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הבהרה משפטית
כללי

ליוםהחברהשלהכספיבדוחהכלולמידעהמחשתלשםורקאךנועדהזאתמצגת•
שלערךניירותרכישתאולהשקעההצעהלהוותכדיבמצגתאין.2021ביוני30

.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהוהיאהחברה
מתיימרתאוממצהאינההיא,בלבדותמציתיתנוחההצגהלשםנערכההמצגת•

להיותהעשויהמידעכלאתאופעילותה,החברהאודותהנתוניםמלואאתלהקיף
מחליפהאינהוכן,בחברהלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטי

שלמקרהבכל.לציבורהחברהותפרסםשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאת
בדיווחיהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמוצגהמידעביןהתאמהאיאוסתירה
.החברהבדיווחיהאמוריגבור,כאמורהחברה

או/ונתוניםלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקהסרלמען•
.זומצגתלעדכןמתחייבתואינהבהשנכללוהערכהאו/ותחזית

במצגתנכלליםאשרנתונים,היתרבין,כוללתשהמצגתלכךמופניתהלבתשומת•
בדיווחימופיעמאשרשוניםפירוטברמתאובפילוחשהוצגואו,לראשונהזו

.המצגתמצורפתאליוהדיווחטופסראוזהלענין.החברה

עתידפניצופהמידע

יעדים,בעתידהחברהלפעילותביחסתחזיות,היתרביןכוללתזומצגת•
עתידפניצופהכמידעלהיחשבעשויאשר"(המידע)"עסקיתואסטרטגיה

הערכותעלמבוסס,כאמורמידע.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו
,מטבעןודאיותבלתישהן,המצגתלמועדנכון,החברההנהלתשלעדכניותוהנחות

באופןלהתקייםאולהתקייםשלאעשויות,החברהשלהבלעדיתבשליטתהאינן
.בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססות,החברהמתכנונישונה

אתהמאפייניםהסיכוןמגורמיתושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותו•
הכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,פועלתהיאבווהשוקהחברהפעילות

אשר,פועלתהיאבווהשוקהחברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמים
.החברהשלהבלעדיתבשליטתהאינםובאופייםמראשלהערכהניתניםאינם

לחברה,סבירותהינןבמצגתכמוצגשציפיותיהמאמינהשהחברהאףעללפיכך•
עשויהמידעולפיכךיתממשוותכניותיההערכותיה,ציפיותיהכיודאותכלאין

.זוממצגתהמשתמעאובמצגתמהמוערךמהותיתשונהלהיות

DISCLAIMER
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מלרןאודות 



כרטיס ביקור

~34.3
,  2021הכנסות למחצית הראשונה לשנת 

לאשתקדבהשוואה 15%גידול של 

 ~12.4
2021רווח נקי למחצית הראשונה לשנת 

לאשתקדבהשוואה 14%גידול של 

חברה מובילה וצומחת  
-בענף המימון החוץ

המתמחה במתן  , בנקאי
אשראי לעסקים  

(B2B) ,  עם מיקוד
ישראלי-במגזר הערבי

החברהשלהסקוריםהכספייםבדוחותכמוצג(מזומןושווימזומןבניכוי)החברהמאזןמשמעו"מאזן"1
החברהשלוהנפרעהמונפקהמניותמהון60.43%-ב,(100%)המלאהבבעלותופרטיתחברה,מ"בעהולדינגסמ.אי.מבאמצעותהמחזיקריאןמואנדמרהינובחברההשליטהבעל2
אחרתצויןאםאלא,הענייןלפי,2021ביוני30ליוםאו,2021ביוני30ביוםשהסתיימהחודשיםשישהשללתקופהמתייחסיםהמוצגיםהנתונים3

