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מצגת זו של חברת פוטומיין בע״מ (״החברה״) נערכה כמצגת כללית אודות החברה, לשם 
תמצית בלבד, אין לראות במידע המוצג במסגרתה משום מצג או התחייבות, לרבות לא 
לשלמות או דיוק המידע האמור, והמוצג בה הינו על דעת כותביה בלבד ומשקף את 
הבנתם נכון למועד מצגת זו. אין בהצגתה של מצגת זו משום תחליף לדיווחים שמפרסמת 
החברה לציבור, במסגרת חובותיה על-פי דין, לרבות דוחותיה הכספיים (על כלל 
חלקיהם ונספחיהם)ו/או הוולונטריים כפי שפורסמו על-ידי החברה במערכת המגנ"א 

ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

במקרה של סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור במסמכים ו/או בדיווחים המיידיים 
התקופתיים ו/או הרבעוניים/החצי שנתיים ו/או ובדוחותיה הוולונטריים של החברה, 
כפי שמפורסמים במהלך שנה קלנדרית של החברה כאמור, יגבר האמור באותם מסמכים 

ו/או דיווחים האמורים.

מצגת זו איננה כוללת את כל המידע אודות החברה ופעילותה ואינה מתיימרת להקיף או 
לכלול את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה 
בניירות הערך של החברה והיא אינה מחליפה איסוף וניתוח נתונים עצמאיים. המידע 
הכלול במצגת וכן כל מידע אחר שיימסר במהלך הצגתה אינם מהווים המלצה או חוות 
דעת של יועץ השקעות או יועץ מס. בפרט יצוין, כי החברה אינה אחראית לנתונים 
ופרסומים סטטיסטיים ואחרים המוצגים במצגת ואשר פורסמו על-ידי צדדים שלישיים, 
וכי נכונותם של נתונים אלה לא נבדקה על-ידי החברה באופן עצמאי. מצגת זו אינה 
מהווה הצעת ניירות ערך של החברה לציבור או "מכירה לציבור" ואין לפרשה כהצעה של 

ניירות ערך לציבור.

השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות ערך של החברה בפרט נושאת סיכון. רכישת ניירות 
ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במסמכי ההנפקה שתפרסם החברה בקשר עם ניירות 
ערך כאמור (ככל שתפרסם), בדוחות הכספיים, במידע המפורסם על-ידי החברה (לרבות 
מידע ודיווחים שונים שפרסמה ו/או שתפרסם לציבור בעתיד) וכן ניתוח משפטי, 
חשבונאי, מיסויי וכלכלי של מידע כאמור. יודגש, כי תוצאות עבר שפרסמה החברה אינן 

הכרח מעידות על ביצועים עתידיים.
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מובהר כי חלק מהנתונים המצוינים במצגת מהווים נתוני הנהלה, שאינם מבוססים על 
כללי החשבונאות גרידא ו/או שהינם נתוני Non-Gaap ואלו מובאים כמתן נקודת מבט 
עסקית נוספת ביחס לפעילות החברה ועסקיה. נתונים אלו אינם מהווים תחליף למידע 
המפורט בדוחותיה התקופתיים ו/או הרבעוניים/חצי שנתיים ו/או ובדוחותיה 
הוולונטריים של החברה, כפי שמפורסמים במהלך שנה קלנדרית, לרבות, בדוחותיה 
הכספיים ו/או בדיווחיה המיידיים. הנתונים האמורים, וכן נתונים נוספים עשויים להיות 
מוצגים באופן, אפיון, עריכה, עיבוד או פילוח השונים מהאופן שבו מידע זה מוצג 
במסמכי ו/או דיווחי החברה  בהתאם, יש לקרוא את המצגת ביחד עם מלוא המסמכים 
והדיווחים כאמור. כמו כן, מצגת זו עשויה לכלול הערכות, נתונים, תחזיות ואומדנים 
המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, המבוסס 
במידה מהותית על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה, ובכלל זה בקשר עם תכניות, 
יעדים, אסטרטגיה עסקית, התפתחויות כלכליות, ענפיות ואחרות, וניתוח מידע כללי 
שעמד בפני החברה במועד עריכת מצגת זו. מידע צופה פני עתיד כפוף מטבעו לסיכוני 
אי-התממשות והינו כאמור בלתי-ודאי. מידע זה עלול שלא להתממש או להתממש באופן 
שונה, ואף מהותית, מכפי שנחזה, בין היתר, בשל גורמי סיכון המאפיינים את החברה 
ופעילותה, התפתחויות בסביבה הכלכלית שבה היא פועלת וכן התפתחויות רגולטוריות, 
טכנולוגיות ו/או אחרות אשר עשויות להשפיע על החברה, פעילותה ותוצאותיה. לפיכך 
מודגש ומובהר בזאת, כי התוצאות העתידיות של ביצועי החברה עשויים להיות שונים, 

