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ת י ט פ ש מ ה  ר ה ב ה
ניירותהצעתמהווהואינה"(הקבוצה"או/ו"בלנדר"או/ו"החברה":ביחד)שלההבתוחברותמ"בעפיננסיותטכנולוגיותבלנדרשלושיווקיתעקרוניתהצגהמהווהזומצגת

מלואאתממצהואינוהחברהאודותכלליתהצגהלצרכי,בלבדתמציתיהינוזובמצגתהכלולהמידע.לציבורערךניירותשלכהצעהלפרשהואיןלציבורהחברהשלערך
אוהשקעותיועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווהאינו"(המידע)"המצגתהצגתבמהלךשיימסראחרמידעוכלזובמצגתהכלולהמידע.ופעילותההחברהאודותהנתונים

ניירותרכישת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאת,בפרט,החברהשלערךובניירות,בכלל,ערךבניירותהשקעה.מסיועץ
המצגת.שלווכלכלימיסויי,חשבונאי,משפטיניתוחוביצוע,"(החברהדיווחי)"ובמגנאבמאיההחברהבדיווחיהחברהשמפרסמתבמידעמעמיקעיוןדורשתהחברהשלערך

הצורךאתלהחליףמיועדתאינההמצגת.לציבורהחברהבדיווחייוצגהואשבומהאופןשונהבאופןהמוצגמידעאו/ולציבורהחברהבדיווחייוצגושלאנוספיםנתוניםכוללת
.החברהבדיווחיהאמוריגבר,החברהדיווחילביןזובמצגתהאמורביןסתירהשקיימתככל.החברהידי-עלשיפורסמוככל,החברהבדיווחילעיין

אזהרת מידע צופה פני עתיד
ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרביןכוללכאמורמידע."(ערךניירותחוק)"1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקזהמונחכהגדרת,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת

ודאיאינו,בכללאם,התרחשותםמועדאשרעתידייםלאירועיםהמתייחס,דרךבכלהמובאאחרמידעוכלסקירות,גרפים,איוריםשלבדרךהמבואמידעלרבות,החברהשל
להיותעשויהעתידפניהצופההמידעשלהתממשותו.וודאיבלתי,כאמור,והינוהתממשותאילסיכוניכפוף,מטבעו,עתידפניצופהמידע.החברהשלבשליטתהואינו

עללהשפיעהעשויים,רגולציהלרבות,חיצונייםומגורמיםהחברהפועלתבההכלכליתבסביבהמהתפתחויות,וכןהחברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמימושפעת
בנוסף.זובמצגתעתידפניצופהכמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעשוייםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתומובהרמודגשלפיכך.פעילותה

ומהווה,בלבדהערכהעלמבוסס,(3,9,12,13,18,19,23,24,28שקפים)ההכנסותאומדןלרבות2021לשנתהחברהשלהנתוניםאומדןכוללכאמורעתידפניצופהמידע
החברהשהכנסותאפשר,לפיכך.לגביהםשליטהבהכרחאיןשלחברהמשתניםעל,היתרבין,והמבוסס,ודאותבאיהכרוך,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע

שנהשללתקופההכספיםהדוחותנערכושטרםהעובדהנוכח,היתרבין,מלכתחילהנאמדואושהוערכומכפימהותיבאופןשונותאויותרגבוהותאו/ונמוכותתהיינהבפועל
.החברהשלהמבקרחשבוןרואהידי-עלעליהםהביקורתהסתיימהוטרם,2021בדצמבר31ביוםשנסתיימה

.המצגתהכנתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעל,במצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקהסרלמען
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המספקת אשראי ופתרונות מימון חדשנייםחברת פינטק בינלאומית 
לעשרות אלפי לקוחות בהתאם להעדפותיהם וצרכיהם

