
 
 

 תרגום נוחות - נוסח הדיווח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית

 

NetNutתוצאות מודיעה על  ,טי-בבעלות מלאה של סייפהחדשה הבת  החבר, ה

 מקדמיות

 דולר אלפי 330נרשם שיא הזמנות חודשי חדש בסך  2019ביוני  •

 דולר אלפי 1,410נרשמו הזמנות שיא בסך  2019במחצית הראשונה של  •

 החברה שומרת על מבנה עלויות חסכוני •

 

 Secure Access ספקית של פתרונות NASDAQ, TASE: SFET)טי גרופ בע"מ )-סייפ – 2019, ביולי 2הרצליה, 

חציון הראשון ל NetNutבלתי מבוקרים של מוערכים וראשוניים פעילות מודיעה היום על נתוני לסביבות ענן היברידי, 

 .2019של 

NetNut  הזמנות שיא באת צמיחתה ורשמה  2019בחציון הראשון של המשיכהnon-IFRS  1,410מלקוחות בסך 

 -הסתכמו ההזמנות בכרבעון השני של השנה בחסכוני של החברה. העלויות הדולר, תוך שמירה על מבנה  אלפי

חודש אחד, ל  NetNut-דולר, גם כן תוצאות שיא ל אלפי 330 -הגיעו ההזמנות לכ 2019ודש יוני דולר. בחאלפי  740

 במונחי הזמנות.

, וכן הגדילה שותפים עסקייםבמידה משמעותית את פעילותה מול  NetNutבששת החודשים האחרונים, הרחיבה 

לקוחות, ובהם חברות גלובליות מהשורה הראשונה,  120-של קרוב לאת כמות הלקוחות של החברה לשיא חדש 

 : כגון

 חברות מסחר אלקטרוני מובילות  3 •

 פלטפורמות תיירות מובילות  2 •

 מובילות ברחבי העולם.  SEOחברות  •

צומח שוק פועלת ב NetNutובלית שלנו. "אנחנו שמחים על המשך הצמיחה בפעילות החברה ובפריסה הגל

עשיר בהזדמנויות. היעילות התפעולית והמבנה העסקי שלנו מהווים תרומה משמעותית להשגת תזרים  ,ואטרקטיבי

 .NetNutמזומנים חיובי," אמר ברק אביטבול, מנכ"ל 

גידול בהזמנות  ככל שהיא ממשיכה להראות מוכיחה את עצמה כמהלך אסטרטגי מוצלח, NetNut" רכישת 

באופן  NetNutרבעון הבא, ישוקפו הביצועים הכספיים של מהטי. "החל -" הוסיף שחר דניאל, מנכ"ל סייפמלקוחות,

במקביל, אנו  טי. בכך, נוכל להציג מאזן משופר וגידול משמעותי בהכנסות.-מלא בתוצאות הכספיות של סייפ

 ."SDP-, הטי-סייפממשיכים להשקיע בקידום מוצר הדגל של 

 טי גרופ בע"מ-אודות סייפ

אשר נועדו  Zero Trust Accessהיא ספקית של פתרונות ( Nasdaq, TASE: SFETמ )סימול "טי גרופ בע-סייפ

ענן לטי -של סייפפתרונות הלצמצם התקפות סייבר על שירותים עסקיים קריטיים ונתונים רגישים של ארגונים. 

מבטיחים שכל תרחיש הגישה של הארגון, לתוך הארגון ומחוצה לו מאובטחים ע"פ פילוסופיית ולשרתים מקומיים 

יחה שאין אדם מאושר מראש, ללא תלות במיקומו . גישה זאת מנZero Trustה"אשר קודם, תן גישה אח"כ" של 



הפיסי ושיוכו הארגוני, וכל משתמש אשר מנסה לגשת לשרות ארגוני בין אם הוא בענן או בתוך הארגון, חייב לקבל 

 אישור גישה כשלב ראשון.

יכויי טי מצמצמים את מרחב התקיפה הארגוני ומשפרים את ס-המגוון הרחב של פתרונות גישה מאובטחת של סייפ

 הארגון להגן על עצמו בפני מתקפות.

טי שמאפשר גלישה קלה, חסכונית, מאובטחת, וללא -שכבת הגנה נוספת הינה שרות הפרוקסי הארגוני של סייפ

ברחבי העולם. השירות מאפשר חיבור אין סופי של משתמשים, ע"י התרחבות דינאמית  WEBניתוקים לאתרי 

 כתלות במספר המשתמשים המחוברים.

טי וטכנולוגיית ניתוב הרשתות הייחודית -מוגנת הפטנט של סייפ reverse-accessעזרת שימוש בטכנולוגיית ה ב

של החברה, ארגונים מסוגים שונים וגדלים שונים, יכולים לאבטח את המידע והרשתות שלהם כנגד מתקפות 

 חיצוניות ופנימיות.

 מידע צופה פני עתיד  

פני עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי. לפרטים נוספים, ראה נוסח הדיווח המחייב פרסום זה כולל מידע צופה 

  באנגלית להלן.

