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הבהרה משפטית

אתשהיאצורהבשוםלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת.החברהשלערךניירותלרכישתהזמנהאו/והצעהמהווהאינהזומצגת

עריכתבמועדהחברהבידיהקיימיםוהמידעהנתוניםעל,כאמורמתבססותוהערכותהתחזיות.לציבורהחברהידיעלשפורסמוכפי,החברהבדיווחיבעיוןהצורך

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכותאו/והתחזיותאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברה,המצגת

במצגתהנכלליםוהנתוניםהמידעאתלקרואויש,לציבורהחברהבדיווחינכללושבובאופןשונההצגתםשאופןאובלבדחלקייםונתוניםמידעכוללתזומצגת

.סקוריםאומבוקריםאינםזובמצגתהנתוניםכי,יצויןכן.והעיתייםהמיידים,לציבורבדיווחיההחברהשמסרהוהנתוניםהמידעעםביחד

.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת

של,דרךבכלהמובאאחרמידעוכלסקירות,גרפים,איוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרביןכוללכאמורמידע

והואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים,החברה

עריכתבמועדהחברהלהנהלתהידוע,כללימידעניתוחעל,השארבין,המתבססת,החברההנהלתשלהסובייקטיביתוהערכתהראותהנקודתעלרקמבוסס

התחייבותבהםניתנהלאאשר,וסקריםמחקרים,ציבורייםפרסומים,מקצועייםפרסומים,שונותורשויותגופיםשפרסמוסטטיסטייםנתוניםזהובכלל,זומצגת

התממשות-אילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע.עצמאיבאופןהחברהידיעלנבחנהלאונכונותובהםהכלולהמידעשללשלמותואולנכונותו

פניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.החברהבשליטתמצויאינואףולעיתיםמראשלהערכהניתןבלתי,וודאיבלתיהינוכאמורומידע,משמעותיים

עלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,מושפעתלהיותעשויהעתיד

והישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהרים,זומצגתקוראי,לפיכך.החברהבשליטתמצוייםאינםובאופייםמראשלהערכהניתניםבלתיהינםאשר,החברהפעילות

פניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיבאופןלרבות,שוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועל

מנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה,המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתיד

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפו
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שנה בתחום  20-פועלת למעלה מ

והינה מרשתות  , הסופרמרקטים

הדיסקאונט המובילות בישראל  

סניפים בפריסה ארצית   51

עובדים2,100-וכ

לחברה שני מועדוני לקוחות המונים  

אלף חברים200-כ

חלוצה ומהמובילות של הייבוא המקביל

1-9/2019לתקופה הרווח התפעולי 

* ₪ מיליון 40-הסתכם בכ

החודשים הראשונים  9-הכנסות החברה ל

₪ מיליארד 1.3-בכהסתכמו 2019לשנת 

אגרות החוב של החברה מדורגות  

A2על ידי מידרוג

,  החברה נסחרת בבורסה של תל אביב

₪  מיליון 658-לפי שווי שוק של כ

(17.11.2019נכון ליום )

כרטיס ביקור
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:  מ"עסקת רכישה סניפי יינות ביתן בע

מ לרכישת הפעילות העסקית של חמישה סופרמרקטים  "מ ומגה קמעונאות בע"חתמה החברה הסכמים עם יינות ביתן בע2019באוקטובר 30ביום : כללי➢

.  ר נטו"מ8,500-כולל של כ( מכירה)בשטח מסחר , מבשרת ציון ונתיבות, טירת הכרמל, רחובות, הממוקמים ביבנה

.המוכרתבהתאם למידע שנמסר לחברה מאת , ח"מיליון ש200-כנאמד המכירות השנתי של חמשת הסניפים היקף : הכנסות➢

את היקף הפעילות הכללי של החברה ובהתאם לכך את רווחיות  20-%15%-בכהמכירות בסניפים החדשים צפוי להגדיל היקף , להערכת החברה: תחזית הכנסות➢

.החברה

.בפועלעל פי ספירתו , מ וכן בתוספת רכישת המלאי שימצא בסניפים במועד השלמת העסקה"ח בתוספת מע"מיליון ש63: תמורה➢

.בהסכםכפוף להתקיימות תנאים מתלים כמפורט 2019בדצמבר 2השלמת העסקה נקבע ליום מועד : לוחות זמנים➢

:תיחה וסגירת סניפיםפ

כפר יונה ובאר  , צמח, מודיעיןביישובים הסניפים שנרכשו מיינות ביתן ומגה בעיר 5חתומה על הסכמים לפתיחת ארבעה סניפים נוספים מלבד החברה : פתיחה➢

.2020כפר יונה ובאר יעקב יפתחו ללקוחות במהלך שנת , והסניפים בצמח2019החברה מעריכה שהסניף במודיעין יפתח במהלך שנת . יעקב

.סניף אחד העם בתל אביב: סגירה➢

אירועים מרכזיים בתקופת  
(30.09.2019)הדוח 
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897
979

1,397

1,600 1,667

426 446

2014 2015 2016 2017 2018 Q3 2018 Q3 2019

(₪אלפי )הכנסות 

נתונים פיננסיים
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28.3
25.4

36.6
41.9

48.4

12.7 14.1

2014 2015 2016 2017 2018 Q3 2018 Q3 2019

(₪מיליוני )רווח תפעולי 

נתונים פיננסיים
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35.4
34.2

32.2 31.8 32.3

8.2 8.3

2014 2015 2016 2017 2018  Q3 2018  Q3 2019

(₪אלפי )ר "מכירות למ

נתונים פיננסיים
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תוצאות כספיות
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*מ "מעתוספת למכירות לפני 

Q318/Q3201820172016/₪19 מיליוני 

446.7426.11,667.71,600.31,397.7הכנסות

112.4106.2414.8385.3335.2רווח גולמי

%25.2%24.9%24.9%24.1%24.0%

IFRS 1614.112.748.441.936.6בנטרול השפעות -רווח תפעולי 

%3.2%3.0%2.9%2.6%2.6%

----IFRS 1616.5כולל השפעות -רווח תפעולי 

%3.7%----

IFRS 1611.59.633.232.228.3בנטרול השפעות -נקי רווח 

%2.6%2.3%2.0%2.0%2.0%

----IFRS 169.3השפעות כולל-רווח נקי 

%2.1%----

תמצית נתונים 
פיננסיים

ה"דוחות רוו
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21

₪30.09.2019אלפי 

461,231נכסים שוטפים

820,394נכסים לא שוטפים

1,281,625כ נכסים"סה

391,814התחייבויות שוטפות

624,701התחייבויות לא שוטפות

265,110כ הון"סה

1,281,625והוןכ התחייבויות"סה

תמצית נתונים 
פיננסיים

*מאזן

151 157

197
209

253
265

2014 2015 2016 2017 2018 Q3 2019

(₪' מ)התפתחות הון עצמי 
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סיכום
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רשת הדיסקאונט מהמובילות בישראל

נמצאת במגמת צמיחה מתמדת

המהווה מנוע צמיחהOnlineפעילות 

מטה ההנהלה רזה ויעיל

מועדון לקוחות משמעותי



תודה רבה
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