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31.01.19החזקות בעלי עניין מעודכנים ליום 

מבנה  
החזקות

5.7%

6.0%

6.2%

62.0%

ציבור20.0%
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1945נוסדה בשנת 

עובדים1,400-כמעסיקה 

התשתיות והטכנולוגיותמגוון יכולות ומוצרים בתחוםמציעה 

אופק הדירוג יציב. A3.ilומידרוגilA-/Stableמעלות -אגרות החוב מדורגות 

ח"מיליון ש760-כשווי שוק של  -נסחרת בבורסה של  תל אביב 

ח "מיליארד ש1.2-כ1-9/2018מחזור החברה בתקופה 

)62%(בשליטת קבוצת שלמה 

ח"מיליון ש430-כהון עצמי של  
ח"מיליארד ש1.8-כצבר החברה של 



אפקוןקבוצת 

)אטקה(סחר טכנולוגיותפרויקטים למבנים ותשתיות

תיבא אפקון
בקרה

אפקון
מערכות

אפקון
בניה

מפעלות
אפקון

4

.מ.ד
הנדסה

אפקון
תוכנה

תדיראן  
TBSI

תדיראן  
TTL

תקשורת



תחומי הפעילות שלנו

הציבורי והפרטי, קבלן ראשי לסקטור הממשלתי•
, חשמל-מכאניות -תכנון והתקנת מערכות אלקטרו•

אינסטלציה, מיזוג אוויר
ותחנות השנאהכחתחנות •
•O&M/EPCאנרגיה מתחדשתבפרוייקטי
גבוה ובינוניייצור לוחות חשמל מתח •
שרות ואחזקה למערכות מכניות•

מפתחת ומוכרת פתרונות טכנולוגיים , תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיהפרוייקטימבצעת אפקון
.בישראל ומחוץ לה, בתחום הבקרה והאוטומציה והתקשורת

פרויקטים למבנים ותשתיות

שיווק והפצה בישראל של ציוד בתחמי , יבוא, ייצוג•
המכשור והתאורה, הבקרה, החשמל

סחר

גילוי וכיבוי אש•
BMS& בקרה תעשייתית •
מים להגנה על מתקנים  "סנסורים ומכ, ב"שו-בטחון •

"חכמה/עיר בטוחה"פרויקטי, קריטיים
)SCADA(תוכנת בקרה וניהול •
מרכזי שליטה ומולטימדיה, חדרי מצב•
בקרת גבייה& מערכות חניה •
תמיכה בכל הדיסציפלינות-שרות ואחזקה •

טכנולוגיות

מרכזיות ופתרונות תקשורת אחודה לארגונים•
•Contact Centers
שרותי תקשורת בענן ומערכות הקלטה•
תשתיות תקשורת•

תקשורת
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יזמות
PPP

שירות
אחזקה
וסחר

קבלנות 
ראשית

טכנולוגיות

שרשרת 
מערכותהערך 

-אלקטרו
מכאניות

תשתית עתירי טכנולוגיותלפרוייקטיאספקת כל שרשרת הערך 
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טכנולוגיות חדשות ומתקדמות

