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מידע צופה פני עתיד
כללימידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה)"מ"בע(1966אפפארם)נובולוגשלערךניירותלרכישתהצעהאודעתחוות,ייעוץ,המלצהמהווהאינהזומצגת•

עיוןלהחליףיכולהאינה,בלבדונוחותתמציתלשםשנערכהכלליתמצגתהינהזומצגת.פוטנציאלייםמשקיעיםבפניהחברהעלהסבריםמתןבמסגרת,חלקיהינוהדבריםמטבעאשר,בלבד

כלשלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיייעוץוקבלתעצמאיתבדיקהבביצועהצורךאתלהחליףבאהואינה2020לשנתהתקופתיהדוחלרבות,לציבורהחברהומפרסמתשפרסמהבדוחות

.משקיע

אשרעתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת•

.EBITDA-ורווח,הכנסותתחזיות,השארבין,כוללכזהמידע.החברהשלבלעדיתבשליטהאינהאו/וודאיתאינההתממשותם

איאווהתממשותו,מראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמורמידע.משמעותייםהתממשות-אילסיכונימטבעוכפוףוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע•

החיצונייםובגורמיםכלכליתהמקרובסביבהמהתפתחויותוכן,החברהשלהתאגידעסקיתיאורבפרקכמפורט,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעהתממשותו

ויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתכניותכימובהרכןכמו.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעים

.לעתמעתשתהיינהכפיהחברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנו

עתידפניהצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאהעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיה,האמורלאור•

שיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללשנותאו/ו,לעדכןמתחייבותאינהוהחברה,המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמבוססות

.זומצגתעריכתמועדלאחר

החברהלדיווחיתחליףלהוותמיועדתאינהזומצגתמקרהבכל.החברהבדיווחיהמוצגיםמאלושוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןאו/ובאופןהמוצגיםנתוניםאו/ומידעלכלולעשויההמצגת•

.החברהבדיווחיהאמוריגבר,דיןפיעלהנדרשיםהחברהבדיווחיהאמורוביןזובמצגתהאמורביןסתירהוקיימתככל.החברהבדיווחילעייןומומלץ
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כרטיס ביקור

2021מרץ | מצגת קבוצת נובולוג  

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  



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 הלוגיסטיקה

ושירותיםמורכביםלוגיסטייםשירותיםמגווןמספקתהלוגיסטיתהחטיבה

הקלינייםוהניסוייםהרפואיהציוד,התרופותבתחוםמשלימים

המכשורוחברותלאומיותהרבהתרופותחברותשלאסטרטגיתשותפה-לוגיסטיקהנובולוג

הרפואי

קלינייםלניסוייםלוגיסטייםשירותים-טריילוג

בישראלבריאותמוצרישלוהניטורהמסחור,האישורתהליכיניהול-דור

הרפואיהציודלתעשייתסטריליזציהשירותי-מדיפלסט
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חטיבת שירותי הבריאות

והשירותהטיפולחוויתשיפור.המטופלבביתבריאותלשירותיהחטיבה

לארגונישירותיםמספקתהחטיבה.מתקדמותטכנולוגיותבאמצעות

לאומיותרבוחברותהביטוחחברות,בריאות

המטופליםבביתרפואיוטיפולתמיכה-מדיקוויפ

המטופליםבבתיטכנולוגייםואמצעיםרפואיצוותבאמצעותחוליםוליוויהדרכה-מדיקר

חוליםוקופותביטוחחברותעבורמתקדמיםרפואהשירותיותפעולניהול-קארטרגט

אישירפואיניהול–סאלוס
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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%רכישתעסקתהושלמה,2020אוקטוברבחודש•

תרופותבמכירתמעלייההנובעאשתקדהמקבילההתקופהמולהלוגיסטיקהחטיבתשלוברווחבהכנסותגידולהמשך•

ועמלות

הפעילויותשלבהכנסותמעלייההנובעאשתקדהמקבילההתקופהמולהבריאותשירותיחטיבתוברווחבהכנסותגידול•

בביתכרונייםלחוליםייחודייםטיפוליםכגוןחדשיםשירותיםבהכנסת,הביתעדהבריאותשירותיבתחוםבחטיבההקיימות

