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מידע צופה פני עתיד
כללימידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה)"מ"בע(1966אפפארם)נובולוגשלערךניירותלרכישתהצעהאודעתחוות,ייעוץ,המלצהמהווהאינהזומצגת•

עיוןלהחליףיכולהאינה,בלבדונוחותתמציתלשםשנערכהכלליתמצגתהינהזומצגת.פוטנציאלייםמשקיעיםבפניהחברהעלהסבריםמתןבמסגרת,חלקיהינוהדבריםמטבעאשר,בלבד

להחליףבאהואינה"(החברהדיווחי)"2021שנתשלהשניולרבעון2020לשנתהחברהשלהתקופתיהדוח,החברהשלהמיידיםדיווחיהלרבות,לציבורהחברהומפרסמתשפרסמהבדוחות

.משקיעכלשלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיייעוץוקבלתעצמאיתבדיקהבביצועהצורךאת

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

.EBITDA-ורווח,הכנסותתחזיות,השארבין,כוללכזהמידע.החברהשלבלעדיתבשליטהאינהאו/וודאיתאינההתממשותם

איאווהתממשותו,מראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמורמידע.משמעותייםהתממשות-אילסיכונימטבעוכפוףוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע•

ניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםכלכליתהמקרובסביבהמהתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעהתממשותו

כפיהחברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתכניותכימובהרכןכמו.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכה

.לעתמעתשתהיינה

עתידפניהצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאהעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיה,האמורלאור•

שיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללשנותאו/ו,לעדכןמתחייבותאינהוהחברה,המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמבוססות

.זומצגתעריכתמועדלאחר

החברהלדיווחיתחליףלהוותמיועדתאינהזומצגתמקרהבכל.החברהבדיווחיהמוצגיםמאלושוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןאו/ובאופןהמוצגיםנתוניםאו/ומידעלכלולעשויההמצגת•

.החברהבדיווחיהאמוריגבר,דיןפיעלהנדרשיםהחברהבדיווחיהאמורוביןזובמצגתהאמורביןסתירהוקיימתככל.החברהבדיווחילעייןומומלץ
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כרטיס ביקור
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1966שנת הקמה 

ע  "החברה הונפקה בבורסה לני
2017בתל אביב בשנת 

מהחברות המובילות בארץ בלוגיסטיקה של 

 Healthשירותי , תחום שירותי הבריאות
Care ו–Digital Health

Hub של שירותים מבוססי טכנולוגי ה
ישראלית חדשנית עבור לקוחות הקצה

עובדים700-כ

יציב ונקי , מאזן חזק
מחוב בנקאי

70%–מדיניות חלוקת דיבידנד 
מהרווח הנקי

מורי , פוזיסאודי : בעלי עניין
אלי דהן וגופי ם , ארקין

מוסדיים



אסטרטגיה
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חברות רב 
לאומיות  בתחומי 
התרופות והצי וד 

הרפואי

מטופלים
,  קופות חולים
בתי חול ים 

וחברות ביטוח

הוספה ופיתוח
להנגשתשל מגוון שירותים 

מוצרי ושרותי בריאות עד 
לבית המטופל

פיתוח מתמיד של 
מעטפת שירותי ם 

המסייעים ל הפחתת 
עלויות הבריא ות 



מבנה הקבוצה
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חטיבת  
הלוגיסטיקה

הנגשת שירותים לוגיסטיים 
מורכבים ושירותים משלימים 

הציוד הרפ ואי , בתחום התרופות
והניסויים הקליניים

הנגשת מידע ושירות ים 
רפואיים למטופ לים 

ולרופאים

חטיבת  
הדיגיטל

חטיבת
שירותי הבריאות
הנגשת שירותים רפואי ים 

אל בתי המטופלים



חטיבת הלוגיסטיקה

ושירותיםמורכביםלוגיסטייםשירותיםמגווןמספקתהלוגיסטיתהחטיבה

הקלינייםוהניסוייםהרפואיהציוד,התרופותבתחוםמשלימים

וחברותלאומיותהרבהתרופותחברותשלאסטרטגיתשותפה-לוגיסטיקהנובולוג

הרפואיהמכשור

קלינייםלניסוייםלוגיסטייםשירותים-טריילוג

בישראלבריאותמוצרישלוהניטורהמסחור,האישורתהליכיניהול-דור

הרפואיהציודלתעשייתסטריליזציהשירותי-מדיפלסט
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חטיבת שירותי הבריאות

