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הבהרה משפטית
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שוניםפרויקטיםהתקדמותבדבר,נוסףמידעהחברהכללהזובמצגת,כןכמו.ככללהחברהומשקיעיזומצגתלקוראיאפשריתמבטונקודתכלליתכאינדיקציהכאמור

.החברהלדיווחיביחסויזואליתשונהבאופןהמוצגבאופן,בגינםשוניםותהליכיםהחברהשל

וכןהקבוצהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,יושפעו,התממשותואיאו,שנצפהמכפישונהבאופןאוחלקואוכולועתידפניצופההמידעשלהתממשותו

ולפיכךיתממשווציפיותיהתוכניותיה,הערכותיהכיודאותאיןלחברה.פעילותהבתחומיהקבוצהעלהמשפעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויות

.זהממידעהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיתשונותלהיותעשויותהפעילותתוצאות

ניתןועסקיההחברהעםבקשרומקיףמלאמידע.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת

עלמתבססותערךניירותרשותשלהאינטרנטבאתרהחברהידיעלwww.magna.isa.gov.ilוההערכותהתחזיותכןכמוהמפורסמיםוהמידייםהתקופתייםבדוחותלמצוא

או/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורההערכותאו/והתחזיותאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברה,זומצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתונים

גרפיאו/ומרכזבאופןמוצגכיאם,החברהשלמדיווחיהנגזראו/ולקוחזובמצגתהמוצגהמידעמןניכרחלקכימובהר,כןכמו.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבות

.משליםמידעמקוראלא,החברהבדיווחילעיוןתחליףמהווהאינהזומצגת,ולפיכך,תמציתיאו/ו

.אין במצגת כדי להוות הזמנה או הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה



.האחרונותבשנים"מהפך"שעברהחברה

אסטרטגיהעםיציבהלחברה,מפסידהמחברה

חזקניהוליוצוותמוכחת

המייצרות לחברה  , יכולות טכנולוגיות מוכחות

בידול ברור מול מתחרות

מיקוד עסקי בשוק התקשורת הצומח  

באפריקה שמדרום הסהרה

סלולרחברותעםטווחוארוכיאסטרטגייםהסכמים

מובילותאינטרנטוספקיות

וצבאיים חזקיםבטחונייםלקוחות 

ונהנית Iridium/Inmarsatהחברה הינה מפיץ מורשה של 

מקדימות במתן שירותים מתקדמים

קבוצה שעברה מהפך ייחודי ומפגינה יציבות



.מבנה הוצאות נמוך ומבוקר היטב

.שיפור עקבי ברמות המינוף של החברה

שווהשכמעטבהיקף,וויוקבתאגידמשמעותיתאחזקה

.החברהשלהחובהיקףלכל

ככל,וויוקמכירת.זואחזקהלמימושפועלתהחברה

.החברהשלמצבהאתמשמעותיתתשפרותצלח

.יכולת התפתחות לטריטוריות חדשות

נקודות מיקוד עיקריות



שנים  5רווחית מזה חברה ; מיליון דולרQ1 2020 -13.9-מחזור פעילות ב

מיליון דולר70.2בהיקף של Q1 2020-הזמנות נכון לצבר 

דולרמיליון10.8-כשלהכנסותמסך59%-כ,בקונגומרכזייעדשוק
.אפריקהביבשת

שלהכנסות-Vodacom-וOrangeעםהאסטרטגייםההסכמיםחודשו
דולריםמיליוניעשרות

התקבל,וויוקהאפריקאיהתקשורתבקונסורציום6%-כשלאחזקה
דולריםבמיליוניהמניותלבעליוהחזרהשניםבמהלךניכרדיבידנד

גלובאליותלחברותO3Bשירותיבאספקתאחוזיםמאותשלגידול
מכורהקיבולת)יגה'ג5.5-לכר'וניגאד'בצאינטרנטולספקיותבקונגו
.(20מרץלחודשר'וניגאד'צ,בקונגו

