מצגת משקיעים
מחצית ראשונה 2022
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גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד
מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של ג'נגו קונקטיביטי בע"מ )"החברה" או "ג'נגו" או )" "Jungoאו הזמנה
לקבלת הצעות כאמור ,והיא מיועדת למסירת מידע כללי בלבד ,אשר מטבע הדברים הינו חלקי ,במסגרת מתן הסברים על
החברה בפני משקיעים או צדדים שלישיים .במצגת נכלל מידע מסוג שכבר נמסר לציבור בעבר ,אך הנתונים הנכללים
במצגת הינם נתונים מעודכנים )בהשוואה לנתונים מהסוג הזה שנמסרו לציבור בעבר( ,ו/או נתונים המוצגים באופן ו/או
בעריכה ו/או בפילוח שונה מזה שהוצג לציבור בעבר ,בין היתר ,כמפורט בשקפים  13-18 ,11 ,4-9 ,2מצגת זו כוללת מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .1968-מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות
ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ו/או אינה בשליטה בלעדית של
החברה .מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים .מידע
כאמור הינו בלתי ודאי ,בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש ,והתממשותו או אי התממשותו תושפע ,בין היתר ,מגורמי הסיכון
המאפיינים את פעילות החברה ,כמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד של החברה שבדוח השנתי של החברה לשנת 2021
)אסמכתא (2022-01-029604 :וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה,
אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה.
כמו כן ,מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות
דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת .לאור האמור ,קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת ,כי תוצאותיה והישגיה בפועל של
החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו .כמו כן ,תחזיות
והערכות הצופות פני עתיד מבוססות על נתונים או הערכה ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת ,והחברה
אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד
עריכת מצגת זו .בנוסף ,המצגת כוללת נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים ,אשר תוכנם לא נבדק באופן
עצמאי על-ידי החברה ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם
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DMS
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– הסטנדרט הבטיחותי ברכבים

-DMS
הפתרון למניעת תאונות דרכים

רגולציה עולמית
מחייבת מערכות DMS

דרישות יצרני
הרכב יוצרות הזדמנויות
חדשות

דרישות
ה DMS -מציבות אתגרים
טכנולוגים

 Jungoממוצבת כשחקן מוביל בשוק ה DMS
DMS-Driver Monitoring Systems .1
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ג'נגו  -התפתחויות מאז ההנפקה
מפיצים ל Aftermarket
ברחבי העולם

 8לקוחות SDK
חדשים וממשיכים

 PoCעם יצרניות רכב ,חברות
ביטוח וסוכנויות ביטוח

ג'נגו נבחרה ל  2תוכניות שותפויות
של יצרניות חומרה מובילות

ג'נגו עומדת בתקן ASPICE L1
הנדרש בתעשיית הרכב

יצרניות רכב ו TIER 1
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רוח גבית לתנופת הצמיחה -רגולציה מחייבת
•
•

החל מ 2024 -כל רכב חדש מחוייב במערכת DMS
 15מיליון רכבים חדשים נמכרים בכל שנה באירופה

•

החל מ  DMS 2023נכלל בדירוג בטיחות רכבים חדשים באירופה

•
•

החל מ “Stay Aware For Everyone” (SAFE) 2024
 17מיליון רכבים חדשים נמכרים בכל שנה בארה"ב

•
•

החל מ 2020 -כל רכב מסחרי מחוייב במערכת DMS
 23-25מיליון רכבים חדשים נמכרים בכל שנה בסין
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הבעיה
מעל

מעל

רכבים כבדים מעורבים

 1.6מיליון תאונות

 1.3מליון איש
מתים בכל שנה

 6,000הרוגים
ו 600 -אלף פצועים1

בעולם כתוצאה
מתאונות דרכים2

ב  9%מתאונות הרכב
הקטלניות בארה״ב

בשנה בארה"ב גובות

 .1לפי GHSA
 .2על פי ארגון הבריאות העולמי http://www.ghsa.org/resources/BTSCRP/Distracted-Driving-Report21
https://injuryfacts.nsc.org/motor-vehicle/road-users/large-trucks .3