מדינות פעילות  
,  ליטא, ישראל

לטביה ופולין

לא מבוקרותNon-Gappהכנסות *
2022נכון לחודש ינואר LTLכולל יתרת תיק **

2021דצמבר ב31-מעודכנים לא מבוקרים לנתונים 

סך ההלוואות  
שמומנו  

912M
יתרת תיק  

**  האשראי

575M
סך הכנסות  

*ברוטו שנתי

41M
לקוחות  
משלמים

48K
עובדים בישראל  

ואירופה

834
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הנהלת הקבוצה

דורון אביב
בעל שליטה, ר הדירקטוריון"יו

מקבוצות הבניה המובילות, ר קבוצת אביב"יו
בוגר הפקולטה להנדסת. והוותיקות בישראל

בנין בטכניון בהצטיינות יתרה

ברק גור
ל"משנה למנכ, מייסד

דירקטוריוןראש אגף מוצרים וחבר
MScבפיסיקה בתחום מערכות מורכבות ,

,בוגר יחידת מודיעין מיוחדת. מאוניברסיטת בן גוריון
בינה מלאכותית–’ אסימוב‘ממייסדי 

ר גל אביב"ד
ל וחבר "מנכ, מייסד ובעל שליטה

דירקטוריון
,  נוטינגהאםדוקטור לפיסיקה מאוניברסיטת

בעל ניסיון  ,התמחות באופטיקה קוונטית. בריטניה
של למעלה מעשור כיזם וכמשקיע הון סיכון

בועז אביב
ל  "משנה למנכ, מייסד ובעל שליטה
וחבר דירקטוריוןראש אגף טכנולוגיה

MScו , במדעי המחשבBScבפיסיקה וכלכלה
היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין-81בוגר 
PetWiseמייסד  מערכות חישה מרחוק לבעלי חיים-

ד חני אבירם"עו
לית בכירה"סמנכ, יועצת משפטית ראשית

בליווי משפטי של, שנה בבנקאות30בעלת ניסיון עשיר של 
כיהנה כראש אגף ייעוץ  . עסקאות מימון וברגולציה פיננסית

כדירקטורית וחברת ועדת ביקורת  , משפטי בבנק לאומי
ר חברה לנאמנות"וכן כיובקופת גמל ובחברות שונות

ח חן משולמי כהן"רו
לית כספים"סמנכ

שנים בניהול מערכות  16-בעלת ניסיון של למעלה  מ
בעלת תואר שני  . כספים בחברות תעשייתיות גלובליות

.במנהל עסקים ותואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים
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,  לית פיתוח עסקי"סמנכ
בלנדר ישראל

