
מצגת משקיעים
(IPO)לקראת הנפקה ראשונה לציבור 



מידע צופה פני עתיד

,ומשכך,החברהפעילותאודותכלליתכמצגת"(החברה)"מ"בעוהשקעותפיננסיםיעקבידי-עלנכתבהזומצגת
אויכולהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינו,בלבדתמציתהינובההכלולהמידע

.החברהשלהתשקיףבטיוטתעיוןלהחליףמיועדת

,הערכות,תחזיתלרבות,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמכילהזומצגת
תחזיתעםבקשרלרבותבעתידלהתרחשעשוייםאושיתרחשווענייניםלאירועיםבנוגעאחרומידעאומדנים
.בלבדהחברהשלבשליטתהואינהודאיתאינהשהתממשותם,ורווחיותהכנסות

בלתישהן,המצגתהכנתלמועדנכוןהחברההנהלתוהנחותהערכותעלמבוססבמצגתהעתידפניצופהמידע
כלאשר,החברהבשליטתמצוייםושאינם,החברהבפעילותהכרוכיםבסיכוניםכרוכותשהיותןמטבעןודאיות

.ותחזיותהערכותאותןבהתממשותוממילאהחברהפעילותבתוצאותלפגועעשוי,שלהםשילובאו,מהםאחד

שלערךניירותלרכושלהתחייבאולרכושהזמנהאוייעוץאו/והמלצהמהווהאיננובמצגתהנכללהמידע
.החברה