~118.9
1מהמאזן23%הון עצמי המהווה 

מיליון  
ח"ש

מיליון  
ח"ש

מיליון  
ח"ש

~506
תיק אשראי 

לקוחות נטו

מושכים1,700-פיזור של למעלה מ
תיק  מ"מחמענפי פעילות שונים לצד 

ימים~ 142קצר

הפרשה להפסדי אשראי לתקופה ' הוצ
ביחס לתיק אשראי ימים ~ 0.5%בשיעור 

ביחס להיקף  0.1%-ברוטו ו , לקוחות
עסקאות בתקופה 

שיעורי  ניהול סיכוני אשראי תוך שמירה על 
הנובעים הוצאות להפסדי אשראי נמוכים 

מאיכות תיק האשראי והתאמת נהלי החיתום למצב 
המשק

מיליון  
ח"ש

שנות  
ניסיון

2

של שנת סך העסקאות בחציון  הראשון 
ח  "מיליארד ש1.1-בכהסתכמו 2021

11-ממחזור עסקאות מצטבר של למעלה 
ח"מיליארד ש

+13

,  קפדניתוניהול סיכונים מתודולוגיית חיתום 
נהלים סדורים וחשיבות עליונה להתנהלות על פי 

כללי ממשל תאגידי

לחברה רישיונות עיסוק מאת משרד 
מורחברישיון למתן אשראי : האוצר

מורחבורישיון למתן שירות בנכס פיננסי 

המונה  פלטפורמה מקצועית רחבה 
בעלי ניסיון רחבמנהלים ועובדים26

מוניטין  , ניסיון
עם שוק צומח והכרות

20-ל ומייסד החברה בעל למעלה מ"מנכ
בתחום האשראי החוץ בנקאי שנות ניסיון



תוספת אשראי  
מתאגידים  

בנקאיים בתקופה

ההסכם אסטרטגי  
בנק הפועליםעם 

פ "ההתקשרות בהסכם שת
אסטרטגי עם בנק הפועלים בתחום  

מתן הלוואות לעסקים

דירוג  העלאת 
האשראי

העלתה את דירוג  P&Sמעלות
ilA’-‘ל  +BBBמהמנפיק

מ  "התקדמות במו
לרכישת חברה  

ב"בארה

לרכישת חברת  גיבוש עקרונות 
ב  "אשראי חוץ בנקאי בארה

חתימה על הסכם 
לכניסת משקיע  

אסטרטגי

A-

אירועים משמעותיים בתקופה1

.2021ביוני30ליוםהחברהשלהכספיהדוחחתימתלמועדעד.1
.הסכםנחתםטרם,מ"במומצוי.2
.רגולטורייםאישוריםשעיקרםמתליםלתנאיםכפופהלתוקףההסכםכניסת.3
.ותנאיהההלוואההעמדתלרבות,הבנקשלהבלעדידעתולשיקולהטיפולהמשךלצורךלבנקפרטיהםאתותעביר,שנקבעוקריטריוניםעלהעוניםפוטנציאלייםלוויםלאיתורתפעלהחברה.4
.מ"בעדיסקונטמרכנתילבנקעםעסקיפעולהלשיתוףמחייבלאהבנותבמזכרהתקשרות.5

המשך יישום מוצלח של  
אסטרטגיית הצמיחה

2

לשיתוף  מזכר הבנות 
פעולה עסקי

3

160
גידול בהיקף האשראי משלושה  

.  בקובננטיםתאגידים בנקאיים והקלות 
לעד  היקף מסגרות האשראי מסתכם 

ח"מיליון ש180

מיליון  
ח"ש

2

5 4



מואנד ריאן
52.6%

דיסקונט קפיטל
13.0%

עילדב
13.3%

מור השקעות
8.3%

הציבור
12.8%

מבנה החזקות
מלרןחתמה 2021באוגוסט 

לכניסת משקיע  על הסכם 
דיסקונט קפיטל–אסטרטגי 

עקרונות הסכם עם דיסקונט קפיטל
הזרמת הון 

ח למניה"ש13.5לפי מחיר של 13%הקצאת מניות בשיעור של 

Callאופצית
ח  "ש17.55לפי מחיר מימוש של , נוספים5%לעלייה ב שלוש שנים למשך 
למניה

הביטוח  , שוק ההוןכפופה לקבלת היתר החזקה מרשותהשלמת העסקה 
.והחסכון ולאישור הבורסה לרישום למסחר

