיל  •
.את מגוון הלקוחות שיכולים לקנות שטחי פרסום

Mobfox SDK-המתקדמת של החברהבטכנולגיהשינוי דרך האינטגרציה לשימוש  •

האסטרטגיה החדשה בשילוב שדרוג האינטגרציה הביאה להגדלה משמעותית  :תוצאות
השינוי הטכנולוגי שיפר את חווית המשתמש על ידי , בנוסף לכך. ברווחי המפתח51%של 

.  הצגת מודעות בצורה מהירה וחלקה יותר

“As a small development team, we look for responsive support and ease of use 
within advertisers that we work with. It was clear that Mobfox would deliver on 
all fronts, as soon as we started working with them. Since working with Mobfox, 
we have seen our advertisement revenue significantly increase, and we are happy 
to say that they are one of our top SSP performers.”  

The Founder of this App.

51%-ההכנסה יומית בשיעור של כהגדילה אפליקציית מוזיקה בינלאומיתכיצד
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נספח הגדרות

•*Adjusted gross profit is a non-GAAP financial measure that Matomy defines as revenues less 
direct media costs, which are the direct costs associated with the purchase of digital media, 
including: payments for digital media based on the revenues Matomy generates from its 
customers on a revenue-sharing basis; payments for digital media on a non-revenue-sharing basis 
(CPC or CPM); and serving fees for third-party platforms..

**Adjusted gross margin is a non-GAAP financial measure that Matomy defines as the percentage 
of revenues represented by adjusted gross profit.

***Adjusted EBITDA is a non GAAP financial measure that Matomy defines as net income before 
taxes on income, financial expenses (income), net, equity losses of affiliated companies, net, 
depreciation and amortisation, share-based compensation expenses and exceptional items.
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