
                                                                          

כך שהרשת    סניף חדש בלב העיר רמת גן  פתחה ויקטורי

 : סניפים 50מפעילה כיום 

ומשרת את המונה עשרות אלפי בתי אב   צרכניםהסניף פונה לקהל 

 לקוחות הרשת באופן מיידי ולקראת חג הפסח

סניפים היא אבן דרך חשובה עבור החברה, אבל היא ממש    50רשת המונה אייל רביד: "

 המילה האחרונה ובקרוב נפתח סניף נוסף בחדרה" לא 

 

 

הפועלת בשיווק קמעונאי בתחום המזון   ,ויקטורי רשת סופרמרקטים )ת"א: וקטר(  –  2019  במרץ  26,  יבנה

 -של הרשת. הסניף בשטח של כ 50-ברמת גן, הסניף ההודיעה על פתיחת סניף נוסף  ,בשיטת הדיסקאונט

 הסניף, שעתיד לשרת עשרות אלפי בתי אב באזורברחוב הרצל ברמת גן. וממוקם  שטח מכירה מ"ר 900

החל בפעולתו באופן מיידי וישרת את לקוחות החברה אף לפני חג הפסח. בתקופה הקרובה צפויה החברה 

 לפתוח סניף חדש נוסף בעיר חדרה.

אנחנו ממשיכים בהרחבת הרשת  – 2018בהמשך לתוצאות שיא בשנת " :ויקטורי"ל מנכ, רביד אייל

, נמצא במיקום שטח מכירה מ"ר 900-החדש ברמת גן, בשטח של כ הסניףוהנוכחות שלנו בלב הערים. 

עשרות אלפי בתי אב במרכז העיר. בכוונתנו להציע בסניף מחירים תחרותיים מצוין בלב העיר וצפוי לשרת  

דקות מהסניף. אנחנו משוכנעים כי  5-10ור ציבור לקוחות רחב מאוד במרחק של שיהוו בשורה צרכנית עב

סניפים היא אבן דרך חשובה עבור  50תהיה תרומה חשובה למכירות שלנו. רשת המונה  ברמת גןלסניף 

 החברה, אבל היא ממש לא המילה האחרונה ובקרוב נפתח סניף נוסף בחדרה".

מיליארד שקל,   1.7-הסתכמו בכ  השנתיותהמכירות  .  2018יא בשנת  לאחרונה דיווחה החברה על תוצאות ש

הפדיון למ"ר ואלפי ש"ח למ"ר  32.3ועמד על  2018, הפדיון למ"ר מכירה נטו עלה בשנת 4.2%עליה של 

 אלפי ש"ח למ"ר 32.3ועמד על  2018מכירה נטו בחנויות זהות עלה בשנת 

שיעור הרווח הגולמי בשנת כש, 7.7%מיליון שקל, עליה של  414.8-הסתכם בכ 2018הרווח הגולמי בשנת 

 48.4-הסתכם לכ 2018הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות )הכנסות( אחרות בשנת . 24.9%-עלה לכ 2018

 2018בשנת  הרווח לתקופה. 15.7% , עלייה2018מהכנסות החברה בשנת  2.9%-מיליון שקל המהווה כ

 .3.2%מיליון שקל, עליה של  33.3-הסתכם לכ

מיליון שקל ועם פרסום הדוחות הכריזה על דיבידנד  25חילקה החברה דיבידנד בהיקף של  2018בשנת 

 מיליון שקל.  29.4דיווחה החברה על תזרים חיובי מפעילות שוטפת של    2018בשנת    מיליון שקל.  5נוסף של  

מיליון   77.2-הסתכמה בכ  2018בדצמבר    31נים ונכסים פיננסיים לזמן קצר ליום  יתרת מזומנים ושווי מזומ

 שקל. הנזילות הגבוהה מאפשרת לחברה להמשיך להתפתח, לנצל הזדמנויות ולהרחיב את פעילותה.

 



                                                                          

 ויקטורי אודות

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

  50מפעילה היום  ויקטורי מחירים זולים לצרכן הפרטי. –באמצעות חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאונט 

. ארצית בפריסה ראלפי מ" 54.5- המשתרעים על שטחי מכירה של כ ,סופרמרקטים )לא כולל הסניף האינטרנטי(

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

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

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

משרדי ההנהלה שלה נמצאים ביבנה.  ו ,עובדים 2,500-מעל ל היום  מעסיקה ויקטורי החברה.
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