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מצגת לשוק ההון
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מידע צופה פני עתיד
הצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה":להלן)מ"בעגרופמדיהמטומיאו/ו"(אוטומקס":להלן)מ"בעמקסאוטוגלובלשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת

,עתידפניצופהמידעבבחינתשהינםלפעילותהביחסאוטומקסשלותכניותתחזיות,הערכות,נתוניםכלוליםבמצגת.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,כאמור

הערכותעלמבוססעתידפניצופהמידע.בלבדאוטומקסבשליטתמצויהואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,1968–ח"התשכ,ערךניירותבחוקזהמונחשלכהגדרתו

.זומצגתעריכתבמועדלהנהלההידועהמידעעל,היתרבין,המתבססותאוטומקסהנהלתשל

תלותםבשל,היתרביןוזאת,במצגתשהוצגומאלושוניםלהיותעלוליםוהם,חלקםאוכולם,יתממשוהתוכניותאו/והתחזיותאו/והערכותאו/והנתוניםכיוודאותכלאין

עשויה,בנוסף.אוטומקסעלהמשפיעיםהסיכוןמגורמיאיזהשלהתממשותםוכןוהעסקיתהתחרותיתבסביבהשינויים:כגון,אוטומקסבשליטתשאינםחיצונייםבגורמים

כמו.לנכונותםאחראיותאינןהחברהאו/ואוטומקסולפיכךהחברהאו/ואוטומקסידיעלעצמאיבאופןנבדקולאאשרחיצונייםמקורותעלהמבוססיםנתוניםלכלולהמצגת

.במצגתמופיעהואבומהאופןשונהועיבודבאופןהוצגאו/והחברהשלוהמיידייםהכספייםבדוחותהוצגשלאמידעלכלולעשויההמצגת,כן

המופיעיםהנתוניםיגברו,זובמצגתהנתוניםלביןלציבורשפורסמוהדיווחיםביןסתירהשלמקרהובכל,החברהשלהמיידייםהדיווחיםאתמחליפהאינההמצגתכייובהר

מתחייבותאינןהחברהאו/וואוטומקסהמצגתעריכתבמועדאוטומקסבידיהמצויהמידעעלמתבססותזובמצגתוההערכותהתחזית.כאמורלציבורשפורסמובדיווחים

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולוהתפתחויותאו/ואירועיםשישקפומנתעל,כאמורההערכותאו/והתחזיותאתלשנותאו/ולעדכן

החברהבדיווחכמפורט,המיזוגעסקתלהשלמתהמתליםהתנאיםכליתקיימוכיודאותאיןזהובכלל,תושלםהחברהלביןאוטומקסביןהמיזוגשעסקתודאותאין,כןכמו

.(2020-01-142647:אסמכתא'מס)2020בדצמבר30מיום



ואחת החלוצות בתחום( המקביל)החברה הגדולה בתחום היבוא העקיף •

₪' מ355-במחזור מכירות של כ, רכבים3,000-כאוטומקסייבאה 2019בשנת •

רכבים לישראל6,300-למעלה מאוטומקסייבאה , עד היום•

מותגי רכב מובילים12-רישיונות יבוא ללאוטומקס•

,  מתקן הכנה ורישוי לכלי רכב, שבעה סניפי מכירות בפריסה ארציתלאוטומקס•

רישיון יבוא חלפים ומערך שירות לאחר מכירה, ל"מערכים לוגיסטיים בארץ ובחו

מובילה את שוק היבוא העקיף בישראל-אוטומקס

3



4

פריסה ארצית רחבה ומותגים  

מובילים
חיפה

ירושלים

אשדוד

באר שבע

צ"ראשלפתח תקווה

אשקלון



2019-

2020
2016 19672019
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כלי  4,400-מכרנו כ