 פרטי קשר 

 michal@efraty.com 0523044404מיכל אפרתי:  -עדי ומיכל קשרי משקיעים 

mailto:michal@efraty.com
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Safe-T's New Wholly Owned Subsidiary NetNut Ltd. Announces 
Preliminary Results 

• Record High Bookings in June 2019 of $330 Thousand 

•  Record High Bookings in the First Half of 2019 of $1,410 Thousand 

• Maintains its Efficient Operational Structure 

HERZLIYA, Israel, July 2, 2019— Safe-T® Group Ltd. (Nasdaq, TASE: SFET), a provider of Secure Access 
solutions for on-premise and hybrid cloud environments, today announced NetNut's first half of 2019 
preliminary unaudited estimates of financial highlights.  
 
NetNut continued its growth in the first half of 2019, with record high non-IFRS customer bookings of 
$1,410 thousand, while maintaining its efficient operational structure. In June 2019 customer bookings 
amounted to $330 thousand, also representing the best month for NetNut in terms of bookings. 
  
Over the past six months, NetNut substantially expanded its business with new partners, as well as 
increased the number of its customers to an all-time high of almost 120, including new global top tier 
companies such as: 
 

• Three leading E-commerce customers;  

• Two leading travelling platforms;  

• New leading SEO firms across the globe; 
 
"We are happy with the continuous growth and expansion of our global reach. NetNut operates in a 
growing, attractive market, with various potential opportunities. Our operations efficiency and business 
structure provide significant contribution towards achieving positive cash flow," said Barak Avitbul, 
NetNut’s CEO. 
 
"Our acquisition of NetNut is proving itself strategically, as it continues the increase in orders from 
customers,” added Shachar Daniel, CEO of Safe-T. “From the next quarter onward, NetNut’s financials will 
be reflected fully in Safe-T’s financial results. As such, we will be able to show the significant increase 
revenues and an improved balance sheet. At the same time, we continue to put time and effort into the 
promotion of our flagship product, SDP."  
 
Use of Preliminary Non-IFRS Financial Estimates  
 
This press release contains non- International Financial Reporting Standards (IFRS) financial measures for 
bookings. Bookings are a non-IFRS financial metric that we define as customers purchase orders over a 
defined period. We consider bookings to be a useful metric for management and investors because 
bookings drive future revenue, which is an important indicator of the health and viability of our business. 
The Company’s management believes the preliminary estimates of non-IFRS financial information 

https://www.safe-t.com/
https://www.safe-t.com/
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provided in this release are useful to investors’ understanding and assessment of the Company’s ongoing 
operations. Management also uses both IFRS and non-IFRS information in evaluating and operating 
business internally, and as such deemed it important to provide all this information to investors. The 
Company has not provided a reconciliation of non-IFRS bookings to a comparable IFRS financial measures 
because it could not produce the corresponding IFRS financial measures by the date of this press release 
without unreasonable effort. 

 
About Safe-T® 

Safe-T Group Ltd. (Nasdaq, TASE: SFET) is a provider of Zero Trust Access solutions which mitigate attacks 
on enterprises’ business-critical services and sensitive data, while ensuring uninterrupted business 
continuity. Safe-T’s cloud and on-premises solutions ensure that an organization’s access use cases, 
whether into the organization or from the organization out to the internet, are secured according to the 
“validate first, access later” philosophy of Zero Trust. This means that no one is trusted by default from 
inside or outside the network, and verification is required from everyone trying to gain access to resources 
on the network or in the cloud. 

Safe-T’s wide range of access solutions reduce organizations’ attack surface and improve their ability to 
defend against modern cyberthreats. As an additional layer of security, our integrated business-grade 
global proxy cloud service enables smooth and efficient traffic flow, interruption-free service, unlimited 
concurrent connections, instant scaling and simple integration with our services. With Safe-T's patented 
reverse-access technology and proprietary routing technology, organizations of all sizes and types can 
secure their data, services and networks against internal and external threats. At Safe-T, we empower 
enterprises to safely migrate to the cloud and enable digital transformation. For more information about 
Safe-T, visit www.safe-t.com 

 

Forward-Looking Statements 

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the “safe harbor” provisions 
of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other Federal securities laws. Words such as 
“expects,” “anticipates,” “intends,” “plans,” “believes,” “seeks,” “estimates” and similar expressions or 
variations of such words are intended to identify forward-looking statements. For example, Safe-T is using 
forward-looking statements in this press release when it discusses expected financial results, NetNut’s 
growth momentum, the impact of NetNut’s financials on Safe-T’s consolidated results, and promotion of 
the company’s flagship product, SDP. Because such statements deal with future events and are based on 
Safe-T’s current expectations, they are subject to various risks and uncertainties and actual results, 
performance or achievements of Safe-T could differ materially from those described in or implied by the 
statements in this press release. The forward-looking statements contained or implied in this press release 
are subject to other risks and uncertainties, including those discussed under the heading “Risk Factors” in 
Safe-T’s annual report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) on March 
26, 2019, and in any subsequent filings with the SEC. Except as otherwise required by law, Safe-T 
undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to reflect 
events or circumstances after the date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated events. 
References and links to websites have been provided as a convenience, and the information contained on 
such websites is not incorporated by reference into this press release. 

 

PRESS CONTACT 

http://www.safe-t.com/
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Karin Tamir 

Karin.Tamir@safe-t.com 

+972-9-8666110 
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