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ושירותים מוצרים pun דש מיטב
ומסחר ננסים ניהול
טווח ארוך חיסכון מגדר
ופנסיה השתלמות גמל,

ביטוח סוכנויות

£1

ופינסק אשראי
בנקאי: חיץ אשראי

ובינוניים קטנים לעסקים אשראי - פנינסולה

באירלנד נדל״ן מגובה אשראי - לוטוס

הלוואות דש מיטב

אלטרנטיביות: והשקעות פינטק

ליקווידטי -

דייגו -

פאגאיה -

138

א

 סל קרנות
23.5

קרנות
נאמנות

35.6

תיקים ניהול
19.6

ש״ח מיליארדי
 בורסה חבר מבדר

מוסדי וברוחראד'

 שוטף חיסכון מגדר
 וסל נאמנות קרנות
גמל,תיקים ניהול

ופנסיה
57.2

השתלמות

 גלובליים שווקים דש מיטב
זרות( קרנות )הפצת
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הדוח מועד לאחר אירועים דש מיטב
הגלובלית. הכלכלית בפעילות הפגיעה בשל ובעולם, בארץ הפיננסים השווקים את מרעידה הקורונה נגיף התפרצות

הקונצרני. והאג״ח המניות בשוקי המוגברת התנודתיות ובמשך המשבר זמן במשך תלוי החברה על ההשפעה היקף
 ידה. על המנוהלים הנכסים בהיקף מירידה בעיקר כתוצאה וברווח בהכנסות צפויה ירידה הינה החברה על העיקרית העתידית ההשפעה

 עלויות הפצה, עמלות כגון ישירות בהוצאות בירידה אועומעי באופן מקוזזת בהכנסות מהירידה כשליש הנכסים, ניהול פעילות אופי בשל
 בקרנות השוק ועשיית הבורסה חבר בפעילויות בהכנסות עליה כיום רואים אנו מנגד הנכסים. מהיקף הנגזרות אחרות והוצאות תפעול

הזו. הפגיעה את חלקית מקזזות אשר הסל
 את להקסין מנת על צעדים וינקעו מיידי באופן נקסנו האמורות, ההשפעות את ולצמצם בשווקים המשבר עם להתמודד בכדי בנוסף,

 שיווק תקציבי של צמצום תשלום, ללא לחופשה עובדים הוצאת החברה, של השכר עלויות הפחתת כמו וכלליות, ההנהלה הוצאות
 חדשים במיזמים השקעה פעילויות הפסקת המידע, מערכות בתחום חדשים פרויקטים הקפאת וספקים, רכש הוצאות צמצום ופרסום,

הרביעי. הרבעון בגין דיבידנד לחלק שלא החליס החברה, דירקטוריון דעת, ושיקול אחריות מתוך בנוסף, ועוד.
 ירדו 15.3.2020 ליום ועד 2020 שנת מתחילת שקל. מיליארד 138כ- על עמד 2019 שנת של הרביעי הרבעון בסוף המנוהלים הנכסים היקף
 מיליארדי 1.8בכ- ירדו המנוהלים התיקים נכסי שקל, מיליארדי 11.8 בב- סל( קרנות !לרבות הקבוצה ע״י המנוהלות הנאמנות קרנות נכסי
 הן כוללת המנוהלים הנכסים בהיקף הירידה שקל. מיליארדי 5.5 כ- של בסך ירדו הקבוצה ע״י המנוהלות והפנסיה הגמל קופות ונכסי שקל

הקבוצה. בהכנסות לירידה ישיר באופן ומובילה לקוחות של פדיונות והן ערך ירידות
התאגיד. עסקי תיאור לדוח 6.7 סעיף ראה הקורונה נגיף התפרצות השלכות אודות לפרטים

 באופן להתממש עשוי ואשר התממשותו לאופן וודאות אין אשר עתיד פני צופה מידע הינם החברה של העסקית בפעילות והפגיעה החברה על הקורונה משבר השפעת בדבר החברה הערכות
בכללותו. המשק פעילות על ובהשפעתו המשבר של באורכו בהתחשב היתר בין וזאת החברה ידי על שמוערך מכפי שונה

דש מיטב משקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



2019 נבחרים פיננסים נתונים
מנוטרלת ebitdaהכנסות

נוספות. ופעילויות ערך מניירות רווח אלטרנטיביות, השקעות הלוואות, דש מיטב

דש מיטב משקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



נבחרים פיננסים נתונים
2018

 4 רבעו!
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

 3 רבעוו
2019

 4 רבעון
2019

2019

887 217 246 233 223 232 934 הכנסות*

688 175 181 173 173 191 718 הוצאות

235 50 80 78 65 56 279 EBITDA

235 52 80 79 67 65 291 EBITDA מנוטרלת

77 14 32 23 27 14 96 לתקופה רווח

67 12 29 19 22 8 78 המניות לבעלי מיוחס רווח

EBITDA

24 מס לפני רווח
25 והפחתות פחת

7 נטו מימון הוצאות

56 EBITDA

ערך. מניירות הפסדים רווחים/ *כולל

ש״ח. במיליוני הנתונים

דש מיטב משקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



דיבידנד

■ Q1

■ Q2

■ Q3

■ Q4
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הגיוון והגדלת בהכנסות צמיתה
2025 ־ 20162017201820192020

