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סאטקום מערכות מפרסמת את תוצאות 0202
ומציגה המשך יציבות ותוצאות איכותיות
 ההכנסות לשנת  0202עומדות על  5.45מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל
 צבר ההזמנות עומד על סך של כ 52 -מיליון דולר עד לשנת 0205
 הרווח הגולמי לשנת  0202הסתכם לסך של כ 7541 -מיליון דולר ,והרווחיות עומדת על כ-
 956אל"ד4
 ה EBITDA-הסתכמה לסך של כ 0042 -מיליון דולר
 ההון העצמי לסוף  ,0202הסתכם לסך של כ 7142 -מיליון דולר
 התזרים מפעילות שוטפת לשנת  0202הסתכם לסך של כ 0246 -מיליון דולר
"סאטקום מסיימת בהצלחה שנה מאתגרת אשר מהווה גם שנת מפנה עבורנו .משבר הקורונה הגלובלי ,אשר
הוביל ,בין היתר ,להשבתה של מערכות התעופה הבינלאומיות ,יצר לנו אתגרים עסקיים אדירים ובלתי צפויים,
אך למרות זאת הצלחנו לשמור על יציבות ,תוצאות טובות ורמת הכנסות גבוהה – זאת ,בזכות חדשנות ,יצירתיות
טכנולוגית ,ניהול חזק ובעיקר הרבה חשיבה "מחוץ לקופסא" .במקביל ,פעלנו השנה בצורה חזקה מאוד לשם
בניית מנועי צמיחה חדשים לחברה ואנו תקווה כי אלו יבואו לידי ביטוי ברבעונים הבאים .סאטקום ממשיכה
להתנהל באופן המבוקר ביותר ,פעלנו להקטין משמעותית את רמות המינוף שלנו וזכינו להבעות אמון
משמעותיות מצד גופים מוסדיים בהנפקות אקוויטי במהלך השנה .אין ספק כי פיזור גרעין השליטה פתח לחברה
אינספור הזדמנויות חדשות ,וסיים את החשיפה שחלה עלינו בתקופה בה התנהלנו תחת מפרקי יורוקום  -זו דרך
חדשה שמאפשרת לנו צמיחה אסטרטגית ,בחינת רכישות עתידיות וניהול אפשרויות מימון לפיתוח עסקי.
המשקיעים המוסדיים אשר נכנסו לחברה בשיעור משמעותי בחודשים האחרונים הביעו בנו אמון רב ,ואנחנו
נשקיע את כל המאמצים ,הרוח והמשאבים שלנו על מנת להשיא ערך לכל מחזיקי העניין שלנו"
להלן עיקרי הדברים:
במהלך שנת  8102רכשה סאטקום את חלקו של השותף בקונגו .המספרים להלן הם מספרי הנהלה ()Non-Gaap
בניכוי ההפחתות שנובעות מרכישת השותף.
הכנסות החברה לשנת  8181הגיעו הסתכמו לסך של כ 5..5 -מיליון דולר.

ההכנסות ממגזר שירותי תקשורת היוו כ .4 -מהכנסות החברה לתקופה ,בדומה להכנסות המגזר בתקופה
המקבילה אשתקד.
ההכנסות ממגזר התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ 4.5 -מהכנסות החברה לתקופה ,בדומה להכנסות המגזר
בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי לשנת  8181הסתכם לסך של כ 05.4 -מיליון דולר (שיעור של כ.)82.2% -
ה EBITDA-בשנת  8181הסתכם בכ 88.2 -מיליון דולר (שיעור של .).8%
בשנת  8181החברה רשמה רווח נקי בסך של כ 956 -אלף דולר בנטרול הפחתות.
ההון העצמי ליום  10.08.8181הסתכם לסך של כ 04.2 -מיליון דולר.
הרווח התפעולי בשנת  0202הסתכם לסך של כ 1,9.6 -אלפי דולר .בנטרול הוצאות פחת והפחתות שנזקפו
להוצאות מכירה ושיווק ,הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ 5,690 -אלפי דולר.
בנטרול פחת והפחתות כאמור לעיל ,הרווח הנקי הסתכם לסך של כ 659 -אלפי דולר.
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 ( )ISPעסקים 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/1305081
לפרטים נוספים ולקביעת פגישת משקיעים :עמי ברלב 252-0206207 -