מיזוג אויר

גילוי אש
בקרה

בטחון וחניה

סחר
תקשורת

אחזקה וסחר, שרות

הרוחפרויקטי

בתי המשפט  
טבריה וצפת

מעונות הסטודנטים 
למינהלהמכללה 

PPPפרויקטי

תשתית עתירי טכנולוגיותלפרוייקטיאספקת כל שרשרת הערך 

בקרה תעשייתית  
 &BMS

TIBA
מערכות חניה  

בקרת גבייה& 

תקשורת
ארגוניות  ' למעפתרונות 

ותשתיות

DM
מרכזי , חדרי מצב

שליטה ומולטימדיה

גילוי אש

פתרונות תוכנה
IoTPULSE

Scada

בטחון
מים  "סנסורים ומכ, ב"שו

להגנה על נכסים קריטיים

אפקון
מערכות

אפקון
בניה

מפעלות
אפקון

פרויקטים למבנים ותשתיות

יזמות
PPP

שירות
אחזקה
וסחר

קבלנות 
ראשית

טכנולוגיות

מערכות
-אלקטרו

מכאניות

שרשרת
הערך 



מהלכים אסטרטגיים עיקריים
- One Stop Shopאפקוןשיפור בהיצע ושלמות הפתרונות של 

מקסום היקף פעילות  , שליטה טובה יותר בכסף, כרטיס הכניסה לעבודות איכותיות-גידול בקבלנות הראשית•
מערכות וטכנולוגיות

)AAA(מובילים ללקוחותמתן שירותים •

 DBOT / PPPלפרויקטיםכניסה•

מוצרים/חיזוק והשלמת היצע פתרונות-טכנולוגיות •

נמוך-בתחום אלקטרומכני וטכנולוגיות מתחשרות ואחזקה מערך•
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מוצרים/השלמת היצע פתרונות-על בסיס הקיים צמיחה •

אקסוגניתצמיחה •

תכנון ביצוע, בניה עתירי מערכותפרויקטייבדגש על גידול בצבר הפרויקטים •

בין היחידות השונות למען הצלחה ומקסום הרווח מהפרויקטים  מקסום הסינרגיה •

פרויקטיםויכולת להשתלב במגהחוסן פיננסי גבוה •

המשך צמיחה ומקסום היכולות הקיימות
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1ח"מיליארד ש1.6

בנק הדם
קבלן ראשי

18' נוב
ח"ש' מ262

2018| 4רבעון | זכייה בפרויקטים 

טבריה וצפתבתי המשפט 
BOT

18' נוב
ח"ש' מ140

למינהלמעונות המכללה 
BOT

18' נוב
3ח"ש' מ130

מובילאי
קבלן ראשי

18' נוב
2ח"ש' מ950

טאוורסגלובל
קבלן ראשי

18' נוב
ח"ש' מ380

נמל הדרום
קבלן ראשי

18' נוב
ח"ש' מ265
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חלק החברה1)
בהיקפו8%-צפוי קיטון של כ, מותנה בתכנון מחדש של הפרויקט2)
.טרם נחתם הסכם מחייב בין הצדדים, נכון למועד זה3)



מרכז הפיתוח העולמי של חברת  
שיוקם בהר החוצבים  מובילאי

בירושלים
המבנה האייקוני מהווה אבן דרך  

בשילוב מרכזי ההיי טק בירושלים והינו  
פ הגדול ביותר שהוקם  "קמפוס המו

בישראל בשנים האחרונות
1ח"שמיליון 950-כ: היקף הפרויקט•

ר"אלף מ140-כ: שטח המבנה•
הקמה וזיווד המבנה  , תכנון, היתרים•

EPC-עד מפתח כ
 LEEDהמבנה יעמוד בסטנדרט •

למבנים ירוקים ויענה לקונספט  
Smart Campus

מובילאי

בתכנון מחדש של מותנה 1)
8%-צפוי קיטון של כ, הפרויקט

בהיקפו



ושפיר הוביל לזכייה  אפקוןפ בין "שת
בנתח מרכזי בהקמת נמל הדרום  

תתכנן  אפקוןבמסגרתו , באשדוד
TILותקים עבור החברה השוויצרית 

את כלל תשתיות החשמל ובמבני  
התמך בנמל בהיקף עבודות ראשוני  

ח "מיליון ש265-של כ
מביאה לידי ביטוי  באפקוןהבחירה 

את היותה מובילת שוק בתחום  
תשתיות החשמל בישראל

שיתוף הפעולה בין אפקון בניה  
מערכות מאפשר מתן  לאפקון

ביצוע בפרויקטים  -פתרונות תכנון 
מסוג זה

נמל הדרום



הוביל לזכייה  למנרבאפקוןפ בין "שת
בפרויקט לאומי שעיקרו בניית מרכז  

מבנה  , א"שירותי הדם הארצי של מד
חדש שירכז הן את הפעילויות  
הלוגיסטיות והן את הפעילויות  

