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מידע צופה פני עתיד

והיא , או הזמנה לקבלת הצעות כאמור") החברה("מ "בע נובולוגמצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של קבוצת •
במסגרת מתן הסברים על החברה בפני משקיעים  , אשר מטבע הדברים הינו חלקי, מיועדת למסירת מידע כללי בלבד

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה יכולה להחליף עיון בדוחות  . או צדדים שלישיים/מוסדיים ואנליסטים ו
.  2019הכספיים שפרסמה החברה לציבור בשנת 

,  תחזיות, בין היתר, מידע כאמור כולל. 1968-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד•
או אינה בשליטה /או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ו/הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו, מטרות

. התממשות משמעותיים-מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי. בלעדית של החברה
מגורמי  , בין היתר, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, מידע כאמור הינו בלתי ודאי

וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית  , כמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד של החברה, הסיכון המאפיינים את פעילות החברה
.  אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה, ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה

כמו כן מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות  
.דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת

כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית  , קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, לאור האמור•
תחזיות והערכות הצופות פני עתיד מבוססות על נתונים  , כמו כן. מאלו שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו

או הערכה  /או לשנות כל תחזית ו/ו, והחברה אינה מתחייבות לעדכן, ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת
.או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו/כאמור על מנת שישקפו אירועים ו
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כרטיס ביקור

3

1966שנת הקמה 

ע "החברה הונפקה בבורסה לני
2017בתל אביב בשנת 

מהחברות המובילות בארץ בלוגיסטיקה  
שירותי  , תחום שירותי הבריאותשל 

Health Care  ו–Digital Health

Hub   של שירותים מבוססי טכנולוגיה
ישראלית חדשנית עבור לקוחות הקצה

עובדים 650 -כ

יציב ונקי  , חזקמאזן 
מחוב בנקאי

  –מדיניות חלוקת דיבידנד 
מהרווח הנקי 70%
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,  פוזיסאודי : בעלי עניין
אלי דהן  , מורי ארקין

וגופים מוסדיים



תחומי פעילות

4 אין מדובר במגזרים חשבונאיים* 

סינרגטיות ומעטפת כוללת לאורך כל שרשרת הערך בתחום שירותי הבריאות
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Digital Health Health Careושירותים נלוויםלוגיסטיקה



אסטרטגיה
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חברות מקומיות  
ורב לאומיות  

בתחומי  

התרופות והציוד  

הרפואי

מטופלים

:  מבטחים
חברות  , קופות

ביטוח

הוספה ופיתוח

  להנגשתשל מגוון שירותים 

מוצרי ושרותי בריאות עד  

לבית הלקוח הסופי

פיתוח מתמיד של  

מעטפת שירותים  

המסייעים להפחתת  

עלויות הבריאות  
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תוצאות כספיות
Q4 & 2019
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  בפעילותה סיכון ומוקדי ,ככלל פעילותה על )COVID-19( הקורונה נגיף התפשטות השפעת את ובוחנת עוקבת החברה
  .הקבוצה של העסקית פעילותה על מעורבות השפעות להיות עשויות ,הקורונה נגיף להתפשטות ,החברה להערכת .בפרט

  לשירותי בביקוש לגידול ,וכן רפואיים ואביזרים תרופות להפצת בביקוש לגידול להוביל עשויה הקורונה נגיף התפשטות ,מחד

Home“)“( ביתי טיפול פעילות תחום במסגרת הניתנים הבית עד רפואה Care, רפואה שרותי אימוץ תהליכי להאצת גם כמו  

  .)Telemedicine( מרחוק

  אשר ,בפרט ובישראל בכלל בעולם הכלכלי המצב על מהותית שלילית השפעה בעלת הינה הקורונה נגיף התפשטות ,מאידך

  עובדים שהיית בשל עובדים בזמינות בירידה ,היתר בין ,שתתבטא הקבוצה פעילות על שלילית השלכה לה להיות עלולה

  בהיקפי להפחתה להוביל שעלול מה ,בישראל אחרות רגולטוריות מגבלות או/ו הבריאות משרד להוראות בהתאם בבידוד

 .בשליטתה שאינן מגבלות בשל לספק החברה שיכולה השונים השירותים
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השפעת נגיף הקורונה
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החברות ערוכות  . וכן מספר פעילויות ליבה בקבוצה" מפעל חיוני"נובולוג מוגדרת כ

.לפעילות במצבי חירום ומתן שירות רציף



מיליון שקל 225.1 -ל YoY 2.0%עליה של הכנסות•

מיליון שקל 9.2-ל YoY 10.5%עליה של רווח תפעולי •

•EBITDA* Adjusted  14.2%עליה שלYoY   מיליון שקל 16.3לתוצאות שיא של

פתיחת מרכז חדשנות בתחום טכנולוגיות בריאות  •

 Digital Healthחטיבת הלוגיסטיקה וחטיבת, Health Careחטיבת : מעבר למבנה חטיבתי •
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IFRS16לא כולל התפתחויות אחרונות 

Q4 2019
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  IFRS16לא כולל דוח רווח והפסד 

