הסכם אסטרטגי לפוינטר בברזיל:

פוינטר מדווחת על התקנת
פתרונות מתקדמים לניהול ציי רכב בברזיל בהיקף של מעל 2
מיליון דולר
 הותקנו פתרונות למעקב וניהול אפקטיבי של פעילות הלקוח ביותר מ 2,000-רכבים
ראש העין ,ישראל –  5ביולי  ,2011פוינטר טלוקיישן )נאסד"ק :PNTR ,תל אביב – "פנטר"( ,ספקית מובילה
של טכנולוגיה ושירותים לניהול משאבים ניידים ומתן שירותי דרך לתעשיית הרכב ולשוק הביטוח ,מדווחת על אספקת והתקנת
פתרונות מתקדמים לניהול ציי רכב בברזיל בהסכם תלת שנתי בהיקף של מעל  2מיליון דולר .זו העסקה הגדולה ביותר עליה
חתמה פוינטר בברזיל ,מאז נכנסה לראשונה למכירות בברזיל לפני כשנה.
פוינטר התקשרה בהסכם עם חברה גדולה ומובילה בברזיל והתקינה את פתרונות הדרך שלה בצי המונה מעל ל  2,000כלי רכב.
הזמנה זו תביא לגידול משמעותי במספר המנויים של החברה בברזיל.
עסקה זו מבוססת על מודל עסקי חדש ,המיושם לראשונה על ידי פוינטר אשר יאפשר ללקוחות פוינטר ליהנות מהשגת התייעלות
וחיסכון בניהול משאבים ניידים תוך השקעה נמוכה יחסית ,ולנצל בצורה טובה יותר את הצמיחה והשינוי שעובר תחום
הטלמטיקס בעולם.
הפתרונות של פוינטר יאפשרו לחברה הברזילאית לעקוב ולנהל באופן אפקטיבי את צריכת הדלק ברכבי החברה ולמנוע ביזבוז
דלק ושימוש לא מורשה ברכב .המערכות שהותקנו בברזיל אף כוללות חבילה של פתרונות לניהול ציי רכב ובהן טכנולוגיות
שליטה ובקרה מתקדמות ,שירותי דרך ואמצעי איתור והשבה.
פתרונות אלו פותחו ויוצרו בסלוקייטור ,חטיבת המוצרים של פוינטר ,הנחשבת למובילה בפיתוח טכנולוגיות ובייצור מוצרים
לניהול משאבים ניידים .סלוקייטור מספקת מוצרים למיגון מכוניות ולשירותי ניהול ציי רכב ,וכן פתרונות ניהול משאבים
מתנייעים ) .(MRMפלטפורמת המוצרים של סלוקייטור מאפשרת לפוינטר לספק ללקוחותיה ,בין היתר ,שירותי דיאגנוסטיקת
רכב ,ניטור התנהגות נהג ותשלום לפי מאפייני נהיגה על בסיס טכנולוגיה סלולרית.
דוד מחלב ,נשיא ומנכ"ל פוינטר ,אמר "אנו מרוצים מאד שלקוח ברזילאי בסדר גודל שכזה בחר בפתרונותינו .הסכם חשוב זה
מהווה חלק מהאסטרטגיה שלנו לצמיחה עקבית בפעילות החברה בחו"ל ,תוך הגדלת ההכנסות והרווחיות של המוצרים
והשירותים שמספקת החברה .מוצרי חטיבת סלוקייטור מחזקים את מעמדנו בשווקים בהם אנו פועלים ,והעסקה הנוכחית
בברזיל מהווה הוכחה ליכולת החברה להגיע לחתימה על הסכמים עם לקוחות מהשורה הראשונה בשווקים בהם אנו פועלים,
ולהציע להם טכנולוגיה ייחודית ופתרון מלא .אני מאמין כי הגדלת החשיפה וההכרה הבינלאומית למוצרי החברה תמשיך ואף
תאיץ את מגמת הגידול והצמיחה של מעגל לקוחותינו בחו"ל".
"לאחר צמיחה עקבית והכנסות שיא ברבעון הראשון של  ,2011אני מעריך כי בשנה הקרובה נוכל להגדיל את ההכנסות של
החברה מהפעילות בחו"ל ,המהווה כיום כ 28%-מסך הכנסות החברה".
פוינטר דיווחה על הכנסות שיא ברבעון הראשון של  2011שהסתכמו ב 21-מיליון דולר ,צמיחה של  26%מול הרבעון המקביל ב-
 .2010ב 2010-צמחו הכנסות החברה בכ 13%-והסתכמו ב 73.9-מיליון דולר .ההכנסות ממכירת מוצרים צמחו ברבעון הראשון
של  2011ב 63%-ל 7.8-מיליון דולר ) 37.2%מסך ההכנסות( וההכנסות ממכירת שירותים צמחו ב 11%-ל 13.2-מיליון דולר
) 62.8%מסך ההכנסות(.
הצמיחה בהכנסות באה לידי ביטוי גם בשיפור ברווחיות.
ה  Adjusted EBITDAשל פוינטר הסתכם ברבעון הראשון של  2011לסך של  3מיליון דולר.