מבנה החזקות 
פרופורמה

.קפיטללדיסקונטהחברהמהון13%שלהקצאההשלמתלאחר,פרופורמההחזקותמבנה1
.(100%)המלאהבבעלותופרטיתחברה,מ"בעהולדינגסמ.אי.מבאמצעותהינןריאןמואנדמרשלאחזקותיו2
2021שנתשלהשניהרבעוןתוצאותבגיןשהוכרזבדיבידנדבהתחשבלמניהח"ש13.24עליעמודהמניהמחיר3

1

2

3
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הנהלה וצוות החברה



דוד גרנות
ר הדירקטוריון"יו

שנות ניסיון בתחום  40•
האשראי

ל של הבנק  "כיהן כמנכ•
.הבינלאומי

ל של בנק  "כיהן כמנכ•
.דיסקונט

ל בנק אגוד"כיהן כמנכ•
ר ועדת הלוואות של  "יו•

.הראל ביטוח

ריאןמואנד
ל"מייסד ומנכ

שנות ניסיון בתחום  20•
האשראי חוץ בנקאי

בעבר בעלים של חברת •
מסחר והפצה של  

מערכות מחשב במגזר  
.הערבי

בוגר לימודי תואר  •
(B.S.c )  במתמטיקה

.ומדעי המחשב

שקולניקובאלכס 
ל"משנה למנכ

שנות ניסיון  9•
ייעוץ  , בפיננסים

וניהול סיכונים
ר בפירמת  'בעבר מנג•

.E&Yראיית החשבון 
בוגר תואר ראשון •

בחשבונאות וכלכלה  
מהאוניברסיטה העברית  

.בירושלים
.רואה חשבוןרשיוןבעל •

ד"עו, יובל מרקו
ש ומזכיר חברה"יועמ

שנות ניסיון  10•
בתחומי הייעוץ  

מזכירות  , המשפטי
.חברה וציות

מזכיר הבנק  בעבר•
והחברות הבנות ומנהל  

האחריות התאגידית  
.מ"בבנק ירושלים בע

יועץ משפטי במחלקה  •
מזכיר חברה  , המשפטית

שלמה.בשוקצין ציות 
.מ"חברה לביטוח בע

מי'מוסטפה נג
מנהל קשרי לקוחות

שנות ניסיון בתחום  20•
המכירות במגזר  

הפיננסי
בוגר לימודי תואר  •

(B.S.c )  במתמטיקה
.ומדעי המחשב

אתי אלון
מנהלת חיתום וחדר  

עסקאות

שנות ניסיון בתחום  6•
ניהול סיכונים  

בעלת תואר ראשון •
בתקשורת ומדעי  

החברה ותואר שני  
.במימון

ד"עו, מיכל אדרי
קצינת ציות

שנות ניסיון בתחום  18•
ניהול סיכונים  

ורגולציה
מנהלת יחידת ; בעבר•

סיכוני ציות בבנק מזרחי  
.טפחות

יועצת בכירה לניהול  •
סיכונים ורגולציה  

אנטרופיבחברת 
.יועצים

ח"רו, סיסואוהד 
ל כספים"סמנכ

שנות ניסיון  10•
בפיננסים ויעוץ

ר  'בעבר סניור מנג•
בפירמת ראיית החשבון  

EY.
בוגר תואר ראשון •

בכלכלה וחשבונאות  
מאוניברסיטת תל אביב

וזיף אטרש'ג
מנהל שיווק ותפעול 

מכירות

שנות ניסיון  20•
.פרסום ומדיה, בשיווק

ל ערוץ  "מנכ; בעבר•
הייעודי  הטלוויזה

.בשפה הערבית
ניוסאונדל שותף "מנכ•

ספקית . אינטראקטיב
התוכן הערבי הגדולה  

.  בישראל
ל ומייסד אתר "מנכ•

אתר  , האינטרנט שבלול
הילדים והנוער הגדול  

.בעולם הערבי

הנהלה וצוות החברה



ל"מנכ

ריאןמוהנד 

מנהל מערכות 

מידע
מנהל קשרי קצינת ציות

לקוחות

ל כספים"סמנכמנהלת חיתום