וגורמים

ל 5000 -מתים בשנה

3
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הפתרון של ג׳נגו
טכנולוגיה מתקדמת מבוססת AI
שמנטרת את הנהג וחלל הרכב

מתריעה בזמן אמת ,ומונעת
תאונות ,הרוגים ,ונזק רב
7

מערכת ה – CODRIVER-פתרון מלא ואיכותי
ניטור ממגוון מיקומים

בנוי כמוצר
תוכנה אחיד

פתרון תוכנה –

פתרון מקיף:

תואם לכל סוגי החומרה
)לרבות מצלמות(

הסחות דעת ,עייפות,
שיכחת ילדים ,ספירת
נוסעים ,חגורות בטיחות

מבוסס AI
וDeep Learning -

איכות ודיוק
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DMS / OMS
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טכנולוגיה הכרחית גם לרכב אוטונומי
רמות אוטונומיות

תכונות

הפתרון של

JUNGO

הטכנולוגיה

בטיחות | מתריע על הסחות דעת,
הירדמות .מתריע על שיכחת ילדים.

L2

התמקדות
בנהג

L3

התמקדות
בנהג

הסחות דעת ,הירדמות והעברת אחריות
בין הנהיגה האוטונומית לידנית

L4

התמקדות
בנהג  /בנוסעים

ניתוח מאפייני נוסעים,
מיקום ישיבה ברכב

L5

התמקדות
בנוסעים ובפנים
הרכב

נוחות הנוסעים ,מצב בריאותי של הנוסעים,
שכחת ילדים וחפצים,
מוכנות הקבינה לנסיעה הבאה

נוחות | כיוון מערכות ברכב לפי העדפות אישיות
של הנהג ושיפור האינטרקציה בין הנהג לרכב

LEFTCHILD
CHILD
LEFT

OCCUPANCY STATE

OCCUPANCY STATE

PASSENGER
DETECTION

FATIGUE
FATIGUE

HAND-OVER
TO DRIVER

HAND-OVER
TO DRIVER

CABIN CONDITION

DISTRACTION
DISTRACTION

PERSONALIZATION

PERSONALIZATION

PASSENGER
DISTRESS
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ערוצי שיווק
פעילות החברה ממוקדת בשני שווקי יעד מרכזיים

שוק הAftermarket-
 Iציי רכב מסחריים
 Iספקי טלמטיקה )(Telematics Providers
 Iחברות וסוכנויות ביטוח
 Iמפיצים ברחבי העולם

שוק הBefore Market-
 Iיצרני רכב )(OEM
 Iיצרני מערכות לרכב )(Tier-1
 Iיצרני מערכות אלקטרוניקה לרכב
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מיקוד בשני שווקי יעד מרכזיים
1

תשלום שנתי מתחדש
עבור רישיון פיתוח
פנימי )(SDK

2

תמלוגים עבור
כל רכב בשירות

Before Market

יצרני רכב ) (OEMויצרני
מערכות לרכב )(TIER 1

תשלום
חד פעמי

בין $US 3-7
לרכבים סטנדרטים
בעסקאות OEM

בין $US 7-15
לרכב יוקרה
בעסקאות OEM

3

תשלום עבור
הטמעת התוכנה

Aftermarket

ספקי טלמטיקס
וציי רכב מסחריים

בין $US 5-15
לרכב בחודש
בעסקאות ציי רכב

בין $US 1-5
לרכב בכחודש
בעסקאות טלמטיקס

מודל -SAAS
תשלום חודשי
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שו ק ה -

Aftermarket

 Iדרישה רגולטורית ועסקית להתקנת מערכות ניטור
נהג בציי רכב מסחריים לצורך הפחתת תאונות
ושיפור בטיחות הנהיגה
 Iהחל מ  2024כל רכב חדש באירופה מחוייב ב DMS
 Iכ 250 -מיליון כלי רכב מסחריים עם צורך
במערכות DMS
 Iחברות וסוכנויות ביטוח מעודדות התקנת מערכות DMS
ברכבים מסחריים וכבדים
 Iשוק פוטנציאלי של מעל מיליארד דולר בשנה
)מבוסס על תשלום חודשי(SAAS -
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שוק יצרניות הרכב