רשתותשלחכםלניהולSD-WANבפלטפורמתבשימוששוקיתרון
היברידיותתקשורת

קבוצת סאטקום  
תמונת מצב



ל"מנכ

רוזנהקאסף 
ל כספים"סמנכ

אורית גל

הנהלת  החברה  



https://maya.tase.co.il/reports/details/1168282

תחומי פעילות

שירותי רשתות תקשורת ומערכות תקשורת•

ההכנסותמסך 88%•

מפיצים וארגונים  , חברות סלולר, ספקי אינטרנט: לקוחות•

32%: 2020רווחיות ישירה ברבעון ראשון לשנת •

מיליון דולר12.2: 2020הכנסות ברבעון הראשון של •

M2M, שירותי טלפוניה, תקשורת נתונים ניידים, שירותי קישוריות לאינטרנט•

מסך ההכנסות12%•

OEM, ממשלות, גופים ביטחוניים, כוחות ביטחון: לקוחות•

26%: 2020רווחיות ישירה ברבעון הראשון לשנת •

מיליון דולר1.66: 2020הכנסות ברבעון ראשון של •

תחום תקשורת נתונים לאינטרנט 

HLS & Defenseתחום 



יתרונותיה התחרותיים של החברה

,העסקייםלצרכיהםמלאהמעטפתללקוחמעניקיםאשרומבדליםמיוחדיםשירותיםלפתחהחברהשליכולתה

.הטכנולוגיתהשירותלאספקתמעברוזאתמנוהליםפתרונות,ייחודייםטכנולוגייםפתרונות

.ייחודייםופתרונותתמיכה,מוסףערךשירותישלרחבמגווןגםאך,תשתיתללקוחותיהמציעההחברה

לחברהייחודיותטכנולוגיותפיתוחוכן,ללקוחותהשירותיםסליהרחבתבאמצעות,תחרותיבידולליצירתפועלתהחברה

.ב"וכיושוניםלקוחותמוללהתקשרויותהצעותיהבאטרקטיביותיתרוןלהיאפשרולהערכתהאשר

אשר,וישראליםמקומייםגורמיםהמשלביםייעודייםצוותיםבאמצעות,ביבשתהנוכחותהרחבתפועלתהחברה

,ללקוחותגבוההנגישותלהםהמאפשרותידערמותפיתחווכן,גבוההוטכנולוגיתעסקיתמומחיותברמתמאופיינים