Q4 2019 

225.1220.62.0%הכנסות

25.222.113.9%רווח גולמי

9.28.310.5%רווח תפעולי

11.69.620.8%*רווח תפעולי מתואם

5.54.816.5%רווח נקי

Adjusted EBITDA16.314.214.2%

)ח"במיליוני ש(

Q4 2018          Q4 2019 שינוי%

רווח גולמי+ 14%

רווח תפעולי  + 10%

14% +Adjusted EBITDA
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הפחתת עודף  , עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה -רווח תפעולי מתואם הנו רווח תפעולי בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה * 

תשלום מבוסס מניות והוצאןתעלות רכישה 



10

הרכב ההוצאות אשר אינן קשורות  
לתפעול השוטף של עסקי החברה

%שינוי 20192018
%שינוי 20192018 Q4 2019Q4 2018 שינוי%

שערוך התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות  
)הוצאות מימון(שאינן מקנות שליטה 

1.71.10.6

1.90.71.2הפחתת עודף עלות רכישה

)0.1(0.50.6הוצאות תשלום מבוסס מניות

כ הוצאות שאינן קשורות לתפעול  "סה
השוטף של עסקי החברה

4.12.41.7

1.0-1.0על הרווח הנקי IFRS16השפעת 

5.12.42.7כ"סה

)ח"במיליוני ש(

Q4 2018          Q4 2019שינוי
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  IFRS16לא כולל דוח רווח והפסד 

2019שנת 
)ח"במיליוני ש(

2020מרץ | מצגת קבוצת נובולוג  

1,004.1910.010.3%הכנסות

97.485.114.5%רווח גולמי

)12.5%(31.736.3רווח תפעולי

47.440.118.2%*רווח תפעולי מתואם

)37.0%(14.222.5רווח נקי

Adjusted EBITDA65.657.314.4%

%שינוי 2018         2019

הכנסות+ 10%

14% +Adjusted EBITDA

הפחתת עודף  , עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה -רווח תפעולי מתואם הנו רווח תפעולי בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה * 

תשלום מבוסס מניות והוצאןתעלות רכישה 

*רווח תפעולי מתואם+ 18%
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הרכב ההוצאות אשר אינן קשורות  
לתפעול השוטף של עסקי החברה

)ח"במיליוני ש(
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שערוך התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות  
)הוצאות אחרות(שאינן מקנות שליטה 

6.9)1.2(8.1

שערוך התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות  
)הוצאות מימון(שאינן מקנות שליטה 

6.742.7

6.82.93.9הפחתת עודף עלות רכישה

2.01.50.5הוצאות תשלום מבוסס מניות

כ הוצאות שאינן קשורות לתפעול  "סה
השוטף של עסקי החברה

22.47.215.2

4.1-4.1על הרווח הנקי IFRS16השפעת 

כ הוצאות שאינן קשורות לתפעול  "סה
השוטף של עסקי החברה

26.57.219.3

שינוי2018           2019
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מאזן
2019שנת 

185108מזומנים

1,6751,532נכסים שוטפים

475207נכסים לא שוטפים

1,7131,596התחייבויות שוטפות

17336התחייבויות לא שוטפות

264107הון עצמי

2,1501,738סך מאזן

)ח"במיליוני ש(

מזומניםח"ש' מ 185

הון עצמי ח"ש' מ 264

חובח"ש' מ 0.6

2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31
IFRS16כולל 
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Adjusted-ה כי מעריכים אנו הטווח ארוכת הצמיחה תוכנית במסגרת EBITDA מהפעילות  
  להסתכם צפוי התפעולי והרווח 2021 בשנת שקל מיליון 100-בכ להסתכם צפוי בישראל

שקל מיליון 64 -בכ

 (IFRS16 ) לפני השפעת תקן

2019A

65.6

2018A

57.3

2021F

100

2017A

45.9

2020

14

100-תכנית ה

מיליון שקל  

מיליון שקל  

מיליון שקל  

מיליון שקל  

2020מרץ | מצגת קבוצת נובולוג  



15

מנועי צמיחה
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 Home-Careהרחבת סל מוצרי ה •

Digital Healthהמשך צמיחה בפעילות ה •

צמיחה בפעילות עם חברות ביטוח הבריאות וקופות החולים  •

פעילות הקנביס הרפואי  •

רכישות בישראל התומכות באסטרטגית הצמיחה של הקבוצה•

ל בהתאם לאסטרטגיה של הקבוצה"רכישת פעילות בחו•



הקצאת
הון

השקעה לצורך המשך  
והשאת ערך  , הצמיחה

לבעלי המניות

16

ביצועים
חזקיםפיננסים

ביצועים כספיים  
חזקים ויציבים  
לאורך שנים 

שלוש חטיבות  
צומחות ויציבות

החברה מאמינה  
שהמשך הצמיחה יגיע  

משלוש החטיבות

גישה
אחראית

,  החברה אינה ממונפת 
ומשקיעה בצורה  

בשנה שעברה  . אחראית
חוזק מבנה ההון

סיכום פיננסי
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השקעה בתהליכים ויוזמות 
המובילות לצמיחה אורגנית  

השקעה
המובילה לצמיחה

מדיניות חלוקת דיבידנד
מהרווח הנקי 70%

החזר הון
לבעלי המניות

ביצוע רכישות התואמות
את אסטרטגיית החברה

ביצוע
רכישות
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אסטרטגיית הקצאת הון לצמיחה והחזר 
השקעה לבעלי המניות
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