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מידע צופה פני עתיד
כללימידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה)"מ"בענובולוגקבוצתשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת•

לשםנערכהזומצגת.שלישייםצדדיםאו/וואנליסטיםמוסדייםמשקיעיםבפניהחברהעלהסבריםמתןבמסגרת,חלקיהינוהדבריםמטבעאשר,בלבד

.2020בשנתלציבורהחברהשפרסמההכספייםבדוחותעיוןלהחליףיכולהואינהבלבדונוחותתמצית

ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת•

מהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהשלבלעדיתבשליטהאינהאו/וודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסים

איאווהתממשותו,מראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמורמידע.משמעותייםהתממשות-אילסיכונימטבעוכפוףוהואמוכחתעובדה

בסביבהמהתפתחויותוכן,החברהשלהתאגידעסקיתיאורבפרקכמפורט,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעהתממשותו

כימובהרכןכמו.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלכלית

.לעתמעתשתהיינהכפיהחברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתכניות

פניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,האמורלאור•

והחברה,המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמבוססותעתידפניהצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאהעתיד

.זומצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללשנותאו/ו,לעדכןמתחייבותאינה
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כרטיס ביקור
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1966שנת הקמה 

ע  "החברה הונפקה בבורסה לני
2017בתל אביב בשנת 

מהחברות המובילות בארץ בלוגיסטיקה של 
 Healthשירותי , תחום שירותי הבריאות

Care ו–Digital Health

Hub  של שירותים מבוססי טכנולוגיה
ישראלית חדשנית עבור לקוחות הקצה

עובדים650-כ

יציב ונקי , מאזן חזק
מחוב בנקאי

70%–מדיניות חלוקת דיבידנד 
מהרווח הנקי

מורי , פוזיסאודי : בעלי עניין
אלי דהן וגופים  , ארקין

מוסדיים



אסטרטגיה
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חברות רב 
לאומיות בתחומי  
התרופות והציוד  

הרפואי

מטופלים
,  קופות חולים
בתי חולים  

וחברות ביטוח

הוספה ופיתוח
להנגשתשל מגוון שירותים 

מוצרי ושרותי בריאות עד 
לבית המטופל

פיתוח מתמיד של 
מעטפת שירותים  

המסייעים להפחתת  
עלויות הבריאות  



התפתחות עסקית
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1966

2019

בריאות דיגיטלית

שירותי בריאות

,  לוגיסטיקה מורכבת
ניסויים קליניים  

הפצת תרופות עבור
חברות רב לאומיות  



מבנה הקבוצה
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חטיבת  
הלוגיסטיקה

הנגשת שירותים לוגיסטיים 
מורכבים ושירותים משלימים 

הציוד הרפואי  , בתחום התרופות
והניסויים הקליניים

הנגשת מידע ושירותים  
רפואיים למטופלים  

ולרופאים

חטיבת  
הדיגיטל

חטיבת
שירותי הבריאות
הנגשת שירותים רפואיים  

אל בתי המטופלים



חטיבת שירותי הבריאות

והשירותהטיפולחוויתשיפור.המטופלבביתבריאותלשירותיהחטיבה

לארגונישירותיםמספקתהחטיבה.מתקדמותטכנולוגיותבאמצעות

.לאומיותרבוחברותהביטוחחברות,בריאות

המטופליםבביתרפואיוטיפולתמיכה-מדיקוויפ

המטופליםבבתיטכנולוגייםואמצעיםרפואיצוותבאמצעותחוליםוליוויהדרכה-מדיקר

חוליםוקופותביטוחחברותעבורמתקדמיםרפואהשירותיותפעולניהול-קארטרגט

אישירפואיניהול–סאלוס

2020נובמבר | מצגת קבוצת נובולוג  



חטיבת הלוגיסטיקה

ושירותיםמורכביםלוגיסטייםשירותיםמגווןמספקתהלוגיסטיתהחטיבה

הקלינייםוהניסוייםהרפואיהציוד,התרופותבתחוםמשלימים

הרפואיהמכשורוחברותלאומיותהרבהתרופותחברותשלאסטרטגיתשותפה-נובולוג

קלינייםלניסוייםלוגיסטייםשירותים-טריילוג

בישראלבריאותמוצרישלוהניטורהמסחור,האישורתהליכיניהול-דור

הרפואיהציודלתעשייתסטריליזציהשירותי-מדיפלסט
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חטיבת הדיגיטל

הפצתלצורךדיגיטלייםבכליםמשתמשתהטכנולוגיתהחטיבה

בעולמותחסמיםוהסרתלרופאיםמטופליםחיבור,רפואימידע

הבריאות

מאגר מידע דיגיטלי בכל תחומי הבריאות עבור הקהל הרחב והקהל -אינפומד

המקצועי

מערכת זימון תורים מתקדמת המשלבת מערכת טלמדיסין למפגשי וידאו  -אודורו

עם המטופלים

חפשו את הרופא המתאים עבורכם וקבעו אליו תור-דוקתורים
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התפתחויות אחרונות

