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 ברזילב Record TV ידי-על החברה של SmartVOD שירות תהסכם הפצלמו"מ מתקדם הנדון: 

 רשת הטלוויזיה הברזלאית על הסכם עםהיא מקיימת מו"מ מתקדם לקראת חתימה על החברה מתכבדת לדווח כי 

Rádio e Televisão Record S.A. (" :להלןRecord)" . 

הינה רשת הטלויזיה השנייה בגודלה  Record TVלחברה,  Recordתונים שהעבירה למיטב ידיעת החברה, וכן ע״פ נ

מיליוני  521-מיליארד ריאל )כ 2-, והינה בעלת הכנסות שנתיות של למעלה מ15%-בברזיל ומחזיקה בנתח שוק של כ

השיקה מיליון צופים מדי יום, ולאחרונה  17-כהזוכים לצפיה של ערוצי טלוויזיה  14-כ Recordמפעילה דולר(. כיום 

במסגרתו אשר הכולל את תכני הערוצים שהיא משדרת,  PlayPlus"( בשם OTT)" על גבי האינטרנט טלויזיה שירות

לציבור בברזיל, מדווחת  PlayPlusבתקופה של כחודש מהשקת שירות . החברהשל  SmartVOD-יופצו גם שירותי ה

Record יליון משתמשים בשירותמ 3-על למעלה מ. 

בברזיל באופן בלעדי, באופן  Recordשל  ללקוחותיה החברהשל  SmartVOD-ה הפצת שירותיעניינו של ההסכם הוא 

יהיה  ייחתם,ש, ככל במסגרת ההסכם. Record שירות הסרטים הבלעדי שיופץ בפלטפורמה שלששירותי החברה יהיו 

SmartVOD  של החברה לשירות הסרטים הרשמי שלRecord TV PlayPlus במסגרת כלל יופץ ויקודם , וכמו כן

. כמו כן במדיה אלקטרונית, רדיו, עיתונות וכיו"בבטלויזיה, , לרבות Recordשל  OTT-הפרסומים של שירותי ה

 .  Record של OTT-שירותי ההחברה במסך התוכן הראשי של שירותי ו מדוקי

זכאית  Recordתהיה  לחברה דמי הטמעת שירותי החברה בשירותיה. כמו כן Recordככל שייחתם ההסכם תשלם 

)דהיינו, אשר יתחברו לשירותי החברה  Recordלקוחותיה של מ ותקבלילקבל מהחברה שיעור מתוך תקבולי הנטו ש

ת עבור התוכן, מע"מ ומיסים כאמור בניכוי הוצאובגין השכרות ורכישות של סרטים התקבולים מהמשתמשים 

 תקופת ההסכם צפויה להיות שנתיים מעת חתימתו. .התשלום יבוצע אחת לרבעוןאחרים(. 

יבשיל לכדי הסכם מחייב,  Recordהמו"מ שבין החברה לבין אפשרות כי ביחס ל יובהר, כי המידע המפורט לעיל

ו/או  Record לקוחות שלשירותי החברה יגיעו לכלל הו/או כי תנאיו של ההסכם המחייב יהיו כמפורט לעיל, ו/או כי 

מידע צופה פני עתיד,  והכנסות ורווחים, הינשירותי החברה ויניבו לה צרכו את י Record לקוחותכל או חלק מכי 

 , ומשום כך אין ודאות כי יתבצע, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, והינו תלוי גםהחברהבשליטת בהכרח אינו אשר 

האופי וההיקף בו , ובכלל זה ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית ים שונים שאינם בשליטת החברהגורמב

של  בשווקי היעדו/או עסקי הנוגע לפעילות ו/או שינוי במצב פיננסי , Recordבאמצעות  שירותי החברהיופצו 

 וכיו"ב.   עסקית אסטרטגיה שינוי ,הפעילות
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