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 דיווח מיידי הנדון:

 

ק בע"מ )נאסד"ק: קמטות הבנות שלה, בפעילות שתיים מחבר התפתחויותבזאת על מספר  מעדכנתהחברה 

CAMT :בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ;CAMT )"(וקמטק )"- Zhuhai Advanced Chip Carriers & 

Electronic Substrate Solutions Technologies Co., Ltd "(חברה סינית המוחזקת אקסס ,)"על ידי חברת ( 38%-)כ

  "(.אמיטק)" הבת אמיטק בע"מ

 

 קמטק

( PCBפעילות המעגלים המודפסים )את תהליך מכירת השלימה קמטק , 1בהמשך לדיווח קודם של החברה בנושא

מיליון  35, שמקום מושבה בשנחאי, תמורת Principal Capital מקבוצת סינית ה Private Equity -לקרן השלה 

סכום כאשר , ן במועד השלמת העסקהשולמו לה במזוממיליון דולר  32סכום של כפי שדיווחה היום קמטק,  דולר;

 .2018בשנת  מודפסיםהבכפוף לביצועיה הכספיים של פעילות המעגלים מיליון דולר ישולם לקמטק  3נוסף של עד 

 

שוק מכירות רק ל, קמטק תתמקד ב2017החל מהרבעון הרביעי של עם השלמת המכירה כאמור לעיל ו

מספר מנועי צמיחה, וקמטק נחשבת לאחת החברות הסמיקונדקטורס; שוק זה נמצא בסימן גידול, עם 

 בתחומים בהם היא פועלת בשוק זה. המובילות

מיליון דולר. המשך  23-24בהתאם לתחזית שפרסמה קמטק, היא צופה כי המכירות ברבעון השלישי יעמדו על 

ה למכירות ברבעון יותר בהשווא מגמת הגידול תימשך גם לרבעון הרביעי, בו המכירות צפויות להיות אף גבוהות

 .2(Non Gaap) 15% -כ הואהשלישי, והרווח התפעולי הצפוי 

 

 

                                                 

1
, המובא בהכללה על 2017-01-075657כתא: , מספר אסמ2017ביולי,  20ראו תרגום דיווח של קמטק שפרסמה החברה ביום   

 דרך ההפניה.
2
מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  החברה בעניין התוצאות הכספיות של קמטק הינןיצוין, כי הערכות   

מועד לנכון  קמטק ושל החברה, וכוללת הערכות של נכון למועד זה בחברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת 1968-התשכ"ח

בנושא זה. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן  ן, בין היתר, בהתבסס על ניסיון העבר והידע שנצבר להזה

שעל בסיסן הוצג המידע כאמור  קמטק ושל החברההתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה. כמו כן, ההערכות של 

ר, במקרה של ירידה בביקושים עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין הית

כתוצאה מהאטה כלכלית, שינויים בשערי המטבע או עלויות היצור וכיו"ב, וכן, כתוצאה מהתממשות חלק או למוצרי אקסס 

ספים ראו הדוח התקופתי )לפרטים נובקשר עם קמטק  ,2016 לשנת  המפורטים בדוח התקופתי של החברהמי הסיכון כל גור

 (., המובא בדוח זה בהכללה על דרך ההפניה(2017-01-034956)מספר אסמכתא:  2017במרץ  31של החברה מיום 
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 /אקססאמיטק

 מספר התפתחויות משמעותיות: תמוחזק למכירה, חלוהכנכס על ידי החברה מוגדרת ה ,אקססב

 

 ססי טכנולוגיהמוצרים מבו גלובליים גדולים לייצור רב סדרתי שלקיבלה הסמכה משני לקוחות  היאראשית, 

  חדשה שפותחה באקסס;

ה י( והסמכה שניPanel Level Fan-Out, Chip Firstהסמכה אחת עבור מצעים אורגנים משולבים עם רכיבים  )

המוצרים מסדרות בייצור של  . אקסס צופה כי היא תתחיללמארזי מצלמותמשולבי רכיבים  עבור מצעי זכוכית

ם מבוססי טכנולוגיה מוצריבהצפי לגידול עולמי , Panel Level Fan-Out -לגבי טכנולוגית ה. 2018בשנת  החדשים

, במהלך בשנים הקרובות, כך שאקסס צופה כי מכירה בשנה 30%-הוא כ ,סמיקונדקטורסזו, המשתייכים לשוק ה

 .3תהווה אחוז נכבד מהכנסותיה ממכירות בשנים הקרובות מצעים מבוססי טכנולוגיה זושל 

 

המכירות של אקסס  צפויות 2017בשלושת הרבעונים הראשונים של   -אקסס של תוצאות כספיותשנית, לגבי ה