."שטח"והתנהלותהלקוחותצרכישלגבוהההבנה



יתרונותיה התחרותיים של החברה

תשואותמרווחיעללשמירהפועלתהחברה

באמצעות,לקוחותמולבהתקשרויותאיכותיים

יצירת,הקיבולתספקימולההתקשרויותטיוב

חיסכוןמאפשריםאשרטכנולוגייםפתרונות

איכותיומתןמשאוניהולהחברהלטובתבעלויות

.בהתקשרויותטובותתוצאותלחברההמאפשר

שלמקסימאליניצולעלמקפידההחברה

עםמכבידיםמחוזיםוהימנעותהפנויההקיבולת

ניטורלחברהמאפשרהדבר.וסיביםלווייןספקי

ושמירהלקוחותמולהחברהחוזישליעילוניהול

לניהולבמקביל,איכותייםתשואותמרווחיעל

.הקיבולתמחיריעלספקיםעםומתןמשא



שירותים ייחודיים המסופקים על ידי החברה ללקוחותיה

לווייןטכנולוגייתבאמצעותתקשורתשירותיאספקת

O3b":מתקדמת Networks Ltd.".לכינויזכהזהשירות

"Fiber in the sky",שהואבתוצאהמאודדומהשהואמכיוון

העיקרייםהיתרונותבין.מספקשהסיבלזהללקוחותמספק

מאודפסרוחבי,לווייןבטכנולוגייתנמוךשיהוי:זהשירותשל

.ב"וכיוהסלולרחברותשלהצורךעלעוניםאשרגדולים

SDWAN-השירות MAX-תשתיותניצוללצרכיהמשמש

שירותרמתאספקתתוךמקסימליתלרמההתקשורת

,מתגים,נתבים)חומרהבהוצאותחסכון,איכותית

FIREWALLS),בהוצאותחסכון,פסברוחביחסכוןITוהוצאות

SDWAN-השירותבאמצעות.משמעותיותתשתיותעל

MAXבאופןהתקשורתתשתיותאתללקוחמנהלתהחברה

.בהוצאותבולטחיסכוןמאפשרתובכךומבדלייחודי

Turn"בפרויקטימתמחההחברה Key",

ושירותיםתשתיותעבור,היתרבין

עלבשוטףומנוהליםהמוטמעיםנלווים

.בלבדהחברהידי

,נלוויםושירותיםמוסףערךשירותי

,וירטואלייםשרתים,ענןשירותיכגון

,סיביםתשתיתאספקתשירותי

.ב"וכיומידעאבטחת



מיקוד עסקי

:מיקוד עסקי באפריקה שמדרום לסהרה

שוק ענק של יותר  

ממיליארד אזרחים  

תשתית לוויינית הינה הכרחית ולא  

נתפשת כגיבוי או תשתית משלימה  

צמיחה עקבית של עשרות אחוזים  

בביקוש לסלולר ואינטרנט

זמינות גבוהה של מכשירי קצה זולים  

וגידול מתמיד ברוחב הפס 

חשיבות לאומית לצמצום הפער  

הדיגיטלי באפריקה ואל מול המערב

צפי לפריסת רשתות מתקדמות ושימוש  

 HLSווידיאו בתנועה ביישומי IoT-גובר ב



Source: https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-democratic-republic-of-the-congo-january-2019-v01

שיעורי חדירה בשוק האפריקאי

משתמשי רשתות 

חברתיות במובייל

משתמשי רשתות 

חברתיות פעילים

משתמשים  

באינטרנט

משתמשים ייחודיים  

במוביל

כ "סה

אוכלוסיה

3.256B3.484B4.388B5.112B7.676B

42%45%57%67%56%

Penetration: Penetration: Penetration: Penetration: Penetration:

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-democratic-republic-of-the-congo-january-2019-v01
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באפריקה4רשתות סלולר דור 
לרוחבי פס  בביקושיםפריסה נרחבת של רשתות באפריקה יוצרות עלייה מתמדת 

https://www2.telegeography.com/
https://www2.telegeography.com/


פתרון מועדף על ידי 

חברות הסלולר  

שימוש ראשון 

SD-WANבפלטפורמת 

על  O3Bשירותי 

MEOבסיס לווייני 

סאטקום מערכות מבססת מובילות באפריקה  
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:המאפשרתO3Bהחברה מפעילה רשת לוויינים ייחודית של 

שיהוי  , איכות של סיב אופטי

מינימאלי וזמינות מלאה

קיבולת בנפחים הולכים  

יגה 'ג4כיום , וגדלים

עלויות מופחתות  

עבור חברות הסולר  

ערך מוסף עבור חברות  

ר'וניגאד 'צ, גלובאליות בקונגו

MEOעל בסיס לוויני O3bשירותי 



שמהווה את הדור הבא של  , SD-WANפיתוח ואספקת פיתרון ייחודי וחדשני המספק שירותי ניהול רשת בטכנולוגיית 

. ניהול רשתות

בעלת , טכנולוגיה בצמיחה

פוטנציאל שוק אדיר

בידול מול המתחרים  

כאסטרטגיה לגיוס ולקוחות  

חדשים שימור לקוחות  

קיימים

היחידה להציע פיתרון  

מותאם ללוויינים

SDWAN MAX  כבידול משמעותי מול המתחרים

הראשונה להציע טכנולוגית  

SDWANבאפריקה



מכבל  6%-סאטקום מערכות הינה חלק מקונסורציום חברות תקשורת גלובאליות ואפריקאיות המחזיקה כ