ואף מהותית, מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו. 

כמו כן, ההתייחסות במצגת ליעדים ואסטרטגיה של החברה הינה נכון למועד עריכתה. 
יעדים אלו יכול שישתנו מעת לעת ובהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה. 
למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל 
במצגת זו על-מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות ו/או שינויים שיתרחשו לאחר מועד 

פרסומה.

הבהרה משפטית



* אין שינוי מהותי ברכיבי הון חוזר אחרים, על פי ספרי החברה הבלתי סקורים ובלתי מבוקרים, וכן, ללא השפעות מהותיות של שע"ח.
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הפעילות ברבעון 3 2022 הניבה גידול ביתרות המזומן

הוצאות פרסום ושיווק ישירות 

התקשרויות

$3.7M

$2.4M

Q3 2021

$3.6M

$1.0M

Q3 2022

מזומנים ופקדונות

$13.5M

30.06.2022

$13.9M

30.09.2022

צמצום משמעותי בהוצאות הפרסום והשיווק תוך 
שמירה על רמת התקשרויות דומה.

$15.8M
$14.6M

31.12.2021 31.03.2022

-$1.2M

-$1.1M
+$0.4M

הפעילות ברבעון הניבה גידול של כ-400 אלף 
דולר ביתרות המזומנים והפקדונות*. 



$13.9M 
+$400K
מזומנים 
ופקדונות

$3.6M 
התקשרויות 

- 3%

34.9M
הורדות

מצטברות
+26%

למועד פרסום 
הדוח:

ליום 30 
בספטמבר 

:2022
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357M
תמונות
מגובות
+25%

462K
מנויים

משלמים
+17%

17
אפליקציות

+ 2 אפליקציות 
חדשות

תמונת מצב עדכנית

* ההשוואה נעשתה ביחס ליום 30 בספטמבר 2021, למעט יתרות המזומנים והפקדונות אשר בהן ההשוואה נעשתה ביחס ליום 30 ביוני 2022.



מודל

SAAS
הכנסות חוזרות 
 B2C מפעילות

B2B-ו

טכנולוגיית

AI & ML
 בינה מלאכותית
ולמידת מכונה

באמצעות:
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פוטומיין מספקת פתרון 
טכנולוגי ייחודי העונה 
על צורך של כל משפחה 

בעולם

מחקר ופיתוח

IP
4 פטנטים 

רשומים



*   מידע צופה פני עתיד - יובהר, כי אין כל וודאות כי שיתופי הפעולה האמורים, ככל שיווצרו, יבשילו לכדי התקשרויות 
     מסחריות מחייבות, וכי המידע האמור הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, 

     המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו 
     ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה ואף 
     שונה מהותית מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי 

     הסיכון הנזכרים בסעיף 20 לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2021.

מוצרי החברה

אפליקציות לדיגיטציה מהירה ואיכותית של שלל פורמטים: 
תמונות, אלבומים, שקופיות, נגטיבים וציורי ילדים.

שימור ושדרוג התמונות מבוסס בינה מלאכותית: צביעת 
תמונות שחור/לבן, זיהוי אחוזי דמיון בין בני משפחה, חידוד 

תמונה, הנפשת תמונה ועוד.

פלטפורמה אליה חוזרים המשתמשים על מנת לצרוך את 
התוכן אותו יצרו ולהנות ממנו לאורך זמן. 

