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מידע צופה פני עתיד

2

שלערךניירותלרכישתהצעהאודעתחוות,ייעוץ,המלצהמהווהאינהזומצגת
,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה)"מ"בע(1966אפפארם)נובולוג

במסגרת,חלקיהינוהדבריםמטבעאשר,בלבדכללימידעלמסירתמיועדתוהיא
מצגתהינהזומצגת.פוטנציאלייםמשקיעיםבפניהחברהעלהסבריםמתן

בדוחותעיוןלהחליףיכולהאינה,בלבדונוחותתמציתלשםשנערכהכללית
הדוח,החברהשלהמיידיםדיווחיהלרבות,לציבורהחברהומפרסמתשפרסמה
דיווחי)"2022שנתשלהראשוןולרבעון2021לשנתהחברהשלהתקופתי

ייעוץוקבלתעצמאיתבדיקהבביצועהצורךאתלהחליףבאהואינה"(החברה
.משקיעכלשלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישי
.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת
המתייחסיםואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע

אינהאו/וודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאו/ולאירועים
רווח,הכנסותתחזיות,השארבין,כוללכזהמידע.החברהשלבלעדיתבשליטה

.EBITDA-ו
-אילסיכונימטבעוכפוףוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע

להערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמורמידע.משמעותייםהתממשות
הסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעהתממשותואיאווהתממשותו,מראשמדויקת

כלכליתהמקרובסביבהמהתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפיינים
להערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמים

תכניותכימובהרכןכמו.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראש
וישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגיית

.לעתמעתשתהיינהכפיהחברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאם
שוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיה,האמורלאור

תחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאהעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותית
החברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמבוססותעתידפניהצופותוהערכות

תחזיתכללשנותאו/ו,לעדכןמתחייבותאינהוהחברה,המצגתעריכתבמועד
מועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ו

.זומצגתעריכת
או/ובאפיוןאו/ובאופןהמוצגיםנתוניםאו/ומידעלכלולעשויההמצגת

זומצגתמקרהבכל.החברהבדיווחיהמוצגיםמאלושוניםבפילוחאו/ובעריכה
ככל.החברהבדיווחילעייןומומלץהחברהלדיווחיתחליףלהוותמיועדתאינה

פיעלהנדרשיםהחברהבדיווחיהאמורוביןזובמצגתהאמורביןסתירהוקיימת
.החברהבדיווחיהאמוריגבר,דין
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נובולוגקבוצת 
כרטיס ביקור

אתלשפרבמטרההפועלתבריאותשירותיקבוצת
לאתגריאותוולהתאיםבישראלהבריאותשדה

לוגיסטיקה:מרכזייםתחומיםבשלושההעתיד
ומותאמתביתיתרפואה,והפארמההבריאותבתחומי
דיגיטלייםבאמצעיםבריאותשירותיוהנגשתאישית

1966-נוסדה ב

נסחרת בבורסה לניירות ערך  
2017אביב משנת -בתל

:  בעלי עניין עיקריים
אלי  , ארקיןמורי , פוזיסאודי 

דהן ומשקיעים מוסדיים

עובדים800-כ

יציב וללא חוב, מאזן חזק

:  מדיניות חלוקת דיבידנדים
מהרווח הנקי70%
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יוצרים את העתיד של  
מערכת הבריאות

החזון שלנו מבוסס על הערכים שלנו

מובילהבריאותשירותיקבוצתלהיות
ברופאים,במטופליםולתמוךבישראל
באמצעות,ובעולםבארץבריאותובארגוני

ושירותיםמוצריםשלוחדשנימתקדםסל
למגמותהמותאמים,טכנולוגיהמבוססי

הבריאותשירותיבעולםולשינויים
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אסטרטגיה עסקית שמובילה לצמיחה
מטרות אסטרטגיות

לספק לרופאים ולמטופלים  
מידע וכלים שיסייעו להם  

לתת ולצרוך שירותי בריאות  
,  מעולים ומותאמים אישית
תוך שימוש בטכנולוגיות  

מתקדמות

לספק שירותים לוגיסטיים  
מורכבים ושירותים  

,  משלימים בתחום התרופות
הציוד הרפואי והניסויים  

הקליניים

לשפר את נגישות הציבור  
למוצרים ושירותים רפואיים  

חדשניים  , איכותיים
ומותאמים אישית

להפחית עלויות של גורמי  
ובכך  , הרפואה הציבוריים

לסייע להם לשפר את איכות  
השירות שניתן על ידם
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מבנה הקבוצה