.הפרוס ביבשת אפריקה( EAssy)אופטי משמעותי 

.מיליון דולר4.1-עד היום ובמהלך השנים קיבלה תשלומי דיבידנד והחזר לבעלי מניות בכ

לשלבוויוקעשויהבמסגרתהכוללתהשקעהמעסקתכחלקבוויוקאחזקתהלמימושאפשרותבוחנתהחברה

מצוייםזהלמועדנכון.(החברהאתכולל)הקיימיםהמניותמבעליחלקרכישתתוךחדשמשמעותימשקיע

פורמאליותהצעותלהגישכוונתםעלהודיעואשרבינלאומיותמשקיעיםקבוצות(שלוש)3התהליךבמסגרת

.ההשקעהעסקתתהליךבמסגרת

בדברמלאהוודאותלקבועניתןלא,המובניתומורכבותההשקעהעסקתכלשלומטבעה,זאתעםיחד

,הנוכחייםמ"המותנאיסמךועל,זהלמועדנכון.תושלםהעסקהכיוודאותכלואיןההשקעהעסקתהצלחת

,כןכמו.(החברהחלק)ב"ארהדולרמיליון8.5-9.2-כשלטווחעלתעמודלחברההעסקהבגיןברוטוהתמורה

לועדתחברמינויתוך,בוויוקהניהולימעמדהאתהחברהחיזקההאחרוניםהחודשיםבמהלךכייצוין

.בדירקטוריוןקבועמינוילצד,(ההשקעהבעסקתבמישריןהעוסקת)ההשקעות

בוויוקהשקעה 
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DRCרכישת ראגה ב

כניסת סיבים 
אופטיים לשוק  

האפריקאי

גילת טלקום מכריזה  
על הסיבים האופטיים 

כמנוע צמיחה  
אסטרטגי של החברה

גילת טלקום מכריזה על  
תחום הסלולאר כיעד 
אסטרטגי של החברה

שיתוף פעולה
אסטרטגי עם

B03

עבודה על פי תכנית אסטרטגית סדורה

הנתונים מתייחסים לרווח לפני מס שנתי* 

.  באמצעות מימוש תכנית אסטרטגית סדורה, החברה התמודדה עם אתגרים, לאורך השנים
שמירה על רווחיות במקביל להתקדמות התהליך האסטרטגי–התוצאה 
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צבר הזמנות

שמירה על רמת הכנסות בשוק צומח

הנתונים באלפי דולרים



הנתונים הכספיים במצגת הם בניכוי ההפחתות מרכישת  
הפעילות בקונגו

,קונגושלהדמוקרטיתברפובליקהבמיזםהשותףשלהעיקריותזכויותיולרכישתהסכםעלהחברהחתמה2018יוניבחודש•
הזכויותשלההוגןהשווי.ORANGE-וVODACOMשלההסכמיםלחידושבכפוףדולרמיליון1+דולרמיליון6שללסךבתמורה
מיליון9.2שלבסךפעמיחדרווח2018בשנתהחברהרשמההרכישהמעסקתכתוצאה.דולרמיליון15.6הינו(100%)שנרכשו

.דולר

:להלן הסכומים שהוכרו במועד הרכישה כנכסים•

בעקבותשנרשמוהנכסיםבגיןוהפחתותפחתהוצאות2018ביולי1מיוםהחלהחברהרושמתהחשבונאימהטיפולכתוצאה•
הנתונים,החברהשלהעיסקיתהפעילותאתלהציגבכדי.דולרמיליון1.2כהיהברבעוןשנרשמוההוצאותסך.הרכישה
.(non-gaap)האמורותההפחתותבניכויהכספייםהדוחותנתוני,הנהלהדוחותעלמבוססיםיהיובמצגתהכספיים

כליומהוויםתדירבאופןההוןבשוקמשקיעיםידיעלשוטףשימושנעשהבהם,כלכליתמקובליםמדדיםהנםהמוצגיםהמדדים•
באופןהחברהשלהעסקיתהפעילותאתלנתחמסייעיםהמוצגיםהמדדים.החברהנתונישלברורהכלכליתלמדידהבסיסי
תציגהרשותסגללהנחיותבהתאם.גרידאעסקיותשאינןחשבונאיותהשפעותאופעמיותחדהשפעותבנטרולוברורפשוט

