For Immediate Release

פוינטר טלוקיישן מודיעה על פרישתו של המנכ"ל דני שטרן,
ומינויו של דוד מחלב לתפקיד מנכ"ל החברה
ראש העין ,ישראל –  13בינואר  ,2011פוינטר טלוקיישן )נאסד"ק :PNTR ,תל אביב – "פנטר"( הודיעה היום
כי מר דוד מחלב ,אשר כיהן כנשיא ומנכ"ל חברת סקופוס וידאו נטוורקס בע"מ ,יחליף את דני שטרן בתפקיד
נשיא ומנכ"ל החברה ,החל מיום  1בפברואר  .2011לדוד ניסיון רב בבניית חברות ופיתוח שווקים חדשים.
מר שטרן פורש מתפקידו כמנכ"ל החברה לאחר תקופת כהונה מוצלחת ומאתגרת בת יותר מחמש וחצי שנים,
ויסייע למר מחלב בכניסתו לתפקיד ובהשלמתן של מספר יוזמות עסקיות.
יוסי בן שלום ,יו"ר דירקטוריון החברה אמר היום" :אני מודה לדני מטעם העובדים ,ההנהלה ,הדירקטוריון ובעלי
המניות על תרומתו לחברה .דני היה אחראי על בניית הנוכחות הבינלאומית של החברה ואיתור מנועי הצמיחה.
אני מברך את דוד על הצטרפותו לחברה ובטוח כי יחד נמשיך להוביל את החברה לצמיחה".

אודות פוינטר טלוקיישן
קבוצת פוינטר ,שמניותיה נסחרות בבורסות תל אביב )פנטר( ונאסד"ק ) ,(PNTRהיא ספקית מובילה של טכנולוגיה
ושירותים לתעשיית הרכב ולשוק הביטוח ,המציעה מגוון שירותים ובינהם שירותי דרך ,איתור והשבת כלי רכב גנובים וניהול
ציי רכב .לפוינטר רשימת לקוחות צומחת ומוצריה מותקנים ביותר מ 30 -מדינות .סלוקייטור ,חטיבת המוצרים בפוינטר
מובילה בפיתוח טכנולוגיה ובייצור מוצרים לניהול משאבים )ציוד ועובדים(ניידים ).(mobile resource management
ההנהלה הראשית ומרכז הפיתוח של החברה ממוקמים באזור התעשייה אפק בראש העין .למידע נוסף בקרו באתר
החברה .www.pointer.com :

הערה כללית
דו"ח זה הינו לצורך נוחיות בלבד .הדוח הרשמי והמחייב של החברה פורסם באנגלית וניתן לקריאה באתר האינטרנט של החברה
www.pointer.com
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Pointer Telocation Ltd. Announces CEO Danny
Stern stepping down and being replaced by
David Mahlab
Rosh Ha’ayin, Israel, January 13, 2011/ PRNewswire-FirstCall/ -- Pointer Telocation Ltd.
(NASDAQ: CM PNTR, TASE: PNTR) (the "Company") announced today that David Mahlab ex
CEO & President of Scopus Video Networks Ltd. will be replacing Danny Stern as the
company’s Chief Executive Officer. Mr. Mahlab will commence his office as Chief Executive
Officer on February 1, 2011.
Danny Stern will be stepping down after more than five and a half years of successful and
challenging tenure. Danny will be assisting David during the short term in handing over duties
and completing several business development initiatives.
David brings with him extensive experience in building successful enterprises and opening new
markets.
Yossi Ben Shalom, the company's Chairman said: “I thank Danny on behalf of the employees,
management, board of directors and shareholders for his contribution to the company. Danny
was responsible for building the company’s international presence and for finding new growth
engines. I congratulate David for joining the company and I am confident that together we will
continue the company’s growth”.

About Pointer Telocation:
Pointer Telocation is a leading provider of technology and services to the automotive and insurance industries, offering a set of
services including Road Side Assistance, Stolen Vehicle Recovery and Fleet Management. Pointer has a growing client list with
products installed in over 30 countries. Cellocator, a Pointer Products Division, is a leading MRM (Mobile Resource
Management) technology developer and manufacturer.
For more information: www.pointer.com
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