אודות פוינטר טלוקיישן
פוינטר הינה ספקית מובילה של מוצרי  (Mobile Resource Management) MRMלתעשיית הרכב .השילוב של עליונות
טכנולוגית וחדשנות מאפשר לפוינטר לפתח ולייצר פתרונות תקשורת ייחודיים התואמים את צרכי הלקוח .החברה מספקת מגוון
שירותים לחברות ביטוח ובעלי רכב ,לרבות שירותי דרכים ,גרירת מכוניות ,איתור מכוניות גנובות ,ניהול ציי רכב ,מוצרי בטיחות
ושירותי ערך מוסף אחרים.
פוינטר צמחה בשנים האחרונות גם באמצעות יישום מוצלח של רכישות בישראל ובארגנטינה והקמת שלוחות ושותפויות עסקיות
במקסיקו ,רומניה ,וברזיל .באפריל  2004רכשה החברה את הנכסים והפעילות של חברת שגריר; וב 2007 -רכשה החברה את
הנכסים והפעילות של חברת  .Cellocatorלפוינטר משרדים בישראל ,ארגנטינה ,מקסיקו ,ברזיל ורומניה.
רשימת הלקוחות של פוינטר צמחה בשנים האחרונות ומוצריה מותקנים ביותר מ 45 -מדינות .בין לקוחות פוינטר נכללות גם
חברות ביטוח המציעות או מחייבות שירותי דרך וגרירה ושירותי איתור רכב כחלק מפוליסת הביטוח שהן מוכרות.
מניות פוינטר נסחרות בבורסות נאסד"ק ) (PNTRותל אביב )פנטר( .
ההנהלה הראשית ומרכז הפיתוח של החברה ממוקמים באזור התעשייה אפק בראש העין.

מידע צופה פני עתיד
הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד ביחס לפעילות העסקית ,המצב הפיננסי והתוצאות הכספיות של פוינטר וחברות הבנות
שלה .מידע צופה פני עתיד זה מתבסס אך ורק על התחזיות הנוכחיות של הנהלת פוינטר ומימושן תלוי בחוסר ודאויות
ובסיכונים מסוימים הקשורים לשינויים טכנולוגיים ולדרישות השוק ,להתבססות החברה על מספר מוגבל של טריטוריות,
לירידה בביקושים למוצרי החברה ולאלה של החברות הבנות שלה ,לחוסר יכולת לפתח ולהשיק בזמן טכנולוגיות ,מוצרים
ויישומים חדשים וכן לאובדן פלח שוק ולחץ על המחירים כתוצאה מתחרות אשר עלולים להיות שונים בצורה מהותית מאלו
שנצפו במידע צופה פני עתיד אלו .לאור האמור ייתכןהתוצאות העתידיות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מהתוצאות האחרונות
או מהתוצאות המתוכננות במידע הצופה פני עתיד .פוינטר איננה מחויבת ואין כל התחייבות מצדה לעדכן או לשנות התחזיות
שלעיל בין אם הדבר נובע משינויים כאמור ,ממידע חדש ,מאירועים לאחר מסירת התחזית או מכל גורם אחר .למידע מפורט
יותר על הסיכונים ואי הודאויות המשפיעים על החברה ,יש לפנות לדיווחי החברה לרשות ניירות הערך בארה"ב.

הערה כללית
דו"ח זה הינו לצורך נוחיות בלבד .הדוח הרשמי והמחייב של החברה הינו הדו"ח באנגלית.
לפרטים נוספים:
ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט-כהנא קשרי משקיעים
054-2467378