.שנים בשוק ההון10-כבעלת ניסיון של 
בעלת תואר שני בשיווק וכלכלה ותואר  

ראשון בפסיכולוגיה

סתיו בלוך

קצין ציות ומניעת הלבנת הון 
ומנהל סיכוני אשראי

שנים בתחום האשראי  8-בעל ניסיון של כ
בעל  , ל"פרויקטים בארץ ובחווניהול

תואר ראשון בכלכלה וניהול פרויקטים

מארק פרי

בעלי תפקידים בקבוצה

5

גיל סתיו

רעות גלעדי

ל בלנדר ישראל"מנכ
שנה בניהול  20-בעל ניסיון של למעלה מ

שירות ותפעול  , שיווק, מערכי מכירות
במגזר העסקי בחברות פרטיות 

בניהולA.Bבעל תואר . וציבוריות

מנהלת שיווק
שנה  15-בעלת ניסיון של למעלה מ

כמנהלת שיווק ותקשורת בתחום  
בעלת תואר שני  , הפיננסים ושוק ההון

במנהל עסקים ותואר ראשון בתקשורת  
וניהול

ללנטלאניטה מיכאל 
מנהלת פעילות פולין

שנה  15-בעלת ניסיון של למעלה מ
בענף הפיננסים בתפקידי מפתח  

-ו,HSBC-בבנקים מובילים באירופה כ
DNB .בעלת תואר שני בבנקאות ומימון

מנהל הפעילות הבלטית
שנה בענף  15-בעל ניסיון של למעלה מ

מומחיות בתחום  , והפיננסיםהבנקאות
האשראי והמכירות בעל תואר שני  

במנהל עסקים  

פאוליוס טמוסאיטיס

בראלנטע 
HRמנהלת 

שנה במשאבי  20-בעלת ניסיון של כ
אנוש  הכולל הקמה והטמעה של מערך 

משאבי אנוש בארגונים התמחות  
.  פיתוח וליווי מנהלים, באבחון וגיוס

בעלת תואר במדעי החברה

מנהל פעילות אירופה
, שנה ביזום20-בעל ניסיון של למעלה מ

הקמה וניהול כוח מכירות רב לאומי  
.  ורשת מפיצים באירופה ומזרח אסיה

בעל תואר שני במנהל עסקים

דוד בן גל

ל כספים הפעילות "סמנכ
הבלטית

שנה בענף  20-בעל ניסיון של כ
מומחיות בניהול  , הבנקאות והפיננסים

פיננסי בעל תואר שני בכלכלה ומנהל  
עסקים  

סאוליוס גלזיניס

מנהלת תחום גיוסי הון
שנה  15-בעלת ניסיון בינלאומי של  כ

בעלת תואר שני בהנדסה . בפיננסים
פיננסית מסורבון פריס ותואר ראשון  

במימון

אנה אטדגי

מנהלת סיכוני אשראי אירופה
שנה כמנהלת סיכוני  16-בעלת ניסיון של כ

ניהול סיכונים  , מומחיות בבנקאות, אשראי
ומוצרי אשראי בעלת תואר ראשון ושני  

בכלכלה

מריאנה רומנובה
מנהלת תפעול

שנות ניסיון בתחום הביטוח 20בעלת 
והפיננסים התמחות בניהול מערכי  

תפעול ושירות
בעלת תואר ראשון בביטוח

נועה דיק
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פעילות אשראי צרכני מגוונת

6

משקיעים

הלוואה/ מימון 

מקורות  
מימון

קווי  
אשראי 
בנקאיים

גופים 
מוסדיים

משקיעים  
פרטיים 
)P2P(



מקבלי 
אשראי

Blender 
Car

Blender 
Loan

Blender 
Pay 

ח  "אג
סחירות 

(בבחינה)
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פלטפורמה דיגיטלית
נגישה ופשוטה, מתקדמת

ללא טפסים או ניירת

דיגיטלי

פרק זמן מינימלי*

Rating2.0™
מערכת חיתום ודירוג אשראי 

, ייחודית פרי פיתוח בלנדר
אפשר ללקוח לקבל אשראי מ

דיגיטלי באופן מהיר ומדויק

מיפוי רחב לחיזוי
וניהול סיכוני אשראי  

ממגוון
מקורות מידע

מערכות ביג דאטה

מימדימודל רב 
למניעת הונאות והערכת

סיכוני האשראי

מניעת הונאות

הערכת סיכון האשראי
ללא היכרות* שניות17-תוך כ

מוקדמת עם הלקוח

חיתום מהיר

חיתום מהיר ומדויק-פלטפורמה טכנולוגית ייחודית 
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חודית שנבנתה  ימערכת פיננסית י
משפר את  Salesforceעל בסיס 

תהליכי העבודה ויכולת 
באופן למאגרי נתונים התממשקות

משמעותי

ארכיטרקטורה אינטגרלית  
ומאובטחת
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הליך חיתום מהיר ושמרני

8

-אישור ההלוואה ב
שניות30

בדיקת הלקוח  
במערכת 

הטכנולוגית של 
בלנדר

דירוג הלקוח וגובה  
הלוואה מירבי

הפעלת מודל  
אוטומטי לבחינת  

נתוני דוח האשראי 
של הלקוח

אימות וזיהוי  
הלקוח באמצעים  

מתקדמים


   

שיערוך וחיתום  
הבטוחה

(ן"נדל\רכב )
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ניהול סיכונים קפדני

שנות פעילות החברה7יכולת ניהול סיכונים מוכחת לאורך 

אירופהישראל

APR אחוזי כשל לעומת ריבית שנתית

2021בדצמבר 31נתונים לא מבוקרים נכונים ל
.2020התקופתי לשנת בדוח כמפורט 3.4%ל2.3%הינו בין 2020עבור שנת , 2021לשנת 3.6%ל 2.3%טווח הכשל בישראל המוערך למהלך עסקים רגיל הינו בין 

11.7% 11.6%

2.3%2.3%

%כשל 

19%
18%

1.4%
3.5%

APRריבית שנתית %הפרשות ליתרת תיק אשראי  APRריבית שנתית 



2021סיכום שנה 

אירועים מהותיים מההנפקה עד היום 
(2022עד פברואר 2021ינואר )

2021פברואר 
-ל Blender Payהשקת פתרון 

E-Commerce  לתשלומים
באתרי סחר אינטרנטיים

2021אפריל 
קבלת קו אשראי שלישי מקבוצת  

להיקף   Eiffelההשקעות הצרפתית
מיליון אירו13-גיוס מצטבר של כ

2021אוגוסט 
קבלת אישור למתן  

אשראי צרכני בפולין

2021אוקטובר 
הגשת בקשה רשמית לקבלת  
רישיון להפעלת בנק דיגיטאלי  

באירופה

2021נובמבר 
חתימת הסכם להקמת  

חברה משותפת עם בנק  
הפועלים למתן אשראי  
צרכני בנקודות מכירה  

E-Commerceובאתרי 
(BNPL-Buy Now Pay 

Later)