הפרמצבטיות של בנק הדם
ח "מיליון ש262-כ: היקף הפרויקט•

)50%חלק החברה (
ר  "אלף מ49-כ: שטח המבנה•
המבנה יכלול מתקני אחסון ומעבדות  •

משוכללות ומהחדישות ביותר
מבנה ממוגן ומאובטח שייתן מענה  •

לדרישות מערכת הבריאות בשגרה  
כשחלק משמעותי ממנו  , ובחירום

ייבנה מתחת לקרקע

בנק הדם



הקמה  , תכנון, למימוןBOTפרויקט 
שנים של בתי המשפט  25-והפעלה ל

בצפת ובטבריה
ח "מיליון ש75-כ: הקמההיקף •
ר  "אלף מ10.3-כ: שטח המבנה•

בהקמת הפרויקט ישולבו כלל היכולות  
בתחום  אפקוןוהטכנולוגיות של קבוצת 

התקשורת  , הבקרה, המערכות, הבניה
והשירות

בתי המשפט  
טבריה וצפת



הקמה  , תכנון, למימוןBOTפרויקט 
שנים של מעונות  25-והפעלה ל

הסטודנטים במכללה למנהל בראשון  
דירות  500במסגרתו ייבנו מעל , לציון

סטודיו וכן שטחים ציבוריים לרווחת  
1הסטודנטים

ח "מיליון ש110-כ: הקמההיקף •
ר  "אלף מ16-כ: שטח המבנה•

והמכללה למנהל ייזמו את  אפקון
כאשר  , הפרויקט בשותפות מלאה

מלאכת התכנון וההקמה תתבצע באופן  
ואפקוןמלא על ידי אפקון בניה 

מערכות

למינהלהמכללה 

טרם נחתם , למועד זהנכון 1)
הסכם מחייב בין הצדדים



טאוורסגלובל
,  טאוורסגלובלבפרויקט ' הקמת שלב א

שטחי מסחר  , במסגרתו יוקמו חניונים
ומגדל משרדים

ח "מיליון ש380-כ: היקף הפרויקט•
)35%חלק החברה (

ר  "אלף מ120-כ: שטח המבנה•
פ בין  "הקמת הפרויקט מבוצעת בשת

ובמסגרתו ישולבו כלל  לבסטאפקון
היכולות והטכנולוגיות של קבוצת  

,  המערכות, בתחום הבניהאפקון
התקשורת והשירות, הבקרה
צפוי הפרויקט להתרחב  ) 2021(בעתיד 

בו יוקם מגדל נוסף בשטח של  ' לשלב ב
ר"מ50,000-כ



.  תכנון והקמה ניהול ואינטגרציה בפרויקטים עתירי ידע וטכנולוגיה לארגונים המובילים בישראל, איפיוןהחברה מספקת שירותי 
וספקית מובילה של פתרונות מולטימדיה  שליטה מרכזי , קים"חפ, חדרי מצב, "חכמים"החברה הינה מתמחה בתחום הקמת חדרים 

).מערכות ניהול וידאו ועוד(הבקרה והשליטה , מתקדמים בתחום האבטחה

:תחומים משיקים בפעילות הנרכשת
safe city-הקמת מערכות בקרה ל-
מערכות בקרה בחדרי מצב וביטחון-
VC-פתרונות מולטימדיה ו-

המולטימדיהרכישת חברה בתחום -הרחבת הצעת הערך של טכנולוגיות 
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מ הנדסה.רכישת חברת ד

