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מהחברות המובילות 
במשק במתן פתרונות 

.אשראי לחברות

לחברה מאזן איתן עם הון  
₪ מיליון 456-עצמי של כ

.  מהמאזן37.7%-המהווה כ

מיטב דש : גרעין שליטה איתן
,  ומיכה אבני, [50.33%]השקעות 

[.10.1%]ל "מייסד ומנכ

על ידי ilAמדורגת
S&P  מעלות ומדורגת

2A מידרוגעל ידי .
מיטב , בעלת השליטה

מדורגת , דש השקעות
A1 מידרוגעל ידי.

31.03.20-תיק אשראי נכון ל
וליום אישור ₪ מיליון 922של 

.₪מיליון 746-הדוחות כ
סך מקורות המימון שעמדו  

31.03.20-לרשות החברה ב
.₪מיליון 1,234-בכהסתכמו 

לחברה מדיניות חלוקת 
דיבידנד רבעונית של לפחות   

.מהרווח הנקי60%

מחזיקה ברישיונות  
מורחבים למתן אשראי מאת  

רשות שוק ההון ביטוח  
.וחיסכון במשרד האוצר

מגמה רב שנתית של  
,  גידול בתיק האשראי

.בהכנסות וברווח הנקי

ח הכספי  "נכון לתאריך הדו
הסתכמו יתרות מזומנים של 

וגדלו ₪ מיליון 275-החברה בכ
במועד  ₪ מיליון 430-ליותר מ

.ח"פרסום הדו



השלכות הקורונה על המשק ועל תחום האשראי

4

גידול באבטלה  : בלימה של מגמת הצמיחה
.  וירידה בצריכה הפרטית והעסקית

קשיי : חוסר ודאות בשווקים
נזילות וקושי בגישה למקורות  

הקשחת תנאים מצד . אשראי
.הבנקים

עלייה  : כניסה לתקופת מיתון
בשיעור חדלות פירעון של  

.משקי בית ועסקים



אסטרטגיית החברה בזמן הקורונה  
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:פעולות מהירות לצמצום סיכונים ולטיוב תיק האשראי כהכנה לתקופת חוסר ודאות קיצונית



6

Cash Is Kingמבט לעתיד בעקבות הקורונה 
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.  פעילות פרטית, הקמת פנינסולה
על ידי מייסד החברה מיכה אבני

פנינסולה החלה להיסחר בבורסה  
בתל אביב בעקבות מיזוג הפוך  

עם קבוצת פנינסולה

בית ההשקעות מיטב דש  מבצע  
השקעה אסטרטגית ראשונה  
בקבוצת פנינסולה ובהמשך  

52%-מגדיל את אחזקותיו ל

(  רישוי)תיקון לחוק הבנקאות 
המאפשר לחברות חוץ בנקאיות  

ח"להנפיק אג

פנינסולה זכתה במכרז של משרד 
הכלכלה לניהול קרן השקעה 

.   בעסקים בינוניים
ח הושלם  "מיליון ש450גיוס של 

2016בספטמבר 

כניסה לתוקף של חוק הפיקוח  
שירותי  )על שירותים פיננסיים 

נותני אשראי -( פיננסים מוסדרים
נדרשים לרישיון וכפופים לפיקוח

.  ח ראשונה לציבור"הנפקת אג
, ח"מיליון ש224החברה גייסה 

.*י מעלות"ע Aדורגההסדרה 

גיוס הון מהציבור  
ח"מיליון ש25-בסך כ

קרן  ”פנינסולה  משיקה את 
”  +100פנינסולה לעסקים 

קבלת רישיון מורחב למתן 
אשראי מרשות ההון ביטוח  

וחיסכון

.  ח שניה לציבור"הנפקת סדרת אג
, ח"מיליון ש100-החברה גייסה כ

י מעלות"ע Aמדורגת

הנפקה פרטית של ניירות ערך  
מיליון  125בסך ( מ"נע)מסחריים 

.*ח"ש

40-גיוס הון מהציבור בסך כ
כולל מימוש כתבי  )ח "מיליון ש

אופציה אשר הונפקו באותו  
[מועד

(.  'סדרה ב)ח "הרחבת סדרת אג
ח"מיליון ש208-החברה גייסה כ
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252-גיוס הון מהציבור בסך כ
.ח"מיליון ש

הסדרה נפרעה במלואה למועד פרסום המצגת * 
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מיטב דש
הינה בעלת

השליטה
בפנינסולה

השותפות האסטרטגית 
מחזקת את המוניטין של 

,  פנינסולה מול הבנקים
הגופים המוסדיים ומול  

לקוחות החברה

השותפות האסטרטגית 
ממצבת את פנינסולה כשחקן  

מוביל בתחום האשראי  
לעסקים ומסייעת למימוש 

תכניות צמיחה בתיק האשראי

ל מיטב "מנכ, אילן רביב
ר  "דש השקעות מכהן כיו

סטפקאבנר , החברה
מכהן כדירקטור

A



9

מסייעים  
לעסקים

לצמוח ומחזקים  
את הכלכלה  

בישראל
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חברות ותאגידים
ח בשנה"מחזורים שנתיים של עד מיליארד ש