)(Before Market
 Iרגולציה תחייב מערכות ניטור נהג

• בשנתיים הקרובות כל יצרני הרכב העיקריים
צפויים לצאת למכרזים בהיקף של כ 80-90-מיליון
רכבים חדשים בשנה
 Iל Jungo -מערכות יחסים מתמשכות עם
יצרני הרכב ו Tier 1s -הגדולים בעולם
 Iג'נגו מוזמנת על ידי  Tier 1להשתתף
במכרזים גדולים
 Iיצרניות הרכב נערכות עכשיו
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הנהלת החברה
אופיר הרבסט

עופר סוחמי

פבל בילנקו

סמנכ"ל R&D

יו"ר פעיל ,מייסד

מנכ"ל

 Iיזם סדרתי מוכח

 Iמעל  10שנות ניסיון בפיתוח

 Iמתכנת מגיל 9

 Iבוגר הטכניון

 Iמעל  20שנות נסיון בהייטק
מתוכן  17שנים בJungo -

 Iבוגר טכניון )הצטיינות נשיא(

 Iשירת כעתודאי בחיל הים

 Iתואר ראשון במדעי המחשב

עשרות שנות פעילות בשוק הרכב העולמי
15

ג׳נגו בתקשורת
06

ALTERNATIVE FUELS
PROMOTION
JUNGO VUDRIVE
SPECIAL REPORT
cameras (inbound and outbound). VuDrive
connects to the fleet’s cloud management
system using a SIM card or WIFI
connection, in the event a video and/or
data is uploaded to the cloud upon the
customer’s request.

מספר תאונות הדרכים
הקטלניות רק עולה משנה
לשנה ,כשהגורם האנושי משחק
תפקיד מרכזי בכך .חברת Jungo
מפתחת מערכת המנטרת את
הנהג והכביש ,ומזהה סימני
עייפות ,הסחת דעת או שימוש
בסלולרי – כדי להתריע מיידית
ואפילו לדרג את הנהגים

Q: How do you ensure the driver’s privacy
?if the data is uploaded to the cloud
A: We comply with the strictest regulations
and have several ways of ensuring the
driver’s privacy – for example, data can be
uploaded without videos, or we can blur
facial images. It is still possible to protect
the driver’s identity as well as one’s safety.

Q: What can we expect to see from Jungo
?at the CV Show
A: You can view a live demonstration of
VuDrive as well as meet up with several of
our team members and partners who will
also be demonstrating at the show.
Q: How do you differentiate yourself from
?your competitors
A: Firstly, we are one of the leading
companies in the DMS industry, with an
established network of customers
worldwide. Our software is high in quality
and accuracy. We provide a complete
solution for DMS and ADAS for all types of
customers and markets.
For more information about VuDrive, send
an email to codriver@jungo.com or visit our
website at www.jungo.com