אופטימיזציה של 
שרשרת הערך

שלמות הפתרונות
אפקוןשל 

שיפור כושר  
התחרותיות

כניסה מהירה 
לתחום צומח

PULSEתוכנת 
Scadaגילוי אשמובילה

TIBA
&  מערכות חניה 
טכנולוגיותבקרת גבייה

חדשות
ומתקדמות

תקשורת
' למעפתרונות 

ארגוניות ותשתיות
בקרה תעשייתית 

 &BMSבטחון
סנסורים, ב"שו
מים להגנה על"ומכ

נכסים קריטיים



.  תעשייתי ופרטי ובעלת מוניטין רב באזור הצפון, מסחרי, פעילה בשוק המוסדי. שירות הוגן עוסקת בהתקנות ושרות למערכות מיזוג אוויר עצמאיות
.השילוב יביא להגדלת תיק השירות והרחבת בסיס הלקוחות, בתחום מיזוג אוויראפקוןרכישת החברה תיתן מענה להרחבת תיק השירות של 

:תחומים משיקים בפעילות הנרכשת
הרחבת תיק שירות בתחום מיזוג אוויר-
הקמת מערכות מיזוג אוויר -

רכישת חברה בתחום השירות-הרחבת הצעת הערך בתחום הפרויקטים למבנים 

בניהאפקון
תכנון וביצוע של 

הנדסה  פרויקטי
אזרחית

מערכות  אפקון
,  מיזוג אוויר, חשמל

פתרונות  , אינסטלציה
לתעשייה ואנרגיה
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רכישת חברת שירות הוגן

אופטימיזציה של 
שרשרת הערך

שלמות הפתרונות
אפקוןשל 

שיפור כושר  
התחרותיות

כניסה מהירה 
לתחום צומח
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ט"ומשהבהמדינהשלPPPמכרזימגה

משרד  
הבטחון

אשטרוםיחד עם PQעברנו :לי"מרכז הספקה צה•
Q2/2019-בהגשת המכרז , קרגוופליינג

, ותדהראליידיחד עם PQעברנו :אופק רחב•
Q2/2019-בהעיקרי ממתינים לפרסום המכרז

תשתיות  
ואנרגיה

הגשת , PQ-הלאחר שלב :'מתקן התפלה שורק ב•
Acciona-ואליידיחד עם Q2/2019-במכרז 

•PV 40MW עברנו :2אשליםPQ ,                 הגשת המכרז
Q1/2019-ב

רכבות  
קלות

הגשת , PQ-הלאחר שלב : הקו הירוק בירושלים•
בומברדייהיחד עם קבוצת Q2/2019-בהמכרז 

הערךשרשרתצירכלעלאפקוןיכולותכלאתהמשלביםפרויקטים



זכייה בפרויקטים 
 |

רבעון 
4

 |
2018

התייחסות לצבר ביחס לפרויקטים החדשים
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1,468 1,432 

1,553 

1,430 
1,526 

976 1,016 

282 274 270 
203 215 228 196 

37 37 35 25 41 53 69 

1,766 1,726 
1,839 

1,644 
1,743 

1,225 1,240 

30/09/201830/06/201831/03/201831/12/201731/12/201631/12/201531/12/2014

פרויקטים למבנים ותשתיות בקרה ואוטומציה תקשורת התאמות כ"סה

1,600



פרויקטים למבנים ותשתיות

21

מורכבים ופרויקטים גדוליםTurn keyפרויקטי, תשתית עתירי מערכותפרויקטיביצוע •
ומערכות תחת קורת גג אחתהנדסה אזרחיתפרויקטיתכנון והקמה באיכות גבוהה של •
מערכות חשמל מיזוג אוויר ואינסטלציה-מערכות משולבים פרויקטיהתמחות בניהול ותכנון הנדסי של •
תשתית גדוליםבפרויקטיחבירה לשותפים בינלאומיים •

37.5
52.3 53.9

44.6

23.9
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מחקר ופיתוח  , קמפוס משרדים
לחברת היי טק מהגדולות והמובילות  

בעולם
ח"שמליון500מעל : היקף כספי•
ר"מ75,000-כ•
משרדים ומעבדות  -עילי •
חניונים ומרכז אנרגיה-תת קרקעי •
גמרים, הקמה, רכש, תכנון, ייזום•
זיווד מלא כולל כל המערכות      •

