Immediate Release

Pointer Telocation's 2010 Results Release & Conference Call
Scheduled for February 28th, 2011
Rosh HaAyin, Israel February 14th, 2011 Pointer Telocation Ltd. (Nasdaq Capital Market:
PNTR, Tel-Aviv Stock Exchange: PNTR) – develops, produces and markets high-end
technology and products for AVL (Automatic Vehicle Location) solutions providers for stolen
retrieval, fleet management, car & driver safety, public safety, vehicle security and asset
management, and a leading RSA (Road Side Assistance) provider, will release its financial
results for 2010 on Monday, February 28th 2011.
Pointer Telocation's management will host a conference call that same day, at 9:00 EST, 16:00
Israel time. On the call, management will review and discuss the results.
To listen to the call, please dial in to one of the following teleconferencing numbers. Please
begin placing your call at least 5 minutes before the conference call commences.
From USA: + 1-888-668-9141
From Israel: 03-918-0610
A replay will be available from March 1st, 2011 at the company’s website: www.pointer.com
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, Russia, Croatia, Germany, Czech Republic, Latvia, Turkey,
Hong Kong, Singapore, India, Costa Rica, Norway, Venezuela, Hungary, Israel and more. Cellocator, a
Pointer Products Division, is a leading AVL (Automatic Vehicle Location) solutions provider for stolen
vehicle retrieval, fleet management, car & driver safety, public safety, vehicle security and more. In 2004,
Cellocator was selected as the official security and location equipment supplier for the Olympic Games in
Athens. For more information: www.pointer.com

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 forward-looking
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.

Contact:
Zvi Fried, V.P. and Chief Financial Officer
Tel.; 972-3-572 3111
E-mail: zvif@pointer.com

Chen Livne,Gelbart-Kahana Investor relations
Tel: 972-54-302- 2983
E-mail: chen@gk-biz.com
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פוינטר טלוקיישן תפרסם את הדוחות לרבעון הרביעי ולשנת 0202
ותקיים שיחת ועידה ב 08 -בפברואר0200 ,
ראש העין ,ישראל –  41בפברואר  ,1044פוינטר טלוקיישן (נאסד"ק :PNTR ,תל אביב – "פנטר")
מפתחת ,מייצרת ומפעילה מובילה של טכנולוגיות שליטה ובקרה מתקדמות ושירותי דרך לתעשיית
הרכב ,תפרסם את דוחות לרבעון הרביעי ולשנת  0202ביום שני ,ה 08 -בפברואר .0200
פוינטר טלוקיישן תקיים שיחת ועידה באותו היום בשעה ( 0:22שעון ארה"ב)( 00:22 ,שעון ישראל)
לסקירת הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת .0202
להאזנה לשיחת הועידה ,אנא התקשרו לאחד מהמספרים המצורפים  5דקות לפני מועד תחילת
השיחה.
מארה"ב+ 1-888-668-9141 :
מישראל03-918-0610 :
האזנה חוזרת לשיחת הועידה תתאפשר מיום ה 1 -במרץ  ,0200באתר האינטרנט של החברה:
www.pointer.com

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 02 -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 .מנכ"ל קבוצת פוינטר
הוא דוד מחלב .למידע נוסף בקרו באתר 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 – .SECהמשפיעים 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 פורסם באנגלית וניתן לקריאה באתר האינטרנט
של החברה www.pointer.com
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