כרטיס ביקור

פעילות החברה
החברה עוסקת במימון חוץ בנקאי  

לעסקים באמצעות מתן אשראי חוץ  
בנקאי כנגד ממסרים דחויים של צדדים  

.שלישיים וממסרים דחויים עצמיים

מוניטין וניסיון
,  מר שאול נאוי, בעל השליטה בחברה

הינו ממייסדי ענף המימון החוץ בנקאי  
בארץ

להנהלת החברה ניסיון מצטבר  , כמו כן
של עשרות שנים בתחום הפעילות

רישיון למתן אשראי  
מורחב

החברה מחזיקה ברישיון למתן אשראי 
מורחב ופועלת תחת החוק לפיקוח על 

שירותים פיננסים

תיק אשראי
בפברואר  9תיק האשראי ליום  

מיליארד  1.45עמד על 2022
ח"ש

ניהול סיכונים
חיתום מוקפד והכרות מעמיקה  

גיוון ופיזור רחב  , של הלקוחות
של תיק האשראי

מגוון מקורות  
אשראי

לחברה מסגרות אשראי 
מאושרות משלושה בנקים  

1.3בהיקף מצטבר של
ח  "מיליארד ש



הנהלת החברה

בעל השליטה  
ר דירקטוריון"ויו

ל  "סמנכ
אשראי בכיר

ל"מנכ

40-בעל ניסיון של למעלה מ
שנה בתחום המימון והאשראי 

בעל ידע  . החוץ בנקאי בארץ
רחב והבנה מעמיקה בשוק  

.האשראי בארץ

בעל ידע וניסיון של למעלה  
שנה בתחום המימון  10-מ

.  והאשראי החוץ בנקאי 

מיסד ומבכירי ענף המימון  
בעל  , והאשראי החוץ בנקאי בארץ

שנה  40-ניסיון של למעלה מ
בעל הבנה מעמיקה בשוק  . בתחום

.האשראי בארץ

ל  "סמנכ
כספים

בעל תואר ראשון בכלכלה חקלאית  
תואר ראשון בחשבונאות , ומנהל

ס  "ותואר שני בחשבונאות ומנע
שימש  . מהאוניברסיטה העברית

EYח "כסניור במשרד רו



מגוון פתרונות מימון

הלוואות סולומימון יבוא

הלוואות גישור

מסגרות אשראי

מימון ציוד



 לעב-דיגאת םאו( חוקלה לש תישיא תוברע
)וב הטילשה

םינוכיס לוהינ

 םיכשומו תוחוקל תואמ םע ילאירוטקס רוזיפ

 חוקל תטילק יכילהב תיעוצקמו תינדפק הניחב
םיכשומ תקידבו שדח

 דפקומ םותיח ךילהת

הסונמ תויצ ןיצק

תונוחטב תלבק

 רצק קיתמ"חמ

תוחוקלה קית לע תופטוש תורקב



ן"נדל
47%

תשתיות
10%

מזון וחקלאות  
8%

מפעלים ותעשייה
5%

שרותים
12%

מסחר
10%

פיננסים
8%

:2022בפברואר 9ליום , התפלגות מושכים
ן"נדל תשתיות מזון וחקלאות   מפעלים ותעשייה שרותים מסחר פיננסים

תיק האשראי

מתיק% מ  "מח

0-3017.02%

31-6014.00%

61-9011.97%

91-1207.69%

121-18014.41%

181-36524.69%

365+10.22%

מגוון ומפוזרתיק 
המורכב ממאות 

לקוחות

תיק של כחצי  מ"מח
שנה  

מהתיק65%-כ
יום180נפרע תוך 

ח"מיליארד ש1.45
תיק האשראי

5.5%
ריבית ממוצעת על  

תיק האשראי

:2022בפברואר 9ליום , (בימים)מ התיק "מחהתפלגות



עשרת הלקוחות ועשרת המושכים הגדולים ביותר

2.24%-כ
המושך

הגדול ביותר

3.59%-כ
הלקוח

הגדול ביותר

:2022בפברואר 9נכון ליום 

פיזור לקוחותלקוח
(מכלל היתרה)%

פיזור מושכיםמושך
(מכלל היתרה)%

12.24%מושך 13.59%לקוח 

22.13%מושך 23.18%לקוח 

32.13%מושך 32.24%לקוח 

41.82%מושך 42.13%לקוח 

51.51%מושך 52.13%לקוח 

61.47%מושך 62.09%לקוח 

71.41%מושך 71.82%לקוח 

81.39%מושך 81.69%לקוח 

91.31%מושך 91.51%לקוח 

101.25%מושך 101.47%לקוח 



מקורות מימון
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בפברואר  9מקורות המימון של החברה ליום 
:  ח"במיליוני ש, 2022

בנק א בנק ב בנק ג הלוואת בעלים

בנקים מובילים3הסכמי אשראי מול 

₪  מיליארד 1.3מסגרות אשראי בנקאיות בסך 

העמדת בטוחות נזילות לטובת ₪ ' מ180-כ
לצורך העמדת מסגרות  נאויי מר שאול "עהבנקים 
האשראי

-Pריבית אשראי בנקאית ממוצעת של 
0.33%

ללא  , הלוואת בעלים נחותה₪ ' מ43.5-כ
.  ריבית

1,344



09.02.2021-ועד ליום ה01.12.20-מיום ה
חודשים בלבד14-החברה פועלת כ

!  ובזמן זה הספיקה 



סביבה עסקית

-היקף האשראי העסקי במשק עומד על כ

,  ח בשנה"טריליון ש1.1
(  50%-כ)ח "מיליארד ש517-מתוכם כ

הינו אשראי במערכת הבנקאית  

השוק בצמיחה משמעותית בשנים האחרונות לאור  
הסרת מגבלות רגולטוריות  

2015
תיקון חוק הבנקאות

ח "אפשר גיוס אג
לחברות אשראי חוץ 

בנקאי

2016
חוק הפיקוח על  

שירותים פיננסים  
נותני אשראי נדרשים  
לרישיון וכפופים  

לפיקוח  

2017

חוק אשראי הוגן

2018

החוק לצמצום  
השימוש במזומן



אסטרטגיה ומנועי צמיחה
₪ מיליארד 2.5-כלתיק אשראי בהיקף של 2022החברה הציבה לעצמה כיעד ראשוני להגיע בשנת 