מערכות מתח  , האלקטרומכאניות
נמוך ומערכות בקרה

LEED PLATINUMמבנה ירוק •
מבנה חכם•

PTK1



ח"שמליון170מעל : היקף כספי•
קומות  25, ר"מ80,000שטח של •

משרדים
מפלסים5, תת קרקעי35,000•
קבלן ראשי ומערכות•
,  כולל כל המערכות האלקטרומכאניות•

מערכות מתח נמוך ומערכות בקרה
גימור באיכות גבוהה ביותר•
מבנה ירוק•

מגדל אלייד

לקוח
ן"נדלאלייד

23



:תוכן
ר"מ30,000שטח של •
עבודות גמר•
בקרה ותקשורת, מערכות חשמל•
•HVAC ,מתקנים סניטריים
חיפוי אדריכלי•
מעבדות•
חדרי הרצאות•
גימור באיכות גבוהה ביותר•
מבנים ירוקים•

מכון ויצמן
מבנה ביוכמיה

לקוח
מכון וייצמן

24



:תוכן הפרויקט
בניה ותכנון של פרויקט בניינים  •

מרובים
מבני בטון•
בניה וחיפוי מתכת•
עבודות גמר•
מכאניות-עבודות אלקטרו•

-תחנת כח דליה צפית 
800MW

לקוח
Alstom Switzerland

25



ח"שמליון300-כ: היקף כספי
תחנת השנאה  (ם"תהרי14הקמת •

ברחבי המדינה כחלק מפרויקט  ) רכבתית
חשמול הרכבת הכבדה

, שלד מבנה, ביצוע עבודות תשתית •
גמר ופיתוח, מערכות אלקטרומכניות

המרה ממתח עליון  -עבודות חשמל •
ביצוע כל מערכות ממתח  . למתח גבוה

גבוה עד למתח נמוך מאוד
GISהינו מסוג ר"התה•

(Gas Insulated Substation)

חשמול רכבת

לקוח
רכבת ישראל/  SEMI

26



)בקרה ואוטומציה(טכנולוגיות 

27

גילוי וכיבוי אש•
מים להגנה על נכסים קריטיים"סנסורים ומכ, ב"מערכות שו-בטחון•
BMS& בקרה תעשייתית •
•DM-מרכזי שליטה ובקרה ומיצגי מולטימדיה מתקדמים
•PULSE IoT-תוכנתScadaמובילה פרי פיתוח עצמי
•TIBA- בקרת גבייה& מערכות חניה
תמיכה בכל הדיסציפלינות-שירות ואחזקה •

253
264

293 296

262
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ערים בטוחות וחכמות

28

אפקון מספקת פתרונות אבטחה לערים  
י המשרד  "החברה נבחרה ע, ויישובים

פנים לשמש כקבלן מערכות  לבטחון
עיר  "תוכניתאבטחה בערי ישראל במסגרת 

בנוסף החברה מיישמת  , "ללא אלימות
כחלק מתפיסת  IOTשכבות נוספות של 

Smart City

פרויקטים בערים  70-החברה ביצעה כ
וביישובים בישראל ומשלבת טכנולוגיות  

מתקדמות המאפשרות הגברת רמות  
הביטחון

:בין הטכנולוגיות המיושמות
מערכות שליטה ובקרה מתקדמות•
AIושילוב כלי ואנליטיקהערכות ווידאו •
מערכות זיהוי פנים•
מערכות חניה עירונית חכמה•
מערכות תקשורת מתקדמות•
IOTמערכות מבוססות סנסורי •