VuDrive

ב-

 ,2021תאונות הדרכים בישראל גבו את חייהם
של  361איש ,לעומת  326הרוגים בממוצע בשנים
 .2018-2020מדובר בעלייה של  11%במספר ההרוגים,
כאשר השימוש בכלי רכב פרטיים רק גובר משנה לשנה
והצפיפות בכבישים עולה .הקטל בדרכים הוא בעיה
חמורה בכל רחבי העולם :כ 1.4-מיליון איש נהרגים
בתאונת דרכים מדי שנה .בארה"ב ,למשל ,מתרחשות
יותר מ 1.6-מיליון תאונות כל שנה ,ויותר מ 38-אלף איש
המערכת של ג'נגו :מסוגלת לזהות אם הנהג מסיט את המבט מהכביש לפרק זמן ארוך מדי,
מחזיק טלפון סלולרי ,או אפילו "מנקר" על ההגה
מוצאים את מותם על הכביש.
אומנם מערכות הבטיחות הפסיביות והאקטיביות של כלי
הרכב ממשיכות להשתכלל ,אך אין באפשרותן לנטרל
לרוב ,כצפצוף המושמע בחלל הרכב ,אך ניתן להתאים
את הגורם האנושי  -שהוא הסיבה לחלק ניכר מהתאונות "החזון – להיות המובילים בתחום"
את ההגדרות הספציפיות ,לפי דרישות הלקוח.
הקטלניות הללו ,בין אם מדובר בהסחת דעת ,שימוש
לדברי סוחמי ,יצרניות רכב יתקינו את המערכת עם
"בהקלטות של האירועים או כלל הנסיעה ניתן להשתמש
בסלולרי בזמן הנהיגה ,ביצוע עבירות תנועה ,הירדמות
התוכנה של ג'נגו בזמן ייצור הרכב ,בעוד שבתחום
במקרים כגון תאונה או תביעת ביטוח .ההקלטה מאפשרת
על ההגה או נהיגה תחת השפעה של סמים או אלכוהול.
האפטר-מרקט ,המערכת תותקן לאחר שהרכב יירד
לראות מה קרה בזמן אמת ,לקבל את הזווית של הכביש
זו בדיוק המטרה של  ,Jungoחברה ציבורית ()JNGO
מפס הייצור" .ישנן גם חברות שלוקחות את המוצר שלנו
וגם של הנהג באותו זמן בסרטון וידאו מסונכרן ,וגם את
הנסחרת בבורסה בתל-אביב – המפתחת מערכת לניטור
כתוכנה ,ומשלבות אותו בפתרון כולל שהן מציעות ליצרן
הניתוח שלנו  -לגבי מה הנהג עשה באותו רגע .אולי הוא
הנהג והנוסעים ברכב ,במטרה לאתר ולהתריע בזמן
הרכב או לספקי פתרונות לציי רכב .במקרים אחרים,
בדיוק לא הסתכל על הכביש ,או התחיל להירדם .מצד
אמת על מצבים מסוכנים ,ולהציל חיים .המערכת
אנחנו הספקים הישירים – עם
שני ,יכול להיות שהמערכת תעיד שהמיקוד של הנהג
עוקבת בכל עת אחרי הנהג ,תנוחת גופו וידיו ,תנועות
הפתרון שלנו ,מערכת כוללת של
היה גבוה לאורך זמן ,והוא עשה הכל כמו שצריך – כך
העיניים והמבט שלו ,ומסוגלת לזהות אם הוא מסיט
חומרה ותוכנה המשלבת וידאו,
שכאן המערכת תיתן לו גיבוי".
את המבט מהכביש לפרק זמן ארוך מדי ,מחזיק
 AIוטלמטיקס ,שיודעת לנטר
בנוסף ,אומר סוחמי" ,היכולת של המערכת לעקוב אחרי
טלפון סלולרי ,או אפילו "מנקר" על ההגה .במצב
את הנהג ,הכביש והרכב ,ועם
נהג ולדרג אותו לאורך זמן ,מסייעת לציי רכב ומשאיות
זה ,משמיעה המערכת התראה מיידית – במטרה
תמיכה בענן.
להבין אילו נהגים זקוקים לרענון והדרכה .הנהגים עצמם,
להחזיר את הנהג לשליטה מלאה ברכב.
