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?  מי אנחנו
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חברת תקשורת 
המתמחה באספקת  

שירותי קישוריות  
מנוהלים ושירותי  

ערך מוסף באפריקה  
.ובישראל

החברה פועלת 
בעיקר אל מול  

,  סלולרחברות
,ספקיות אינטרנט

מוסדות מדינה  
לקוחות  , (בישראל)

.ב"מוסדיים וכיו

החברה מחזיקה בחברות בנות  
באפריקה הכוללות אופרציות 

.תפעוליות מקומיות

אחזקה משמעותית בתאגיד  
בהיקף שווי הקרוב  , וויוק

להיקף החוב של החברה

לחברה מבנה הוצאות נמוך 
ומבוקר היטב ורמות מינוף  

נמוכות

הסכמים אסטרטגיים וארוכי  
טווח עם חברות הסלולר 

וספקיות האינטרנט המובילות  
באפריקה

החברה הינה מפיץ מורשה 
רבים מובילים ונדוריםשל 

בתחומם בעולם

יכולות טכנולוגיות והנדסיות  
המייצרות לחברה  , מוכחות

בידול מובהק בשוק

חברת תקשורת מהמובילות  
30בתחומה באפריקה בעלת 

שנות ניסיון בתקשורת  
.מבוססת לווין וסיב

לקוחות ביטחוניים  
וצבאיים חזקים
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הנהלת החברה

רוזנהקאסף 
ל"מנכ

אורית גל
ל כספים"סמנכ

אמיר כהן  
טכנולוגיה  ל "סמנכ

עסקיופיתוח

סמגהצחית
תפעול , שירותל "סמנכ

ומשאבי אנוש

איתן מסיקה  
ל מכירות  "סמנכ

אפריקה

עמי שניידר 
ל מכירות"סמנכ

Defense & HLS
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החברה נכנסה למדדי תל אביב  
תל אביב  , תקשורת וטכנולוגיות

All-Sharesצמיחה ותל אביב 

החברה מוחזקת על 
ידי מוסדיים מובילים  

והציבור ומקיימת  
ממשל תאגידי חזק  

ומחויבות למשקיעים
בהון% 

הציבור

64.5%

בעלי עניין אחרים

5.13%
אקסלנס

1.54%

איילון

4.61%

פסגות

9.02%

הפניקס

13.87%



סקירת שוק אפריקה  

INTERNET 
USERS

310M
Vs Population

23%

Total 
Population

1.35B

סקירת שוק עולמי

INTERNET 
USERS

5.22B
Vs Population

66.6%

Total 
Population

7.87B

6http://documents1.worldbank.org/curated/en/518261552658319590/pdf/Internet-Access-in-Sub-Saharan-Africa.pdf

שוק צומח ורווי הזדמנויות



1.2
Tbps

52 
Gbps
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פוטנציאל שוק

EuroConsult 2020

Satellite Market Size

406 
Gbps

20282020

שוק עולמיאפריקה

7.7 
Tbps

2020 2028
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4רשתות סלולר דור 
באפריקה
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באפריקה  4דור פריסה נרחבת של רשתות 
לרוחבי פס  בביקושיםיוצרות עלייה מתמדת 

https://www2.telegeography.com/



אתגרים  
ומנועי  

צמיחה בשוק 
התקשורת  

העולמי

מחסור בשירותי  
תקשורת בסיסיים  

מיליארד איש3-לכ

שירותי קהילה מרוחקים
e-Medicine
e-Learning

Data Centersהקמת 
דרישה לשירותים  
Opexמנוהלים מבוססי 

רגולציה שדורשת  
מהספקים המקומיים  

לכיסוי נרחב במדינה

ביקושים גדלים  
דאטה על לשירותי 

גבי רשת הסלולר
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סוגי  
השחקנים  

בשוק 
ומודלים  
עסקיים  

אינטגרטורים

מערכותסאטקום

ספקי לוויין ויצרנים
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END-TO-END 
MANAGMENT

Full-service integration 
and performance (QoS)

END-TO-END Managed 
Services  + VAS

Full-service integration 
and performance (QoS)

MANAGED 
SERVICE + Basic VAS

Managed 
Service + VAS

MANAGED 
SERVICE

Sat operator own and 
manage the ground 

segment + networking

Rw Mhz + Ground 
Station

Raw capacity + 
teleport 
(SP lease 

or collocate 
Hub at teleport)