החברה צפויה להוציא גרסאות עדכניות של חלק מאפליקציות 
החברה אשר תכלולנה אינטגרציה עם שירותי אחסון התמונות 

של גוגל. 
כמו-כן, ממשיכה החברה לפעול להרחיב את קהל משתמשי 

הקצה ומנויי האפליקציות שלה על בסיס שיתופי פעולה מסוג 
זה.*
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פוטומיין זוכה לסיקור בינלאומי חיובי במהלך הרבעון 
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“Even the most seasoned 
photo scanning expert 
will find Photomyne’s 
features to be useful
in digitizing photos

with ease”

“Top three apps you 
can use to convert old 
photos… into digital 

images… A solid option 
for negatives: FilmBox 

by Photomyne”

“Our first pick is 
Photomyne… The app 

functionality is 
outstanding…”

“This app was by far 
the easiest and fastest 

to use… The results 
were impressive…”

/, ,/https://www.wired.com/story/best-photo-scanning-apps  https://www.photoworkout.com/best-photo-scanning-apps :קישורים לכתבות המוזכרות *
/,https://www.usatoday.com/story/tech/columnist/komando/2022/09/04/apps-that-digitize-old-photos/7907637001  https://shotkit.com/photomyne-review    

7/2022 7/2022 9/2022 9/2022

Dummy TextDummy TextDummy Text

https://www.photoworkout.com/best-photo-scanning-apps/
https://www.wired.com/story/best-photo-scanning-apps/
https://www.photoworkout.com/best-photo-scanning-apps/
https://www.usatoday.com/story/tech/columnist/komando/2022/09/04/apps-that-digitize-old-photos/7907637001/
https://shotkit.com/photomyne-review
https://www.photoworkout.com/best-photo-scanning-apps
/https://www.wired.com/story/best-photo-scanning-apps/
https://www.usatoday.com/story/tech/columnist/komando/2022/09/04/apps-that-digitize-old-photos/7907637001


$11.4M

מדדי הביצוע - במגמת עלייה 
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$12.3M
$14.9M

התקשרויות

34.9M

27.8M

הורדות מצטברות

357M

286M

+25%

תמונות מגובות

462K

396K

מנויים משלמים

+8%

+26% +17%

*   ההתקשרויות לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2022 כוללות תקבולים אשר צפויים להתקבל בגין התקשרויות שבוצעו במהלך חודש ספטמבר 2022.
** מדד ה-MAU (Monthly Active Users) לימים 30.9.2022, 30.9.2021 ו-31.12.2021 עמד על 1.45M, 0.8M ו-1.4M, בהתאמה.

ליום 
31.12.2021

למועד 
פרסום הדוח

ליום 
30.09.2021

ליום 
31.12.2021

למועד 
פרסום הדוח

ליום 
30.09.2021

ליום 
31.12.2021

למועד 
פרסום הדוח

ליום 
30.09.2021

9 חודשים 
שהסתיימו ביום 

30.09.2021

2021

30.0M 425K

303M

9 חודשים 
שהסתיימו ביום 

30.09.2022



על פי חישובי החברה, 
בהתבסס על נתונים 
המתקבלים מחנויות 

האפליקציות של אפל 
וגוגל בלבד.

*   בניכוי תשלומים לחנויות האפליקציות.
** הזמן נמדד ביחס ליום האחרון של התקופה הרלוונטית.

התקשרויות מצטברות** 
ממשתמשים שהפכו 

פעילים לראשונה 
בתקופה הרלוונטית

הוצאות פרסום ושיווק 
שהושקעו בתקופה 

הרלוונטית 
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H1 2020 H2 2020

לאחר 21 חודשים
 x1.8

1$ שהושקע במהלך החציון 
השני של 2020 החזיר עד 
ליום 30 בספטמבר 2022

1.8$ ברוטו
(1.3$ נטו*)

H1 2021 H2 2021

לאחר 15 חודשים
 x1.2

1$ שהושקע במהלך החציון 
הראשון של 2021 החזיר עד 

ליום 30 בספטמבר 2022
1.2$ ברוטו

(0.8$ נטו*)

לאחר 9 חודשים
 x0.9

1$ שהושקע במהלך החציון 
השני של 2021 החזיר עד 
ליום 30 בספטמבר 2022

0.9$ ברוטו
(0.6$ נטו*)