חטיבת הלוגיסטיקה

הנגשת שירותים לוגיסטיים
מורכבים ושירותים משלימים

הציוד, בתחום התרופות
הרפואי והניסויים הקליניים

חטיבת שירותי הבריאות

הנגשת שירותי בריאות מקיפים  
ללקוחות מוסדיים ופרטיים

חטיבת הדיגיטל

הנגשת מידע ושירותים
רפואיים למטופלים

ולרופאים
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שותפה אסטרטגית של חברות  
התרופות והציוד הרפואי

חטיבת הלוגיסטיקה

חברותשלואסטרטגיתלוגיסטיתשותפה
הפועלותלאומיותרברפואיוציודתרופות

.בישראל
מגווןמפעילההלוגיסטיקהחטיבת

איכותנהליעלהקפדהתוךשירותים
מחמיריםובטיחות
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שירותי חטיבת הלוגיסטיקה

האיכותיהשירותאתלהעניקמחוייבים
מגווןידיעל,ללקוחותינוביותרוהמותאם

והפצהאספקהשרשרתפתרונותשלרחב
בעולםמהמתקדמים

שירותי לוגיסטיקה של תרופות וציוד רפואי
הפצה ולוגיסטיקה בתחום של מוצרי הפרמצבטיקה  , שירותי אחסון

התרופות מאוחסנות  . ונרקוטיקה בהתאם לסטנדרטים בין לאומיים מחמירים
המופעל באמצעות טכנולוגיות חכמות, במרכז לוגיסטי חדשני ומתקדם

שירותים לוגיסטיים לניסויים קליניים
תוך הקפדה על , שירות לוגיסטי מקיף בעריכת מאות ניסויים קליניים בשנה

המבטיחים שמירה על איכות מוצרי המחקר  , נהלי איכות ובקרה מחמירים
מרגע הייבוא ועד להפצתם באתרי הניסוי

שירותי פארמה משלימים
שירותי רוקח  , שירותי תרגום לעלוני התרופות, סיוע בתהליכי רישום ורגולציה

הגשת בקשות לביצוע  , ניהול מעקב אחר תופעות לוואי ברמה לאומית, אחראי
ניסויים קליניים ועוד

שירותי עיקור
לתעשיית הציוד  (  (ETOבגז אתילן אוקסיד( סטריליזציה)שירותי עיקור 

הרפואי בישראל
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רותמים חדשנות לשיפור  
איכות הטיפול הרפואי

חטיבת שירותי הבריאות

אתלהתאיםבמטרההוקמהנובולוגשלהבריאותשירותיחטיבת
.בתחוםהצפויותהעתידיותלמגמותבישראלהבריאותעולם

ואיכותייםמקיפיםשירותיםמספקתהבריאותשירותיחטיבת
חדשניותבטכנולוגיותשימושתוך,ומוסדייםפרטייםללקוחות

מאות
מטופלי הנשמה ביתית

מאות
ביקורי בית רפואיים בחודש

עשרות
תוכניות טיפול לחולים כרוניים

עשרות
מטופלים בהוספיס בית
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הנגשת שירותים רפואיים לארגוני בריאות
שירותי חטיבת הבריאות

הפעלת פרויקטים  
לאומיים  

ניהול פרויקטים לאומיים 
בתחום הבריאות  

טיפולי בית

מערך טיפולי הבית של 
טיפול ביתי : נובולוג כולל

, הוספיס בית, במונשמים
תמיכה רפואית ואספקת  

ציוד מיוחד לטיפול  
בבעיות שינה ונשימה

בית מרקחת

תרופות  מכירה והפצה של
ללקוחות מוסדיים

ניהול שירותי בריאות

ניהול תוכניות תמיכה עבור 
חולים כרוניים לצד ניהול 

ותפעול שירותי רפואה  
מתקדמים עבור חברות 

ביטוח וקופות חולים
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שירותי בריאות ללקוחות 
פרטיים

שירותי חטיבת הבריאות

רפואה מותאמת אישית
המציע ניהול  , חטיבת הבריאות מפעילה מרכז ייחודי וראשון מסוגו בישראל

בנוסף אנו מפעילים מרכז מומחים פרטי  . מקיף ומקצועי, רפואי אישי
בתחום הגסטרואנטרולוגיה

מרכז המומחים לרפואת עיניים
בו פועל מערך של רופאי  , מרכז רפואי כירורגי המתמקד ברפואת עיניים

לרבות ניתוחים בכל תחומי  , עיניים מומחים המעניקים שירותי רפואה
בנוסף אנו מפעילים רשת להסרת משקפיים בלייזר המונה  . רפואת העין

