Pointer, through its Subsidiary Shagrir, Establishes a Limited Partnership
for the Acquisition of the Activity of TMC Transportation Ltd.
ROSH HAAYIN, Israel, November 7, 2011, Pointer Telocation Ltd. (Nasdaq: PNTR, TASE: PNTR)
- a leading supplier of technology and services for managing mobile resources and providing roadside
services to the vehicle industry and to the insurance market, today announced that its subsidiary,
Shagrir Systems Ltd., has signed a partnership agreement with TCM Transportation Ltd., a company
supplying advanced technological solutions for taxi and transportation service fleets. Shagrir will hold
51% of the rights in the partnership’s equity.
TMC Transportation Ltd. specializes in providing advanced technological solutions for the
management, control and collection of the travel fares in taxi and transportation service fleets.
SMARTAXI - TMC’s flagship product is an advanced system installed in taxis that enables paying the
travel fare by credit card, as well as management and control of taxi services for the business sector
through an advanced internet website that provides follow-up, authorizations and accounting
capabilities.
As part of the transaction TMC will transfer its activities to a limited partnership to be jointly
established by Shagrir and TMC, which will provide advanced technological solutions for the
management, control and collection of travel fares from taxi and transportation service fleets. Shagrir
will provide the new partnership with a partner’s loan of up to NIS 2.5 million – in accordance with
the partnership needs. This loan will carry an annual prime rate interest plus 4% and will be refunded
to Shagrir from the partnership’s profits.
David Mahlab, President and CEO of Pointer: “We have the pleasure of announcing Shagrir
entering into a partnership with TMC. Penetrating the field of solutions for collecting travel fares from
taxi and other transportation service fleets is part of Pointer’s comprehensive vision for promoting all
aspects of the vehicles sector, providing technological solutions through on-line services in order to
improve the service to the customer and optimize routine operations”.
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
Argentina and establishing business branches and partnerships in Mexico, Romania and Brazil.
In April 2004, the Company acquired the assets and operations of Shagrir, 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's 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 Park 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 forwardlooking 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 forwardlooking 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.

פוינטר באמצעות חברת הבת שגריר מקימה שותפות לרכישת פעילות
טי אם סי תחבורה בע"מ
ראש העין  ,ישראל –  7בנובמבר  ,2011פוינטר טלוקיישן (נאסד"ק :PNTR ,תל אביב – "פנטר") ,ספקית
מובילה של טכנולוגיה ושירותים לניהול משאבים ניידים ומתן שירותי דרך לתעשיית הרכב ולשוק הביטוח,
 TMCתחבורה
הודיעה היום כי החברה הבת שגריר  ,חתמה על הסכם להקמת שותפות עם חברת
 .שגריר תחזיק  51%מהזכויות בהון
המספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לציי מוניות והסעות
השותפות.
 TMCתחבורה מתמחה במתן פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לניהול  ,בקרה וגביה של הוצאו ת נסיעה
במוניות ובשירותי היסעים  .מוצר הדגל של החברה  ,SMARTAXIהינו מערכת מתקדמת המ ותקנת
במונית ומאפשרת תשלום עבור נסיעה בכרטיס אשראי וכן ניהול ובקרה של שירותי מוניות למגזר העסקי
באמצעות מעקב ,הרשאות ,התחשבנות באמצעות אתר אינטרנט מתקדם.
במסגרת העסקה שגריר ו TMC -תחבורה יקימו יחדיו שותפות מוגבלת אליה תועבר פעילותה של ,TMC
אשר תעסוק במתן פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לניהול  ,בקרה וגבייה של הוצאות נסיעה בציי מוניות
ובשירותי היסעים  .שגריר תעמיד לשותפות הלוואת בעלים בסך של עד  2.5מיליון ש "ח בהתאם לצרכי
השותפות .הלוואה זו תישא ריבית שנתית בשיעור פריים פלוס  4%ותוחזר לשגריר מרווחי השותפות .
דוד מחלב  ,נשיא ומנכ "ל פוינטר ":אנו שמחים לבשר על כניסתה של שגריר לשותפות עם .TMC -החדירה
לתחום הפתרונות לחיוב עבור נסיעות במוניות ובציי רכב  ,הינה חלק מחזונה הכולל של פוינטר לקידו ם ענף
ציי הרכב על ענפיו השונים באמצעות פתרונות טכנולוגיים של שרותים מקוונים  ,לטובת שיפור השירות
ללקוח ולייעול התפעול השוטף ".
אודות פוינטר טלוקיישן
 )Mobile Resource Management( MRMלתעשיית הרכב .
פוינטר הינה ספקית מובילה של מוצרי
השילוב של עליונות טכנולוג ית 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
ההצהרות בהודעה לעיתונות זו אשר אינן מידע היסטורי הינן מידע צופה פני עתיד אשר כוללים סיכונים
ידועים ולא ידועי ם ,אי ודאויות  ,או גורמים שאינם בשליטת החברה  ,אשר עלולים לגרום לתוצאות
האמיתיות ,לביצועים או להישגים של החברה להיות שונים מהותית מהתוצאות  ,הביצועים או ציפיות
 .גורמים אלו כוללים בין היתר את הגורמים
אחרות אשר משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד אלו
המפורטים בדיווח ים התקופתיים שהחברה מגישה לרשות ניירות ערך בארה "ב .החברה אינה מחויבת
ואין כל התחייבות מצידה לעדכן את המידע צופה פני עתיד .
הערה כללית
דו"ח זה הינו לצורך נוחיות בלבד .הדוח הרשמי והמחייב של החברה הינו הדו"ח באנגלית.