Raw Mhz

Raw capacity
MHz or Mbps



GREAT SERVICES 

FOR GREAT PEOPLE 
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החברהחזון
י אספקת שירותי תקשורת מנוהלים "צמצום הפער הדיגיטלי ע

.אפריקה ובשווקים מתפתחים בעולם, בישראל
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אסטרטגיה

יצירת בידול מול השחקנים  
בשוק באמצעות מגוון פתרונות  

,  שירות מנוהלים מקצה לקצה
בהתאמה לדרישות השוק ותוך  

מתן שירות מצוין ומתמשך 
.ללקוחות
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ותשתיתשירותוספקיאינטגרציהלחברותמענהלתתבמטרהבחברהשפותחחדשנישירות
שלותחזוקהממשקיםריבוישלניהולעםלהתמודדכיוםנאלציםשלקוחותיהםבישראל

כיוםמסופקיםשטרםמוסףערךשירותייספקG-BOX-ה,בנוסף.שונותמערכותמספר
.בישראלהעסקייםללקוחות

G-ה BOXהקצהתשתיתאתומהווהגילתשלהענןמתשתיתחלקשהואמוצרהנו
.לעסקיםהתקשורתשירותיכלאתמכיל,הלקוחבאתרהמותקנת

הלקוחאצלכיוםהקיימתהתקשורתקופסאותאותןכלאתפשוטהבצורהיחליףהענןפתרון
,ענןשירותי,לאינטרנטחיבור-וארגוניםלעסקיםהנדרשיםהתקשורתשירותיכלויציע

.ועודסייבר,SDWAN,רשתניהולשירות

.החברהבהכנסותצמיחהמנועפוטנציאלמגלמתהמוצרהשקתכימעריכההחברה

:החברה חודרת לשווקים חדשים
ותיכנס לעולם אספקת פתרונות  G-BOX-השיקה את מוצר ה

כמנוע צמיחה בהכנסות  , ניהול התקשורת לעסקים בישראל
החברה בשנים הקרובות

התפתחויות אחרונות
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התפתחויות אחרונות

תקשורתשירותילאספקתבמכרזהחברהזכתההאחרונההתקופהבמהלך
.לווייןבאמצעותורדיוטלוויזיהשידוריוהפצת

לשידורי טלוויזיה ורדיו  " 11כאן "החברה זכתה במכרז 
באמצעות לוויין
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לחברה הוענק רישיון חדשני לאספקת שירותי 
לראשונה בישראל אי פעם  -אינטרנט בישראל 

פ  "הושק שירות האינטרנט הלווייני הראשון בשת
שירות חדשני של גיבוי  -עם חלל תקשורת 

וקישוריות מהירים מבוססי לוויין  

התפתחויות אחרונות



משמעותיות  עסקאות
2021שני רבעון 

זכתה   Defense & HLS-מתחילת הרבעון השני של השנה הנוכחית מחלקת ה
וכן , ב"מיליון דולר ארה2.8-בחוזים שנתיים ודו שנתיים בהיקף כולל של כ

-מחלקת מכירות אפריקה זכתה בחוזים שנתיים ודו שנתיים בהיקף כולל של כ
.ב"דולר ארה900,000



מיקוד עסקי
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: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  
זולים וגידול  חכמים וקצה 

מתמיד ברוחב הפס  

חשיבות לאומית  
לצמצום הפער 

הדיגיטלי באפריקה  
אל מול המערב

צפי לפריסת רשתות מתקדמות  
ווידיאו   IoT-ושימוש גובר ב

 HLSבתנועה ביישומי 



TO CONNECT THE 

UNCONNECTED

הצעת הערך

שירותים חיוניים למקומות  
מרוחקים ומנותקים

המודל העסקי
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שותפים מרכזיים

הצעת ערך
מנוהלים םמתן שירותי 

המותאמים לדרישות השוק

פילוח לקוחות

מפעילי סלולר

ספקיות אינטרנט

מפעילי לווין

גופים בטחוניים

חברות מסחריות

ערוצי מכירה ושיווק

מכירות שטח דיירקט

מפיצים ושותפים מקומיים 

גוגל,פייסבוק, לינקדין–דיגיטל 

תזרים הכנסות
ודשיחחיוב 

חיוב חד פעמי

משאבים עיקריים
טכנולוגיה  

אנושיהון

מבנה עלויות
חיוב חודשי

חיוב חד פעמי

קשרי לקוחות

שרות

איכות

נאמנות

פעילויות מרכזיות

מבצעים שיווקיים

קמפיינים 

אירועי לקוחות
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יתרונותיה  
התחרותיים  
של החברה