ר דירקטוריון"יו

דוד גרנות

ל"משנה מנכ

ח"רו, שקולניקובאלכס 

מבקר פנים

קנה פאהן

מחלקת כספים צוות תפעול עסקאות צוות קשרי לקוחות צוות ציות ובקרה צוות משפטי

ש ומזכיר "יועמ

חברה

מנהל שיווק

וניהול סיכוניםחיתוםהקפדה על •

צמיחההצוות הקיים מאפשר המשך •

מדוקדק לנהלים ורגולציהציות•

הממשל התאגידיכלליהקפדה על •

:הכולל, דירקטוריון מגוון ומקצועי•

דירקטורים בעלי כישורים מקצועיים  •
מגוונים ואוריינטציה עסקית

רוב של דירקטורים חיצוניים ובלתי •
תלויים

רוב של דירקטורים בעלי מומחיות  •
חשבונאית ופיננסית

פלטפורמה מקצועית רחבה של  צוות רחב ומנוסה
מנוסיםמנהלים ועובדים26



האשראי החוץ בנקאישוק 
מלרןותוצאות 
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שוק חזק ובעל פוטנציאל  שוק האשראי החוץ בנקאי
להמשך צמיחה

2

צמיחההמשך 

בהשוואה למערכת הבנקאית  
והמוסדית היקף האשראי הכולל  
שניתן על ידי גופים אלה למגזר  

.1%2-פחות מהעסקי הינו 

בהתבסס על , להערכת החברה
מגמות ארוכות , היכרות השוק

, טווח של המערכת הבנקאית
צרכי האשראי של עסקים 

וכן תהליכים מאיצי , בישראל
לרבות )צמיחה ופריון צפויים 

יביאו  ( השקעה בתשתיות
להמשך הצמיחה בשוק האשראי 

עקב , בין היתר, החוץ בנקאי
הגידול הצפוי בביקוש 

.1לאשראי

למלרן יתרונות  
תחרותיים במגזר  

ישראלי-הערבי

צורך גדול באשראי ומיעוט תחרות  
. מהמערכת הבנקאית והמוסדית

-עבור חתכים מסוימים במגזר הערבי
ובפרט עסקים קטנים  , ישראלי

אשראי חוץ בנקאי מהווה , ובינוניים
.של אשראימקור משמעותי 

מינוף נמוך  המגזר מתאפיין בשיעור 
.ומאפשר גישה לביטחונות טובים

.מרווחי מימון גבוהים

היכרות מעמיקה וניסיון רב  למלרן
.ישראלי-במגזר הערבי

מגמת צמיחה  
וסביבה 

רגולטורית  
תומכת

על תחזיות  , בין היתר, המבוסס, מידע צופה פני עתיד הנוגע לצמיחה בשוק האשראי החוץ בנקאי1
צפויותמאקרו כלכליות ועל פרסומים בדבר הגידול הצפוי בביקוש לאשראי ובדבר השקעות 

הבהרה  'ר.  אין באמור משום התחייבות ביחס לצמיחה כאמור. בתשתיות תחבורה ותקשורת
.2'משפטית בשקף מס

2https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-
28122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-28122020.pdf

פוטנציאל משמעותי לצמיחה
:רגולציה תומכת אשר תביא לגידול בנתח של נותני אשראי חוץ בנקאי

.חוק אשראי הוגן•
.חוק הגבלת השימוש במזומן•
.ח ציבורי"מתן אפשרות לחברות לגייס אג•
.חוק הפיקוח על שירותים פיננסים מוסדרים•

םמחסור באשראי לעסקים קטנים ובינוניי
יכולת מוגבלת של המערכת הבנקאית והמוסדית למתן אשראי לעסקים •