מרכז הפעילות בישראל

-עסקים טובים 
מרביתם רווחיים ובמגמת צמיחה

-תיק לקוחות מבוזר 
מאות לקוחות פעילים ואלפי חייבים מענפים שונים

פעילות אסטרטגית עם חברות מימון



מדוע הלקוחות בוחרים בפנינסולה
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פתרונות אשראי מגוונים
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ניהול סיכונים מקצועי

13 .לשנה מסך תיק האשראי ללקוחות0.66%-הממוצע הרב שנתי מאז החלה לפעול בפעילות כחברה ציבורית של ההוצאות לחובות מסופקים כ* 

פיזור ענפי 
.וגיאוגרפי

מאות לקוחות  
.ואלפי חייבים

מ קצר של"מח
.  יום167-כ

היסטוריה של  
.*  הפרשות נמוכות

מגוון פתרונות 
אשראי מגובים  
:  בביטחונות כגון

.ן ציוד ועוד"נדל

בדיקות קפדניות  
תוך פיקוח  

ונוכחות באתרי
הלקוחות ובקרות 

.  אשראי שוטפות

ביטוח  לפנינסולה
אשראי של חברת 

AIG העולמית עם
תקרת כיסוי שנתית  

מיליון  200-כשל
.ח"ש
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מימון תכניות צמיחה  :מטרת הקרן•
לעסקים בינוניים בישראל

עסקים עם ותק של  :חברות מטרה•
שנים ומחזור שנתי של מעל  3לפחות 

ח"מיליון ש10
ח"מיליון ש50עד 5: גודל עסקה•
שנים10עד : תקופת עסקה•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

פנינסולה מספקת שירותי ניהול בתמורה לדמי ניהול רבעוניים  
הקרן החלה להכיר בהכנסות ולתרום לרווח הנקי  . ודמי הצלחה

2019בשנת .2016של פנינסולה ברבעון השני של שנת 
.₪מיליון 2.3-הסתכמו ההכנסות מדמי ניהול לחברה בכ

השקעות הקרן הן מחוץ למאזן של  
פנינסולה מעבר להתחייבות החברה  

ח  "מיליון ש3-כלהשקיע סכום של עד 
.שנים5בתקופה של עד 



סיפור צמיחה
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. במונחים שנתיים*
.ח"ממוצע מתחילת הרבעון ועד מועד אישור הדו**
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833
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.ההכנסות כוללות הכנסות מדמי ניהול מקרן השקעות לצמיחה: הערה



19
.  ₪ מיליון 125בהיקף מ"הנעוסדרת ' ח א"וכן נפרעו במלואן סדרת אג₪  מיליון 252החברה ביצעה גיוס הון בסך של , במהלך הרבעון הראשון* 
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פנינסולה גייסה  2018באפריל •
ח  "בהנפקת אג₪ מיליון 100-כ
-גייסה כ2019וביולי ( 'סדרה ב)

בדרך של  ₪ מיליון 208
‘בח"סדרת אג. הרחבת הסדרה

עם אופק יציב על  Aמדורגת 
.ידי מעלות

פנינסולה גייסה  2017באפריל •
₪  מיליון 224-לראשונה כ

סדרה  )ח לציבור "בהנפקת אג
.הסדרה נפרעה במלואה(. 'א

החברה גייסה הון  2020בינואר •
מיליון 252-מהציבור בסך של כ

ההון  , בתום הרבעון עמד. ₪
 456-העצמי של החברה על כ

מסך  38%-המהווה כ₪ מיליון 
.  המאזן

לחברה מסגרות אשראי •
משלושת הבנקים  

הגדולים בישראל בהיקף  
.₪מיליון 470של 

פנינסולה שואפת לגוון •
.את מקורות האשראי

גייסה  2018בנובמבר •
125-מ בהיקף של כ"נע

סכום זה נפדה  . ₪מיליון 
.במלואו
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21 .18.5.2020סכום הדיבידנד מנורמל שנתי ומחולק לשווי חברה בתאריך *
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תמצית נתונים  
פיננסיים
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.₪אלפי  89,570היתרה כוללת אשראי ללקוחות לזמן ארוך בסך של * 



סיכום: פנינסולה
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חברה רווחית וצומחת 
,  לאורך שנים בהכנסות
.ברווח ובתיק האשראי

איתנות פיננסית ומוניטין  
חזק בתחום אשראי 

נזילות . לחברות בישראל
.גבוהה

מיטב דש  : בעלי מניות איתנים
השקעות ומיכה אבני מייסד  

.ל"ומנכ

פלטפורמה מוכחת למתן  
אשראי וניהול סיכונים  

על ilAמדורגת –מקצועי 
על ידי A2-ידי מעלות ו

.מידרוג

, פיזור גדול, מ תיק קצר"מח
.היסטוריה של הפרשות נמוכות

מדיניות חלוקת דיבידנד 
.רבעונית
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