"המערכת כוללת יחידה מרכזית
כאשר הם מבינים שיש מי שעוקב אחרי הנהיגה שלהם,
בנוסף ,כל המידע שאוספת המערכת מתועד ,מוקלט
עם שתי מצלמות ,כאשר
מקבלים תמריץ לשפר את התנהגות הכביש שלהם
ומועבר למרכזי בקרה – למשל ,בציי רכב ארגוניים
מצלמה אחת פונה לכיוון הכביש,
מחד ,ומצד שני ,כאשר הם מתחילים לחוש בעייפות,
בהם מותקנת המערכת ,בציי משאיות ועוד" .קצין
והשנייה לכיוון הנהג .עוד כוללת
הם יודעים לרדת מהכביש ולהתרענן .במיוחד כשמדובר
הרכב של החברה ,למשל ,יכול לראות בזמן אמת
המערכת יחידת חישוב ,וכבלים
במשאיות כבדות ,שיכולות לגרום נזק אדיר במקרה של
מי נוהג בכל משאית ,ומה הרקורד הבטיחותי שלו",
המתחברים למערכת החשמל
תאונה – איכות הנהיגה והערנות של הנהג הן קריטיות".
עופר סוחמי ,מנכ"ל ג'נגו
של הרכב .המערכת מסוגלת
מסביר עופר סוחמי ,מנכ"ל ג'נגו.
התוכנה של ג'נגו מצוידת גם ביכולות רחבות יותר ,של
"במערכת אפשר לראות פירוט של כל נסיעה ,אילו
להתחבר לענן באמצעות כרטיס סים או  .WiFiבמהלך
ניטור כלל הרכב – למשל ,כמה אנשים יש ברכב ,מה המין
אירועים קרו בה ,מה היה הנתיב של הנסיעה וכן הלאה.
הנסיעה ,המערכת מנטרת הן את הנהג והן את הכביש".
והגיל שלהם ,היכן הם יושבים ,מה התנוחה שלהם ברכב
במקרה הצורך ,למשל אם היה אירוע בטיחות ,אפשר
סוחמי מסביר כי המערכת מבוססת על בינה מלאכותית,
ועוד .כך ,יכולה המערכת גם לזהות שכחת ילדים ברכב.
המסוגלת לזהות פרטים כמו מנח הראש והעיניים ,הכיוון
למשוך מהמערכת את הסרטונים שמתעדים מה קרה
"החזון שלנו הוא להיות המערכת המובילה לניטור
לפני האירוע ובמהלכו ,כדי להבין אם הנהג פעל כשורה
אליו פונה המבט ,ואיברים שונים כמו הידיים" .על בסיס
המשתמשים ברכב .בדיוק כמו שהיום מובילאיי היא
– או לא .כל נהג גם מקבל דירוג ,בהתבסס על הנהיגה
הזיהוי הזה ,אנחנו בונים לוגיקות של תרחישים שונים",
שם גנרי למערכות בטיחות – אנחנו רוצים שג'נגו תהיה
הוא אומר" .אם המערכת שיודעת לזהות את המבט של
שלו בעבר".
הדוגמה .בין אם מדובר במערכות שלנו שמותקנות
הודות למהירות הפעולה ורמת הדיוק הגבוהה שלה,
הנהג מבינה שהוא מוסט מהדרך לאורך זמן ,היא יודעת
תוך הייצור או אחריו ,אנחנו רוצים להוביל את השוק,
כבשה לעצמה ג'נגו נתח מרכזי בשוק שהולך ומתרחב,
שהוא לא מסתכל על הכביש ,ולכן עלול לעשות תאונה.
ולמנוע כמה שיותר תאונות – ולהציל כמה שיותר חיים",
"עיבוד המידע מתבצע ישירות ברכב ,בזמן אמת .מאחר
במיוחד לאור העובדה שהחל מ ,2024-יידרשו יצרניות
מסכם סוחמי.
שאין העברה של הנתונים לענן לצורך עיבוד ,אין שום
הרכב באירופה להתקין מערכת לניטור הנהג ,שתזהה
לפרטים נוספיםwww.jungo.com :
עיכוב – ובמידת הצורך הנהג מקבל התראה מיידית.
עייפות או הסחות דעת.