2021נובמבר 
קבלת קו אשראי 

רביעי מקבוצת  
ההשקעות  
 Eiffelהצרפתית

לגיוס מצטבר של  
מיליון אירו18

2021ספטמבר 
קבלת רישיון תיווך  

באשראי מורחב מרשות 
שוק ההון ביטוח וחיסכון

2021ינואר 
הנפקה ראשונה לציבור בבורסה  

לניירות ערך בתל אביב

ישראל

אירופה

10

2022פברואר 
קו אשראי מבנק מזרחי בסך  

₪מיליון 50-של כ

2022פברואר 
קבלת אישור רשות התחרות  

-לעסקת בנק הפועלים ו
BlenderPay

2022ינואר 
בליטא  LTLרכישת איגוד האשראי 

לשם הפיכתו לבנק דיגיטאלי  

2022ינואר 
תחילת העמדת אשראי בפולין
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2021-עמידה ביעדי החברה לשנת ל

11

ביצוע יעד
קבלת קו אשראי מבנק מזרחי י "התרחבות בתחום הרכב ע

גיוס קווי אשראי  

BlenderPay44%-גידול של כ
' נק1520-בנקודות מכירה לכ

התרחבות באשראי בנקודות  
(BNPL)מכירה 

ההסכם נחתם ואושר על ידי הרשות  
להגבלים עסקיים

שיתוף פעולה עם בנק הפועלים  
מכירה' בתחום אשראי בנק

2021התקבל בספטמבר  קבלת רישיון מורחב לתיווך  
אשראי

ביצוע יעד
כניסה לפולין וגידול משמעותי  

בפעילות העסקית בליטא ולטביה
התרחבות באירופה

Eiffel-קווי אשראי חדשים מ2גיוס 
מיליון אירו18-לסכום כולל של כ

הגדלת גיוס קווי אשראי

סיום הגשת הבקשה לבנק המרכזי  
ועמידה בכל תנאי הסף לקבלת  

הרישיון

הקמת בנק דיגיטלי אירופאי  
לאשראי ופיקדונות

י "להגדלת המרווח ע, LTLרכישת 
וקיצור הזמן  , גיוס פיקדונות

לקבלת רישיון בנקאי

רכישת פעילות סינרגטית

ישראלבלנדר  אירופהבלנדר 
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צמיחה משמעותית בתיק האשראי
(מיליון אירו)תיק אשראי אירופה (ח"מיליון ש)תיק אשראי ישראל 

8 
9 

11 
14 

15 
16 17 

19 
20 

24 

27 

31 

6 
7 

8 
10 11 11 11 11 12 

14 
16 
18 

סכום שהועמד  

יתרת תיק אשראי 

265 
309 

358 
407 

450 
494 

524 
585 

643 
690 729 

797 

147 172 
199 

229 251 273 288 312 338 352 359 

390 

סכום שהועמד  

יתרת תיק אשראי 

2021בדצמבר 31לנכוניםנתונים לא מבוקרים 
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צמיחה רציפה ועקבית בהכנסות

המדווחות במסגרת ביאור מגזריםNON-GAAPהכנסות ברוטו *
2021בדצמבר 31נתונים לא מבוקרים נכונים ל

7,900 7,800 
8,800 9,100 

9,500 
10,200 9,900

11,100

Q1 Q2 Q3 Q4

2020מאוחד  2021מאוחד 

*  הכנסות מאוחדות לפי שנים*  הכנסות מאוחדות לפי רבעונים

11,400

26,000

33,600

40,700

2018 2019 2020 2021
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צמיחה משמעותית בפריסת נקודות מכירה

BLENDER PAYאשראי מיידי בנקודות מכירה

טכנולוגיה המאפשרת  
לשלם בפריסת תשלומים  
רחבה באמצעות אשראי  

חוץ בנקאי מהיר  
בנקודות מכירה

1,520-בכפריסה רחבה 
*נקודות מכירה

-בהמשתמשות
Blender Pay  כאמצעי

תשלום  

פתרון טכנולוגי מהיר
בטוח ופשוט של

Checkout Credit 
 E-Commerceבאתרי

17-אישור עסקה תוך כ
**שניות בלבד

קים  'תחליף לקניה בצ
וקרדיט לקניות גדולות  

פתרון לרכישה בחנויות
-Eפיסיות אתרי 

Commerce
Call Centers-ו

כולל סוכנויות רכבים*
פרק זמן מינימלי**

14

1520

1370
1245

1060
940

810
725

590
480

385
290

210
130806550
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פריסה רחבה במאות  
מגרשי רכב בישראל  