שישה סניפים

שירותי מעבדה פרטיים
המציעה שירותי  , המעבדה הפרטית הרפואית הגדולה ביותר בישראל

,  אנו מספקים שירותי מעבדה רפואיים בתחומי ביוכימיה. מעבדה מלאים
המעבדה מספקת  . בדיקות חדשות ונדירות ועוד, מיקרוביולוגיה ,המטולוגיה

חברות פארמה ווטרינרים, לקוחות פרטיים, שירותים למוסדות רפואיים
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טכנולוגיה מתקדמת בשירות הרפואה
הדיגיטלחטיבת 

לצורךדיגיטלייםבכליםמשתמשתנובולוגשלהדיגיטלחטיבת
חסמיםוהסרתלרופאיםמטופליםחיבור,רפואימידעהפצת

אבטחתשלמחמיריםבתקניםעמידהתוךהבריאותבעולמות
רפואיוחיסיוןמידע

חווית טיפול נגישה ואיכותית: התוצאה

מיליוני
צפיות בתכנים בחודש

אלפי
מפגשי טלמדיסין בווידאו

מיליוני
ביקורים הנקבעים באמצעות  

מערכת זימון התורים
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כלים טכנולוגיים המותאמים לעידן החדש של שירותי הבריאות
שירותי חטיבת הדיגיטל

פלטפורמה מקיפה ומתקדמת  
למידע רפואי  

מערכת לחיפוש רופאים  •
מידע על טיפולים רפואיים  •

ותרופות
פורומים וחיפוש מתקדם•

פלטפורמת טלמדיסין
ייעוץ בווידאו•
מרשמים דיגיטליים•
שיתוף קבצים בזמן אמת•

מערכת ניהול וזימון תורים חכמה
זימון תורים על ידי המטופל•
תקשורת מתמשכת עם המטופל•
NO SHOWהקטנת •
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בריאות דיגיטלית  
בגרמניה
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חדשנות בינלאומית
בריאות דיגיטלית בגרמניה

הטלמדיסיןהיא מספקיות מדפלקס
המובילות בגרמניה

.מואצתצמיחהבמגמתהנמצאתגרמניתטלמדיסיןחברתהינהמדפלקס
לתקשרהבריאותבתחוםאחריםמקצועולאנשילרופאיםמאפשרתמדפלקס

מערכתמציעהמדפלקס.מאובטחתדיגיטליתפלטפורמהבאמצעותחוליםעם
הייעוץפתרון.וידאובאמצעותוייעוץאט'צ,הודעותלמסירתכיוונית-דו

שלההנחיותפיעלומאושרלקצהמקצהמוצפןמדפלקסשלווידאובאמצעות
הגרמניהבריאותביטוחרופאיאיגוד

פוטנציאלעםביותרהמבטיחיםהשווקיםלאחדנחשבבגרמניההבריאותתחום
מיליארד400-מלמעלההיאלבריאותהלאומיתההוצאה.בעולםהגבוההצמיחה

הפרלמנטהעביר2019בשנת.אישמיליון83המונהבאוכלוסייהשנהמדיאירו
Digital-האתהגרמני Care Act (DVG)והחדשנותהדיגיטציהאתלהאיץכדי

בריאותביישומיהשימושלהרחבתהדרךאתסוללהחוק.הגרמניהבריאותבשוק
מדפלקסשלהפתרוןכדוגמתדיגיטליים

ייעוץלצורכיבווידאובשימושמשמעותיתלעלייההובילההאחרונההשנה
במהירותהתפתחהדיגיטליתהבריאותתחום,מכךיוצאכפועל.רופאיםבקרב
מטופליםעבורגםכמורופאיםעבורהכרחיצורךלהיותוהפך
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Q1-2022
תוצאות כספיות
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התפתחויות עסקיות עיקריות

מיליון3שלבסךמדפלקסשלנוספותמניותלרכישתאופצייההחברהמימשה,2022מאיבחודש•
אירו

לסךבתמורהסאלוסשלהמניותמהוןנוספים24.5%לרכישתאופציהמומשה,2022מרץבחודש•
ח"שמיליון9.8-כשל

ח"שמיליון32-כשלסךתמורתטלעיןמחברת55%החברהרכשה,2022פברוארבחודש•



18.05.2022| 2022סיכום רבעון ראשון לשנת 

רווח גולמי

18%+
רווח תפעולי

13%+
Adjusted EBITDA

15% +

12%-עלייה של כ, ח"מיליון ש14.9-הנקי בתקופת הדוח בנטרול הפסדי אקוויטי מההשקעה במדפלקס מסתכם לכהרווח )*(   
 )**(Adjusted EBITDAהינוEBITDAשליטהמקנות עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן: כגון, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה  ,

