
                                                                          

 מעמיקה את הנוכחות בתל אביב:  ויקטורי

סניף שביעי בעיר יפתח ברחוב הארבעה, בסמוך למתחם שרונה 

 ולמגדלי השוק הסיטונאי 

 על שנת שיא  2017החברה צפויה לדווח בדוחות הכספיים לשנת 

 

הסניפים  6-ויצטרף להסניף ברחוב הארבעה יפתח בחודשים הקרובים " :ויקטורי"ל מנכ, רביד אייל

מ"ר, ממוקם באזור מרכזי וצפוי לשרת עשרות אלפי בתי אב  500 -שלנו בתל אביב. הסניף, בגודל של כ

שיהוו בשורה צרכנית עבור ציבור לקוחות רחב  במרכז העיר. בכוונתנו להציע בסניף מחירים תחרותיים

עים כי לסניף תהיה תרומה חשובה דקות מהסניף. אנחנו משוכנ 5-10מאוד המתגורר ועובד במרחק של 

 למכירות הרשת בעיר תל אביב בפרט ולכל הרשת בכלל.

 

הפועלת בשיווק קמעונאי בתחום המזון   ,ויקטורי רשת סופרמרקטים )ת"א: וקטר(  –  2018  במרץ  18,  יבנה

אביב. הודיעה על פתיחת סניף נוסף שיפתח תוך מספר חודשים ברחוב הארבעה בתל    ,בשיטת הדיסקאונט

מ"ר וממוקם בסמוך למגדלי המגורים של מתחם  500 -סניפי הרשת והוא בגודל של כ 46-הסניף מצטרף ל

שרונה ומתחם מגדלי השוק הסיטונאי. הסניף, שעתיד לשרת עשרות אלפי בתי אב באזור, הוא הסניף 

סניפים  3למה, סניפים בדרום העיר ברחובות לוינסקי ודרך ש 2השביעי של ויקטורי בתל אביב. לרשת 

אוניברסיטת תל אביב ברחוב ג'ורג סמוך לבמרכז העיר ברחובות אחד העם, לינקולן ודיזינגוף וסניף נוסף ב

 וייז. 

הציגה ויקטורי המשך צמיחה מהירה בכל הפרמטרים התפעוליים.   2017בשלושת הרבעונים הראשונים של  

ליון שקל, עם עליה בפדיון בחנויות זהות של מי  406לסך של    11%  -מכירות החברה ברבעון השלישי צמחו ב

 10.6-הרווח התפעולי עלה ברבעון עלה ל, מיליון שקל 97.3-. הרווח הגולמי ברבעון השלישי של עלה ל1%

 2017מיליון שקל. החברה הציגה בשלושת הרבעונים הראשונים של  7.8 -מיליון שקל והרווח הנקי עלה ל

קופת  2017של מיליון שקל ולחברה בסוף הרבעון השלישי  56.3תזרים מזומנים שוטף חיובי חזק בסך 

 17.5חילקה החברה דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך    2017מיליון שקל. מתחילת    88.8מזומנים בסך  

 מיליון שקל.

 על שנת שיא. 2017החברה צפויה לדווח בדוחות הכספיים לשנת 

 

 

 ויקטורי אודות

רשת סופרמרקטים בע"מ פועלת כקבוצה בתחום השיווק הקמעונאי והסיטונאי בתחום המזון בישראל,   ויקטורי

  46מפעילה היום  ויקטורי מחירים זולים לצרכן הפרטי. –באמצעות חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאונט 

 סניפי.  ארצית  בפריסה  מ"ראלפי    50-המשתרעים על שטחי מכירה של כ  ,סופרמרקטים )לא כולל הסניף האינטרנטי(

  . פריטים  1,000מעל ל  כיום  המונה',  המותג'לחברה מותג פרטי בשם    כןו  מציעים מגוון רחב של מוצרים,  סופרמרקטה



                                                                          

 ומר החברה"ל כמנכ המכהן, רביד אייל מר, כספים"ל כסמנכ המכהן, רביד חיים מר הם בחברה השליטה בעלי

 רו"ח ועו"ד, מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה.  - ברנשטיין  צביקה.  עסקי פיתוח"ל נככסמ המכהן, רביד אברהם

 http://www.abavictory.comמשרדי ההנהלה שלה נמצאים ביבנה.  ו  ,עובדים  2,500-מעל להיום    מעסיקה  ויקטורי

http://www.abavictory.com/