.עקב עלויות תפעול וגבייה משמעותיות, קטנים ובינוניים
פערים משמעותיים בנגישות לאשראי שקיימת בין עסקים גדולים לבין  •

.עסקים קטנים ובינוניים

האשראי החוץ בנקאי חיוני לכלכלה
פיזור בנותני האשראי והקטנת הריכוזיות שנמצאת במערכת  •

.הבנקאית והגדלת התחרות בשוק האשראי

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-28122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-28122020.pdf


במטרה למזער  מדיניות קפדנית להתקשרות עם לקוחות תהליך החיתום של החברה 
סיכונים עסקיים ולעמוד בדרישות הרגולטוריות

איתור לקוח
מנהלי תיקי לקוחות פרוסים ארצית•
שימוש במאגרי מידע פנימיים•
החברה בוחרת את לקוחותיה ובונה את התיק בהתאם למדיניותה•

1

סינון ראשוני
ביקור בבית העסק•
היכרות ובדיקת זהות הלקוח ופעילותו העסקית•
קפדניKYCהליך •
היקף אשראי ביחס לביטחונות•

2

מידע ענפי פנימי והיסטורי•
פנימיים וחיצוניים, שימוש במאגרי מידע•
תדפיסי בנקים ועוד, מ"דוחות מע, מאזני בוחן, דוחות כספיים•

3סינון מורחב

אישור לקוח
 KYCאישור וסיום הליך•
העמדת ערבויות אישיות ובטוחות אחרות•
קביעת ענף והיקף חשיפה תוך ניהול סיכונים ובקרות•

4

אישור לקוח

בדיקת עסקה ספציפית
עמידה במדיניות חשיפה ופיזור•
על המושכים וכן על מנכי המשנה, חיתום מלא על הלקוחות•
להסבת הממסר/שירותים/וידוא מתועד של קבלת סחורה•

עדת אשראיו
צוות אשראי מנוסה•
דיון בכל לקוח•

ביצוע עסקה
קביעת תנאים מסחריים והשלמת העסקה•

5

6

7

אישור עסקה



על פני ענפים גיווןתיק אשראי מגוון
ומושכים שונים

2021-יוני

1.7% 1מושך 
1.4% 2מושך 
1.4% 3מושך 
1.4% 4מושך 
1.3% 5מושך 
1.3% 6מושך 
1.2% 7מושך 
1.1% 8מושך 
1.1% 9מושך 
1.0% 10מושך 

