בבילון

תקציר תוכנית
אסטרטגית
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הבהרה

Babylon Ltd

מצגת זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישת ו/או הקצאת ניירות ערך כלשהם של החברה ו/או הזמנה לקבל הצעות כאמור ,והיא מיועדת
למסירת מידע בלבד במסגרת מתן הסברים על החברה .כמו כן ,מצגת זו אינה מהווה המלצה ו/או ייעוץ כלשהו ביחס לניירות הערך של
החברה .המצגת נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים אשר פרסמה החברה לציבור הכוללים את
המידע המלא אודות החברה .יכול ובמצגת זו קיימים נתונים או מידע שאופן הצגתם שונה מהאופן שבו נכללו הדוחות שפורסמו על ידי החברה
לציבור .בכל מקרה של סתירה בין הדוחות הכספיים המבוקרים והסקורים ודוח הדירקטוריון של החברה לבין הנתונים שבמצגת זו ,יגברו
הנתונים שבדוחות הכספיים המבוקרים והסקורים ובדוח הדירקטוריון של החברה.
מצגת זו כוללת תחזיות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים ,שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה
בשליטתה של החברה בלבד )מידע צופה פני עתיד( .העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הנם עובדות ונתונים בנוגע למצב
הנוכחי של החברה ועסקיה ,עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות שבהם פועלת החברה באזורי פעילותה ,ועובדות ונתונים
מאקרו – כלכליים ,והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו .המידע צופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס במידה מהותית בנוסף
לאינפורמציה הקיימת בחברה ,על הציפיות והערכות הנוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים ,ועל
השתלבותן של ההתפתחויות ,כאמור ,בימים אלה .לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו ,ותוצאות הפעילות של החברה
עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל ,בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל.
להסרת ספק מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.
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החזון שלנו
חזון:
להוות חברה ייחודית בתחומה המתמחה בטכנולוגיות מתקדמות
ביותר בתחום ניהול המידע הארגוני ,תוך יצירת הרמוניה
טכנולוגית
מטרה:
לאפשר ללקוחותינו ליישם מערכות מידע מתקדמות על מנת
להשיג את מטרותיהם העסקיות בעולם מתחדש
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הצוות המוביל
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אריק פינטו

גבי דישי

שי אוזון

נעם זיו

יו״ר הדירקטוריון

דירקטור

מנכ״ל

סמנכ״ל כספים

מנהל קרן אלפא -
בעלת השליטה
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ש י אוז ון

סיום תואר ראשון
בחשבונאות
וכלכלה באוני׳
ת״א – והתמחות
במשרד רו״ח

1995
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1997

2001

2005

הרשות לניירות
ערך – חוקר
במחלקת
החקירות בת״א

הקמת חברת
הייעוץ וויזקון יחד
עם אסף גל

מיזוג עם פעילות
במטריקס –
הקמת מטריקס-
ווא ן 1

אורקל ישראל –
מיישם למערכות
פיננסיות – מתן
י י ע ו ץ ל ח ב רו ת
ב י נל א ו מ י ו ת

1999

מכירת 80%
מ הח ב ר ה ל ו ו א ן 1
תואר שני במנהל
עסקים אוני׳ ת״א

2003

2013
מינוי למנכ״ל
קבוצת וואן1

מינוי למנהל
וואן 1שירותי
תוכנה

מינוי למנכ״ל
ב בי לון

2010

2020
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יישום האסטרטגיה
01
רכישה

02
מיזוג

03
השבחה

04
יצירת ערך

Investing

Merging

Exceling

Integrating

איתור ורכישת חברות
העונות
החברה
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מיזוג החברות הנרכשות
במערך הניהולי של
החברה ,ניצול יתרון
לגודל,חיסכון והתייעלות

הטמעת שיטות עבודה
הצמיחה
להגברת
הגדלת
האורגנית.
המכירות של כל פתרון
על ידי חשיפת כלל
לפתרונות
הלקוחות
החברה – ״פתיחת
דלתות״

שילוב

הפתרונות

לפתרון

אינטגרטיבי

ללקוח ,על ידי שילוב
הטכנולוגיות והשירותים

חלון ההזדמנויות בשנים הקרובות

שינויים טכנולוגיים

שחקנים חדשים

צורך ארגוני

יכולות אינטגרציה

בעשור האחרון התפתחה טכנולוגיה

כניסת ״שחקני״ תוכנה לעולם המידע הארגוני:

צורך הולך וגובר מצד ארגונים להטמיע את

נדרש גוף בעל יכולת לשילוב הטכנולוגיות

המאפשרת עבודה מרחוק "ענן"

 SalesForce ,Google ,Amazonבנוסף ל

מהפיכת המידע Digital Transformation,

החדשות ויכולת אינטגרציה בין המערכות

הבאה לידי ביטוי בשלושה רבדים

 MS ,SAP,Oracleהמציעים מערכות חדשות

Cloud Migration

IAAS, PAAS, SAAS

לארגונים

יש ביקוש לאינטגרציה בין הטכנולוגיות החדשות
לקיימות
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גודל השוק
VAS – Value Added Services – 4B$
שירותי ערך מוסף ללקוח – ביצוע
פרויקטים ,מתן שירותים ,בהטמעה,
הדרכה ,פיתוח ....