 -לעמוד על כהמכירות ברבעון הרביעי צפויות . מיליון דולר 6.2-כ רווח נקי של , עםמיליון דולר 58 -כבלהסתכם 

 -עם כ 2017אקסס מעריכה שהיא תסיים את שנת . בהתאם, מיליון דולר 3.8-כרווח נקי של  , עםמיליון דולר 27

  .4מיליון דולר 10 -של כ נקי מיליון דולר מכירות ועם רווח 85

 

הביצועים המרשימים של  תה,כאשר להערכ אקסס,ל רוכש אסטרטגי יאתבמאמצים למצהחברה ממשיכה לבסוף, 

לשוק שייכים המוצרים מכירה של לייצור ושל אקסס להצפוי בתוספת המעבר  ,2017אקסס בשנת 

תמורה גבוהה בקבלת ו כזה לאקססרוכש  יאתמצלסייע ב יםצפויאמור נמצא במגמת גידול, שכ ,הסמיקונדקטורס

 .5עבור מכירתה החברהיותר על ידי 

                                                 

3
התפלגות המכירות העתידיות של וכן בעניין מועד תחילת ייצור סדרות מהמוצרים החדשים החברה בעניין יצוין, כי הערכות   

נכון  בחברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת 1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח אקסס הינן

 בנושא ן, בין היתר, בהתבסס על ניסיון העבר והידע שנצבר להלמועד זהנכון  אקסס ושל החברה, וכוללת הערכות של למועד זה

זה. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה. כמו כן, ההערכות 

שעל בסיסן הוצג המידע כאמור עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה  החברהאקסס ושל של 

כתוצאה מהאטה כלכלית, שינויים בשערי שים למוצרי אקסס ר, במקרה של ירידה בביקומהותית מכפי שנצפה, בין הית

 מי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של החברההמטבע או עלויות היצור וכיו"ב, וכן, כתוצאה מהתממשות חלק או כל גור

-2017)מספר אסמכתא:  2017במרץ  31של החברה מיום ספים ראו הדוח התקופתי )לפרטים נובקשר עם אקסס  ,2016 לשנת 

 (., המובא בדוח זה בהכללה על דרך ההפניה(01-034956

 
4
מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  החברה בעניין התוצאות הכספיות של אקסס הינןיצוין, כי הערכות   

למועד ון נכ אקסס ושל החברה, וכוללת הערכות של נכון למועד זה בחברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת 1968-התשכ"ח

בנושא זה. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן  ן, בין היתר, בהתבסס על ניסיון העבר והידע שנצבר להזה

שעל בסיסן הוצג המידע כאמור  החברהאקסס ושל התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה. כמו כן, ההערכות של 

ר, במקרה של ירידה בביקושים התממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתעשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או ל

כתוצאה מהאטה כלכלית, שינויים בשערי המטבע או עלויות היצור וכיו"ב, וכן, כתוצאה מהתממשות חלק או למוצרי אקסס 

ספים ראו הדוח התקופתי ו)לפרטים נבקשר עם אקסס  ,2016 לשנת של החברה כל גורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי 

 (., המובא בדוח זה בהכללה על דרך ההפניה(2017-01-034956)מספר אסמכתא:  2017במרץ  31של החברה מיום 

 
5
-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח החברה בעניין מאמצי המכירה של אקסס הינןיצוין, כי הערכות   

, בין למועד זהנכון  אקסס ושל החברה, וכוללת הערכות של נכון למועד זה בחברההקיימת  , המבוסס על אינפורמציה1968

בנושא זה. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות  ןהיתר, בהתבסס על ניסיון העבר והידע שנצבר לה
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 בכבוד רב, 

 

 בע"מ פריורטק

 רונן שלאל, סמנכ"ל הכספים של החברהבאמצעות: 

                                                                                                                                                                   

על בסיסן הוצג המידע כאמור עשויות שלא ש אקסס ושל החברההמוערכות או המשתמעות ממידע זה. כמו כן, ההערכות של 

ר, במקרה של ירידה בביקושים למוצרי להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין הית

כתוצאה מהאטה כלכלית, שינויים בשערי המטבע או עלויות היצור וכיו"ב, וכן, כתוצאה מהתממשות חלק או כל גורמי אקסס 

של החברה ספים ראו הדוח התקופתי )לפרטים נובקשר עם אקסס  ,2016 לשנת של החברה פורטים בדוח התקופתי הסיכון המ

 (., המובא בדוח זה בהכללה על דרך ההפניה(2017-01-034956)מספר אסמכתא:  2017במרץ  31מיום 
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