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הנפקת מניות ראשונה לציבור
2021אוגוסט 
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הבהרה משפטית
מצגת זו אינה  . ואינה מהווה תחליף לעיון בו, מצגת זאת נועדה אך ורק לשם המחשת מידע הכלול בטיוטת תשקיף שפורסמה לציבור•

היא נערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית בלבד והיא אינה  , מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור
פעילותה או את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה  , ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות החברה

או חוות דעת וכן  /כי האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה אינו מהווה המלצה ו, עוד יובהר. כלשהי בנוגע להשקעה בחברה
.אינו תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי

שהחברה אינה יכולה לערוב לנכונותם היות ולא בדקה את הנתונים  , המצגת עשויה לכלול נתונים שהחברה אספה מצדדים שלישיים•
או הערכה שנכללו בה ואינה מתחייבת  /או תחזית ו/כי החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות נתונים ו, למען הסר ספק מובהר. בעצמה

.1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד. לעדכן מצגת זו

המתייחסים  , סקירות, גרפים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, הערכות ואומדנים, מטרות, תחזיות, מידע כאמור כולל בין היתר•
מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא  .אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה, לאירועים או עניינים עתידיים

על ניתוח מידע  , המתבססת בין השאר, מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה נכון למועד המצגת
,  ובכלל זה נתונים סטטיסטיים שפרסמו גופים ורשויות שונות, הידוע להנהלת הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו, כללי

מחקרים וסקרים אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או לשלמותו של המידע הכלול בהם  , פרסומים ציבוריים, פרסומים מקצועיים
מגורמי הסיכון  , בין היתר, התממשותו או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע. ונכונותו לא נבחנה על ידי החברה באופן עצמאי

וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות  , המאפיינים את פעילות החברה והשוק בו היא פועלת
.  אשר אינם ניתנים להערכה או ניתנים להערכה באופן חלקי בלבד ובאופיים אינם מצויים בשליטת החברה, החברה והשוק בו היא פועלת

אין באמור כדי לגרוע מגורמי סיכון ייחודיים הנוגעים בחברה כפי שפורטו בטיוטת תשקיף החברה ומהווים חלק בלתי נפרד ממידע צופה 
כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה  , קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, לפיכך.פני עתיד כאמור על ההסתייגויות הכלולות לעיל ולהלן

כי תחזיות והערכות צופות פני עתיד  , יודגש .בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו
והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי  , 31.12.2020מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת וליום 

.או הערכה של מידע זה על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת/כאמור של כל תחזית ו
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חברת פינטק חדשנית המספקת  
פלטפורמת תשלומים טכנולוגית מבוססת מימון

POS))לאלפי לקוחות בנקודות מכירה 
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הצוות  

גילאוריניב 
ל"מייסד ומנכ

.  שנות ניסיון בניתוח אשראי15
מספר תפקידים ניהוליים ומקצועיים  
בתחום האשראי בבנק הפועלים כולל  
ניהול תיקי אשראי בהיקף של מאות 