גמישים להתפתחות  
והתרחבות מהירה לשווקים
חדשים והתאמה למגמות 
חדשות בשוק

הרחבת הסכמי שותפות  
למתן פתרונות לווין  

MEOשיספקו דרישות
.השוק הגדלות

פיתוח : 2021-חדש ל
כמענה  לייבלמוצר וויט 

כולל למגוון צרכים של  
corporate-לקוחות ה

מגוון רחב של  
שירותי ערך מוסף



שירותי  
הליבה
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 O3b: אספקת שירותי תקשורת באמצעות טכנולוגיית לוויין מתקדמת
Networks Ltd. שירות זה זכה לכינויFiber in the sky,   מכיוון שהוא דומה

בין היתרונות  . מאוד בתוצאה שהוא מספק ללקוחות לזה שהסיב מספק
רוחבי פס מאוד  , שיהוי נמוך בטכנולוגיית לוויין: העיקריים של שירות זה

.ב"גדולים אשר עונים על הצורך של חברות הסלולר וכיו

Defenseשירותי  & HLS-  התמחות במתן שירותים לארגונים ומוסדות
.שירות והצלה, ארגוני חירום, ממשלתיים

עבור תשתיות ושירותים  , בין היתרTurn Keyבפרויקטיהחברה מתמחה 
. נלווים המוטמעים ומנוהלים בשוטף על ידי החברה בלבד

שירות ייחודי שפותח בגילת שנותן מענה למגוון שירותי ערך  –לייבלווייט
מוסף ללקוחות המשמש לצרכי ניצול תשתיות התקשורת לרמה  

חסכון בהוצאות חומרה  , מקסימלית תוך אספקת רמת שירות איכותית
 ITחסכון בהוצאות, חסכון ברוחבי פס( FIREWALLS, מתגים, נתבים)

2021צפוי להיות מושק במהלך . והוצאות על תשתיות משמעותיות



אפריקה

Population Served

~30M

21

סאטקוםמשתמשי קצה בשירותי 

קריטיות  משימות
(יבשה, ים, אוויר)

HLS ישראל



22

פתרון מועדף  
על ידי חברות  

הסלולר באפריקה
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תחום ותיק של החברה אשר כולל 
התקשרויות ייחודיות מול גופי ביטחון  

Defense & HLS

ספקית מורשית של שירותים ומוצרים  
 ,Iridium, Inmarsatמובילים כגון 

Satcube, Mostורבים נוספים.

זכייה עקבית  /לקוחות יציבים והשתתפות
במכרזי מדינה איכותיים

יתרון טכנולוגי של החברה ביחס למתחרים בתחום  
תוך קיום הסכמי בלעדיות עם ספקי שירות חיוניים



יצרנים מובילים  
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עבור סל הפתרונות שלנו



ואפריקאיותגלובאליותתקשורתחברותמקונסורציוםחלקהינהמערכותסאטקום
השניםבמהלך.אפריקהביבשתהפרוס(EAssy)משמעותיאופטימכבל6%-כהמחזיקה

בינלאומיתחברההנהוויוק.דולרמיליון4.1-בכמניותלבעליוהחזרדיבידנדתשלומיקיבלה
.ומצליחהמובילה

בוויוקהשקעה 
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במסגרתהכוללתהשקעהמעסקתכחלקבוויוקאחזקתהלמימושאפשרותבוחנתהחברה
לפירוט.הקיימיםהמניותמבעליחלקרכישתתוךחדשמשמעותימשקיעלשלבוויוקעשויה

.(2020-01-131605)החברהבדיווחיראההעסקהסטטוס

מניותבעלמטעםמשפטיהליךעלוהתגברותבוויוקהחברהאורגנילאישורכפופההעסקה
לחברההעסקהבגיןברוטוהתמורה,הנוכחייםמ"המותנאיסמךועל,זהלמועדנכון.מיעוט

במהלךכייצוין,כןכמו.(החברהחלק)ב"ארהדולרמיליון9.1-9.4-כשלטווחעלתעמוד
לועדתחברמינויתוך,בוויוקהניהולימעמדהאתהחברהחיזקההאחרוניםהחודשים

.בדירקטוריוןקבועמינוילצד,(ההשקעהבעסקתבמישריןהעוסקת)ההשקעות
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רכישות ומיזוגים של ספקיות  
-אינטרנט באפריקה ומחוצה לה 

