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 פנטזילוטו  -השקת משחק חדש  הנדון:

 דרך, ללקוחותיה החברה מתכבדת להודיע בזאת על השקת משחק פנטזי חדש אשר באמצעותו תציע החברה

( Skill - בוססים על יכולתממשחקי פנטזי מבוססי מזל )להבדיל ממשחקים ה ,שפותחה על ידה הפלטפורמה

  ."(פנטזי-משחק הלוטו)להלן: " Fixed-Oddsהכוללים סיכוי זכייה קבוע 

ספורט מבוססי  יפנטזי מפשט את תחום הפנטזי ספורט ומותאם לקהל המבקש להשתתף במשחק-משחק הלוטו

יידרשו המשתתפים לבחור באמצעות טופס פשוט את השחקנים  כאמור, פנטזי-מזל. במסגרת משחק הלוטו

 שלדעתם יציגו את הביצועים הטובים ביותר במחזור משחקים נתון.

 10-ל 4לבחור בין  נדרש ואהוסדרה של שחקנים בכל יום נתון גים למשתמש במסגרת המשחק האמור, מוצ

משתתף או המשתתפים ה טופס משחק כאשר בכל שורת בחירה ניתנות לו שתי אפשרויות בלבד.כל שחקנים ב

 את כל השחקנים שבאותו במשחק נכונה ושבחר או הינם אלו , הינואו זוכים במשחק הלוטו פנטזי זוכהאשר 

      צברו את מספר נקודות הפנטזי הגבוה יותר. משחקים מחזור

 פנטזי:-להלן המחשה של משחק הלוטו

 



 

אשר נחשבים כמשחקים המבוססים  ,בשונה מהמשחקים אשר פותחו ושווקו על ידי החברה עד למועד דוח זה

החדש לחברות הימורי ספורט שונות הפועלות בעולם, ובעיקר הלוטו פנטזי , יאפשר משחק (Skillsעל יכולת )

הרשיון הנפוץ ביותר בתחום למיטב ידיעת החברה ]שהינו  Fixed-oddsבעלות רישיון הימורים מסוג הבאירופה, 

ההימורים אשר באמצעותו מפעילות החברות האמורות משחקים המאפשרים למשתמשים לשחק כנגד חברות 

"([, לפעול בתחום משחקי Fixed-odds-רשיון הולא נגד שחקנים אחרים )להלן: " ההימורים עצמן )הבית(

אין בכוונת החברה נכון למועד הדוח,   הפנטזי ספורט היומיים ולהציע את המשחקים האמורים למשתמשיהם.

אשר להם רישיון כאמור  עסקיים רק ללקוחות על ידה בעצמה והמשחק ישווק יפנטז-את משחק הלוטו פעיללה

 או שהאחריות להשגתו מוטלת עליהם מבלי שלחברה תהיה אחריות כלשהי בנידון.

החדש כאמור יאפשר למרבית חברות ההימורים הפועלות באירופה בעלות  משחק הלוטו פנטזיהחברה  הערכתל

בקבלת היתרים  המקריםבמרבית  , לפעול בתחום הפנטזי ספורט בצורה מהירה, ללא צורךFixed-odds-ה רשיון

 /או רשיונות נוספים ולייצר להן מנוע צמיחה חדש בהתבסס על קהל לקוחותיהן הקיים בתחום הימורי הספורט.ו

מחזורי ההכנסות הנובעים משוק הימורי הספורט בעולם העלו כי פלח מחקרים אשר נערכו בנושא יצוין כי 

 .1טריליון דולר ארה"ב 3 -ל 1הימורים זה הנו בעל מחזור הכנסות שנתי הנע בין 

לפעול ולהציע את  Fixed-odds -הערכות ואומדנים של החברה בדבר אפשרות חברות הימורים בעלות רשיון ה

החדש באופן מהיר ותחת הרישיון המצוי בידם הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו  הלוטו פנטזי משחק

על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. , המבוסס 1968-של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

הערכות וכוונות אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על 

ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על הערכות והאומדנים האמורים, ניתן לציין, שינויים 

ויים בתחרות בו, שינוי ו/או החמרה במדיניות הרגולטוריות הרלבנטיות למשחקי מזל בתנאי השוק ו/או שינ

לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח השנתי של  30ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

 .2015החברה לשנת 
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