פוינטר )אס.אר.אל( רומניה נבחרה על ידי חברת הביטוח BCR
מקבוצת ) VIGויינה אינשורנס גרופ( לספק באופן בלעדי חבילת שירותי דרך
למבוטחי הקונצרן ברומניה ובמרכז /מזרח אירופה
ראש העין 28 ,ביולי  ,2010-פוינטר טלוקיישן )נאסד"ק : PNTR,תל אביב –" פנטר"( מפתחת ,יצרנית
ומפעילה מובילה של טכנולוגיות שליטה ובקרה מתקדמות ושירותי דרך לתעשיית הרכב ,מודיעה כי jcr,
הביטוח  ,BCR Asigurariמקבוצת  VIG - Vienna Insurance Group S.Aבחר בחברה הבת של שגריר
ברומניה  ,S.C. Pointer S.R.L, Shagrir'sכספק בלעדי למתן שירותי דרך .כחלק מפוליסת ביטוח רכב
שתוצע על ידי  ,BCRמבוטחים יוכלו לבחור אחת משלוש חבילות שיסופקו על ידי פוינטר רומניה – כסף ,זהב
ופלטינום .השירותים המוצעים כוללים תיקוני דרך ,גרירה ורכב חילופי ויסופקו על ידי משאיות הגרר והמוסכים
הניידים של פוינטר רומניה ועל ידי קבלני משנה בכל אירופה וייתנו כיסוי למבוטח הרומני בכל אירופה ,במקרה
בו יצא עם רכבו לארץ אחרת.
 BCRפועלת בתחום הביטוח ברומניה מאז שנת  2001ונרכשה על ידי  VIGבשנת  BCR .2008מפיצה את
מוצריה באמצעות כ 170 -משרדים ובאמצעות רשת ארצית של סניפים המאפשרים גישה למספר רב של
לקוחות .בתחום הביטוחים שאינם ביטוח חיים BCR ,מגדילה באופן קבוע את מגוון המוצרים ומשפרת את איכות
השירות במטרה למצב עצמה טוב יותר בשוק הביטוח ברומניה ולשרת טוב יותר את צרכי לקוחותיה BCR .היא
אחת מחמש חברות הביטוח המובילות בתחום שאיננו ביטוח-חיים BCR .ממקדת את מאמצי המכירות שלה
בביטוח כלי רכב.
שגריר מספקת שירותי דרך ,איתור והשבת רכב גנוב וניהול ציי רכב ללמעלה מ  750,000לקוחות בישראל.
החברה הבת של שגריר ברומניה ,S.C. Pointer S.R.L ,מציעה מגוון רחב של שירותי דרך לחברות ביטוח,
חברות ליסינג לכלי רכב ולציי רכב גדולים ברומניה.
שיתוף הפעולה עם  ,BCRהחברה בקבוצה  ,VIGמאפשרת לנו להציג את הידע והנסיון המצטברים שלנו במתן
שירותי דרך לשוק הרומני המתרחב ,אמר מיכה קראוס  ,מנכ"ל קבוצת שגריר .שתי החברות מחויבות לספק
שירות אמין ללקוחותינו המשותפים ולהציע לבעלי פוליסות הביטו כיסוי

בעת נסיעותיהם ברומניה וברחבי

אירופה".
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אודות פוינטר טלוקיישן
פוינטר טלוקיישן מפתחת ומפעילה של טכנולוגיות מתקדמות לשליטה ובקרה ,לעולם הרכב והמטענים בישראל
ובעולם .קבוצת פוינטר היא היצואנית הגדולה בישראל של פתרונות טכנולוגיים לניהול ציי רכב .מוצרי פוינטר
הותקנו בכחצי מיליון כלי רכב ב - 25מדינות ברחבי העולם .כמפעילת שירותים ,פועלת קבוצת פוינטר בישראל
באמצעות החברה הבת "שגריר מערכות ",המספקת מעטפת שירותים מתקדמים לשוק הרכב בישראל .בנוסף ,
הקימה ומתפעלת קבוצת פוינטר חברות בנות להספקת שירותים לעולם הרכב בארגנטינה ,מקסיקו ורומניה .
ההנהלה הראשית ומרכז הפיתוח של החברה ממוקמים באזור התעשייה אפק בראש העין .מנכ"ל קבוצת פוינטר
הוא דני שטרן .למידע נוסף בקרו באתר החברה: www.pointer.com.
אודות קבוצת שגריר
שגריר מערכות ,החברה הבת של פוינטר טלוקיישן בישראל היא הספקית המובילה בתחום שירותי דרך ,איתור
והשבת רכב גנוב וניהול ציי רכב .השירות ניתן באמצעות מערכות תפעול ומרכז קריאות הפועל  .24/7שירותי
הדרך של שגריר מוצעים ליותר מ 750,000 -מנויים בישראל ולה בסיס לקוחות גדול לשירותי איתור והשבה.