 סכום
שהושקע

 סכום
שהושקע

 סכום
שהושקע

 סכום
שהושקע

 החזר
 השקעה
מצטבר

 החזר
 השקעה
מצטבר

 החזר
 השקעה
מצטבר

 החזר
 השקעה
מצטבר

$2.5M

$7.2M

$4.9M

$2.7M

$5.0M
$4.7M

$4.1M

$6.1M

המודל העסקי: השקעה בשיווק מניבה התקשרויות חוזרות ונשנות

$6.2M
עד ליום 

31.12.2021

$4.1M
עד ליום 

31.12.2021

$4.6M
עד ליום 

31.12.2021

$2.8M
עד ליום 

31.12.2021

H1 2022

לאחר 3 חודשים
 x0.8

1$ שהושקע במהלך החציון 
הראשון של 2022 החזיר עד 

ליום 30 בספטמבר 2022
0.8$ ברוטו

(0.6$ נטו*)

 סכום
שהושקע

 החזר
 השקעה
מצטבר

$4.2M

$3.4M

לאחר 27 חודשים
 x2.9

1$ שהושקע במהלך החציון 
הראשון של 2020 החזיר עד 

ליום 30 בספטמבר 2022
2.9$ ברוטו 
(2.0$ נטו*)

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



התקשרויות (Collections) בחלוקה לשנים בהן משתמשים הפכו 
(**iOS מנויי) פעילים לראשונה

*   משתמשים חוזרים הינם משתמשים שהפכו פעילים לראשונה בשנים קודמות.
** מנויי iOS מהווים שיעור של כ-90% מהמנויים באפליקציות החברה.

 $686K

$445K

 $213K

$180K

$203K

$1,028K

2015-17

2018

2019

2020

2021

2022
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כ-63% 
מההתקשרויות 

ברבעון השלישי 
לשנת 2022, הגיעו 

ממשתמשים חוזרים*

משתמשים חוזרים - מרכיב משמעותי מסך ההתקשרויות

$2,755K
 iOS-התקשרויות מ

ברבעון השלישי
לשנת 2022

שנה ראשונה

שנה שניה

שנה שלישית ומעלה

גיל המנוי:

כ-462,000
מנויים משלמים 

39%
 מנויים בשנה

הראשונה

36%
 מנויים בשנה

השלישית ומעלה

25%
 מנויים בשנה

השניה
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 Ancestry שיתוף הפעולה עם חברת

Ancestry היא מובילה עולמית בתחום הגנאלוגיה, בעלת 
מוניטין בינלאומי, עם הכנסות של מעל מיליארד דולר 

.*Blackstone ובשליטת קרן ההשקעות

*   למיטב ידיעת החברה, ועל בסיס פרסומים שונים בקישור זה.
** לפרטים נוספים: ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 30 בינואר 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-011451, מיום 8 
     במאי 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-044922 ומיום 28 בספטמבר 2022, מס' אסמכתא: 2022-01-098292. כמו כן,

     ראה סעיף 1(ה) לפרק א' לדוח לחציון הראשון של שנת 2022.

מתחילת שנת 2022 עד כה, שולמו לחברה $958k עבור  ✓
רשיונות שימוש וכן עבור שימוש בפועל על ידי משתמשי 

.Ancestry הקצה של

תשלומים מ-Ancestry עבור שימוש בפועל של  ✓
משתמשי הקצה שלה בטכנולוגיות של פוטומיין:

$178K עבור Q2 2022 (אשר כבר שולמו). ○

$204K עבור Q3 2022 (אשר טרם שולמו). ○

במהלך הרבעון השלישי של שנת 2022, חתמה החברה על  ✓
הסכם שלישי להטמעת טכנולוגיות נוספות באפליקציות 

 .Ancestry המובייל ושרתי הענן של

https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-completes-acquisition-of-ancestry-leading-online-family-history-business-for-4-7-billion/#:~:text=New%20York%2C%20December%204%2C%202020,enterprise%20value%20of%20%244.7%20billion
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$210K

$75K

+180%

Amazon-צמיחה במכירות החברה ב

Q3 2022Q3 2021

* בשלב זה היקף המכירות השנתי מפעילות החברה במסגרת החנות המקוונת ב-Amazon אינו מהותי לחברה.

.$641k-לכ Amazon-מתחילת שנת 2022 עד כה, הסתכמו המכירות ב

במהלך הרבעון השלישי לשנת 2022 המכירות ב-Amazon עלו בכ-180% 
על המכירות ברבעון המקביל אשתקד. 