2020שנתשלהרביעימהרבעוןסאלוסתוצאותומאיחודהמטופל

ח"שמיליון120-כשלכוללתבתמורההוןגיוסהחברהביצעה2021ינוארבחודש•

מ"בע(ישראל)לבורטוריסמדיקלאמריקןחברתשלממניות75%לרכישתבהסכםהחברההתקשרה2021מרץבחודש•

(AML–להלן)

Medflexחברתשלממניות20%לרכישתבהסכםהחברההתקשרה2021מרץבחודש• Gmbh(מדפלקס–להלן)

מיליון28שלכוללבסךלדיבידנדכהשלמה,ח"שמיליון16שלבסךדיבידנדחלוקתעלהחברההכריזה2021מרץבחודש•

2020שנתבגיןח"ש
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AML
•AMLמספקתבהרצליה"נויבית"בהמרכזיתהמעבדה.מלאיםמעבדהשירותיהמציעה,בישראלביותרהגדולההפרטיתהרפואיתהמעבדההיא

,סרטנייםלסמניםבדיקות,מיקרוביולוגיה,HIVבדיקתכוללסרולוגיה,הורמונים,דםקרישת,המטולוגיה,הביוכימיהבתחומירפואייםמעבדהשירותי

ועודנדירותבדיקות

ועוסקותקטנותרובן,פרטיותמעבדותהןמהמעבדות50-וכהחוליםבקופותאוחוליםבבתיהפועלותמעבדותהןבישראלהרפואיותהמעבדותמרבית•

ארגוני,חוליםבתימחלקות,החוליםקופותמרפאות,פרטייםונבדקיםחוליםנמניםהרפואיותהמעבדותלקוחותבין.וממוקדצרמעבדתיבתחום

ועודל"חותושבי,פרטייםולקוחותארגונים,ביטוחחברות,הביטחון

שכללכךובכפוףלמעבדותהמחלקהשלבמבדקשעמדובתנאיהניתנת,לפעולבכדיהבריאותמשרדשלבהכרהמחויבותהרפואיותהמעבדותכל•

רפואיתמעבדהכעובדירישויבעליהםהמקצועייםעובדיהן
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מדפלקס
לתקשרהבריאותבתחוםאחריםמקצועולאנשילרופאיםמאפשרתמדפלקס.מואצתצמיחהבמגמתהנמצאתגרמניתטלמדיסיןחברתהינהמדפלקס•

הייעוץפתרון.וידאובאמצעותוייעוץאט'צ,הודעותלמסירתכיוונית-דומערכתמציעהמדפלקס.מאובטחתדיגיטליתפלטפורמהבאמצעותחוליםעם

(KBV)הגרמניהבריאותביטוחרופאיאיגודשלההנחיותפיעלומאושרלקצהמקצהמוצפןמדפלקסשלווידאובאמצעות

ההוצאה.בעולםהגבוההצמיחהפוטנציאלעםביותרהמבטיחיםהשווקיםלאחדונחשבבאירופהביותרהמתקדםהואבגרמניההבריאותתחום•

אלף28-כ,רופאיםאלף160-כ,חוליםבתי1,900-ככוללבגרמניההבריאותתחום.אירומיליארד400-כהיאבגרמניהבריאותשירותיעלהלאומית

Digital-האתהגרמניהפרלמנטהעביר2019בשנת.תושביםמיליון83-כהמונהאוכלוסייההמשרתיםמרקחתבתיאלף20-וכפסיכותרפיים Care

Act (DVG)כדוגמתדיגיטלייםבריאותביישומיהשימושלהרחבתהדרךאתסוללהחוק.הגרמניהבריאותבשוקוהחדשנותהדיגיטציהאתלהאיץכדי

מדפלקסשלהטלדמיסיןפתרון

במהירותהתפתחהדיגיטליתהבריאותתחום,מכךיוצאכפועל.רופאיםבקרבייעוץלצורכיבווידאובשימושמשמעותיתלעלייההובילההאחרונההשנה•

יגיעודיגיטלייםושירותיםמוצריםעלההוצאותכימעריכיםהתעשייהמומחי,לכךבהתאם.מטופליםעבורגםכמורופאיםעבורהכרחיצורךלהיותוהפך

