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החברה מתכבדת להציג אומדנים להכנסות של החברה (במאוחד) לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
("התוצאות הכספיות").
 .1הכנסות החברה לרבעון הרביעי של שנת  2021צפויות לעמוד על כ 13-מיליון  ,₪גידול של כ 35% -מהכנסות החברה
בתקופה המקבילה אשתקד.
 .2הכנסות החברה לשנת  ,2021שהינה שנת הפעילות המלאה השנייה בלבד של החברה ,צפויות לעמוד על כ 41-מיליון
 ,₪גידול של כ 23% -מהכנסות החברה בתקופה המקבילה אשתקד.
 .3בשנים  2020ו ,2021 -אשר הינן שנות הפעילות הראשונות של החברה בתחום פעילותה ,החברה צפויה לרשום
הכנסות בסך מצטבר של כ 74 -מיליון .₪
 .4במהלך שנת  2021החלה החברה לגדל באופן עצמאי בחוות עמית מוצרים חדשים המשווקים ע"י החברה .מרבית
המכירות של רבעון  4הינם מוצרי החברה אשר גודלו בחוות עמית ובחוות נוספות איתם החברה התקשרה ונמכרו
תחת המותג יוניבו.

בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה הכוללת ,בין היתר ,גידול עצמאי בחוות עמית למוצרים עתידיים חדשים,
הגברת נגישות ללקוח קצה ,מכירות למבוטחי קופות החולים כללית ומכבי באופן ישיר ,התקשרות עתידית בהסכמים
לייבוא נוסף מחברת טילריי וספקים נוספים ,החברה צופה המשכיות לגידול בהכנסותיה בשנים  2022ו.2023 -
מובהר ,כי הנתונים שלעיל ביחס לתוצאות הכספיות והצפי להמשכיות בגידול בהכנסות החברה בעתיד הינם בגדר
אומדנים בלבד ,המבוססים על נתונים כספיים בלתי סופיים ,כאשר מכלול הנתונים המשמשים בהכנת הדוחות
הכספיים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2021 ,טרם נבדקו סופית וטרם הסתיימה הביקורת עליהם על ידי רואי
החשבון המבקרים של החברה ,וכן ועל התקשרויות קיימות של החברה .על כן ,ייתכן כי יחולו שינויים בנתוני
התוצאות הכספיות כמו גם שינויים בצמיחה של החברה ,וכי התוצאות הסופיות תהיינה שונות מהאומדנים
האמורים לעיל .לכן ,האמור בדיווח זה ביחס לתוצאות הכספיות ולגידול העתידי בהכנסות החברה הינו מידע צופה
 1יודגש ,כי האומדנים האמורים בדיווח זה אינם סקורים ואינם מבוקרים והם מבוססים על הערכות הנהלת החברה בלבד ,וכי
לא ניתן לקבוע בשלב זה מה יהיו התוצאות הכספיות של החברה בפועל מאחר וטרם בוצעה ביקורת של ספרי החברה על ידי רואי
החשבון המבקרים וכי הדוחות הכספיים של החברה טרם נערכו.

פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-אשר מבוסס ,בין היתר ,על הערכות ואומדנים של החברה נכון
למועד דיווח זה ,ועל כן ייתכן ויחולו בו שינויים (לרבות שינויים מהותיים) בין היתר כתוצאה מהשלמת איסוף
הנתונים ,בדיקתם וביקורת שלהם ע"י רואי החשבון המבקרים של החברה ,וכן כתוצאה משינויים בשוק בו פועלת
החברה.
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