היכרות מעמיקה של מבנה  . ₪מיליוני 
ניהול הסיכונים ונקודות  , האשראי

. הפיתול של מערכת הבנקאית

תואר ראשון בכלכלה

גיא יוחנן
CTO מייסד ו

שנות ניסיון בתפקידי טכנולוגיה 18
כיהן   .ועסקים בהייטק הגלובלי

לתחום   Red Bendכדירקטור בחברת 
המובייל והיה אחד משותפי ההצלחה 

מגוון תפקידים . של החברה עד לאקזיט
פיתוח  , R&D–טכנולוגיים באינטל 

. אסטרטגיה ופיתוח מוצר, תוכנה

.תואר ראשון במדעי המחשב

עוז גבאי
ל מכירות"סמנכ

,  שנה בתחום המכירות והאשראי13
הקים פיתח וניהל את תחום האשראי  

במימון ישיר שם כיהן למעלה  POSל 
.מעשור

תואר ראשון במשפטים והסמכה 
.ד"כעו

אורי שוקר
ר דירקטוריון"יו

. מילא שורה של תפקידי ניהול בכירים
ישראכרט סמנכ״ל בכיר וראש חטיבת  

כאל  סמנכ״ל וראש  . אשראי ומימון
בקבוצת  . חטיבת אשראי ושותפים

מנהל סניפים ומרחבים  -לאומי 
המשביר ,מסחריים בארץ ובארה״ב 

.365לצרכן  מנכ״ל מועדון 

תואר ראשון ושני בכלכלה ומנהל 
.עסקים
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הפלטפורמה המובילה בישראל 
POS בתחום

PaymenT -
כרטיס ביקור 

מודל  , חדשנות עסקית
עסקי ייחודי ורווחיות  

גבוהה

מעבר לרווח נקי
2020חיובי ב

והמשך צמיחה ברווחיות  
2021ב

נתוני צמיחה גבוהים מאוד  
של מכירת אשראי איכותי

התקשרויות עם מאות  
בתי עסק בענפי הפעילות 

הסכמים ואינטגרציה עם 
גופים פיננסיים

טכנולוגיה פורצת דרך  
י רשות "פ ע"הוכרה כמו

החדשנות

 POSמותג מוביל ב
200טרק רקורד של מעל 

ח  ועשרות אלפי  "מיליון ש
הלוואות

הפלטפורמה המובילה בישראל בתחום  POS
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POSפתרון התשלומים  ב 

פתרון התשלומים הטוב ביותר

לבית עסק
פתרון התשלומים הטוב ביותר

ללקוח
כלי מכירה עוצמתי✓
ללא סיכון כלל לבית העסק✓
עסקת מזומן✓
מסלולי תשלום מגוונים✓

לא תופס את מסגרת האשראי בכרטיס  ✓
.האשראי או בבנק של הלקוח

ללא  , מיידית ודיגיטלית , עסקה קלה✓
מאמץ כלשהו מצד הלקוח

פריסת תשלומים גמישה לפי יכולת ✓
התשלום הנוחה והמתאימה ללקוח

מגוון מסלולי תשלום כדאיים✓

מתקדםפינטקשימוש במנוע ✓
מכירה של אשראי איכותי✓
אינטגרציה מלאה ופשוטה✓
רווחיות גבוהה✓

פלטפורמת המימון הטובה ביותר 

לשותפים פיננסים
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עם ניירת  , ארוך, מסורתי, כבד, לקחת תהליך מורכב
...בדיקות ורגולציות מחמירות , KYC, מרובה

קל מהיר  –ולהפוך אותו לאמצעי תשלום 
...פשוט מידי 

האתגר הטכנולוגי
מוצר אשראי שמשמש כאמצעי תשלום

לבצע חיתום והערכת 
סיכון ללקוח מזדמן  

בצורה מהירה ומדוייקת
"  סליקה"ליצר תשתית 

וזיכויי מהירה לבתי העסק
לנהל אשראי ממקורות 

מרובים אוטומטית
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פלטפורמה  
תשלומים  
טכנולוגית  

רחבה

ארכיטקטורה מודולרית מאובטחת APIאדפטיביים בסיס נתונים מבוזר תשתית סליקה וזיכוי אבטחה והצפנת מידע

טכנולוגיה  
POSייחודית ל 

אוטומציה של  
תהליכים 

תפעוליים  
והרכשת לקוח

מערכת אוטומציה  
של מסמכים למאגרי מידע   APIממשקי

לקוחות ושותפים

מערכת בינה 
עסקית

מערכת ניהול 
אשראי מתקדמת

טכנולוגית חיתום  
רחבה ומדויקת

י "פ ע"הוכר כמו
רשות החדשנות
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POSטכנולוגית תשלומים שפותחה ל 