ורווח הוןמניותהוצאות תשלום מבוסס 

Q1-2022Q1-2021% שינוי

375.4316.118.8%הכנסות

44.437.618.0%רווח גולמי

19.917.612.6%רווח תפעולי

14.013.35.1%)*(רווח נקי 

Adjusted EBITDA)**(28.825.015.3%

(ח"במיליוני ש)

IFRS16לא כולל דוח רווח והפסד 

Q1-2022
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רווח גולמי

18%+
רווח תפעולי

8%+
Adjusted EBITDA

13% +

כתוצאהפעמיחדהוןרווחבנטרולאשתקדהמקבילברבעוןהנקיהרווח.ח"שמיליון14-לכמסתכםבמדפלקסמההשקעהאקוויטיהפסדיבנטרולהדוחבתקופתהנקיהרווח)*(
IFRSמיישום 7.7%-כשלעלייה,ח"שמיליון13-לכהסתכם16

)**(Adjusted EBITDAהינוEBITDAשליטהמקנותשאינןזכויותלבעליפיננסיותהתחייבויותעדכון:כגון,החברהעסקישלהשוטףלתפעולקשורותשאינןהוצאותבנטרול,
הוןורווחמניותמבוססתשלוםהוצאות

Q1-2022Q1-2021% שינוי

375.4316.118.8%הכנסות

44.637.818.1%רווח גולמי

20.719.27.8%רווח תפעולי

(2.7%)13.113.5)*(רווח נקי

Adjusted EBITDA)**(34.130.312.7%

IFRS16כולל דוח רווח והפסד 

Q1-2022

(ח"במיליוני ש)
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IFRS 16לא כולל תוצאות כספיות בחלוקה מגזרית

Q1-2022

2022וחברת עין טל החל מהרבעון הראשון של שנת 2021חברת גסטרומד החל מהרבעון הרביעי של שנת , 2021מאוחדת החל מהרבעון השני של שנת AMLחברת )*( 

Adjusted EBITDAהכנסות

Q1-2022Q1-2021% שינויQ1-2022Q1-2021% שינוי

308.1285.08%17.617.04%הלוגיסטיקה  חטיבת 

60.827.2123%9.06.440%)*(חטיבת שירותי הבריאות 

6.96.113%2.21.634%הדיגיטלחטיבת 

--(2.2)(0.4)התאמות בין חטיבות

375.4316.119%28.825.015%כ"סה

(ח"במיליוני ש)
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מזומנים

ח"ש' מ214

הון עצמי

ח"ש' מ430

חוב

ח  "ש' מ2.9

2021בדצמבר 202231במרץ 31

214239מזומנים

1,7821,742נכסים שוטפים

621546נכסים לא שוטפים

1,7631,689התחייבויות שוטפות

210169התחייבויות לא שוטפות

430430הון עצמי

2,4032,288סך מאזן

IFRS16כולל מאזן 

Q1-2022

(ח"במיליוני ש)
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מנועי צמיחה

הרחבת שירותי  
בריאות עבור 
השוק הפרטי

הוספת שירותים  
נוספים עבור  

תעשיית הפארמה

כניסה לשווקים 
בינלאומיים  

חדשים

פיתוח שירותים  
נוספים עבור  

השוק המוסדי

הרחבת  
השירותים של 

חטיבת הדיגיטל

כניסה לתחומי  
בריאות חדשים
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השאת ערך לבעלי המניות
תכנית הצמיחה ארוכת הטווח

העבודהלתוכניותבהתאםשהציבהביעדיםעמדההחברה
שנים3-כלפני

החברה,הקרובותלשניםהעבודהלתוכניותבהתאם
Adjusted-האתתכפילכימעריכה EBITDA(לפני
4תוך,2021לשנתביחס(IFRS16תקןהשפעת

בישראלמפעילותהבעיקר,שנים
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סיכום פיננסי

הוןהקצאת

השקעה לצורך המשך  
הצמיחה והשאת ערך לבעלי  

המניות

חזקיםפיננסיםביצועים

ביצועים כספיים חזקים  
ויציבים לאורך שנים  

אחראיתגישה

החברה אינה ממונפת  
ומשקיעה בצורה אחראית

שלוש חטיבות צומחות  
ויציבות

החברה מאמינה בצמיחה  
עתידית שתגיע משלוש  

החטיבות
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לבעלי המניותהחזר הון

מדיניות חלוקת דיבידנד
מהרווח הנקי70%

רכישותביצוע

ביצוע רכישות התואמות
את אסטרטגיית החברה

המובילה לצמיחההשקעה

השקעה בתהליכים ויוזמות  
המובילות לצמיחה אורגנית  

והגדלת הרווח  

הקצאת הון לצמיחה והחזר השקעה לבעלי המניות
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