רכב

קיבלנו רישיון יבואן  

עקיף והפכנו  

"אוטומקס"ל

1967התחלנו בשנת 

" חיים לוי"כסוכנות רנו 

אנחנו . בירושלים

מוכרים כלי רכב כבר  

שלושה דורות ברצף

התחילהכלאיך 



*: עם השלמת עסקת המיזוג•

מהון  100%-תחזיק ב"( מטומי)"מ "בעגרופמטומי מדיה •

אוטומקסהמניות המונפק והנפרע של 

מהון המניות 53%-יחזיקו באוטומקסבעלי מניות •

עם אפשרות להגיע להחזקה  , המונפק והנפרע של מטומי

בכפוף לעמידה  , מההון המונפק של מטומי73%-של עד ל

במספר אבני דרך שנקבעו בהסכם המיזוג

מטומי התחייבה כי במועד השלמת העסקה יהיה •

ח"מיליון ש19.5-בקופתה סכום שלא יפחת מ

6

אוטומקס-עסקת מטומי

*https://maya.tase.co.il/reports/details/1342943
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שוק היבוא  
הישיר והיבוא  

העקיף של  
רכב בישראל
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2.2% 195,086
מתוכם יובאו ביבוא עקיף וזעיר  

2019-10/2020**

נמסרו בישראל  , 2020בעשרת החודשים הראשונים של 

בתקופה  232,077כלי רכב לעומת 195,086-כ

*2019המקבילה בשנת 

מספרים

https://www.car-importers.org.il/assets/files/44861604923393.pdf: בקישור שלהלן, אתר איגוד יבואני הרכב*

Carzoneעל פי נתוני שירות אתר ** 

3,000
2019מכרה בשנת שאוטומקסמספר כלי הרכב 

47%
בשוק היבוא העקיף והזעיראוטומקסחלקה של 

2019-09/2020**

https://www.car-importers.org.il/assets/files/44861604923393.pdf
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יבוא עקיף ורגולציה
נשלט שוק הרכב בישראל על ידי יבואנים ישירים 2012עד שנת •

.בלבד

החליטה הממשלה על סדרת צעדים במטרה להגביר 2012בשנת •

והסדירה יבוא עקיף של כלי רכב, את התחרות בענף הרכב

שהסיר  "( החוק" )"רישוי שירותי רכב"נחקק חוק 2016בשנת •

.חסמים שונים והגביר מאד את הוודאות הרגולטורית בתחום

יבוא עקיף מאפשר ליבואן להתקשר בהסכמים עם סוכנים מורשים  •

של יצרני כלי הרכב ברחבי העולם ולייבא רכבים שלא במסלול 

.הישיר

על היבואנים הישירים לספק שירות ואחריות יצרן גם לרכבי •

היבוא העקיף והזעיר
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אחריות יצרן

היבואן הישיר של מותג רכב מחויב לתת  , בהתאם לחוק•

שירות ואחריות מלאה וזהה גם לרכבים מיבוא עקיף 

וזעיר

כבר קיבלו את השירות אוטומקסמאות כלי רכב שמכרה •

והאחריות על פי החוק
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יתרונות  
תחרותיים
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גמישות זה שם המשחק

גמישות רבה במספר תחומים מהותיים  לאוטומקס

יתרון תחרותי  ובכל אחד מהם היא המהווה

:משמעותי

אנחנו לא מחויבים לאף יצרן ולאף  –גמישות בדגמים

אנחנו יכולים לייבא רק את הדגמים המבוקשים  , דגם

בכל מותג ורק בזמן שהם מבוקשים

יכולת לבחור מהיכן לאוטומקס–גמישות במטבע פעילות

.  לייבא כל דגם וכתוצאה מכך באיזה מטבע לשלם

ח לעומת יבואנים אחרים"חשיפה נמוכה לסיכוני מט

אנחנו לא מחויבים -גמישות בספקים ובהיקפי הרכש 

אנחנו מתאימים את  –לתכנית רכישות קבועה מראש 

ואין לנו תלות  , בשוקלביקושיםהיקף הרכישות שלנו 

מהותית באף ספק
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נתונים  
פיננסיים
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נתונים כספיים
**₪מיליון 547-מצטברותהכנסות •