והשירותהטיפולחוויתשיפור.המטופלבביתבריאותלשירותיהחטיבה

לארגונישירותיםמספקתהחטיבה.מתקדמותטכנולוגיותבאמצעות

לאומיותרבוחברותהביטוחחברות,בריאות

המטופליםבביתרפואיוטיפולתמיכה-מדיקוויפ

המטופליםבבתיטכנולוגייםואמצעיםרפואיצוותבאמצעותחוליםוליוויהדרכה-מדיקר

חוליםוקופותביטוחחברותעבורמתקדמיםרפואהשירותיותפעולניהול-קארטרגט

אישירפואיניהול–סאלוס

AML–בישראלהגדולההרפואיתהפרטיתהמעבדה
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חטיבת הדיגיטל

הפצתלצורךדיגיטלייםבכליםמשתמשתהטכנולוגיתהחטיבה

בעולמותחסמיםוהסרתלרופאיםמטופליםחיבור,רפואימידע

הבריאות

מאגר מידע דיגיטלי בכל תחומי הבריאות עבור הקהל הרחב והקהל -אינפומד

המקצועי

מערכת זימון תורים מתקדמת המשלבת מערכת טלמדיסין למפגשי וידאו  –אודורו

עם המטופלים

חפשו את הרופא המתאים עבורכם וקבעו אליו תור-דוקתורים
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התפתחויות אחרונות

ח"שמיליון16שלבסךדיבידנדחלוקתעלהחברההכריזה2021אוגוסטבחודש•

החטיבהפעילויותבכללמצמיחההנובע,אשתקדהמקבילההתקופהמולהלוגיסטיקהחטיבתשלוברווחבהכנסותגידולהמשך•

הפעילויותשלבהכנסותמעלייההנובע,אשתקדהמקבילההתקופהמולהבריאותשירותיחטיבתוברווחבהכנסותגידולהמשך•

ומאיחוד2020שנתשלהרביעימהרבעוןסאלוסחברתתוצאותמאיחוד,הביתעדהבריאותשירותיבתחוםבחטיבההקיימות

2021שנתשלהשנימהרבעוןAMLחברתתוצאות

אשתקדהמקבילההתקופהמולהשניברבעוןהדיגיטלחטיבתשלוברווחבהכנסותגידול•

ח"שמיליון120-כשלכוללתבתמורההוןגיוסהחברהביצעה2021ינוארבחודש•
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תוצאות כספיות

Q2 2021



IFRS16כולל דוח רווח והפסד 

Q2 2021 

2021אוגוסט | מצגת קבוצת נובולוג  

Q2 2021Q2 2020 שינוי%

309.7267.315.9%הכנסות

36.629.623.8%רווח גולמי

16.913.327.6%רווח תפעולי

10.79.1%17.9רווח נקי

Adjusted EBITDA)*(29.525.018.0%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+24%

רווח תפעולי+28%

18%  +Adjusted EBITDA

 )*(Adjusted EBITDA הינוEBITDAעדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן: כגון, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה
ורווח הוןהוצאות תשלום מבוסס מניות, מקנות שליטה



IFRS16כולל דוח רווח והפסד 

YTD 2021 
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YTD 2021YTD 2020 שינוי%

625.7569.49.9%הכנסות

74.460.323.4%רווח גולמי

36.131.614.2%)**(רווח תפעולי 

24.322.57.7%)**(רווח נקי 

Adjusted EBITDA)*(59.850.119.3%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+23%

רווח תפעולי+14%

19%  +Adjusted EBITDA

    )*(Adjusted EBITDA הינוEBITDAעדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן: כגון, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה
ורווח הוןהוצאות תשלום מבוסס מניות, מקנות שליטה

הרווח התפעולי בנטרול רווח ההון החד פעמי       . IFRS16ח כתוצאה מיישום "מיליון ש4-הוכר רווח הון חד פעמי בסך של כ2020במחצית הראשונה של שנת )**(  
31%-גידול של כ, ח"מיליון ש5.8-הרווח הנקי בנטרול רווח ההון החד פעמי עלה בכ. 31%-גידול של כ, ח"מיליון ש8.5-עלה בכ



IFRS16לא כולל דוח רווח והפסד 

Q2 2021 
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Q2 2021Q2 2020 שינוי%

309.7267.315.9%הכנסות

36.629.524.2%רווח גולמי

16.612.928.2%רווח תפעולי

11.510.0%14.6רווח נקי

Adjusted EBITDA)*(24.620.122.5%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+24%

רווח תפעולי+28%

23%  +Adjusted EBITDA

 )*(Adjusted EBITDA הינוEBITDAמקנות   עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן: כגון, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה
ורווח הוןהוצאות תשלום מבוסס מניות, שליטה



IFRS16לא כולל דוח רווח והפסד 

YTD 2021 
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YTD 2021YTD 2020 שינוי%

