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This document includes certain statements and estimations that are intended to be,
and are hereby identified as “forward-looking statements” (as such term is defined in
the Securities Law, 1968). We have based these forward-looking statements on our
current expectations and projections about future events. Forward-looking statements
can be identified by the use of forward-looking terminology such as “may,” “will,”
“expect,” “anticipate,” “estimate,” “continue,” “believe” or other similar expressions, but
are not the only way these statements are identified. These statements discuss future
expectations, plans and events, contain projections of results of operations or of
financial condition or state other “forward-looking” information. When a forward-looking
statement includes an underlying assumption, we caution that, while we believe the
assumption to be reasonable and make it in good faith, assumed facts almost always
vary from actual results, and the difference between a forward-looking statement and
actual results can be material. Actual results could differ materially from those
anticipated in these statements as a result of various factors. All of our forward-looking
statements are qualified by and should be read in conjunction with those disclosures.
Except as may be required by applicable law, we undertake no obligation to publicly
update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new
information, future events or otherwise. In light of these risks, uncertainties, and
assumptions, the estimations and/or forward-looking events discussed in this
document might not occur.
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