מ"בעסאלוסחברתממניות51%רכישתעסקתהושלמה2020,אוקטוברבחודש•

השנתיהדיבידנדחלוקתחשבוןעלכמקדמה,ח"שמיליוני12שלבסךהחברהשלהמניותלבעלידיבידנדשולם,2020ספטמברבחודש•

2020לשנת

החברההגיעהלאזהלמועד.הקורונהנגיףכנגדחיסוניםהפצתלנושאשירותיםשתספקלאפשרותלוגיסטיתהיערכותמשלימההחברה•

וככלאם,כאמורשירותיםמתןעםבקשרמדינתיותרשויותעםאוכאמורהחיסוניםאתהמפתחיםהגורמיםמביןמיעםכלשהולסיכום

בישראלכאמורהחיסוןמתןאו/והפצתבהליךכלשהובאופןמעורבתתהאאכןהחברהכיוודאותכלואיןבישראליופצוכאמורשחיסונים

אשתקדהמקבילההתקופהמולמסלפניברווחלעלייההביאאשרהלוגיסטיקהחטיבתבהכנסותגידולהמשך•

ציודמכירתבגיןורווחהכנסותכןוכמובחטיבההקיימותהפעילויותשלבהכנסותמעלייההנובעהבריאותשירותיחטיבתבהכנסותגידול•

שנתשלהרביעיברבעוןגםנמשךאשרפרויקט,הביטחוןלמשרדהנשמהמכונות500ממכירת,וכןב"בארהיוטהמדינתלממשלתמיגון

2020

.2019שנתשלהרביעימהרבעוןהחלאודורוחברתשלומאיחודאינפומדחברתבהכנסותמעלייההנובעהדיגיטלחטיבתבהכנסותגידול•

הקורונהבשלהפרטיותהמרפאותבפעילותמהאטהכתוצאהאינפומדבפעילותפגיעהמסתמנתבמקביל
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סאלוס ניהול רפואי אישי
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בגישה חדשנית של מנוי  , המעניקים שירותי רפואה מותאמת אישית, הינו מרכז רפואי בו פועל מערך ייחודי של רופאים מומחיםאלוסס

,  ידי רופא מומחה-על, המשמעות היא שכל ענייניו הרפואיים של המטופל מנוהלים ומתנהלים במקום אחד. לתוכנית ניהול רפואי אישי

בדגש על שירותי רפואה בבית , מתוך ראיית התמונה הרפואית המלאה של המטופל ואינטגרציה בין הצרכים הרפואיים והאישיים שלו

המטופל

: ON callשירות רפואי

רופא פנימאי מומחה בבית המטופל לאבחון וטיפול מקיף

צוות רפואי מוסמך להמשך טיפול 

ביצוע בדיקות מעבדה והדמיה  

מעבדת  , הולטר US ,EMG,דופלר, אקו לב, בדיקות מעבדה:בדיקות 

.שינה בבית ובמרפאה בזמינות גבוהה

:מנויי לניהול וליווי רפואי אישי 

בני הגיל השלישי

חולים מורכבים  

חולים אונקולוגיים  

אורח חיים בריא
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תוצאות כספיות

Q3 2020



IFRS16כולל דוח רווח והפסד 

Q3 2020 
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Q3 2020Q3 2019 שינוי%

290.5266.68.9%הכנסות

33.023.838.3%רווח גולמי

15.12.0652.1%רווח תפעולי

360.0%(3.7)9.7(הפסד)רווח נקי 

Adjusted EBITDA)*(28.020.933.9%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+38%

רווח תפעולי+652%

34%  +Adjusted EBITDA

 )*(Adjusted EBITDA הינוEBITDAמקנות  עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן: כגון, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה
ורווח הוןהוצאות תשלום מבוסס מניות, שליטה



IFRS16כולל דוח רווח והפסד 

YTD 2020 
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YTD 2020YTD 2019 שינוי%

859.9779.010.4%הכנסות

93.272.528.5%רווח גולמי

46.723.895.9%רווח תפעולי

32.24.4626.0%רווח נקי

Adjusted EBITDA)*(78.164.820.5%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+29%

רווח תפעולי+96%

21%  +Adjusted EBITDA

 )*(Adjusted EBITDA הינוEBITDAמקנות  עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן: כגון, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה
ורווח הוןהוצאות תשלום מבוסס מניות, שליטה



IFRS16לא כולל דוח רווח והפסד 

Q3 2020 
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Q3 2020Q3 2019 שינוי%

