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מידע צופה פני עתיד02

המצגת הינה תמצית ואינה מיועדת להחליף את 

הצורך בעיון בדיווחיה של החברה לציבור, לרבות 

דוחותיה התקופתיים והחצי שנתיים של החברה, 

ופרסומים אחרים, ככל שפורסמו על ידי החברה. 

יובהר, כי בכל סתירה או אי התאמה בן המידע 

המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי 

החברה – יגבר האמור בדיווחי החברה.

 

המצגת כוללת מידע ונתונים המבוססים בחלקם 

על אומנים והערכות של החברה ולפיכך, יש 

להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת.

 

במצגת, כלולים תוכניות ו/או הערכות של 

החברה ביחס לנכסיה, לרבות מימוש הפוטנציאל 

הגלום בהם, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים 

המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, מהווים 

מידע צופה פני עתיד והתממשותם אינה ודאית 

ואינה בשליטת החברה.

 

מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על ציפיות 

והערכות של החברה לגבי מצבה הנוכחי, תחומי 

פעילותה וסביבתה העסקית, כפי שהינם במועד 

הכנת מצגת זו, ניתוח מידע כללי שברשות החברה 

במועד הכנת מצגת זו והתפתחויות עתידיות 

אשר אין כל ודאות בדבר נכונותם, שלמותם ו/או 

התממשותם.

 

התממשותו של מידע צופה פני עתיד כאמור יכול 

שתושפע מגורמים שלא ניתן להעריכם מראש 

ושאינם בשליטת החברה, לרבות התפתחויות 

בסביבה הכללית והכלכלית של החברה, בגורמים 

חיצוניים המשפיעים על פעילותה, שינויים במצב 

הכלכלי ו/או בשווקים בהם פועלת החברה, לרבות 

השלכות התפשטות נגיף קורונה, תנודות בביקושם 

ובהיצעים למוצרי החברה ושירותיה וגורמים 

נוספים אחרים.

 

לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה, הערכותיה 

ותוכניותיה ימומשו ולפיכך תוצאות פעילותה 

עשויה להיות שונות מהותית מהתוצאות המערכות 

או משתמעות במצגת זו.

 

יובהר כי המידע המובא במצגת זו, כולו או חלקו 

אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ ו/או הצעה למכירה 

או רכישה של ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה 

לקבלת הצעות כאמור, אינו מחליף את שיקול 

הדעת, בדיקה עצמאית וייעוץ אישי, בהתאם 

לנתונים המיוחדים של כל משקיע פוטנציאלי ואין 

לפרשו כמידע שנודע להניע גורם כלשהו לבצע 

עסקה בניירות ערך של החברה.
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חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות 
ערך בת"א. החברה פועלת באישור 

ובפיקוח רשות שוק ההון במשרד האוצר, 
בתחום פתרונות אשראי חוץ בנקאיים 

בתחומים שונים. לאחרונה רכשה החברה 
את פעילות קרנות הנאמנות, ניהול תיקי 

השקעות, קרן גידור וחבר הבורסה של 
פסגות.

בעל השליטה הינו מר רני 
צים. קבוצת רני צים אחזקות 

בשליטתו של מר רני צים נמנית 
עם החברות הבולטות במשק 
הישראלי ומחזיקה בחברות 

בתחומים רבים בהם: קמעונאות, 
נדל"ן, אנרגיה, מסחר ושירותים.

לחברה רישיון למתן שירות 
בנכס פיננסי מורחב ורישיון 

למתן אשראי מורחב עד ליום 31 
בדצמבר 2021.

רשיון אשראי 54695
רשיון נכס פיננסי 57740

כרטיס ביקור
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וואליו קפיטל וואן בע״מ

אפליצ'ק גרופ בע"מ
וואליו לוג'יסטיקס

פריפיי תשלומים קפיטל בע"מ
אלקטרוניים בע"מ

וואליו קפיטל וואן 
החזקות בע"מ )ב(

פסגות קומפס 
השקעות

פסגות ניהול קרנות 
גידור בע"מ

פסגות קומפס 
קרנות גידור בע"מ

פסגות ניירות 
אפליצ'ק גרופערך בע"מ

100%

100%

51% )ב(31% )ג(95%67% )א(

100%

100%

פסגות קרנות 
נאמנות בע"מ

וואליו קפיטל וואן 
אפלי-וולטניהול בע"מ

מבנה אחזקות מעודכן

 
א. ליוהן קדוש אופציות לרכישת 8% ממניות החברה. האופציה חייבת במימוש.