!מוצר אשראי המשמש כאמצעי תשלום

עמידה ברגולציות  
מחמירות

מסלולי מימון ייעודיים

UIוממשקי משתמשים

גמישות ענפית ועסקית

מערכות ניהול ובקרות

מהיר ופשוט לתפעול  
כנדרש מאמצעי תשלום

אישור העסקה מיידי

דיגיטלי ונגיש מכל מכשיר

תשתית חשבונאות  
לסליקה וזיכוי בית העסק

מנגנונים לאבטחת  
מידע ולזיהויי פרוד

חיתום איכותי ומהיר
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כרייה ניתוח ואימות של מידע רב משפר את דיוק הערכת הסיכון
ממדית-טכנולוגיית חיתום רב

כרייה ועיבוד של  
מידע

ניתוח ואימות  
הנתונים

מקורות  /אינטרנט
מידע

תמונת האשראי  
של משק הבית

הלקוח מקבל ציון  
אשראי המיצג  (סקור)

את רמת הסיכון

info

info

info

info

info



11

PaymenT–חיתום ואשראי
תיק אשראי איכותי ונתוני כשל נמוכים באמצעות טכנולוגיה

שיפור מתמיד בדיוק הערכת  
הסיכון של הלווה באמצעות  
טכנולוגיית חיתום מתקדמת

0.5%~
בהפרשה נמוכה מאוד  

לחובות מסופקים  

(₪אלפי ) 29.4
סכום הלוואה ממוצע

חודשים41
תקופת הלוואה ממוצעת

י גוף חיצוני  "מודל מתוקף ע
לטובת המערכת הבנקאית  

תשתית 
טכנולוגיות  

גילהחיתום גיאוגרפי

כושר החזר
הרגלי  
איתנות צריכה

פיננסית
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משרתת צורך ספציפי בזמן   POS-הלוואה ב
אמת ולא משמשת לכיסוי התחייבויות 

שנוצרו בעבר

משרת לקוחות איכותיים שלא חיפשו למחזר חוב

שירות  בזמן אמת /משמש לרכישה של מוצר 
בעסקה בה יש תמורה ברורה ואמיתית

מוזרמת לבית העסק  POS-תמורת ההלוואה ב
ולא לחשבון הבנק של הלקוח

, מעבר למאפייני הלווה, תהליך החיתום מתייחס
גם לסוג העסקה ובית העסק

הינם בעשירונים  PaymenTהלקוחות של 
הגבוהים והינם לקוחות מחוזרים מאוד במערכות  

הבנקאיות

POSאשראי ב 
כאמצעי תשלום

האשראי האיכותי והמבוקש ביותר 
במערכת הבנקאית והמוסדית  

אמצעי תשלום מבוסס  
אשראי בזמן אמת

מוכיח את עצמו ולאורך זמן כמנוע צמיחה מרכזי 
לשיווק אשראי קמעונאי איכותי ונמצא בצמיחה  

גבוהה מאוד במדינות מערביות רבות
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תחום האשראי והתשלומים בהתפתחות מואצת
פינטק תופס את מקומם של הפתרונות המסורתיים

15.8%
שיעור הגדילה השנתי של  

אשראי חוץ בנקאי על חשבון  
וצמיחה של עשרות  , הבנקים

ל"בחוPOSאחוזים ב 

, EMVתקן , Apple-Pay ,Google-Payכניסה של 
ועוד ולישראל

צמצום השימוש במזומן והקטנת מסגרות אשראי  
(חוק המזומן וועדת שטרום)

2019היקף הצריכה הפרטית הסתכם בשנת 

PaymenTהוא אמצעי תשלום מבוסס אשראי צרכני
ולא מתבסס על כרטיס האשראי של הלקוח

שוק התשלומיםשוק האשראי הצרכני

מיליארד ש״ח200

2019היקף הצריכה הפרטית הסתכם בשנת 
בשנה5%-3%גדילה 

(לא כולל דיור)שוק האשראי הצרכני    ₪ מיליארד 200
מיליארד200

תוצר/יחס חוב0.41
למשקי בית בישראל והוא נמוך ביחס למדינות ה

כרטיסי אשראי₪ מיליארד 340
קים'צ₪ מיליארד 140

מזומן₪ מיליארד 70

שוק התשלומים בישראל₪ 
מיליארד550

מיליארד ש״ח750-כ
צריכה פרטית ישראל
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POSצמיחה שנתית מחזור מכירות ב  
(ח"מיליוני ש)

