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 סאטקום מערכות מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 0202

  עומדת  והרווחיות, דולרמיליון  3.69 -כהסתכם לסך של  השלישילרבעון הרווח הגולמי

 33.7% -על כ

  0202מיליון דולר עד לשנת  67.9-כ צבר ההזמנות עומד על סך של 

 ה-EBITDA השלישיברבעון  מיליון דולר 9.3 -לסך של כ מההסתכ 

  מיליון דולר 36.3-, הסתכם לסך של כ0202לשנת  השלישיההון העצמי לסוף הרבעון 

  מיליון דולר 9.3 -כלסך של הסתכם לרבעון התזרים מפעילות שוטפת  

 

  :ל החברה"מנכ, אסף רוזנהק

סאטקום מציגה רבעון יציב נוסף בתקופה מאתגרת ביותר בשווקים הגלובליים, תוך הפגנת איתנות קבוצת "

פיננסית ותפעולית0 שוק ההון נתן בנו אמון בשתי הנפקות משמעותיות השנה והנהלת החברה פועלת ללא לאות 

של החברה, שימור מבנה באמצעות הגנה ושימור אינטנסיביים על החוזים האיכותיים  -על מנת להצדיק אמון זה 

הוצאות נמוך וכן באמצעות יצירת תהליכי פיתוח עסקי במישורים מגוונים0 במקביל, אנו פועלים באופן 

אינטנסיבי לשם בחינת ואיתור הזדמנויות עסקיות בתחומי הפעילות של החברה וכן ממשיכים לבחון שווקים 

ה0 הנהלת החברה ממשיכה להעניק ללקוחותיה חדשים וטריטוריות פעילות חדשות, אגב פעילות שיווק ענפ

שירותים ברמה טכנולוגית גבוהה, פתרונות עסקיים איכותיים וכן פתרונות תקשורת המבדלים את החברה 

 "כל אלו ממשיכים למצב את קבוצת סאטקום כבעלת שם משמעותי בשווקים הגלובליים -ממתחרותיה בתחום 

  עמי ברלב, יו"ר הדירקטוריון:

המשיכה להוביל אסטרטגיית צמיחה ממוקדת וארוכת טווח, תוך  התקופה החולפת, הנהלת החברהבמהלך "

החברה השלימה גיוסי הון מוצלחים  - חיזוק וטיוב מבנה ההון של החברה פעילות במספר מישורים עיקריים:

וח העסקי פעילות הפיתחזק את למיועדים אשר , בשוק ההון במהלך השנה החולפת ובתקופה האחרונה בפרט

מדינה בתנאים המהלך של קבלת הלוואה בערבות לאחרונה וצרכי ההון של החברה; כמו כן, השלימה החברה 

בשים לב לטלטלות הכלכליות  -שימור והידוק הקשרים מול לקוחותיה האסטרטגיים של החברה ; מטיבים

ידוק יחסיה אל מול לקוחותיה0 שימור והשל , הציבה הנהלת החברה יעד ברור .2.2בשווקים במהלך הגלובליות 

, תוך בחו"ל ובישראל לקוחותיה המרכזיים החוזים עם בתקופה זו הצליחה החברה באופן מרשים להגן על כל

, כמו כןוחיזוק הקשרים הקיימים0  העמדת שירות איכותי, חידוש התקשרויות מהותיות על בסיס ארוך טווח

; בישראל אגב המשך אספקת שירותים איכותיים ויציביםחיזקה החברה את פעילותה מול גורמי הביטחון 



  
 

 

 

  

תוך חותרת בכל עת לחזק את יכולות הפיתוח העסקי שלה, במקביל למגמות המתוארות לעיל, הנהלת החברה 

 0שיתופי פעולה אסטרטגיים, אשר אנו תקווה שיניבו פירות בעתידיצירת 

ים בתקופה מורכבת זו, ופועל בכל עת על מנת לנטר לצד זאת, דירקטוריון החברה ער לסיכונים הגלובליים הכללי

 0סיכונים פוטנציאליים אפשריים, לשמור על מבנה הוצאות נמוך ולבסס תוכניות ניהול סיכונים ארוכות טווח

כמו כן, ממשיך הדירקטוריון לחתור לקידום מימוש אחזקותיה של החברה בקונסורציום הסיבים וויוק, עסקה 

הוביל לשינוי מהותי לטובה בתוצאות פעילות הקבוצה ופירעון של מרבית החוב של אשר התממשותה עשויה ל

 החברה בטווח הזמן הקצר0 יחד עם זאת, וכאמור בדיווחי החברה, אין וודאות מלאה כי העסקה תצא אל הפועל0

 להלן עיקרי הדברים:

-Non) הנהלה מספרי הם להלן המספרים .בקונגו השותף של חלקו אתסאטקום  רכשה 0232 שנת במהלך

Gaap )השותף מרכישת שנובעות ההפחתות בניכוי. 

 -מיליון דולר, והרווחיות עומדת על כ 60.3 -לרבעון השלישי הסתכם לסך של כהרווח הגולמי  הגולמי הרווח

6103% 

מיליון דולר  801לעומת ( %.840)שיעור של  מיליון דולר 301-הסתכם בכ .2.2לשנת  השלישיברבעון  EBITDA-ה

 ( בתקופה המקבילה אשתקד2301%0)שיעור של 

  0ר בנטרול הפחתותדול אלף 1.2-של כ בסך נקי רווחרשמה  החברה השלישיברבעון 

 0מיליון דולר 1202-כהגיעו הסתכמו לסך של  השלישיהחברה לרבעון  הכנסות

תקופה בהכנסות המגזר ל בדומהתקופה, למהכנסות החברה  42%-כ היוותקשורת  שירותימגזר ההכנסות מ

 המקבילה אשתקד0 

הכנסות המגזר ל בדומה, תקופהלמהכנסות החברה  12%-היוו כ התקשורת הלוויינית הניידת ממגזרההכנסות 

 תקופה המקבילה אשתקד0ב

 0מיליון דולר 1201 -הסתכם לסך של כ .6.0.02.2ליום  ההון העצמי

 :מערכות סאטקום ודותא

 בעיקר שירותי תקשורת במתן בנות חברות באמצעות עוסקת א"בת בבורסה הנסחרתות מערכ סאטקום

 שירותי :עיקריים פעילות תחומי שני לחברה 0קרקעית תשתית באמצעות גם אולם לוויין תשתית באמצעות

 רשתות של והפעלה הקמה שירותי וכן העולמית האינטרנט ותשתית לרשת קישור ירותיש - נתונים תקשורת

 .לוויין באמצעות ניידת לוויינית תקשורת שירותי מספקתהחברה   -ניידת  לוויינית שירותי תקשורת תקשורת0



  
 

 

 

  

 וביניהם אמריקה ואסיה צפון ،באירופה גם לקוחות לחברה אך באפריקה ממוקמים החברה לקוחות מרבית

 כגון פנימיות רשתות ומפעילי ( עסקים פרטייםISP) אינטרנט שירותי ספקי ממשלות, תקשורת, רשתות מפעילי

 בישראל בינלאומיים0  הומניטריים וארגונים מטרות רווח ללא לימוד, גופים פיננסיים, מוסדות ארגונים

 .ומשרדי ממשלה ביטחוניים לגופים מוכרת החברה

 262-0206203 -לפרטים נוספים ולקביעת פגישת משקיעים: עמי ברלב 

 

 