אספקה והתקנה של מערכות על 
מצרים-גדר גבול ישראל

-Vאספקה והתקנה של מערכות 
Alert )של אפקון על ) סנסורים

מטר בשילוב 5.5גדר גבול בגובה 
מערכות ראיית יום ולילה  

הקשורים כולם  , מים"ומכ
לתוכנת השליטה והבקרה  

של  PULSEהאינטגרטיבית 
אפקון 

גבולות ישראל

29



כחתחנות •
נכסים קריטיים•
אתרי אנרגיה ותשתית•
נמלי ים ואוויר•
בסיסי צבא•
יישובי קו תפר•
דאטה סנטר•
אתרים לוגיסטיים•
בתי כלא•

מים חכמים  "מכ
לאבטחה

החברה מפתחת מוצרים מבוססי טכנולוגיית  
בוהה למגזר הביטחון המשמשים  מ"מכ

:בארץ ובעולם לאבטחת

30
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PULSE IoT

הינה תוכנת שליטה ובקרה  PULSEחדשני
התוכנה  . אפקוןי "המפותחת עIoT-מתקדמת ל

מאפשרת במאמץ מינימלי בנית אפליקציות 
מתוחכמות לניהול בקרה תעשייתית ומבנים 

חכמים
)מולטי דיסציפלינארי(רב תחומי 

מאפשרת שילוב בעמדת  PULSE-תוכנת ה
,  ניהול מבנים, מפעיל אחודה של יישומי בקרה

גילוי אש ויישומים , ביטחון, חיסכון באנרגיה
נוספים

PULSE MOBILE  מודול המאפשר ניהול
התראות ושליטה על ידי בעלי תפקידים מכל 

טאבלטאו מסמארטפוןמקום ובכל זמן 
התוכנה מותקנת אצל פעילות גלובלית 

מדינות בעולם40-ובכאלפי לקוחות בישראל



32

מערכות ניהול חניונים

,  מערכות כניסהמערכת ניהול חניון 
יציאה ותשלום עבור בעלי חניונים ומפעילים 

המבוססת על טכנולוגיות מתקדמות לזיהוי  
כרטיסים , לוחיות זיהוי, הרכב באמצעות ברקוד

מגנטיים ואפליקציות מובייל
SPARK  התוכנה המתקדמת בעולם לניהול

מ להגדיל הכנסות  "אינטגרטיבי של חניונים ע
ולשפר רווחיות  

PARKBLUEבקרת , ניווט, שירות הזמנות
מ "וניהול מלאי לחניונים ע, כניסה ויציאה

למקסם שימוש במלאי החניות הקיים
בארץ ובמספר רב של מדינות כולל פעילות 

אוסטרליה , צפון ודרום אמריקה, ישראל
ואירופה אמריקה



)אטקה(סחר
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חשמל תעשייתי מכשור  -ייצוג של מגוון ספקים מובילים בתחומים מגוונים •
אלקטרוניקה ותאורה, זיווד, כבלים, ובקרה

ABB ,OMRON , G.C. ,GEWISS-נציגויות מובילות •
,  קבלני חשמל, סיטונאי חשמל, OEM, בוני לוחות-מגוון רחב של לקוחות •

מוסדות ולקוחות סופיים

110 105 115 117
88
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תקשורת

34

למערכות תקשורת אחודות ארגוניותבית תוכנה •
סין והודו,ב"ארה, הממוקדת בישראלרשת הפצה •
מוקדי השירות הטלפונינוכחות רחבה בתחום •
תקשורת פאסיביות ואקטיביות  ביצוע פרויקטים לתשתיות •
מותקנים מהגדולים בישראל בתחום הארגוניתיקי שירות לקוחות •

(7.5)

(13.0) (15.0)

(5.3)