מחיר המימוש הינו בהתאם למחיר שבו וואליו רכשה וצובר ריבית שנתית של 12%.
ב. השלמת העסקה כפופה לקבלת כלל האישורים הרגולטוריים.

ג. לחברה אופציה לעלייה לשיעור החזקה של 51%.
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פסגות במספרים )הנתונים מבוססים על דוחות ונתונים כספיים של פסגות(05

*כולל כ- 2.7 מיליארד ש"ח קרנות שנמצא בניהול תיקים

סכום מנוהל ליום 30.6.21 מכשיר
)מיליארד ש"ח(*

הכנסות 30.6.2021
)במיליוני ש"ח(

הכנסות שנת 2020 
)במיליוני ש"ח(

46.0116.8228.7קרנות

11.710.922.0ניהול תיקים )ללא מפעליות(

19.041.5-ברוקראז'
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רווח והפסד פסגות מצרפי לשנים 2019-2020 )על פי דוחות כספיים(06

20202019מטבע: אלפי ש״ח

 342,618  310,831 הכנסות

 )49,507( )61,771(משכורות והוצאות נלוות

 )51,383( )40,800(דמי ניהול ושירותים *

 )145,893( )144,042(הוצאות תפעול, שיווק והנהלה וכלליות *

 95,835  64,218 רווח תפעולי

** EBitda74,161 102,585 

* להערכת החברה צפוי צמצום משמעותי בדמי הניהול ובהוצאות הנה״כ בסך של 5-10 מיליון ש״ח.
** EBitda רבעון ראשון לשנת 2021 עומד על 18.2 מיליון ש״ח.  
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תמורת הרכישה

מזומן נרכש ליום העסקה

סה"כ

מימון בנקאי לזמן ארוך

מימון בנקאי לזמן קצר

סה"כ מימון בנקאי

)א( תנאים: ריבית פריים + 1.25%. שנתיים גרייס ולאחר מכן פרעון למשך 7 שנים. 
בטוחות: שש"כ על חברות פסגות הנרכשות + התניות פיננסיות. 

)ב( החברה פועלת לביצוע הפחתת הון בחלק מהחברות הנרכשות. לאחר אישור בית המשפט לביצוע ההפחתה 
ישמש המזומן לפרעון ההלוואה לזמן קצר. להערכת החברה ההלוואה תועמד למשך 3 חודשים.  

ע"ב אפס מזומן ואפס חוב

רגולטורי + מזומן לפעילות שוטפת + מזומן ״כלוא״ )ראה הערה ב(

)א(

)ב(

405

140

545

255

35

290

מיליוני ש"ח

מימון עסקת רכישת פסגות )במיליוני ש״ח(07
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הון ליום 30.06.21

מימוש אופציה סדרה 4

מימוש אופציה סדרה 5

הנפקת הון

סה"כ הון לאחר ההנפקה

צפי מימוש אופציה 4 עד סוף השנה

סה״כ

27

6

17

120

170

21

191

כ-6.5 מיליון כתבי אופציות מומשו מתאריך 30.6.21 
ועד למועד פרסום מצגת זו.

נכון למועד פרסום מצגת זו, מומשו כ- 21.9 מיליון 
כתבי אופציה.

סכום משוער לגיוס, בעל השליטה צפוי להשתתף לפי חלקו.

בעל השליטה מחזיק בכ- 58% מכתבי האופציה.

התפתחות הון וואליו קפיטל )במיליוני ש"ח(
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מאזן צפוי של החברה לאחר עסקת פסגות )במיליוני ש"ח(09

וואליו סולו
ליום 30.06.21

פסגות
ליום 30.06.21

מימון עסקה
וכניסה לאיחוד

סה"כ
)מאוחד לפני איחוד אפליצ׳ק(

18265442878סה"כ נכסים
410687*155122סה"כ חוב
27532164191סה"כ הון

* כולל אג״ח סדרה ב׳ + הלוואות מבנק )כ-35 מיליון ש״ח הלוואה לזמן קצר(.
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תיק האשראי של החברה10

גודל התיק 
נכון למועד פרסום המצגת

צפי תיק  
מאוחד ליום 31.12.21

הכנסה ממוצעת 
באחוזים

וואליו סולו 
)כולל מימון יבוא - ללא ניכיון 

456517%משנה אפליצ'ק(
10513017%אפליצ'ק

אפליצ'ק 
51022%הבטחת פירעון

155205סה״כ

ללא ניכיון משנה אפליצ'ק

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה כולל, בין היתר, תחזיות ומטרות המתייחסות לאירועים או לעניינים עתידיים 
ובכללם התייחסות להתפתחויות שונות, אשר התממשותם אינה וודאית ומושפעת מגורמים שונים. 



תודה רבה
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