.המקובליםהחשבונאותלכלליהתאמהנתוניגםלהלןבשקפיםהחברה

(אלפי דולר)סכום נכס

294רכוש קבוע

1,345הוצאות מראש בגין שירותים שיסופקו על ידי השותף

5,698צבר חוזים

8,086קשרי לקוחות

51אי תחרות

129מוניטין



.הסבר לעילראה non-gaapהנתונים הם מספרי הנהלה * 

Non Gaap Q1.2020Non Gaap AdjustmentQ1.2020 (*)

13,86713,867Revenues

9,909 (168)10,077Cost of Revenue 

3,958(168)3,790Gross Profit

%28.527.3%%Gross Profit

3,126(997)4,123Total Operation Expenses

286286Other Income

1,118(1,165)(47)Operation Profit (loss)

%8(0.3%)% Operation Profit 

475(1,165)(690)Profit (loss) before tax

3.4%(4.9%(% Net Profit before tax

250(1,165)(915)Net Profit (loss) for the period

1.8%(6.6%)

5,3305,330EBITDA

(אלפי דולר)Q1.2020רווח והפסד 



4במצגת של רבעון 16שקף 

במרץ  31ליום 

2020

בדצמבר  31ליום 

2019

25,21424,768כ נכסים שוטפים"סה

2,2733,449מזומנים ושווי מזומנים

1,010 884מזומנים המוגבלים בשימוש

10,7658,572לקוחות

1,6041,283חייבים ויתרות חובה

301240נכסי מיסים שוטפים

 1,786494מלאי

7,6019,720נכסים פיננסיים זמינים למכירה

41,57142,811כ נכסים לא שוטפים"סה

2,6503,096מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך

235394לקוחות זמן ארוך

2129נכסים אחרים לזמן ארוך 

1919נטו, נכסים בגין הטבות לעובדים

20,24420,911נכסים בגין זכות שימוש

6,6595,715נטו, רכוש קבוע

11,74312,647רכוש אחר

66,78567,579כ נכסים"סה

במרץ  31ליום 

2020

בדצמבר  31ליום 

2019

31,63733,521כ התחייבויות שוטפות"סה

2,0281,760('סדרה ב)חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 

424448חלויות שוטפות בגין אגרות חוב להמרה

8,3848,577חלויות שוטפות בגין חכירה מימונית

16,44118,256ספקים ונותני שירותים

1,5001,500התחייבות בגין רכישת פעילות

2,4622,694זכאים ויתרות זכות

173164התחייבויות מיסים שוטפים  

-133התחייבות בגין כתבי אופציה  לא סחירים

92122('סדרה ב)התחייבות בגין כתבי אופציה 

20,00019,157כ התחייבויות לא שוטפות"סה

5,5755,975מימוניתהתחייבויות בגין חכירה 

5685התחייבויות מיסים לזמן ארוך

8,0549,498('סדרה ב)אגרות חוב 

1,1891,608('סדרה ו)אגרות חוב להמרה 

3,845233התחייבויות לספקים זמן ארוך

1,2811,758התחייבות מיסים נדחים

15,14814,901הון עצמי  

66,78567,579כ התחייבויות והון"סה

(  אלפי דולר)מאזן 

התחייבויות והון עצמינכסים



המשך מיקוד באפריקה שמדרום לסהרה והגדלת  

הפעילות הקיימת

כניסה לטריטוריות חדשות באפריקה  

מיצוב החברה בחזית הטכנולוגיה של פתרונות  

התקשורת באפריקה

הבטחת גמישות ניהולית בהסכמים אל מול מספר גדול  

של שחקני לוויין   

חתימה על הסכמים ארוכי טווח עם ספקיות התקשורת  

והאינטרנט הגדולות

SDWAN MAXו-G-SAT  כמנועי צמיחה ליצירת בידול

מול הלקוחות למטרת גיוס ושימור לקוחות

תוכנית הצמיחה האסטרטגית
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