חיזוק והעמקת הקשר עם לקוחות החברה❖

גיוס לקוחות חדשים❖

הגדלת תיק האשראי בהיקף משמעותי תוך לקיחת סיכונים באופן מבוקר❖

ס נמוך  "טיוב תיק הלקוחות ושמירה על שיעור חומ❖

גיוון והגדלה של מקורות המימון תוך שמירה על יחסי מינוף הולמים❖

הגדלת מרווח האשראי תוך שימוש במכשירי מימון חדשים ומגוונים  ❖

חיזוק  
הקשר עם 

הלקוח
גיוס 

לקוחות  
חדשים

גיוון  
והגדלה של  

מקורות  
מימון

גיוון  
מכשירי  
המימון

ניהול  
סיכונים

שמירה על  
מינוף הולם

טיוב תיק  
הלקוחות



שחם גמל ופנסיה  אלטשולר-יעקב פיננסים והשקעות

בעל השליטה
74%

אלטשולר שחם  
18%

הנהלה
6%

בעלי מניות אחרים
2%

בעל השליטה אלטשולר שחם   הנהלה בעלי מניות אחרים

בתמורה להזרמת הון  , שחם גמל ופנסיה על הסכם להקצאה פרטיתאלטשולרחתמה החברה עם 2022בינואר 24ביום 
.  לחברה

:2022בפברואר 9להלן התפלגות מניות החברה ליום 



רווח והפסד-נתונים פיננסים
2021ביוני 30לשישה חודשים שהסתיימו ב סעיף

(ח"אלפי ש)

17,809מימוןהכנסות

(3,961)מימוןהוצאות

13,848נטו,מימוןהכנסות

(1,409)כלליתהפרשה
הפרשהבניכוינטומימון(הוצאות)הכנסות
12,439אשראילהפסדי

11,546הכנסהעלמיסיםלפני(הפסד)רווח

(2,656)(הכנסהעלמיסים)מסהטבת

8,890וכוללנקי(הפסד)רווח

בממסריםממסחרעסקאותבגיןח"שאלפי43,839בסךמראשהכנסותרשמההחברה2021ביוני30-הליום*
.(חשבונאיתהוכרהטרםזוהכנסה)הקרוביםהחודשיםבמהלךושיוכרוהגיעטרםפירעונםמועדאשרדחויים



רווח והפסד-נתונים פיננסים
סעיף

30לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 
2021בספטמבר 

בספטמבר  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
2021

ח"אלפי ש
31,41613,607הכנסות מימון

(3,314)(7,275)הוצאות מימון
24,14110,293נטו, הכנסות מימון

(455)(1,864)הפרשה כללית
מימון נטו בניכוי  ( הוצאות)הכנסות 

22,2779,838הפרשה להפסדי אשראי

20,1798,633לפני מיסים על הכנסה( הפסד)רווח 

(1,985)(4,641)(מיסים על הכנסה)הטבת מס 

15,5386,648נקי וכולל( הפסד)רווח 

בממסריםממסחרעסקאותבגיןח"שאלפי41,496בסךמראשהכנסותרשמההחברה2021בספטמבר30-הליום*
.(חשבונאיתהוכרהטרםזוהכנסה)הקרוביםהחודשיםבמהלךושיוכרוהגיעטרםפירעונםמועדאשרדחויים



סיכום-מ"יעקב פיננסים והשקעות בע

וזאת אחרי שנת פעילות אחת, החברה הינה מהמובילות בארץ במתן אשראי חוץ בנקאי

ממייסדי שוק האשראי החוץ בנקאי בארץ, צוות מנוסה

ח  "מיליארד ש1.45-בסך של כ-*תיק אשראי נוכחי

ח"מיליארד ש2.5-סך של כ–יעד לגידול תיק האשראי 

43.5בסךנחותהבעליםהלוואתהעמיד,נאוישאולמר,בחברההשליטהבעל-אשראילקבלתמוחשיהון
העמדתמיוםשנים3-להתחייבותעם)ח"שמיליון180-כשלבסךבטחונותהעמידובנוסף₪מיליון

.(הביטחונות

2022בפברואר 9נכון ליום * 

.₪מיליון 79הזרימה לחברה הון בסך -מ"שחם גמל ופנסיה בעאלטשולר



תודה רבה
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