-ובאירופה המשתמשים ב
BLENDER CAR

טכנולוגיה ייחודית מבוססת  
(  בינה מלכותית)AIכלי 

ולמידת מכונה המאפשרת  
העמדת מימון מהיר

פריסת תשלומים רחבה  
בהתאם לצרכי הלקוח

פלטפורמה דיגיטאלית  
נוחה ונגישה לסוחר הרכב  

30אישור עסקה מהיר תוך 
*  שניות בלבד

כבר בעמדת המכירה ללא  
טפסים וניירת

BLENDER CAR
האפשרות המדויקת והמהירה למימון רכישת רכב בישראל ואירופה

מימון מהיר ואחוזי כשל נמוכים

פרק זמן מינימלי*   

פרק זמן מינימלי*
15





2021סיכום שנה 

בלנדר ישראל
חברת הפינטק המובילה למימון חוץ בנקאי בישראל

17

אשראי לרכב
P2Pתיווך באשראי 

כניסה לתחום 
אשראי מובטח 

ן"נדל

אשראי צרכני לכל  
מטרה

אשראי צרכני  
בנקודות מכירה  

BlenderPay
בשיתוף בנק  

הפועלים  
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צמיחה בפעילות בלנדר ישראל

*הכנסותכ תיק אשראי"סה
32,100 

27,300 

20212020

390,000 

312,000 

20212020

המדווחות במסגרת ביאור מגזריםNON-GAAPהכנסות ברוטו *
2021בדצמבר 31נתונים לא מבוקרים נכונים ל

צמיחה דו ספרתית בהכנסות ישראל גידול משמעותי בתיק האשראי של ישראל
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צמיחה בפעילות בלנדר ישראל

לקוחות משלמים(₪אלפי )הלוואות שהועמדו 

2021בדצמבר 31נתונים לא מבוקרים נכונים ל

14,800 

24,500 

32,300 

41,200 

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

42,500 43,900 44,800 46,100 

58,700 

46,500 

38,700 

68,000 

Q1 Q2 Q3 Q4

2020

2021

צמיחה דו ספרתית בלקוחות משלמיםהתרחבות משמעותית בפעילות ישראל ברבעון רביעי
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BLENDER PAYבשיתוף
האפשרות המועדפת לפריסת תשלומים בקניות גדולות בישראל 

חברה בבעלות משותפת
בנק הפועלים20%בלנדר 80%

החברה קיבלה את אישור רשות התחרות  
ומעריכה כי הפעילות המשותפת תחל ביוני  

2022

בשנה  ₪ מיליארד 30פוטנציאל שוק של 
(ללא רכב)של קניות גדולות בישראל 

טכנולוגיה המאפשרת לשלם בפריסת  
-תשלומים רחבה באמצעות אשראי חוץ

בנקאי מהיר בנקודות מכירה

20

סקטור
הוצאה שנתית  

ממוצעת
הערכת אחוז 

שוק רלוונטי
פלח שוק  

רלוונטי

6,800,000,00050%3,400,000,000מוצרי חשמל

25,400,000,00060%15,240,000,000תיירות פנים

7,464,000,00030%2,239,200,000רפואת שיניים

49,400,000100%49,400,000ניתוחים פלסטיים

350,600,00070%245,420,000טיפולים אסתטיים

3,746,200,000100%3,746,200,000אירועים

3,917,800,000100%3,917,800,000לימודים

698,700,000100%698,700,000כלי רכב דו גלגליים

48,426,700,00029,536,720,000כ"סה

 *
בש

ם 
רי

חי
המ

ח"

ttps://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202029202: מקור
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בלנדר באירופה
להוביל את בנקאות האשראי הדיגיטאלית באירופה: החזון

22
בלנדר נמצאת בתהליך בקשת רישיון בנקאי באירופה *

אשראי לרכישת  
רכב

אשראי צרכני  
מכירה' בנק

(BlenderPay  )
ואשראי לכל מטרה

בתהליך הפיכה  
לבנק דיגיטאלי 

*כלל אירופאי 

מימון הפעילות  
בעזרת קווי אשראי  

מוסדיים

הרחבת הפעילות  
בעזרת מיזוגים 

ורכישות

אשראי מגובה 
ן"נדל
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צמיחה בפעילות בלנדר אירופה