Hardware - 1.8B$
מכירת חומרה וציוד מחשוב

Software - 1.6B$
מכירת רישוי תוכנה

* מתוך סקר  STKIלשנת 2020
8

תחומי עיסוק עתידיים של החברה
פיתוח בפלטפורמות חדשות המאפשרות פיתוח מהיר .רובן
פלטפורמות פיתוח מבוססות עולם תוכן כגון:
Force.com, AWS, Azure

יישום והטמעה של מערכות ארגוניות בעולם ה ”“New IT
מערכות מידע ארגוניERP, CRM, HR, PM, MNF… :

תשתיות התוכנה והחומרה ,בכלל זה מכירת מערכות
משולבות ,אבטחת מידע IOT ,ועוד
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למה בבילון?
ייחודיות טכנולוגית
• התמחות בטכנולוגיות חדשות
עם שיעורי רווחיות גבוהים
• פיתוח תרבות ארגונית הדוגלת

• ״רכישת״ שותפים
• רתימת שכבת ההנהלה להצלחת
הארגון כולו

בטיפוח המקצועיות ועליונות

• ארגון ללא גורמים ״מעכבי צמיחה״

טכנולוגית

• ארגון המותאם לצורך העכשווי של

• שילוב הטכנולוגיות החדשות
לפתרון כולל עבור הלקוח
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ייחודיות עסקית

הלקוחות
• אנו נמצאים בשלבי הצמיחה המואצת
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תחילת יישום

ITmyWay
פעילותה המרכזית של החברה הנה יישום מערכות  CRMשל חברת
 SalesForceהחברה הינה שותף זהב של . SalesForce
החברה מעסיקה כ  30מומחים בתחום היישום ופועלת בעיקר

OranBIt
פעילות בתחום יישום מערכות Project
Intelligence

Orantech
עיסוקה העיקרי של החברה הנו בתחום יישום מערכות לניהול
פרויקטים  PMOונחשבת למובילה בתחום זה.
מבין לקוחותיה :בנקים ,חברות ביטוח ,גופים ביטחוניים ומשרדי
ממשלה
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במגזר ה SMB
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 – ITmyWayבמספרים ובמילים
צמיחה

30
החברה מעסיקה כ  30עובדים
ומספר קבלני משנה .החברה
ופיתוח
ביישום
עוסקת
בפלטפורמת SalesForce

80
לחברה כ  80לקוחות בעיקר
במגזר  SMBלהם מעניקה
הטמעת
שירותי
החברה
מערכת ותחזוקה
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החברה נמצאת בשלבי צמיחה
מואצים במחזור חיי הארגון

10,000,000
במילים
לחברה כוח אדם איכותי,
ובעלת פוטנציאל התרחבות
למגזרי משק נוספים.
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אורנטק )כולל אורנביט( – במספרים ובמילים
9,500,000

115
החברה מעסיקה  115עובדים
ומספר קבלני משנה .נחשבת
לחברה המובילה בתחום יישום
מערכות  .PMOכמו כן לחברה
פעילות בתחום האנליטיקה
הפרוייקטאלית PI

100
לחברה מעל ל  100לקוחות
במגזרי משק מגוונים ,מתוכם
לקוחות גדולים בשוק הישראלי
לרבות בנקים ,משרדי ממשלה
וחברות ביטחוניות

30,000,000

החברה נרכשה לפי שווי של כ
 10מיליון ש״ח .בשלב ראשון
נרכשו  ,51%לבבילון יש
אופציה לרכוש  49%נוספים
עד סוף שנת 2021

במילים
ניהולית
שדרה
לחברה
מקצועית ומובילה .נתפסת כ
בקרב
Trusted
Advisor
לקוחותיה
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תוכניות צמיחה
• התחלנו ביישום האסטרטגיה במרץ 2020
• עד כה בדקנו עשרות חברות
• מתוכן רכשנו שלוש חברות
• בוחנים רכישות נוספות באופן שוטף.
2023-2024

202x
14

2022

2021

2020

2022

2021

2020

משאבים כספיים ליום 30/6/2020
• בקופת החברה מזומנים* פנויים להשקעה בסך
של כ 60 -מש״ח
• בנוסף מכשירים פיננסים בשווי של כ– 31מש״ח
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• החברה מחזיקה במכשירים פיננסיים מסוג CLO
• שווי האחזקה כפי שהוצג בדוחות הכספיים ליום  31/12/2019עמד
על כ15.5m$ -
• במחצית הראשונה של  2020התקבלו הכנסות מריבית  /חלוקות
בסך כולל של כ 1.4m$/
• במחצית הראשונה של  2020נמכרו מכשירים בתמורה ל 1.4m$
• שווי המכשירים הקיימים עפ״י דוח  Julius Baerלסוף יוני 2020
עומד על כ 9m$

* כולל המחאות לגביה ממכירת חברת MST
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סיכום
שינוי טכנולוגי

השיטה

ההזדמנות

הצוות
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