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

מידע צופה פני עתיד
הודעה זו לעיתונות כוללת התבטאויות צופות פני עתיד ביחס לפעילות העסקית ,המצב הפיננסי והתוצאות הכספיות של פוינטר והחברות
הבנות שלה .התבטאויות צופות פני עתיד מתבססות אך ורק על הציפיות 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 בהתבטאויות צופות פני עתיד אלו .חלק
מהסיבות עשויות לגרום לכך שהתוצאות העתידיות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מהתוצאות האחרונות או מהתוצאות המתוכננות
בהתבטאויות צופות 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 ב –SEC.
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For Immediate Release
Pointer S.R.L Romania Selected by BCR Asigurari, a Vienna Insurance Group Company,
to Exclusively Provide Road Assistance Service Packages for Its Customers in Romania
& CEE
Rosh HaAyin, Israel July 28, 2010 Pointer Telocation Ltd. (Nasdaq Capital Market: PNTR,
Tel-Aviv Stock Exchange: PNTR) - a leading provider of Automatic Vehicle Location (AVL)
technology, stolen vehicle retrieval services, fleet management, car & driver safety, public
safety, vehicle security, asset management and road side assistance, announces today that
SC BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A. has selected S.C. Pointer S.R.L, Shagrir's
subsidiary in Romania, as an exclusive provider for Road Assistance Services. As part of the
Vehicle Insurance Policy offered by BCR Asigurari, customers will be able to choose from three
service packages by Pointer S.R.L Romania; silver, gold and platinum packages.
Services offered include road assistance, vehicle towing and car replacement, carried out by
company owned towing trucks and service cars, as well as a net of local sub-contractors
across Europe.
BCR has been operating in the Romanian insurance market since 2001 and was acquired by
the Vienna Insurance Group in 2008. The company distributes its products through around 170
offices as well as a nationwide network of BCR branches providing access to a large number of
customers. BCR Non-life is constantly expanding its product range and improving its quality of
service so as to further establish itself in the market and better serve its customers’ needs. The
company is one of the Top 5 insurers in the non-life segment in Romania, and focuses its sales
efforts on motor vehicle insurance.
Shagrir Systems provides RSA, SVR and Fleet Management services to over 750,000
customers in Israel. Shagrir's subsidiary in Romania, S.C. Pointer S.R.L, offers a wide array of
Road Side Assistance services in Romania for insurance companies, car leasing companies
and large car fleets.
“Partnering with BCR, a Vienna Group Company, enables us to introduce our know- how and
accumulated experience in Road Assistance services to this expanding market”, said Micha
Kraus, Shagrir’s CEO “Both companies are committed to providing a reliable service to our joint
customers, offering policyholders geographically widespread car insurance coverage and
peace of mind when traveling in Romania and across Europe”.
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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 400,000 vehicles across the globe: the UK, Greece, Mexico, Argentina, Brazil, Russia,
Croatia, Germany, Czech Republic, Latvia, Turkey, Hong Kong, Singapore, India, Costa Rica,
Norway, Venezuela, Hungary, Israel and more. Cellocator, Pointer’s division leading the
partnership with Viasat, is a leading AVL (Automatic Vehicle Location) solutions provider for
stolen vehicle retrieval, fleet management, car & driver safety, public safety, vehicle security
and more. For more information: http://www.pointer.com.
About Shagrir Systems:
Shagrir Systems, Pointer's Israeli subsidiary is the leading provider of services to the
automotive and insurance industries, offering a set of services including Road Side Assistance,
Stolen Vehicle Recovery and Fleet Management. The company uses the most advanced
operation systems in 24/7 call mode. Shagrir offers Road-Side Assistance (RSA) to more than
750,000 customers in Israel and has a large installed base of proprietary "Pointer" Stolen
Vehicle Recovery (SVR) systems.
Safe Harbor Statement
This press release contains forward-looking statements with respect to the business, financial condition and results
of operations of Pointer and its affiliates. These forward-looking statements are based on the current expectations of
the management of Pointer, only, and are subject to risk and uncertainties relating to changes in technology and
market requirements, the company’s concentration on one industry in limited territories, decline in demand for the
company’s products and those of its affiliates, inability to timely develop and introduce new technologies, products
and applications, and loss of market share and pressure on pricing resulting from competition, which could cause
the actual results or performance of the company to differ materially from those contemplated in such forwardlooking statements. Pointer 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. For a more detailed description of the risks and uncertainties affecting the company, reference is made to
the company's reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission.
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