A complete AI video telematics solution

O

worldwide to fleets and TSPs. Jungo will be
showcasing VuDrive at the Commercial
Vehicle Show in Birmingham on May 24-26,
located at booth # 5G104.

We talk to Opher Suhami, CEO at Jungo,
to learn more about VuDrive.

Q: How can the system improve the habits
?of a driver
A: From a fleet management perspective, the
system is able to track the driver over a
period of time, rate and score the driver,
allowing fleet managers to better
understand which drivers require additional
training or perhaps a correctional driving
course. As for the drivers, once they
understand their driving behaviour and
habits are being monitored, they have an
incentive to improve their driving behaviour.
Q: Can your product target other markets
?in addition to the aftermarket
A: Yes, absolutely. Car manufacturers can
install the system during production,
which will include additional features
such as left-behind-child detection,
seat-belt detection, passenger count
and much more.
Q: What does the VuDrive kit include as
?a product
A: The product includes an easy-to-install
main processing unit consisting of two

ver 1.35 million people are killed
– each year due to road accidents
and some 95 per cent of these are
caused by human error.
Jungo Connectivity is a global supplier of
in-cabin sensing AI software and a leading
Driver Monitoring System (DMS) supplier.
Jungo’s aftermarket product, VuDrive’, is a
complete aftermarket solution for fleets,
telematic service providers (TSPs) and
insurance companies, providing camerabased driver monitoring (DMS), road risk
analysis, Advanced Driver Assistance Systems
(ADAS), video recording and cloud services.
VuDrive is based on Jungo’s award-winning
and patented CoDriver AI software and is an
innovative camera-based driver monitoring
solution, built on AI algorithms licenced to
leading car manufacturers (ie, Tier1 and OEM).
It’s dual-camera is an end-to-end AI video
analytics solution for driver safety, including
real-time driver monitoring alerts (distraction,
fatigue, sleep), road risk analysis and ADAS,
such as forward collision and lane departure
warnings, cloud services for fleet managers
and APIs for TSPs to integrate into their own
cloud. The VuDrive hardware is easy to install,
affordable and without long-term commitment.
It also provides full dashcam functionality,
both for in-cab and road.
VuDrive provides fleets real-time alerts on
risky driver behaviour and road events, and
enables viewing of complete safety
information and driver scoring, both
aggregated and per event. This includes
real-time all-driver notifications, video clip
recordings of both the cab interior and the
road. This enables fleets to identify and
improve risky drivers, and prevent potential
future accidents.
VuDrive offers an affordable price, a flexible
business model and is now generally available
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המערכת שמזהה אם הנהג
עייף או חסר ריכוז – ומונעת תאונות

התמונות באדיבות חברת ג'נגו

Q: Can you tell us a bit more about the
?technology behind the solution
A: Our solution is based on deep learning and
AI. VuDrive tracks the driver’s eye gaze,
head position and other elements to
determine the driver’s level of attentiveness
during the journey. It also detects various
activities that are not allowed during driving
(for example, talking on the phone).

› תחבורה חכמה › ניטור נהג

Complete solution for
DMS and ADAS for all
types of customers and
markets

Enables fleets to identify
and improve risky drivers,
and prevent potential future
accidents

במטרה לאתר ולהתריע בזמן
אמת על מצבים מסוכנים,
ולהציל חיים

JUN 2022

FEB 2022

MAR 2022
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לסיכום – למה JUNGO
פתרון איכותי מבוסס AI, Data
לקוחות ועסקאות בייצור סדרתי
פתרון תוכנה מלא לבעיה קשה
הרחבת פעילות עם
לקוחות קיימים וחדשים
רגולציה מחייבת
מינוף רשת הקשרים עם השחקנים
המובילים בתחום הרכב
פלטפורמה מוצרית ויישומים חדשים
בנוסף לעולם הרכב
נתון ל31/12/2020-
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נתונים פיננסים
ל 6-החודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני 2022

ל 6-החודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני 2021

לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2021

1,561

2,082

3,371

עלות מכר

67

46

102

רווח גולמי

1,494

2,036

3,269

הוצאות מחקר ופיתוח

1,665

1,338

2,869

הוצאות מכירה ושיווק

563

341

748

הוצאות הנהלה וכלליות

520

239

1,039

)(1,254

118

)(1,387

)(395

20

275

)(1,649

138

)(1,112

164

81

)(164

)(1,813

57

)(948

סע יף

הכנסות

רווח )הפסד( תפעולי
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה )הטבת מס(
רווח )הפסד( לתקופה

ביום  23.8.2022דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך כולל של כ 4.83 -מיליון דולר )כ  $ 0.47522למניה( .סכום הדיבידנד הנ״ל עומד לתשלום ביום 8.9.2022
לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים במרשם בעלי המניות בתום יום המסחר שלפני היום הקובע ) שהינו ה (31.8
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