12.8% TOP10כ "סה

עשרת המושכים הגדולים  
כאשר , מתיק האשראי ומרביתם מגובים בבטוחות12.8%-מהווים כ

בלבד1.7%-הגדול ביותר מהווה כ

TOP 10 
12.8מהווים 

מהתיק

453
לקוחות פעילים

+1.9K
מאגר לקוחות

27%בניה

יבוא ומסחר
20%

שירותים
11%

10%תשתיות

הובלות  
10%ולוגיסטיקה

3%
3%

3%

2%
1%

10%אחר

בניה
ומסחריבוא

שירותים
תשתיות

ולוגיסטיקההובלות
המזוןתעשיית

ה"וצמרכבכלי
ודלקכימיקליםאנרגיה

אדםכחאספקת
ותעשיהמפעלים

אחר

פיזור תיק אשראי לפי ענפים



תיק בצמיחה  תיק אשראי
מ"ובמחמתמשכת 

165
232

301 327

506

17-דצמ 18-דצמ 19-דצמ 20-דצמ 21-יונ

(ח"מיליוני ש)נטו , תיק אשראי

55%

CAGR – ~38%

אחוז מצטבר מיתרת התיק ימים לפירעון

30% ימים30עד 

42% ימים31-60

55% ימים61-90

68% ימים91-120

79% ימים121-180

91% ימים181-365

100% 365<

ימים142-מ קצר של כ"מח

62%

38%

מתן אשראי כנגד 
'דים צד ג"ממ

מתן אשראי 
מובטח כנגד 

ממסרים דחויים 
עצמיים

ברוטו, תמהיל תיק אשראי

והכל בהתאם  , שעבוד זכויות;שעבוד כלי תחבורה ( 5); שעבוד ציוד מכני הנדסי ( 4); ן "שעבוד נכסי נדל( 3); ’ ערבויות צד ג( 2); ערבויות אישיות( 1: )לרבות אך לא רק, בבטוחות, לפי העניין, האשראי מובטח)*( 
(.למדיניות ניהול הסיכונים של החברה ובכפוף לאישור ועדת האשראי בחברה

)*(



תמהיל מקורות המימון

119 

287

180

6

הון עצמי
אגרות חוב סחירות
אשראי בנקאי
אשראי חוץ בנקאי

-כ כ"סה

A-
ח יציב"דירוג אג

,  גיוון
הוזלה  

והרחבה

החברה נמצאת במשא ומתן עם בנקים נוספים להגדלת  1.
.   מסגרות האשראי והקלות באמות המידה הפיננסיות

1

(ח"מיליוני ש)תמהיל מקורות למועד הפרסום 

מיליון  
ח"ש 592



שיעור הוצאה להפסדי 
1%-נמוך מאשראי  

.בארבע השנים האחרונות

0.37%
0.50%

0.82%

2018 2019 2020

.תוספת כאמור נבחנת רבעונית ומתעדכנת בהתאם למצב המאקרו כלכלי ולפרמטרים ענפיים אחרים1

שיעור הוצאה להפסדי אשראי

שיעור  
הוצאה  

נמוך ביחס  
לתיק  

האשראי
החברה רושמת החל 

מהרבעון הראשון  
תוספת  , 2020לשנת 

הכלליתלהפרשה 
נוכח  , להפסדי אשראי
משבר הקורונה  

והנתונים המאקרו  
.כלכליים

2018-2021שיעור ההוצאה להפסדי אשראי לשנים 

1

0.50%

H1-21



19
29

61

110
119

47

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

17-דצמ 18-דצמ 19-דצמ 20-דצמ 21-יוני 

166

צמיחה עקבית  
בהון העצמי

תמורת ההקצאה הצפויה 
לדיסקונט קפיטל 

-בכתחזק את ההון 
.ח"מיליון ש47

הצמיחה העקבית בהון העצמי  
נמשכה גם ברבעון הראשון  

2021לשנת 

הרווח הנקי בתקופה 
-תשואה של כמשקף 

.על ההון23%

1

2

. ח לבעלי המניות"אלפי ש3,625חולק דיבידנד בסך 2021במהלך המחצית הראשונה של שנת 1
.במונחים שנתיים2

2018-2021הצמיחה בהון העצמי לשנים 

(ח"מיליוני ש)הון עצמי 



11.8 12.5

15.3

19.0

3.9
2.5

5.2

7.2

Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q2-21

הכנסות רווח נקי

ההכנסות והרווח הנקי ברבעון השני 
ח "מיליון ש7.2-וכ19.0–בכהסתכמו 
.בהתאמה

תוצאות שיא  
הן במונחי  

והן  הכנסה
רווחיותבמונחי 

(ח"מיליוני ש)הכנסות ורווח נקי



תוצאות הפעילות

2019 2020 Q2-20 Q2-21 H1-20 H1-21 ח"מיליוני ש: מטבע

54.6 54.1 14.1 19.0 28.8 34.3 הכנסות מימון

24.2 15.1 3.6 4.4 7.6 8.2 הוצאות מימון

30.4 39.0 10.5 14.6 22.1 26.1 נטו, הכנסות מימון

1.5 2.4 0.5 0.8 1.2 1.3 הפרשה להפסדי אשראי

13.2 14.4 3.1 4.3 6.7 8.5 הוצאות מכירה הנהלה  
וכלליות

0.8 (0.7) - 0.1 - 0.2 הוצאות אחרות( הכנסות)