**₪מיליון 45.3-כ-רווח גולמי מצטבר•

**₪מיליון 20.7-רווח תפעולי מצטבר של כ•

**₪מיליון 13.6-רווח נקי מצטבר של כ•

1.1.2019-30.9.2020לתקופה ** 
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30.9.2020דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום 
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30.9.2020דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ליום 
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המשך צמיחה
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הרחבת רשת הסניפים באמצעות התקשרות עם משווקים  •

מורשים נוספים

שבאמצעותם ניתן  , חתימת הסכמים עם סוכנים מורשים•

מתוך מטרה להרחיב את היצע , יהיה לייבא תוצרים נוספים

בסופו של דבר אנחנו  –אוטומקסהדגמים שמשווקת 

,  שואפים להיות בעלי יכולת לייבא את כל מותגי הרכב

מכמה אזורי מטבע

שילוב פלטפורמות מכירה אינטרנטיות של כלי רכב כחלק  •

ממערך השיווק

,  אין-הרחבת יבוא רכבי הפלאג, יבוא של רכבים חשמליים•

ויבוא כלי הרכב המותאמים לבעלי מוגבלויות

פועלת על מנת לקבל זיכיון יבואן ישיר מיצרנים  אוטומקס•

תפנה החברה  , ובכפוף לקבלת זיכיון כאמור, ל"שונים בחו

למשרד התחבורה לקבלת רישיון יבואן ישיר

אסטרטגית צמיחה
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רכבים חשמליים

אין ורכבים חשמליים  -מתעתדת להרחיב את פעילות של רכבי הפלאגאוטומקס

:כמנוע צמיחה בשנים הקרובות

משרד התחבורה גיבש את דרישות התקינה לייבוא של רכב חשמלי לישראל וגיבש תקנים  •

למערכות אספקת אנרגיה להטענת כלי רכב חשמליים ודרישות לשרותי תחזוקה של כלי  

*שייובאו לישראל, הרכב החשמליים

מדיניותו המוצהרת של משרד התחבורה הינה עידוד שימוש בטכנולוגיות הנעה חלופיות•

בסוף " המחושמלים"מכלל המכירות של הרכבים 81%-צופה כי כ Deloitteמחקר •

הגידול יגיע במקביל לירידת   Deloitteלהערכת. יהיו של כלי רכב חשמליים, העשור

,  מחירים של כלי רכב חשמליים לתחומי מחירים של דגמי בנזין ודיזל מקבילים

בסיוע סבסוד ממשלתי  , ולהתרחבות משמעותית של תשתית הטעינה בעולם המפותח

**ופעילות של מיזמים עסקיים

*https://www.gov.il/BlobFolder/news/plan_2030/he/2030summary.pdf

** https://www.car-importers.org.il/assets/files/13001596617148.pdf

https://www.car-importers.org.il/assets/files/13001596617148.pdf
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ל כספים  "סמנכ, ח יערה אלפי"רו

בכירה במחלקת ביקורת במשרד  כסיניוריתכיהנה 

"קסיררפורר גבאי את קוסט"ח "רו

ל"מנכ, דני לוי

, "חיים לוי"ניהל במשך עשרות שנים את סוכנות 

דני גדל כדור שני  . בירושלים" ניסאן"ו" רנו"סוכנות 

בענף הרכב ופועל בו עשרות שנים

ר דירקטוריון"יו, ח דורון שורר"רו

פעיל  

, הממונה על שוק ההון, ל משרד התחבורה"כיהן כמנכ

ר קרן הפנסיה "יו, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

ועוד" הפניקס"ר חברת הביטוח "יו, "מבטחים"

הנהלה

מנהל עסקים ראשי, ינון עמית

,  ל כספים באלבר"סמנכ, ל אלבר"כיהן כמנכ, כלכלן

בנטקום, מ"ציבורית בעחברה לתחבורה -בדן 

וכן כראש ענף באגף התקציבים  ,  ובחברות נוספות

במשרד האוצר



21

!תודה
:לפניות משקיעים

מנהל פיתוח עסקי ומטה  , תומר לוי

Tomer@Automax.co.il

054-6333293

https://automax.co.il/

mailto:tomer@automax.co.il
https://automax.co.il/
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