ירידה בשרשרת הערך ואספקת  
עליה = שירותים ללקוחות קצה 

משמעותית ברווחיות הגולמית

הגדלת כח המכירות  
באפריקה ועבודה במדינות 

חדשות ביבשת בהן 
החברה לא הייתה פעילה  

עד היום

מכירות של מוצרי  
Defense & HLS 

באפריקה

שיתופי פעולה עם מפעילי  
לווין לאספקת שירותים 

שירותי קרקע  , מנוהלים
ושירותי תמיכה

שיתוף פעולה נרחב עם 
מפעילות הסלולר  

הגדולות ביבשת למכירה  
משותפת של שירותי ענן 
ושירותי ערך מוסף למגזר  

העסקי

פיתוח שווקים חדשים בישראל  
למגזר העסקי והארגוני
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הכנסות

14,065 13,867

15,215

12,507
12,975 12,919

Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1.2021

באלפי דולרים
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הנתונים הכספיים במצגת הם בניכוי  
ההפחתות מרכישת הפעילות בקונגו

חתמה החברה על הסכם לרכישת זכויותיו העיקריות של השותף 2018בחודש יוני 
מיליון 1+ מיליון דולר 6בתמורה לסך של , במיזם ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו

השווי ההוגן של . ORANGE-ו VODACOMדולר בכפוף לחידוש ההסכמים של 
כתוצאה מעסקת הרכישה רשמה . מיליון דולר15.6הינו ( 100%)הזכויות שנרכשו 

.מיליון דולר9.2רווח חד פעמי בסך של 2018החברה בשנת 

הוצאות פחת  2018ביולי 1כתוצאה מהטיפול החשבונאי רושמת החברה החל מיום 
סך ההוצאות שנרשמו ברבעון  . והפחתות בגין הנכסים שנרשמו בעקבות הרכישה

של  העיסקיתבכדי להציג את הפעילות . אלפי דולר202היו כ 2021הראשון לשנת 
נתוני הדוחות , הנתונים הכספיים במצגת יהיו מבוססים על דוחות הנהלה, החברה

(.non-gaap)הכספיים בניכוי ההפחתות האמורות 

המדדים המוצגים הנם מדדים מקובלים כלכלית בהם נעשה שימוש שוטף על ידי  
משקיעים בשוק ההון באופן תדיר ומהווים כלי בסיסי למדידה כלכלית ברורה של  

המדדים המוצגים מסייעים לנתח את הפעילות העסקית של החברה  . נתוני החברה
באופן פשוט וברור בנטרול השפעות חד פעמיות או השפעות חשבונאיות שאינן 

בהתאם להנחיות סגל הרשות תציג החברה בשקפים להלן גם נתוני . עסקיות גרידא
.התאמה לכללי החשבונאות המקובלים

(אלפי דולר)סכום נכס

294רכוש קבוע

1,345הוצאות מראש בגין שירותים שיסופקו על ידי השותף

5,698צבר חוזים

8,086קשרי לקוחות

51אי תחרות

129מוניטין

:להלן הסכומים שהוכרו במועד הרכישה כנכסים
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Q1.2021רווח והפסד 

Q1.2021Non Gaap AdjustmentNon Gaap Q1.2021(*)

12,91912,919הכנסות

9,8609,860עלות המכר

3,0593,059רווח גולמי

23.7%23.7%שיעור רווח גולמי

3,353(202)3,555הוצאות תפעוליות

(294)202(496)הפסד תפעולי

(2.3%)(4%)שיעור הפסד תפעולי

(663)202(866)הפסד לפני מס

(5.1%)(6.7%)שיעור הפסד לפני מס

(741)202(943)הפסד נקי לתקופה

(5.7%)(7.3%)שיעור הפסד נקי לתקופה

EBITDA4,0264,026

EBITDA בנטרול השפעתIFRS16 731731

החברהעדכנהבקמרוןסלולרשירותילאספקתכחברההפועללקוחמולהחובגבייתתהליכיבדבר(2021-01-068580:אסמכתא)22.04.2021מיוםהחברהלדיווחבהמשך)*(

-כשלסךועודהרבעוןבהכנסותהכרהאיבאמצעותדולראלפי550-כשלסך)דולרמיליון1.2-כשלבסך,ללקוחשסופקומקצועייםשירותיםעלהפתוחהחובבגיןההפרשהאת
.דולראלפי460-כשללסךהסתכם2021לשנתהראשוןברבעוןהחברהשלהנקיהרווח,כאמורהנוספתההפרשהבנטרול.(מסופקיםלחובותהפרשהבאמצעותדולראלפי660

