


 מידע צופה פני עתיד

  ,חלקי הינו הדברים מטבע אשר ,בלבד כללי מידע למסירת מיועדת והיא ,כאמור הצעות לקבלת הזמנה או "(החברה)" מ"בע פנינסולה קבוצת של ערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינה זו מצגת

  החברה שפרסמה הכספיים בדוחות עיון להחליף יכולה ואינה בלבד ונוחות תמצית לשם נערכה זו מצגת .שלישיים צדדים או/ו ואנליסטים מוסדיים משקיעים בפני החברה על הסברים מתן במסגרת

  .2020 בנובמבר 18 ביום לציבור

  עתידיים עניינים או/ו לאירועים המתייחסים ואומדנים הערכות ,מטרות ,תחזיות ,היתר בין ,כולל כאמור מידע .1968-ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת זו מצגת

  הינו כאמור מידע .משמעותיים התממשות-אי לסיכוני מטבעו כפוף והוא מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד פני צופה מידע .החברה של בלעדית בשליטה אינה או/ו ודאית אינה התממשותם אשר

  ,החברה של התאגיד עסקי תיאור בפרק כמפורט ,החברה פעילות את המאפיינים הסיכון מגורמי ,היתר בין ,תושפע התממשותו אי או והתממשותו ,מראש מדויקת להערכה ניתן בלתי ,ודאי בלתי

  תכניות כי מובהר כן כמו .החברה בשליטת מצויים אינם ואשר מראש להערכה ניתנים אינם אשר ,החברה פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכלכלית בסביבה מהתפתחויות וכן

 .לעת מעת שתהיינה כפי החברה דירקטוריון להחלטות בהתאם וישתנו ויכול פרסומן למועד נכונות זו במצגת הכלולות החברה ואסטרטגיית

  ,כן כמו .זו במצגת המובא העתיד פני צופה במידע שהוצגו מאלו מהותית שונים להיות עלולים בעתיד החברה של בפועל והישגיה תוצאותיה כי ,בזאת מוזהרים זו מצגת קוראי ,האמור לאור

  מנת על כאמור הערכה או/ו תחזית כל לשנות או/ו ,לעדכן מתחייבות אינה והחברה ,המצגת עריכת במועד החברה בידי המצויים ומידע נתונים על מבוססות עתיד פני הצופות והערכות תחזיות

 .הדין הוראות לפי כנדרש למעט ,זו מצגת עריכת מועד לאחר שיחולו נסיבות או/ו אירועים שישקפו



 כרטיס ביקור: פנינסולה



 החזון של פנינסולה



 אבני דרך בהתפתחות החברה

,  הקמת פנינסולה
פעילות פרטית 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

פנינסולה זכתה במכרז של 
משרד הכלכלה לניהול קרן  

.  השקעה בעסקים בינוניים
ח "מיליון ש 450גיוס של 

 .2016הושלם בספטמבר 

ח ראשונה "הנפקת אג
החברה גייסה  . לציבור

הסדרה , ח"מיליון ש 224
 *.י מעלות"ע Aדורגה 

גיוס הון מהציבור בסך 
 .ח"ש מיליון  25 -כ

קבלת רישיון מורחב  
למתן אשראי מרשות 

 .ההון ביטוח וחיסכון

ח שניה  "הנפקת סדרת אג
 החברה גייסה  . לציבור

,  ח"מיליון ש 100 -כ
 .י מעלות"ע  Aמדורגת

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

 .*ח"מיליון ש 125

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

מימוש כתבי אופציה אשר  
 [.הונפקו באותו מועד

ח  "הרחבת סדרת אג
החברה גייסה  (. 'סדרה ב)

 .ח"ש מיליון  208 -כ

גיוס הון מהציבור בסך 
 .ח"מיליון ש 252 -כ

ח שלישית  "הנפקת סדרת אג
  90-החברה גייסה כ. לציבור
י "ע Aמדורגת, ח"שמיליון 

 .י מדרוג"ע A2-מעלות ו

רכישת תיק האשראי 
ליהלומנים מבנק אגוד  

ח "מיליון ש 76-בתמורה לכ
של   דיסקאונטהמשקפת 

 .על ערך התיק 60%

08/ 
2015 

12/ 
2015 

04/ 
2017 

06/ 
2017 

02/ 
2018 

04/ 
2018 

11/ 
2018 

06/ 
2019 

07/ 
2019 

01/ 
2020 

07/ 
2020 

09/ 
2020 

 .נפרעה במלואה* 



 שותפות אסטרטגית: מיטב דש

 הינה בעלת מיטב דש
 בפנינסולה שליטה

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



 הלקוחות שלנו

מרכז הפעילות  חברות ותאגידים
 בישראל

  פעילות
 עם   אסטרטגית

 מימון חברות

 תיק לקוחות
 מבוזר 

 עסקים טובים



 תחומי פעילות עיקריים

 



 לקוחות בוחרים בפנינסולה

מגוונת ללקוחות את 
 מקורות האשראי

 מגדילה את האובליגו

,  הקפדה על דיסקרטיות
  יושרה וכבוד הדדי

,  תהליך מהיר
 יעיל וגמיש, פשוט

תופרים חליפת  
 אשראי לכל לקוח

מערכות יחסים לטווח  
 ארוך מבוססות ערכים



 פתרונות אשראי מגוונים

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 ניהול סיכונים מקצועי

 .לשנה מסך תיק האשראי ללקוחות 0.67%-הממוצע הרב שנתי של ההפרשות לחובות מסופקים מאז החלה לפעול כחברה ציבורית עומד על  כ* 