1.4

ש
ני 

ליו
מי

ח"
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אנרגיית רוח

עם  PPAזיכיון לייצור חשמל בהסכם 
BOTחברת החשמל במסגרת הסכם 

2036שתוקפו עד לשנת 
במימון  21.25MWהספק מותקן של 

ח"מיליון ש200-בנקאי בהיקף של כ
)  EPC(קבלן ההקמה , אפקון הינה היזם

שנה20למשך ) O&M(וקבלן התפעול 
04/2016-המתקנים חוברו לרשת ב

35



צמיחה בהיקף הפעילות-עיקרי התוצאות 

2014 2015 2016 2017
1-9/2018

1,189
1,333 1,435 1,500

1,164

הכנסות

2014 2015 2016 2017
1-9/2018

71
84 91

86

60

רווח תפעולי מגזרי

2014 2015 2016 2017
1-9/2018

43

63

43 46
40

רווח נקי
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)30.09.18-נכון ל(צבר הזמנות 

התפתחות צבר הזמנות התפלגות צבר מגזר פרויקטים

30.09.18ח בהם זכתה החברה לאחר "מיליון ש1,600-לא כולל פרויקטים נוספים בהיקף של כ

47%29%

16%
6%

2%

מערכות

בניה

בקרה

מפעל

תקשורת

מיליוני  1,766
ח"ש

1,468 1,432 

1,553 

1,430 
1,526 

976 1,016 

282 274 270 
203 215 228 196 

37 37 35 25 41 53 69 

1,766 1,726 
1,839 

1,644 
1,743 

1,225 1,240 

30/09/201830/06/201831/03/201831/12/201731/12/201631/12/201531/12/2014

פרויקטים למבנים ותשתיות בקרה ואוטומציה תקשורת התאמות כ"סה
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30.09.18ניתוח מצבת הנכסים וההתחייבויות -) ח"מיליוני ש(מאזן אפקון

פילוח נכסים

סך מאזן  
1,478

נכסים שוטפים

861 /58%

מזומנים

118 /8%

נכסים
בלתי שוטפים

327 /22%

נכס פיננסי
פרויקט הרוח

172 /12%

פילוח התחייבויות

סך מאזן  
1,478

הון עצמי

428 /29%

התחייבויות שוטפות

608 /42%

חוב פיננסי
פרויקט הרוח

141 /10%

התחייבויות פיננסיות  
לזמן קצר וארוך

276 /19%

38
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אפקון
השותפה הטובה ביותר לביצוע פרויקט מוצלח

אנרגיה ותשתיות•
תעשיה ושירותים•
מתחמי מסחר ומבני ציבור•

:מספקת פתרונות שלמים עבור
, אלקטרומכניקה, הנדסה אזרחית

שרות ואחזקה  , תקשורת, טכנולוגיות
והכל מבוסס על איכות גבוהה

:פתרונות רב תחומיים עבור
ל"בארץ ובחו

טכנולוגיות מובילות
תמיכה בצמיחה מתמשכת

איתנות פיננסית



2019ינואר -מצגת לשוק ההון 

תודה


	מצגת לשוק ההון - ינואר 2019
	מידע צופה פני עתיד
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	תחומי הפעילות שלנו
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	מהלכים אסטרטגיים עיקריים�שיפור בהיצע ושלמות הפתרונות של אפקון One Stop Shop - 
	המשך צמיחה ומקסום היכולות הקיימות
	Slide Number 10
	מובילאי
	נמל הדרום
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	גלובל טאוורס
	הרחבת הצעת הערך של טכנולוגיות - רכישת חברה בתחום המולטימדיה
	הרחבת הצעת הערך בתחום הפרויקטים למבנים - רכישת חברה בתחום השירות
	מגה מכרזי PPP של המדינה ומשהב"ט
	התייחסות לצבר ביחס לפרויקטים החדשים
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	עיקרי התוצאות - צמיחה בהיקף הפעילות
	צבר הזמנות (נכון ל-30.09.18)
	מאזן אפקון (מיליוני ש"ח) - ניתוח מצבת הנכסים וההתחייבויות 30.09.18
	Slide Number 39
	מצגת לשוק ההון - ינואר 2019
	חוב פיננסי והון עצמי (מיליון ש"ח)
	מבנה החוב הפיננסי (נכון ל-30.09.18) 
	מצבת החוב

		2019-01-31T11:16:57+0000
	Not specified




