קבוצת וואן טכנולוגיות מסכמת רבעון נוסף עם צמיחה דו-ספרתית
בהכנסות ועלייה ברווח הנקי:
ההכנסות ברבעון הראשון של  2022צמחו בכ 20%-לשיא של כ 790-מיליון שקל
הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון עלה בכ 15%-לשיא של כ 38.1-מיליון שקל
במקביל לפרסום הדוחות ,הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ25-
מיליון שקל
עדי אייל ,מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות" :אנו פותחים את שנת  2022עם רבעון מוצלח,
במסגרתו אנו מציגים צמיחה של כ 20%-בהכנסות לשיא רבעוני של כ 790-מיליון שקל –
צמיחה גבוהה הנשענת ברובה על צמיחה אורגנית ,וזאת הודות לביקושים החזקים בתחומי
פעילותינו .הצמיחה החזקה בהיקפי הפעילות באה לידי ביטוי גם בשורה התחתונה ,בה אנו
מציגים רווח שיא לרבעון ראשון לוואן .במהלך השנה האחרונה ,בין היתר ,המשכנו בהטמעת
הפעילות שנרכשה מחברת טלדור ,שיצרה סינרגיה טובה מאד עם הפעילויות האחרות של
וואן ,ואנו רואים פוטנציאל נוסף למינוף פעילות טלדור לטובת צמיחתה העתידית של וואן,
וזאת לצד המהלכים הנוספים שאנו מבצעים להגדלת פעילות וואן בכל מגזרי פעילותה.
אנו מאמינים כי הסביבה העסקית התומכת ,לצד היכולת המוכחת של וואן לרכישה והטמעה
מוצלחת של חברות ,תאפשר לנו להמשיך את מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחים גם בשנים
הבאות".
חברת וואן טכנולוגיות פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת  ,2022המלמדות
על צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ובעיקר בהתייחס לצמיחה אורגנית במגזר התוכנה נוכח הביקושים הגבוהים,
לצד עלייה ברווחים.
עיקרית תוצאות רבעון ראשון של שנת :2022
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת  2022צמחו בכ 20%-לכ 790-מיליון שקל ,בהשוואה לכ 657-מיליון שקל
ברבעון המקביל אשתקד .הצמיחה בהכנסות מיוחסת בעיקר לגידול אורגני במגזר התוכנה.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת  2022עלה בכ 17%-לכ 123-מיליון שקל ,בהשוואה לכ 105-מיליון שקל
ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת  2022עלה בכ 17%-לכ 56-מיליון שקל ,בהשוואה לכ 48-מיליון שקל
ברבעון המקביל אשתקד .העלייה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהצמיחה בהיקפי הפעילות של החברה ובדגש
על מגזר התוכנה.
ה EBITDA-ברבעון הראשון של שנת  2022עלה בכ 16%-לכ 84-מיליון שקל ,בהשוואה לכ 73-מיליון שקל
ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת  2022עלה בכ 14%-לכ 40-מיליון שקל (כ 38-מיליון שקל מיוחס לבעלי
מניות הרוב) ,לעומת כ 35-מיליון שקל (כ 33-מיליון שקל מיוחס לבעלי מניות הרוב) ברבעון המקביל אשתקד,
וזאת כתוצאה מהצמיחה האמורה בהיקפי הפעילות של החברה.
תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת  2022הסתכם בכ 64-מיליון שקל,
בהשוואה לכ 66-מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
נתונים מהמאזן ליום ה 31.03.2022-ואירועים עיקריים:
סך המזומנים ושווי המזומנים של החברה הסתכם בכ 283-מיליון שקל .מנגד ,לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך
של כ 315-מיליון שקל.
ההון העצמי של החברה הסתכם בכ 580-מיליון שקל ומהווה כ 29.8%-מסך המאזן .הגידול בהון העצמי נבע
בעיקר מהעלייה האמורה ברווח הנקי בקיזוז חלקי עם הכרזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ 24.8-מיליון שקל
ובהתאם למדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של כ 66%-מהרווח הנקי בכל רבעון.
במקביל לפרסום הדוחות ,הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ 25.1-מיליון
שקל.
וואן טכנולוגיות תוכנה הינה מחברות ה IT-המובילות בישראל .החברה מספקת מגוון פתרונות מחשוב
טכנולוגיים לאלפי לקוחות במגזרי המשק השונים .בחברה מועסקים כ 6,300-עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל.
מניית החברה נכללת במדד ת"א  125ונסחרת לפי שווי שוק של כ 3.5-מיליארד שקל .מנכ"ל ובעל השליטה
בחברה הוא מר עדי אייל.

לפרטים נוספים – אייזנברג אליאש:
נעמה צלנר 054-5929150