290.5266.68.9%הכנסות

34.223.943.2%רווח גולמי

14.61.7759.7%רווח תפעולי

474.4%(2.8)10.5(הפסד)רווח נקי 

Adjusted EBITDA)*(22.815.745.2%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+43%

רווח תפעולי+760%

45%  +Adjusted EBITDA

 )*(Adjusted EBITDA הינוEBITDAמקנות  עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן: כגון, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה
ורווח הוןהוצאות תשלום מבוסס מניות, שליטה



IFRS16לא כולל דוח רווח והפסד 

YTD 2020 
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YTD 2020YTD 2019 שינוי%

859.9779.010.4%הכנסות

93.672.529.2%רווח גולמי

40.722.878.7%רווח תפעולי

31.17.5312.8%רווח נקי

Adjusted EBITDA)*(63.049.327.7%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+29%

רווח תפעולי+79%

28%  +Adjusted EBITDA

 )*(Adjusted EBITDA הינוEBITDAמקנות  עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן: כגון, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה
ורווח הוןהוצאות תשלום מבוסס מניות, שליטה



IFRS 16לא כולל חלוקה מגזרית-דוח רווח והפסד 

Q3 2020 
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Adjusted EBITDAהכנסות

Q3 2020Q3 2019 שינוי%Q3 2020Q3 2019 שינוי%

257.4244.55%15.610.943%מגזר הלוגיסטיקה  

30.419.953%5.43.649%מגזר שירותי הבריאות

5.53.560%1.81.251%)*(מגזר הדיגיטל 

--(1.3)(2.8)התאמות בין מגזרים

290.5266.69%22.815.745%כ"סה

(ח"במיליוני ש)

2019איחוד של חברת אודורו החל מהרבעון הרביעי של שנת )*( 



IFRS 16לא כולל חלוקה מגזרית-דוח רווח והפסד 

YTD 2020 
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Adjusted EBITDAהכנסות

YTD 2020YTD 2019 שינוי%YTD 2020YTD 2019 שינוי%

766.2722.76%40.235.812%מגזר הלוגיסטיקה  

85.451.366%17.39.974%)*(מגזר שירותי הבריאות 

16.79.281%5.53.654%)*(מגזר הדיגיטל 

--(4.2)(8.4)התאמות בין מגזרים

859.9779.010%63.049.328%כ"סה

(ח"במיליוני ש)

ואיחוד של חברת אודורו במגזר הדיגיטל החל מהרבעון  2019איחוד של חברת טרגט קאר במגזר שירותי הבריאות החל מהרבעון השני של שנת )*( 

2019הרביעי של שנת 



IFRS16כולל מאזן

Q3 2020
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2019בדצמבר 202031בספטמבר 30

187185מזומנים

2,0381,675נכסים שוטפים

467475נכסים לא שוטפים

2,0621,713התחייבויות שוטפות

157173התחייבויות לא שוטפות

286264הון עצמי

2,5052,150סך מאזן

(ח"במיליוני ש)

מזומניםח"ש' מ187

הון עצמיח"ש' מ286

חובח"ש' מ0.5



 IFRS16לפני השפעת 100-תכנית ה

מהפעילות בישראל צפוי  Adjusted EBITDA-במסגרת תוכנית הצמיחה ארוכת הטווח אנו מעריכים כי ה

ח "מיליון ש64-והרווח התפעולי צפוי להסתכם בכ2021ח בשנת "מיליון ש100-להסתכם בכ
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2019A

65.6

2018A

57.3

2021F

100

1-9.2020

ח"מיליון ש

ח"מיליון ש

ח"מיליון ש

63
ח"מיליון ש



מנועי צמיחה
הרחבת סל השירותים בחטיבת שירותי הבריאות בדגש על טיפול ביתי•

בדגש על רפואה מרחוקהדיגיטלצמיחה בחטיבת •

צמיחה בפעילות עם קופות החולים ובתי החולים•

פיתוח כתבי שירות נוספים עם חברות הביטוח•

פעילות הקנאביס הרפואי•

רכישות בישראל התומכות באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה•

ל בהתאם לאסטרטגיה של הקבוצה"רכישת פעילות בחו•
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סיכום פיננסי
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הקצאת
הון

השקעה לצורך המשך  
והשאת ערך  , הצמיחה

לבעלי המניות

                   
                     

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

                         
                     



אסטרטגיית הקצאת הון לצמיחה והחזר השקעה לבעלי  
המניות
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השקעה בתהליכים ויוזמות  
המובילות לצמיחה אורגנית  

והגדלת הרווח  

השקעה
המובילה לצמיחה

מדיניות חלוקת דיבידנד
מהרווח הנקי70%

החזר הון
לבעלי המניות

ביצוע רכישות התואמות
את אסטרטגיית החברה

ביצוע
רכישות



תודה
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