.פשרהדיונילקיוםבבקשהלחברהפנהבמקבילאשרהלקוחמולמשפטייםבהליכיםנקטההחברה

באלפי דולרים



30

מאזן
באלפי דולרים

31ליום נכסים
2021במרץ 

31ליום 
2020בדצמבר 

31ליום 
2020במרץ 

25,58426,78425,214כ נכסים שוטפים"סה

3,2434,8802,273מזומנים ושווי מזומנים

866868884מזומנים המוגבלים בשימוש

10,3669,86510,765לקוחות

8108491,604חייבים ויתרות חובה

514308301נכסי מיסים שוטפים

2985271,786מלאי

9,4879,4877,601נכסים פיננסיים זמינים למכירה

43,16546,83441,571כ נכסים לא שוטפים"סה

2,5863,1912,650מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך

684797235לקוחות זמן ארוך

521-נכסים אחרים לזמן ארוך  

151519נטו, נכסים בגין הטבות לעובדים

23,00925,58820,244נכסים בגין זכות שימוש

5,8796,0746,659נטו, רכוש קבוע

10,99211,16411,743רכוש אחר

68,74973,61866,785כ נכסים"סה

התחייבויות והון עצמי
31ליום 
2021במרץ 

31ליום 
2020בדצמבר 

31ליום 
2020במרץ 

36,32135,67231,637כ התחייבויות שוטפות"סה

3,8152,7032,028('סדרה ב)חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 

424448424חלויות שוטפות בגין אגרות חוב להמרה

11,16012,7358,384חלויות שוטפות בגין חכירה מימונית

18,24116,25816,441ספקים ונותני שירותים

1,500--התחייבות בגין רכישת פעילות

2,1072,6172,462זכאים ויתרות זכות

-228142הכנסות מימון נדחות בגין הלוואה בערבות המדינה

115157173התחייבויות מיסים שוטפים  

37439133התחייבות בגין כתבי אופציה  לא סחירים

19417392('סדרה ב)התחייבות בגין כתבי אופציה 

15,55020,13520,000כ התחייבויות לא שוטפות"סה

6,2587,0605,575התחייבויות בגין חכירה מימונית

56--התחייבויות מיסים לזמן ארוך

4,8687,6488,054('סדרה ב)אגרות חוב 

7591,1801,189('סדרה ו)אגרות חוב להמרה 

-1,2091,330הלוואה בערבות המדינה

6851,1453,845התחייבויות לספקים זמן ארוך

-7992הכנסות מימון נדחות בגין הלוואה בערבות המדינה

1,6921,6801,281התחייבות מיסים נדחים

16,87817,81115,148הון עצמי  

68,74973,61866,785כ התחייבויות והון"סה
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פיננסי נטו( חוב)נכס 
באלפי דולרים

31ליום 
2021במרץ 

16,182כ נכסים פיננסיים"סה

3,243מזומנים ושווי מזומנים
3,452מזומנים המוגבלים בשימוש

9,487)*(נכסים פיננסיים זמינים למכירה
(11,896)כ התחייבויות פיננסיות"סה

(1,183)'ח סדרה ו"התחייבות בגין אג
(8,683)'ח סדרה ב"התחייבות בגין אג

(2,030)התחייבות מיסים נדחים בגין נכס פיננסי מוחזק למכירה
4,286פיננסי נטו( חוב)נכס 

יחסאת,החברהלהערכת,המשקפת,החברהשלנטוהחובלהיקףביחספיננסיתהסתכלותנקודתתובאלהלן
:החברהשליחסיתהנמוךהמינוף

תמורת.להלןזהבדוחבהרחבהכמפורטמימושבתהליכימצויהאשר,בוויוקהחברהאחזקת)*(
השלמתבדברוודאותאיןכימובהר.החברהשלח"האגחובלשירותמיידיבאופןמיועדתהמכירה
.איכותינכסעלמדוברהחברהלהערכתאולם,לעילכאמורהמכירהתהליך



You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about 

how hard you hit. It's about how hard you can get hit and 

keep moving forward; how much you can take and keep moving 

forward. That's how winning is done!

https://en.wikiquote.org/wiki/Life
https://en.wikiquote.org/wiki/Moving
https://en.wikiquote.org/wiki/Winning
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