 השלכות הקורונה על המשק ועל תחום האשראי

בלימה של 
מגמת הצמיחה

חוסר ודאות 
 בשווקים

עלייה צפויה בשיעור חדלות 
 פירעון של משקי בית ועסקים



 :מבט לעתיד



 אגוד רכישת תיק האשראי ליהלומנים של בנק



 רכישת תיק היהלומנים של בנק אגוד

הכרה מצד הרגולטור ביכולות 
 ובאיכויות של פנינסולה

 .עסקה אנאורגנית ראשונה ומשמעותית

 

עסקה בעלת פוטנציאל רווח 
 גבוה במחיר הזדמנותי

 גיוון תיק האשראי  

הקמת סניף נוסף לקבוצה על 
 תשתית סניף הבורסה של בנק אגוד

רכישת ידע בתחום פעילות 
 חדש של ענף היהלומים



התפלגות הכנסות צפויה בגין רכישת תיק  
 האשראי ליהלומנים של בנק אגוד

113,722 287 501 728 3,204 9,270 3,204 5,097 10,379 22,731 57,837 

  ליהלומנים האשראי תיק היקף בין בהפרש ההכרה בגין לחברה הצפויות ההכנסות להתפלגות ביחס החברה הערכת את משקפת לעיל הטבלה
  האשראי בתיק ההלוואות מרכיב בגין להתקבל הצפויה הריבית כולל ,(הדיסקאונט) בגינו ששולמה התמורה היקף לבין הקבוצה ידי על שנרכש
 הכנסות ,(מהתיק 70%-כ) הנרכש בתיק האשראי מסגרות מרכיב ניצול בגין ריבית הכנסות בחשבון להביא ומבלי ,(מהתיק 30% -כ) הנרכש

 .(אשראי להפסדי הוצאות ללא) שנרכש האשראי תיק של גביה 100% של ובהנחה המסופק ומהתיק המסווג מהתיק עתידיות

  30 ליום נכון חליפין שערי בסיס על חושבו והן (שטרלינג ולירה דולר) זר במטבע אשראי ומסגרות מהלוואות נובעות הצפויות מההכנסות חלק
  להיות עשויות ההתפלגות תוצאות ,ומשכך החליפין בשערי שינויים של אפשריות השפעות כוללת אינה להלן ההתפלגות .2020 בספטמבר

 .הרלוונטית לתקופה הממוצעים החליפין בשערי משינויים כתוצאה וזאת המוצגות מאלו בפועל שונות

 

     ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע מהוות ,אגוד בנק של היהלומנים תיק לרכישת העסקה מהשלמת כתוצאה לחברה הצפויות להכנסות ביחס הקבוצה הערכות*
 .הכספיים הדוחות אישור למועד נכון שבידיה והמידע הקבוצה הערכות על המבוסס ,1968-ח"התשכ ,ערך

* הזמןהערכת החברה ביחס להכרה הצפויה בהכנסות בציר 



 סיפור צמיחה



היקף תיק האשראי והון עצמי 

(. על בסיס רבעוני)חודשים מנורמל שנתי לחלק ממוצע הון עצמי מתחילת השנה ועד לסוף רבעון קודם  9התחשיב מבוסס על רווח של * 
 .  ח"ממוצע מתחילת הרבעון ועד מועד אישור הדו**
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6.68%* 



 :החברה בצמיחה

שיעור רווח נקי מהכנסות 
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 :החברה בצמיחה

גידול בהכנסות וברווח הנקי 

 



 :החברה בצמיחה

גידול בהכנסות וברווח הנקי 
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 יכולת גיוס מוכחת : מקורות מימון

 (.נטומידית תמורה )₪ מיליון  85.5 -ח שלישית בהיקף של כ"במהלך הרבעון הנפיקה החברה סדרת אג*    
 . ₪מיליון  1,300-והגדילה את סך המקורות ל₪ מיליון  50לאחר תום הרבעון החברה נטלה הלוואות חדשות בסך של ** 

489 
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921 
 1,041  

1,132 

1,250 



 גיוון מקורות מימון



חלוקת דיבידנדים 

5 

4 

 .16.11.2020סכום הדיבידנד מנורמל שנתי ומחולק לשווי חברה בתאריך *

14 
12 

8.95 

5.11 

20 
 לחברה

 מדיניות חלוקת
 דיבידנד רבעונית

 60%של לפחות 
 מהרווח הנקי

 . השנתי

 תשואת דיבידנד
לרבעון השלישי  

2020 2.50%* 

3 



 תמצית נתונים פיננסים
 



הפסד / ח רווח "תמצית דו
2020   Q3 2019   Q3 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 2019 2018 

 55,932 16,206 הכנסות מימון

 8,415 2,706 הוצאות מימון

 47,516 13,500 נטו , הכנסות מימון

 5,678 1,479 חובות מסופקים

 920 310 הוצאות ביטוח אשראי

 40,918 11,711 רווח גולמי

 1,560 513 הכנסות מדמי ניהול

 17,686 5,791 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

 24,792 6,431 רווח מפעילות

 6,071 1,804 מסים על הכנסה

 18,721 4,627 רווח נקי



תמצית מאזן החברה 

 .₪אלפי   137,683היתרה כוללת אשראי ללקוחות לזמן ארוך בסך של *   
 .אשר שולם במלואו לאחר תום הרבעון, ₪מיליון  76-היתרה כוללת התחייבות לתשלום בגין עסקת רכישת תיק היהלומים בסך של כ**



 סיכום: פנינסולה

 30.09.2020לתאריך  נכון*



 מיכה אבני
 מנכ״ל

054.5667700 
micah@peninsula.co.il www.peninsula.co.il 


