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מהתפשטותהנגזרתהגבוהההוודאותלאיהמגיבים,העולםברחביבארץההוןשוקיועלהישראליהמשקעלהקורונהנגיףהתפשטותבהשפעותלהבחיןניתןהאחרוניםבימים
להםוהרגולטוריםישראלבנקגםוביניהםשוניםממשלתייםגופיםשלהפרסומיםואחרההתפתחויותאחרשוטףבאופןעוקבתפנינסולההנהלת.מסיביותשעריםבירידות,הנגיף

.2020במרץ22ביוםשפורסמוחירוםשעתבתקנותהקבועותהמגבלותבמסגרתכסדרהנמשכתהקבוצהפעילות.הקבוצהשלפעילותהכפופה

נכון.משמעותיתבצורהעלוהקבוצהורווחיהכנסות,האשראיתיק,הקבוצהבפעילותשיאשנתהייתה2019שנת.ואיתןטובבמקוםפנינסולהקבוצתאתמוצאתהנגיףהתפשטות
מאזן,ח"שמיליון450-מלמעלהעלעומדהחברהשלהעצמיההון,זומצגתלמועד.היווסדהמאזשלההשיאבנקודתנמצאתפנינסולהקבוצתשלהפיננסיתאיתנותה,זהלמועד

הערךניירותסדרתאתהעצמייםממקורותיהפרעהשהחברהלאחרוזאתח"שמיליון200-כשלבסךפנוייםמזומניםהחברהובקופתח"שמיליארד1.2-כעלעומדהחברה
.במלואה,ח"שמיליון125עלעמדהנפקתהבמועדהיקפהאשרהחברהשלהמסחריים

ינוארובחודש2019שנתבמהלךההוןבשוקהחברהשביצעהדופןיוצאיבתנאיםמסיבייםוחובהוןגיוסיושלמקצועיתעבודהשלתולדההוא,מקריאינוהקבוצהנמצאתבוהמקום
.Aבדירוג(ומידרוגמעלות)דירוגחברותשתיידיעלמדורגתאשרבנקאיהחוץהאשראיבתחוםהיחידהלחברה,החברההפכהגם2019שנתבמהלך.2020

עםואיתניםמצויניםקשריםובעלתבענףפעילותהשנות15-מלמעלהלאורךנצבראשרמוניטיןבעלתהיא.למתחריהביחספעילותהבתחוםמצויןמיצובפנינסולהלקבוצת
.מימוןמקורותריבויעבורהיצרהההוןבשוקהקבוצהשלפעילותה.הבנקאיתהמערכת

שלבפעילותםאפשריתמהרעהכתוצאההאשראיבתיקהסיכוןשלאפשריתבעלייההכרוכיםבהיבטיםוהןהתפעולייםבהיבטיםהןהאירועתוצאותעםלהתמודדערוכההקבוצה
.שלהםהחובהחזרוביכולתהקבוצהלקוחות

הגדלת,בטחונותעיבוישלבדרךהאירועהשלכותעםלהתמודדנערכתהקבוצה.בענףהמרווחיםגםמכךוכתוצאההאשראיסיכוני,הסתםמן,גדלים,זאתמאתגרתבתקופה
.מסוימיםללקוחותאשראיםחידושאישלבדרךלרבות,האשראיתיקוטיובהקבוצהללקוחותשיועמדהאשראיעלהפיננסיהמרווח

ובעולםבארץרלוונטיותורשויותמדינותשלוהחלטותעצירתואוהנגיףהתפשטותהמשך.החברהבשליטתאינואשראירועהינההקורונהנגיףהתפשטות,הדבריםמטבע
עלמהותיבאופןלהשפיעעשויים,ב"וכיומדינותביןגבולותסגירת,מוסדותסגירת,וסחורותנוסעיםעלתחבורתיותהגבלות,התכנסויות,אזרחיםתנועתעלהגבלותכגוןבנושאים

.הקבוצהפעילותעלגםמכךוכתוצאההמשקפעילות

,איתנהבריאותבברכתזובשעהישראלעםאתלחזקמבקשת,השוניםרבדיועל,ישראלמדינתמטעםהקורונהמשברבניהולהעוסקיםשמגליםהאחריותעלמברכתפנינסולה
.ביותרהטובהבצורהבפניההניצביםהאתגריםאתתצלחישראלשמדינתובטוחה
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מטבעאשר,בלבדכללימידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה)"מ"בעפנינסולהקבוצתשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת•

להחליףיכולהואינהבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת.שלישייםצדדיםאו/וואנליסטיםמוסדייםמשקיעיםבפניהחברהעלהסבריםמתןבמסגרת,חלקיהינוהדברים

.2020במרץ18ביוםלציבורהחברהשפרסמההכספייםבדוחותעיון

או/ולאירועיםהמתייחסיםואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת•

-אילסיכונימטבעוכפוףוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהשלבלעדיתבשליטהאינהאו/וודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםעניינים

אתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעהתממשותואיאווהתממשותו,מראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמורמידע.משמעותייםהתממשות

ניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן,החברהשלהתאגידעסקיתיאורבפרקכמפורט,החברהפעילות

להחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתכניותכימובהרכןכמו.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכה

.לעתמעתשתהיינהכפיהחברהדירקטוריון

המובאהעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,האמורלאור•

כללשנותאו/ו,לעדכןמתחייבותאינהוהחברה,המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמבוססותעתידפניהצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגת

.הדיןהוראותלפיכנדרשלמעט,זומצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזית
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מהחברות המובילות 
במשק במתן פתרונות 

לחברותאשראי 

לחברה מאזן איתן עם הון  
₪  מיליון 454-עצמי של כ

.מהמאזן37.5%-המהווה כ

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

[10.1%]ל "מייסד ומנכ

S&Pעל ידי Aמדורגת
,  בעלת השליטה. מעלות

,  מיטב דש השקעות
על ידי מדרוג1Aמדורגת 

 31.12.2019-תיק אשראי נכון ל
וליום אישור ₪ מיליון 937של 

.₪מיליון 1,016-הדוחות כ
סך מקורות המימון העומדים  

לרשות החברה עומדים על  
ח"מיליון ש1,230-למעלה מ

 2019בשנתסך העסקאות 
ח"מיליארד ש3.73-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
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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 

.*מעלותי "ע Aהסדרה מדורגת

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

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

₪*.

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

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
.₪מיליון 

נפרעה במלואה למועד פרסום המצגת הסדרה * 
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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
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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

11 .לשנה מסך תיק האשראי ללקוחות0.65%-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
יום125-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-בכההכנסות מדמי ניהול לחברה הסתכמו 

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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17
.₪ מיליון 125בהיקף מ"הנעוסדרת ' ח א"נפרעו במלואן סדרת אגוכן ₪  מיליון 252גיוס הון בסך של תאריך המאזן החברה ביצעה לאחר 
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מיליון 100-פנינסולה גייסה כ2018באפריל •
2019וביולי ( 'סדרה ב)ח "בהנפקת אג₪ 

בדרך של הרחבת  ₪ מיליון 208-גייסה כ
. שנים0.86של הסדרה מ"המח. הסדרה

על  עם אופק יציב Aמדורגת ‘בח"סדרת אג
.ידי מעלות

-פנינסולה גייסה לראשונה כ2017באפריל •
סדרה  )ח לציבור "בהנפקת אג₪  מיליון 224

הסדרה נפרעה במלואה לאחר תאריך (. 'א
.ח"הדו

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

454-עומד ההון העצמי של החברה על כ
.  המאזןמסך 38%-המהווה כ₪ מיליון 

גייסה החברה הון מהציבור 2019ביוני •
*₪מיליון 40-כבסך של 

לחברה מסגרות אשראי משלושת  
בישראל בהיקף  הבנקים הגדולים 

.₪מיליון 470של 

שואפת לגוון את מקורות  פנינסולה
האשראי ולייעל את המאזן  

בהיקף  מ"נעגייסה 2018בנובמבר .למקסימום מינוף של ההון העצמי
סכום זה נפדה  . ₪מיליון 125-של כ

.ח"במלואו לאחר מועד הדו

כולל מימוש כתבי אופציה שהונפקו באותו מועד* 
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תשואת  
דיבידנד

2019לשנת 
4.7%

.17.3.2020בתאריך  לשווי חברה הדיבידנד השנתי מחולק סכום *

14

12

8.95

5.11

1.5 4

5

5

6



תמצית נתונים  
פיננסיים

20
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Q4 2019Q4 20182019201820172016

20,69916,98878,93758,37153,31046,272

3,1582,75011,7459,5599,6559,023

17,54114,23867,19248,81243,65537,249

2,6588825,4992,9904,1913,745

1712781,2441,0641,1831,136

14,71113,71960,44944,75838,28132,368

5646412,3082,4512,4101,484

2,3931,9359,6957,7517,6545,899

2,9512,27911,5839,5317,5797,726

9,9169,47241,50429,94925,49720,182

2,2652,2079,6247,0256,2925,274

7,6517,26531,88022,92419,20514,908
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.₪אלפי 110,816היתרה כוללת אשראי ללקוחות לזמן ארוך בסך של * 

31/12/201931/12/201831/12/1731/12/16

נכסים שוטפים

1,58210,98659,21137,986מזומנים ושווי מזומנים

826,127698,999549,838484,006אשראי ללקוחות זמן קצר

829,704711,429609,858522,619כ נכסים שוטפים"סה

11,4003,910*121,02140,449כ נכסים לא שוטפים"סה

950,725751,878621,258526,529סך נכסים

התחייבויות והון

271,088218,513240,835405,868אשראי מתאגידים בנקאיים

143,619112,23784,1780חלויות שוטפות של אגרות חוב

125,000124,902אשראי מגופים מוסדיים

זכאים ויתרות זכות

269269371372פיקדונות מלקוחות

5,6035,4673,6672,205מס הכנסה לשלם

9,3016,4295,5295,486ספקים וזכאים אחרים

334,835238,054223,2390ח"אג

748,347593,761473,641413,931סך התחייבויות

202,378158,117147,617112,598הון

950,725751,878621,258526,529סך התחייבויות והון



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

איתנות פיננסית ומוניטין  
חזק בתחום אשראי 

בישראללחברות 

מיטב דש  : בעלי מניות איתנים
השקעות ומיכה אבני מייסד  

ל"ומנכ

פלטפורמה מוכחת למתן  
אשראי וניהול סיכונים  

על Aמדורגת –מקצועי 
ידי מעלות

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

מדיניות חלוקת דיבידנד 
רבעונית
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