(ח"אלפי ש* )הכנסות(ח"אלפי ש)כ תיק אשראי "סה

המדווחות במסגרת ביאור מגזריםNON-GAAPהכנסות ברוטו *
2021בדצמבר 31נתונים לא מבוקרים נכונים ל

לפי שער המרה ממוצע  

8,600 

6,300 

20212020

65,500 

47,500 

20212020
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צמיחה בפעילות בלנדר אירופה

לקוחות משלמים(אלפי אירו)הלוואות שהועמדו 

2021בדצמבר 31נתונים לא מבוקרים נכונים ל

1,600 

3,400 

4,600 

7,100 

2018 2019 2020 2021

1,700 

1,100 1,100 1,200 

1,600 

3,500 3,500 

4,000 

Q1 Q2 Q3 Q4

2020

2021

2021גידול בכמות לקוחות ב 54% בהעמדת הלוואות באירופה150%-זינוק של כ
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BLENDER BANK
בנק ייחודי כלל אירופאי לאשראי ופקדונות, עתיד בלנדר באירופה

25

יכולת צמיחה מהירה 
ברחבי אירופה 

תחומי פעילות

גיוס פיקדונות  יתרונות
כמקור אשראי זמין וזול

אפשרות לפעול בכלל 
האיחוד האירופי על 

**Passportingבסיס 

הגדלת רווחיות  
עקב הוזלת מקורות  

האשראי

משכנתאות בנק דיגיטאלי  
המתמחה באשראי 

צרכני

BNPL
(Buy Now Pay Later)

אשראי לרכישת רכבים 
Auto Loans))

2022במהלך הרבעון השני של שנת , בכפוף לקבלת כלל האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים וביניהם קבלת הרישיון הבנקאי* 
בכפוף לקבלת כלל האישורים הרגולטורים2023-צפי ל** 
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רכישת איגוד אשראי המגייס פיקדונות ומעמיד אשראי•
ן"מיליון אירו בהלוואות בעיקר מגובות נכסי נדל32מנהל  •
(₪מיליון 18-כ)מיליון אירו 5-כ-סכום הרכישה •
בשלב מתקדם לקבלת רישיון להפעלת בנק דיגיטלי•
פעילות רווחית•

גידול בתיק האשראי של בלנדר אירופה 
LTLח לאחר עסקת "במיליוני ש

LTLרכישת
התקדמות לקראת רישיון בנקאי באירופה ושילוש תיק האשראי

65 65

112

Dec 2021 Combined

m- LTL
M- IL

2021ח מוערכים לדצמבר "נתונים במיליוני ש* 
לאירו  ₪ 3.5לפי שער המרה של 

נתון מוערך לאחר השלמת העסקה**

(e**)(e*)

יתרונות לבלנדר
קיצור זמנים לקבלת רישיון בנקאי אירופאי•
שילוש תיק האשראי של בלנדר אירופה •
הוזלת מקורות מימון על ידי גיוס פיקדונות•
ן"כניסה לתחומי אשראי לנדל•

LTL
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בלנדר ישראל

בלנדר אירופה

בלנדר קבוצה

גידול באשראי בתחום הרכב•
BNPLגידול באשראי בנקודות מכירה •
גיוס מקורות נוספים מבנקים וגופים מוסדיים•
ן"כניסה לאשראי מובטח נדל•

קבלת רישיון בנק דיגיטאלי•
גידול במקורות למתן לאשראי•
הרחבה משמעותית של פעילות אירופה באופן ישיר •

ובאמצעות מיזוגים ורכישות
למדינות נוספות באירופההתרחבות •

פיתוח מוצרים טכנולוגיים חדשניים ומתקדמים  •
הטמעת פלטפורמה ייעודית לבנק הדיגיטאלי•
שמירה על מובילות טכנולוגית בכלל מוצרי האשראי•
ח סחירות לצמיחה וחיזוק הפעילויות"גיוס אג•

צמיחהאסטרטגיית 
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יחסים פיננסיים

הון עצמיהון למאזן

2021בדצמבר 31נתונים לא מבוקרים נכונים ל

5,578 

12,589 

66,914 

2019 2020 2021

821 

249 

(600)

2019שנת  2020שנת  2021שנת 

הפרשה  ( הכנסות)הוצאות 
לחובות מסופקים

12%

20%

48%

2019 2020 2021
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