Strategic Agreement for Pointer in Brazil

Pointer Announces Installment of Advanced Solutions for
Fleet Management in Brazil for over $2M
 Solution installed to effectively track and manage customer operation
in over 2,000 motor vehicles
Rosh HaAyin, Israel July 5, 2011 Pointer Telocation Ltd. (Nasdaq CM: PNTR, TASE:
PNTR) – a leading supplier of technology and service for managing mobile resources and providing
roadside services to the vehicle industry and to the insurance market, reports the supply and installation
of advanced solutions to manage a fleet of vehicles in Brazil in a tri-annual agreement for over $2
million. This is the largest transaction that Pointer signed in Brazil since commencing sales in Brazil a
year ago.
Pointer entered into an agreement with a leading company in Brazil and installed its solutions in a fleet
of over 2,000 motor vehicles. The order will result in a significant increase in the number of the
Company’s subscribers in Brazil.
The transaction was based on a new business model for Pointer, with dedicated embedded resources in
customer premises, which enable Pointer's customers to benefit from achieving efficiency and savings
when managing mobile resources with a fairly low investment, and to utilize, in the best possible way,
the global growth and change that the Telematics field is undergoing.
Pointer’s solutions will enable the Brazilian company to effectively track and manage fuel
consumption in the company's motor vehicles, prevent fuel waste and unauthorized use of the vehicle,
improve productivity and reduce accidents. The systems installed in Brazil also include a package of
solutions to manage a fleet of vehicles with advanced control and command technologies, road services
and the means for locating and returning vehicles.
These solutions were developed and manufactured in Cellocator, the technology division of Pointer
which is considered to be the leading provider of technologies for Mobile Resources Management
(MRM) for vehicle fleets and cargo. Cellocator’s product platforms enable Pointer to provide its
customers, inter alia, with vehicle diagnostic services, monitoring drivers' behavior and payment
according to driving traits based on cellular technology.

David Mahlab, President and CEO of Pointer said: "We are very satisfied that a Brazilian customer
of such a significant size chose our solutions. This important agreement is part of our consistent
growth strategy for the Company's operations abroad, while increasing revenues and profitability of
the products and services that the Company supplies. The Cellocator Division’s products strengthen
our position in the markets in which we operate and the present transaction in Brazil is proof of the
Company's ability to sign agreements with top-rate customers in the markets in which we operate and
to offer them a unique technology and a complete solution. I believe that the increased international
exposure and recognition for the Company's products will continue and even increase the growth
trends and the number of customers abroad.
After consistent growth and record revenues in the first quarter of 2011, I estimate that in the coming
year we will be able to increase the Company's revenues from operations abroad, which today
comprise approximately 28% of the Company's total revenues"
Pointer reported record revenues in the first quarter of 2011 of an aggregate of $21 million, 26%
growth compared to the equivalent quarter in 2010. In 2010, the Company's revenues increased by
13% and aggregated 73.9 million dollars.
Revenues from the sale of products increased in the first quarter of 2011 by 63% to 7.8 million dollars
(37.2% of total revenues), and revenues from the provision of services increased by 11% to 13.2
million dollars (62.8% of total revenues).
The growth in revenues is expressed also in improved profitability.
Pointer's adjusted EBITDA for the first quarter of 2011 was an aggregate of $3 million.

About Pointer Telocation
Pointer is a leading supplier of MRM (Mobile Resource Management) for the motor vehicle industry.
The combination of technological supremacy and innovation enables Pointer to develop and
manufacture unique communications solutions to meet customers' needs. The Company provides a
range of services to insurance companies and vehicle owners, including road services, car towing,
locating stolen cars, managing vehicle fleets, safety products and other value added services.
Pointer has grown in recent years also through successful implementation of acquisitions in Israel and
in Argentina and establishing business branches and partnerships in Mexico, Romania and Brazil. In
April 2004, the Company acquired the assets and operations of Shagrir Ltd., and in 2007 the Company
acquired the assets and operations of Cellocator. Pointer has offices in Israel, Argentina, Mexico,
Brazil and Romania.
Pointer has a growing list of customers and products installed in more than 45 countries. Among the
Company customers are insurance companies that offer or require towing services and locating
services of vehicles as part of the insurance policies they sell.
Pointer shares are traded on NASDAQ (PNTR) and the Tel Aviv Stock Exchange (PNTR).
The Company's top management and the development center are located in the Afek Industrial Area of
RoshHa'ayin.

This press release contains historical information and forward-looking statements within the meaning of The Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 with respect to the business, financial condition and results of operations of the
Company. The words “believe,” “expect,” "anticipate," “intend,” "seems," “plan,” "aim," “should” and similar expressions are
intended to identify forward-looking statements. Such statements reflect the current views, assumptions and expectations of
the Company with respect to future events and are subject to risks and uncertainties. Many factors could cause the actual
results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or
achievements that may be expressed or implied by such forward-looking statements, including, among others, changes in the
markets in which the Company operates and in general economic and business conditions, loss or gain of key customers and
unpredictable sales cycles, competitive pressures, market acceptance of new products, inability to meet efficiency and cost
reduction objectives, changes in business strategy and various other factors, both referenced and not referenced in this press
release. Various risks and uncertainties may affect the Company and its results of operations, as described in reports filed by
the Company with the Securities and Exchange Commission from time to time. The Company does not assume any obligation
to update these forward-looking statements.