ש
ני 

ליו
מי

ח"

322%+

261%+

2019 2020 2021*

צמיחה גבוהה בפעילות החברה
צמיחהנתוני  PaymenT

קצב ביצוע נוכחי בנטרול סגר קורונה  * 

18M
48M

150M

150M

100M

50M

0M

תחזית מכירות
(ח"מיליוני ש)

2021 2022 2023

200

441

775

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

צפי מכירות * 
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27

71

124

10

27

48

18

48

84

22

57

100

0

20

40

60

80

100

120

140

2021 2022 2023

RUN RATEהכנסות 

רווח גולמי נוכחי

רווח גולמי הסכמים חדשים

רווח גולמי עתידי

הכנסות PaymenT
י גיוון מקורות ושותפים פיננסיים"שיפור ברווחיות הגולמית וגמישות במודלים העסקיים ע

ש
ני 

ליו
מי

ח"

10
0%

~

צפי הכנסות  * 
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א"תשפ/אלול/ז"ט 1
6

16

יעדי דירקטוריון

₪' מ170

/  הכנסות נטו מכירות
רווח גולמי

₪' מ10

2021

100-120%+
צמיחה 
במכירות

טווח
בינוני

35-40%+
רווח

לפני מס

2.6בסעיף הדירקטוריון החברה בדוח כפי שמופיע בתשקיף 
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חדשנות עסקית ומודל  
עסקי חזק וייחודי

החברה היחידה בישראל  שמוכרת הלוואות על בסיס יומיומי  
לגופים בנקאיים באמצעות ממשק טכנולוגי משותף

ולהתגבר על ז"ותזממה שמאפשר לחברה להקדים הכנסות 
מגבלות היצע בצורה גמישה

מודלים עסקיים מגוונים  
חיבור הפלטפורמה למגוון גופי מימון  
במודלים  שונים של מכירת הלוואות  

בדידות ומכירת תיקים 

מקורות הכנסה מרובים  
ועמלות  , ריבית–מבוססים וחזקים 

מבתי העסק והלווים

רווחיות גבוהה
מכירת אשראי בנקאי איכותי במחיר חוץ בנקאי  

ועלויות תפעול נמוכות

צמיחה אקספוננציאלית  
וחיבור הפלטפורמה למשתמשים רבים 

פיננסיים ובתי עסק-שותפים–

יכולת בניית תיקי אשראי  
מאוד ומהכנסה  בהיקפים גדולים 

מצטברת ומתמשכת
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:מנועי הצמיחה
PaymenTכפלטפורמת תשלומים מובילה

גיוון מקורות האשראי והתאמת המודל  
העסקי למיקסום רווחים

-eחדירה והתבססות  כאמצעי תשלום ב 

commerce

המשך צמיחה בפעילות הקיימת וחדירה  
לענפים נוספים
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תמורת ההנפקה
האצת הצמיחה וביסוס החברה כפלטפורמת תשלומים מובילה

המשך מחקר ופיתוח  
טכנולוגית הליבה של החברה  

מוצרים נוספים וכן פיתוח טכנולוגיות  
חדשות בתחומי טכנולוגיית תשלומים  

ואשראי מתקדמות

הרחבת הפעילות העסקית  
הקיימת של החברה  

לענפים ותחומים נוספים והתבססות  
-eכפלטפורמת תשלומים מובילה ב 

commerceבענפים נבחרים

חיזוק הלימות ההון של החברה  
חיזוק בסיס ההון שיאפשרו מינוף  
שתומך בפעילות העסקית והמשך  

הצמיחה המואצת של החברה

ביצוע מיזוגים ורכישות
חברות או פעילויות בתחומים 

או  /סינרגטיים האצת הצמיחה ו
חדירה לתחומי פעילות נוספים
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