14.9 22.9 6.9 9.4 14.2 16.2 רווח לפני מס

3.8 5.6 1.6 2.2 3.3 3.8 מיסים על הכנסה

11.0 17.3 5.3 7.2 10.9 12.4 רווח נקי

2021הרווח הנקי לחציון השני של שנת 

ח"שמיליון 12.4 -בכהסתכם 
המבטא חציון שיא במונחי רווחיות



צמיחה עקבית בהון והמשך גיוון של מקורות אשראימאזן

18-דצמ 19-דצמ 20-דצמ 21-יוני ח"מיליוני ש: מטבע
3.4 100.3 33.1 12.3 מזומנים ושווי מזומנים

232.0 300.9 326.5 506.1 נטו, אשראי לקוחות
24.7 2.6 - - צדדים קשורים ובעלי עניין
2.0 2.7 3.8 2.8 חייבים ויתרות חובה אחרות

- - 4.0 - פקדון בתאגיד בנקאי
1.7 1.4 4.0 4.6 רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

263.8 407.9 371.4 525.8 כ נכסים"סה
223.4 221.9 36.7 5.6 אשראי מספקי מימון

- - 20.0 100.6 אשראי מתאגידים בנקאיים
- 117.7 192.3 286.6 אגרות חוב

3.8 7.4 12.6 14.1 זכאים אחרים
7.9 - - - צדדים קשורים

235.2 347.0 261.6 406.9 כ התחייבויות"סה
28.7 60.9 109.8 118.9 הון עצמי  

~506 תיק אשראי 
לקוחות נטו

מיליון  
ח"ש

~119 מיליון  של הון עצמי
ח"ש



מ"ומסחר בעפרוייקטיםן.ר.ל.מ

אסטרטגיה וצמיחה



אסטרטגיה וצמיחה
גורמי המפתח בהמשך צמיחת החברה  

הינם המשך הרחבת מקורות האשראי  
והקטנת עלות ההון

מקורות מימון  
,  המשך הרחבה וגיוון מקורות האשראי

והקטנת עלות המקורות

מבנה ארגוני
המשך פיתוח השדרה הניהולית  

וההון האנושי בחברה

התייעלות
י הטמעה "ייעול תהליכים פנימיים בין היתר ע

ופיתוח של מערכות ממוחשבות נוספות

פיתוח עסקי
הרחבת בסיס , ביסוס המעמד והמוניטין של מלרן

שמירה על איכות לקוחותיה והשקת  , הלקוחות
פתרונות אשראי חדשים

תיק אשראי
לרבות , המשך השבחת תיק האשראי

ואיכות הבטוחותמ"מח, פיזור

הון עצמי
שמירה על הלימות הון מתאימה 

ושיפור יחסים פיננסים

גיוון מוצרי אשראי ותחומי פעילות  
הרחבת סל מוצרי המימון  , הרחבת חוג הלקוחות למגזרים נוספים

והרחבת הפעילות לתחומים ולאזורים גיאוגרפיים נוספים



,ניסיון רב שנים

,  ומנוסהצוות רחב

חיתום וניהול סיכונים  
שמרני  

מניבים גבייה איכותית  
וצמיחה עקבית

סיכום
שנות  13ארוך של ניסיון

ומחזור עסקאות  פעילות
11-מצטבר של למעלה מ

ח "מיליארד ש

של  רחב ומנוסה צוות 
מנהלים ועובדים26

מערכת מוסדרת ומתודולוגית  
,  וכן מנגנונים פנימיים לזיהוי

חיתום וניהול סיכונים, בדיקה

צמיחה משמעותית בכל  
הפרמטרים הכלכליים 

והתפעוליים בשנים  
האחרונות

-הון עצמי של כ
ח"מיליון ש119

1,700-פיזור של למעלה מ
תיק קצר מ"ומחמושכים 

של כחמישה חודשים

שיעור נמוך של הוצאות  
להפסדי אשראי

ביחס לתיק האשראי ולמחזור 
העסקאות

-יתרת תיק אשראי נטו של כ
ח"מיליון ש506

+
+



LUGANO CAPITAL
ב"בארהC2Bפעילות מימון 

רכישת

.לוגנוהיא צפויה להתקשר במערכת הסכמים לביצוע רכישת מניות 2021ולהערכתה עד לסוף חודש אוגוסט , החברה נמצאת בשלבים מתקדמים של משא ומתן. 1