625.7569.49.9%הכנסות

74.259.424.9%רווח גולמי

34.226.131.0%רווח תפעולי

24.920.6%20.7רווח נקי

Adjusted EBITDA)*(49.640.123.4%

(ח"במיליוני ש)

רווח גולמי+25%

רווח תפעולי+31%

23%  +Adjusted EBITDA

 )*(Adjusted EBITDA הינוEBITDAמקנות   עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן: כגון, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה
ורווח הוןהוצאות תשלום מבוסס מניות, שליטה



IFRS 16לא כולל מגזריתכספיות בחלוקה תוצאות 

Q2 2021 
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Adjusted EBITDAהכנסות

Q2 2021Q2 2020 שינוי%Q2 2021Q2 2020 שינוי%

268.1237.813%14.511.328%חטיבת הלוגיסטיקה  

36.926.8%387.97.3%8)*(חטיבת שירותי הבריאות 

6.35.222%2.21.551%חטיבת הדיגיטל

--(2.5)(1.6)התאמות בין חטיבות

309.7267.316%24.620.123%כ"סה

(ח"במיליוני ש)

2021החל מהרבעון השני של שנת  AMLוחברת2020חברת סאלוס מאוחדת החל מהרבעון הרביעי של שנת )*( 



IFRS 16לא כולל תוצאות כספיות בחלוקה מגזרית

YTD 2021 
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Adjusted EBITDAהכנסות

YTD 2021YTD 2020 שינוי%YTD 2021YTD 2020 שינוי%

553.2518.07%31.524.5%28חטיבת הלוגיסטיקה  

64.245.741%14.211.920%)*(חטיבת שירותי הבריאות 

12.411.1%113.93.75%חטיבת הדיגיטל

--(5.4)(4.1)התאמות בין חטיבות

625.7569.410%49.640.123%כ"סה

(ח"במיליוני ש)

2021החל מהרבעון השני של שנת  AMLוחברת2020חברת סאלוס מאוחדת החל מהרבעון הרביעי של שנת )*( 



IFRS16כולל מאזן 

Q2 2021
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2020בדצמבר 202131ביוני 30

238176מזומנים

1,9521,708נכסים שוטפים

517479נכסים לא שוטפים

1,8921,734התחייבויות שוטפות

152157התחייבויות לא שוטפות

425296הון עצמי

2,4692,187סך מאזן

(ח"במיליוני ש)

מזומניםח"ש' מ238

הון עצמיח"ש' מ425

חובח"ש' מ0.5



 IFRS16לפני השפעת 100-תכנית ה

מהפעילות  בישראל Adjusted EBITDA-אנו מעריכים כי ה, במסגרת תוכנית הצמיחה ארוכת הטווח שהצגנו

ח  לפחות "מיליון ש64-והרווח התפעולי צפוי להסתכם בכ2021ח בשנת "מיליון ש100-צפוי להסתכם בכ
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2019A

65.6

2018A

57.3

2021H1-A2020

ח"מיליון ש

ח"מיליון ש

84.8
ח"מיליון ש

49.6
ח"מיליון ש

100
ח"מיליון ש



מנועי צמיחה
הרחבת פעילות הוספיס בית בחטיבת שירותי הבריאות•

צמיחה בפעילות עם קופות החולים ובתי החולים•

הרחבת השירותים ללקוחות הפרטיים ומתן שירותים במרפאות ניידות•

צמיחה בחטיבת הדיגיטל על ידי הגדלת סל השירותים הדיגיטליים ללקוחות•

צמיחה בפעילות עם חברות הקנאביס הרפואי•

פיתוח כתבי שירות נוספים עם חברות הביטוח•

ל בהתאם לאסטרטגיה של הקבוצה"רכישת פעילויות בארץ ובחו•
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סיכום פיננסי
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הקצאת
הון

השקעה  לצורך המשך 
הצמיחה והשאת  ערך 

לבעלי המניות

                   
                     

ביצועים
חזקיםפיננסים

ביצועים כספיים  
חזקים ויציבים ל אורך 

שנים 

שלוש חטיבות 
צומחות ויציבות
החברה מאמי נה 

בצמיחה עתי דית שתגיע 
משלוש החטיבות

                       
                     

גישה
אחראית

החברה  אינה ממונפת 
ומשקיעה בצורה אחראית

                         
                     



אסטרטגיית הקצאת הון לצמיחה והחזר השקעה לבעלי  
המניות
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השקעה בתהליכים ויוזמ ות 
המובילות לצמיחה אורג נית 

והגדלת הרווח  

השקעה
המובילה לצמיחה

מדיניות חלוקת דיבידנד
מהרווח הנקי70%

החזר הון
לבעלי המניות
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את אסטרטגיית החברה
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