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סאטקום מערכות מבצעת גיוס הון בהנפקה למשקיעים מוסדיים בהיקף
של כ 7 -מיליון ש"ח
בגיוס השתתפו גופים מוסדיים מובילים ,בין היתר ,מקבוצת פסגות ,הפניקס ,חצבים ,תכלית ועוד

אסף רוזנהק ,מנכ"ל החברה מסר:
ההיענות להנפקה מהווה הבעת אמון מצד שוק ההון בחברה ובפעילותה ואנו מודים על כך למשקיעים
המצוינים שלוקחים בכך חלק .תמורת ההנפקה תשמש את החברה להמשך האצת פיתוח פעילותה
וקידום שיתופי פעולה אסטרטגיים ועסקיים.
עמי ברלב ,יו"ר הדירקטוריון ,מסר:
אנו נרגשים מרמת האמון לה זכתה סאטקום ממשקיעים מובילים ואיכותיים .ההנפקה תחזק את
תזרים המזומנים של החברה ותתמוך בתהליכי הפיתוח העסקי בהתאם לאסטרטגיית הפעילות.
הנהלת החברה תמשיך לחתור לשימור יציבות עסקית בתקופה סוערת זו ברמה הגלובלית ,תוך
פעילות לחיזוק היחסים עם לקוחותיה האסטרטגיים של החברה ,חידוש עסקאות ארוכות טווח
וחתירה ללא לאות ליצירת אפיקי הכנסה חדשים לחברה .תוצאות ההנפקה ,אשר אופיינה בביקושים
גבוהים משקפות את רמת המחויבות של הנהלת החברה לטובת כל מחזיקי העניין של החברה ואת
העבודה הקשה המשתקפת ביציבותה של החברה.
קבוצת סאטקום מערכות (סימול בורסה :סטקם )1080597 ,מדווחת היום על ביצוע הנפקה פרטית של
מניות למשקיעים מסווגים ופרטיים בהיקף של כ 7 -מיליון ש"ח.
ההנפקה בוצעה בהובלת רוסאריו שירותי חיתום ובליווי עורכי הדין יוני עדיני ורועי תורג'מן ממשרד
נשיץ ברנדס אמיר.
אודות סאטקום מערכות:
סאטקום מערכות הנסחרת בבורסה בת"א עוסקת באמצעות חברות בנות במתן שירותי תקשורת
בעיקר באמצעות תשתית לוויין אולם גם באמצעות תשתית קרקעית .לחברה שני תחומי פעילות
עיקריים :שירותי תקשורת נתונים  -שירותי קישור ותשתית לרשת האינטרנט העולמית וכן שירותי
הקמה והפעלה של רשתות תקשורת .שירותי תקשורת לוויינית ניידת  -החברה מספקת שירותי
תקשורת לוויינית ניידת באמצעות לוויין .מרבית לקוחות החברה ממוקמים באפריקה אך לחברה
לקוחות גם באירופה ,צפון אמריקה ואסיה וביניהם מפעילי רשתות תקשורת ,ממשלות ,ספקי שירותי
אינטרנט ,עסקים פרטיים ומפעילי רשתות פנימיות כגון ארגונים פיננסיים ,מוסדות לימוד ,גופים ללא
מטרות רווח וארגונים הומניטריים בינלאומיים .בישראל החברה מוכרת לגופים ביטחוניים ומשרדי
ממשלה.
למצגת המשקיעים של החברה:
https://maya.tase.co.il/reports/details/1322269
לפרטים נוספים ולקביעת פגישת משקיעים :עמי ברלב 050-2029021 -