1



,  בנקאי-חברה צומחת בענף המימון החוץ
( B2C)המתמחה במתן אשראי צרכני 

לטובת מימון כלי רכב יד שנייה

 Start Autoפועלת תחת שם המותג 
Finance  ומעמידה אשראי באמצעות

רכישת תיקי הלוואה מסוכנויות רכב 
דרום פלורידהבאזור , בהנחה

הכולל הפעלת מגרש  מודל עסקי ייחודי 
רכב לצורך מימוש הבטוחה באירוע כשל  

(באמצעות חברה אחות)

שנות  20-ל החברה בעל למעלה מ"מנכ
בתחום האשראי החוץ בנקאי  ניסיון

27המונה פלטפורמה מקצועית רחבה 
בעלי ניסיון רחבמנהלים ועובדים

,  IDB NYי "שהועמד עמימון חיצוני 
המהווה בסיס להמשך צמיחה  

י מדינת פלורידה"עגוף מפוקח 

ובניכוי יתרת הלוואה לחברת דרייב און, ב"מיליון דולר ארה10-בתוספת חוב נחות בגובה כ, מיליון דולר1.8-בגובה כ2021ליוני הון עצמי *
US GAAPאשר ערוכים לפי , שאינם מבוקרים או סקורים, המוצגים לעיל הינם על בסיס נתונים פנימייםלוגנונתוני ** 

מותאם לשיעור המס הסטטוטורי, נחותעל חוב ריבית בתוספת,ב"ארהדולרןמיליו1.1-בגובה כ2021רווח נקי לחציון ראשון *** 

LUGANO CAPITALמבט על 
LUGANO CAPITAL

*2021ביוני הון עצמי מותאם 
מיליון  ~11

דולר

4~
למחצית הראשונה הכנסות 

**2021לשנת 

מיליון  
דולר

1.4
מותאם למחצית  רווח נקי 

***2021הראשונה לשנת 

מיליון  
דולר

~28
תיק אשראי 

06/2021לקוחות נטו 

מיליון 
דולר

LUGANO CAPITALאודות 

מיליון דולר כסף 2תמורת 40%הקצאה של 
–פנימה והלוואת בעלים עד לסכום של כ 

.מיליון דולר16.7

אופציה לעלייה הדרגתית בשיעור ההחזקה 
100%עד ל 2025–2023במהלך השנים 

החזקות בחברה כאשר התמורה תקבע על  
.בסיס ביצועים

הלוואת בעלים נחותה של המוכרים בסך 
שנים ממועד  4דולר לתקופה של ' מ7של 

Closingה 

תמצית  העסקה 



LUGANO CAPITAL

למלרןיתרונות המהלך 

פיזור גאוגרפי

פיזור המאפשר לפזר 
סיכוני  , סיכון גיאופוליטי

תחרות וסיכוני מאקרו

גיוון תחום הפעילות

הלוואות לצרכני אשראי 
בשונה מהפעילות , פרטיים

בישראל המכוונת לשוק העסקי

סביבה רגולטורית נוחה

מאפשרת בפלורידה הרגולציה 
מימוש בטוחות במסלול מהיר 
ובמקרים רבים אף ללא צו בית 

משפט

מנוע צמיחה נוסף

הזדמנויות צמיחה נוספות אשר 
למקסם את למלרןיאפשרו 

התשואה על ההון



לשוק ההוןמצגת 
מ"ומסחר בעפרוייקטיםן.ר.ל.מ

התוד Thank you

תל אביב   , רמת החייל, 20ולנברגראול 

03-6424071office@mlrn.co.ilטלפון 2קומה  Cבניין 
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