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 הודעה לתקשורת
 

וואן מציגה תוצאות שיא עם צמיחה דו ספרתית בהכנסות וברווח 
 2020ברבעון השלישי ובתשעת החודשים של שנת 

 
 מיליון שקל;  459-לכ %21.6-ההכנסות ברבעון צמחו ב

 מיליון שקל  26-לכ %18.1-הרווח הנקי עלה ברבעון ב
 
 

 מיליון שקל;  36-ל %17.4-הרווח התפעולי ברבעון השלישי עלה ב
 

 
מיליון  250-בשבוע שעבר דיווחה החברה על עסקת מיזוג עם חברת טלדור בתמורה לכ

 שקל
 

, 2020"אנו שמחים להציג תוצאות שיא ברבעון השלישי של שנת  עדי אייל, מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות:

אותו מסכמת וואן עם צמיחה דו ספרתית בהכנסות וברווחים, לרבות צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים 

המרכזיים. גם במהלך רבעון זה זכינו במספר פרוייקטי יישום ופיתוח ארוכי טווח עבור מגוון לקוחות מובילים 

 אורמת, קבוצת חמת, תדהר, פמי פרמיום, מכון וולקני ועוד. במשק, ביניהם: 

במקביל, אנו ממשיכים לפתח את מנועי הצמיחה העתידיים של החברה, ובמסגרת זו הקמנו לאחרונה חטיבת 

 רובוטיקה, שתפעל לפיתוח והפצת פתרונות טכנולוגיים וחדשניים מבוססי רובוטים לשוק הישראלי. 

עסקה הטומנת בחובה פוטנציאל משמעותי לשתי  –בשבוע שעבר, הודענו על עסקת מיזוג עם חברת טלדור 

 החברות".

 
חברת וואן טכנולוגיות פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון השלישי ותוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 

2020. 
  

 2020עיקרי התוצאות של תשעת החודשים הראשונים לשנת 
 

 1.19-מיליארד שקל, בהשוואה לכ 1.30-הגיעו לכ 2020בתשעת החודשים הראשונים של  ההכנסות
 . 9% -שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ מיליארד

  
 -מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 204-מיליון שקל בהשוואה לכ 219-עלה לכ הרווח הגולמי

7.3% . 
 

 -מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 84-יליון שקל, בהשוואה לכמ 98-עלה לכ הרווח התפעולי
16.7% . 

 



 

 

-מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 121-לכמיליון שקל, בהשוואה  142-עלה לכ EBITDA-ה
17.6%. 

 
מיליון שקל,  67-עלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה לכ הרווח הנקי, בניטרול הכנסות אחרות,

 . 19.4% -מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 56-בהשוואה לכ
  

עלו בצורה  EBITDA -ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי וה כל המדדים המרכזיים:
   משמעותית בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

  
 2020עיקרי התוצאות של הרבעון השלישי לשנת 

 
-מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ 377-מיליון שקל, בהשוואה לכ 459-ברבעון עלו לכ ההכנסות

 , למרות ועל אף השפעות משבר הקורונה. 21.6%
 

המקבילה אשתקד, גידול  מיליון שקל בתקופה 70-מיליון שקל, בהשוואה לכ 77-עלה לכ ברבעון הרווח הגולמי
 . 9.2% -של כ

 
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול  31-מיליון שקל, בהשוואה לכ 36-לכ עלה ברבעון הרווח התפעולי

 . 17.4% -של כ
 
-מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ 41-למיליון שקל, בהשוואה  52-ברבעון עלה ל EBITDA-ה

25.3%. 
 

 -מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ 22-מיליון שקל, בהשוואה לכ 26-עלה לכהרווח הנקי ברבעון 
18.1% . 

 
מיליון שקל  15.8-במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ

 בגין רווחי הרבעון השלישי.
 

 מדדים פיננסים
 

מיליון שקל, בהשוואה  118-של החברה בכ המזומנים ושווי המזומנים, הסתכם סך 2020ר בספטמב 30-נכון ל
   .94%-, גידול של כ2019מיליון שקל בסוף שנת  61-לכ

  
 165-הסתכם בכ 2020בתשעת החודשים הראשונים של שנת  תזרים המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

   .211.4%-ופה המקבילה אשתקד, גידול של כמיליון שקל בתק 53-מיליון שקל, בהשוואה לכ
  

מיליון  327-מיליון שקל, בהשוואה לכ 370-, הסתכם בכ2020בספטמבר  30-, נכון לההון העצמי של החברה
 .13.1%-, גידול של כ2019שקל  בסוף שנת 

 
מיליון שקל בסוף  107-מיליון שקל, בהשוואה לכ 63-, הסתכם בכ2020בספטמבר  30-נכון לסך חוב פיננסי נטו, 

 . 2019שנת 
 

. המיזוג יתבצע בדרך של מיזוג משולש דיווחה וואן טכנולוגיות על עסקת מיזוג עם חברת טלדורבשבוע שעבר, 
מיליון שקל במזומן . לפני ביצוע  250הופכי שבסיומו וואן טכנולוגיות תחזיק במלוא המניות של טלדור תמורת 

שקל למניה(. העיסקה  1.5-מיליון שקל )כ 16.5העסקה טלדור תחלק לבעלי המניות שלה דיבידנד בסך של 
 תושלם בכפוף לאישורים שונים, לרבות האסיפה הכללית של בעלי מניות טלדור.



 

 

  
ת פתרונות מחשוב טכנולוגיים לאלפי החברה מספק המובילות. IT-הינה אחת מחברות הוואן טכנולוגיות תוכנה 

עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל. מניית החברה נכללת  4,000-לקוחות במגזרי המשק השונים. בחברה מועסקים כ

 . מנכ"ל החברה הוא מר עדי אייל.125במדד ת"א 

 
 

  052-7512226לי שיין ; 0528-260285אמיר אייזנברג : לפרטים
 