2025בשנתאירומיליארד57-כעללעמודוצפוייםהבריאותתקציבמסך12%-לכ
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תוצאות כספיות

Q4 2020



IFRS16כולל דוח רווח והפסד 

Q4 2020 
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Q4 2020Q4 2019 שינוי%

273.8225.121.6%הכנסות

36.126.138.1%רווח גולמי

14.49.256.0%רווח תפעולי

8.35.746.3%רווח נקי

Adjusted EBITDA)*(27.121.426.8%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+38%

רווח תפעולי+56%

27%  +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 

2020 
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%שינוי 20202019

1,133.61,004.112.9%הכנסות

129.398.631.1%רווח גולמי

61.133.184.8%רווח תפעולי

40.610.1300.1%רווח נקי

Adjusted EBITDA)*(105.286.122.1%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+31%

רווח תפעולי+85%

22%  +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 

Q4 2020 
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Q4 2020Q4 2019 שינוי%

273.8225.121.6%הכנסות

35.225.040.9%רווח גולמי

13.98.956.1%רווח תפעולי

9.16.736.4%רווח נקי

Adjusted EBITDA)*(21.816.334.3%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+41%

רווח תפעולי+56%

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



IFRS16לא כולל דוח רווח והפסד 

2020 
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%שינוי 20202019

1,133.61,004.112.9%הכנסות

128.897.432.2%רווח גולמי

54.731.772.4%רווח תפעולי

40.214.2182.9%רווח נקי

Adjusted EBITDA)*(84.865.629.3%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+32%

רווח תפעולי+72%

29%  +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 

Q4 2020 
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Adjusted EBITDAהכנסות

Q4 2020Q4 2019 שינוי%Q4 2020Q4 2019 שינוי%

239.1200.519%13.79.740%חטיבת הלוגיסטיקה  

36.121.667%5.94.340%)*(חטיבת שירותי הבריאות 

(3%)6.16.11%2.22.3חטיבת הדיגיטל

--(3.1)(7.5)התאמות בין חטיבות

273.8225.122%21.816.334%כ"סה

(ח"במיליוני ש)

2020איחוד של חברת סאלוס החל מהרבעון הרביעי של שנת )*( 



IFRS 16לא כולל חלוקה מגזרית-דוח רווח והפסד 

2020 
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Adjusted EBITDAהכנסות

%שינוי %20202019שינוי 20202019

1,005.3923.29%53.845.518%חטיבת הלוגיסטיקה  

121.572.967%23.214.264%)*(חטיבת שירותי הבריאות 

22.815.250%7.85.932%)**(חטיבת הדיגיטל 

--(7.2)(16.0)התאמות בין חטיבות

1,133.61,004.113%84.865.629%כ"סה

(ח"במיליוני ש)

2020ואיחוד של חברת סאלוס החל מהרבעון הרביעי של שנת 2019איחוד של חברת טרגט קאר החל מהרבעון השני של שנת )*(   

2019איחוד של חברת אודורו החל מהרבעון הרביעי של שנת )**( 
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2019בדצמבר 202031בדצמבר 31

176185מזומנים

1,7081,675נכסים שוטפים

479475נכסים לא שוטפים

1,7341,713התחייבויות שוטפות

157173התחייבויות לא שוטפות

296264הון עצמי

2,1872,150סך מאזן

(ח"במיליוני ש)

מזומניםח"ש' מ176

הון עצמיח"ש' מ296

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

A2020

ח"מיליון ש

ח"מיליון ש

84.8ח"מיליון ש
ח"מיליון ש



מנועי צמיחה
הרחבת פעילות הוספיס בית בחטיבת שירותי הבריאות•

צמיחה בפעילות עם קופות החולים ובתי החולים•

הרחבת השירותים ללקוחות הפרטיים ומתן שירותים במרפאות ניידות•

צמיחה בחטיבת הדיגיטל מהגדלת סל השרותים הדיגיטליים ללקוחות•

צמיחת פעילות הקנאביס הרפואי•

פיתוח כתבי שירות נוספים עם חברות הביטוח•

ל בהתאם לאסטרטגיה של הקבוצה"רכישת פעילויות בארץ ובחו•
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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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