נכסים ניהול מפעילויות הכנסות
תיקים וניהול מחקות קרנות סל, קרנות נאמנות, קרנות ופנסיה, השתלמות קרנות גמל, קופות

Q ואחדות אלסרנסיביות השקעות כיסוח, סוכנויות בנקאי, חוץ אשראי מפעילויות הכנסות

דש מיטב משקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית
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מגזרי





עווח ארוך חיסכון מגדר
מנוהלים נכסים

57.2
ש״ח מיליארדי

והשתלמות גמל שוח נתת

8.4% ►

 משרד •טי הנבחרת פנסיה קרן לניהול במכרז זכייה •
השנייה בפעם האוצר

 הנבחרות הפנסיה ןרנות7 מבין הגדולה הפנסיה קרן •
 שו מיליארד 12.1 כ- של מנוהלים נכסים עם

שו מיליארד 2 ל- מעל של שנתיות והפקדות

31/12/19 ליום נכון

2018
 4 רבעו!
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

 3 רבעון
2019

 4 רבעו!
2019

2019

50.9 50.9 53.5 54.7 55.4 57.2 57.2  מנוהלים נכסים
שו במיליארדי

320 79 79 79 79 81 318 הכנסות
שו במיליוני

0.62% 0.61% 0.60% 0.58% 0.57% 0.57% 0.58%
 הכנסות שיעור

מנכסים משונתות

42 10 10 17 11 6 44 מגדרי רווח
שו במיליוני

דש מיטב משקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



נבחרת פנסיה

 10,000 מעל
חדשים* מעסיחים

מנוהלים נכסים
שו מיליארד 12.1

 מעל של שנתיות הפחדות
שו מיליארד 2 ל-

 יוצרים
 מהפכה
 בתחום
הפנסיה

בינלאומי משנה מבעםעמיתים אלף 300 מעל

נבחרת פנסיה בחת השנייה הזכייה *ממועד 31/12/2019 ליום נכו!

דש מיטב משקיעים מצגת עדימה שמוביל ניסיון



שוטף חיסכון מגדר
 מנוהלים נכסים
נאמנות סדנות

 מנוהלים נכסים
סל סדנות

מנוהלים נכסים
תיסים ניהול

19.6
ש״ח מיליארדיש״ח מיליארדיש״ח מיליארדי

31/12/19 ליום נכון ש״ח, במיליוני

2018
 4 רבעו!

2018
 1 רבעון
2019

 2 רבעון
2019

 3 רבעון
2019

 4 רבעון
2019

2019  מגוון עם בישראל הגדולה נאמנות קרנות חברת
ואקטיביים פאסיביים מוצרים של רחב

72.4 72.4 75.7 77.3 77.8 78.7 78.7  שוטף חיסכון מנוהלים- נכסים
שו במיליארדי

מיטב דש מנג׳ר- ניהול תיקים דיגיטלי החל
מ- 25,000 שו

החל מרבעון 2 2019 הושלם מידוג חברת  קרנות
הנאמנות ותכלית מדדים והפעילויות מוצגות 

יחד עם ניהול תיקים במגדר חיסכון שוטף

336 80 86 86 85 85 342 שו במיליוני הכנסות

117 22 31 30 30 26 117 שו במיליוני רווחמגדרי

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



מוסדי וברוחראד׳ בורסה חבר מבדר
פרטיים ות1ןוו7ל נכסי

15.6
ש״ח מיליארדי

ממחזורי נתח
 המסחר
 במניות
8.3%ובאול״ח
בת״א בבורסה

 בישראל ההשקעות בתי מבין והגדול המוביל הבורסה חבר
חדשים פרטיים לקוחות בגיוס מתמדת צמיחה
 באינטרנט, חשבון לפתיחות חדשה דיגיטלית מערכת השקת

ויעיל מהיר הצטרפות בתהלין־
 ידידותית אפליקציה חדשה- מסחר אפליקציית השקת

 שוק במידע צפייה מסחר, הוראות להעברת ומתקדמת
החשבון על ומידע

31/12/19 ליום נכון ש״ח, במיליוני

2018
 4 רבעו!
2018

 1 רבעו!
2019

 2 רבעו!
2019

 3 רבעון
2019

 4 רבעו!
2019

2019

105 29 31 25 24 24 104 הכנסות

33 11 11 8 9 7 35 מבדרי רווח

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



פנינסולה - בנקאי חוץ אשראי

Oj

הכנסות

נקי רווח
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לוטוס - בנקאי חוץ אשראי
(Small & Medium Enterprises! SME אעוראי תיקי מנהלת לוטוס

 שנים 6כ- מזה באירלנד ופועלת הוקמה נדל״ו, ומשקיעי ליזמי
 בסך בשעבודים מגובות הלוואות תיקי משקיעים עבור ומנהלת

אירו. מיליון 120כ- של
 בניה, למימון ליזמים בעיקר מהלוואות מורכבים האשראי תיקי

 בנויים, נדל״ן נכסי למימון גישור הלוואות יותר הקסן ובחלקם
חודשים. 12-24 של ממוצעות לתקופות כלל, בדרך וזאת,

15.10.19כלכלים□

 יורו מיליון 5.4 תשקיע דש מיטב
אירית אשראי בחברת

 בשם אירית מחברה 45% וירכוש האשראי בתחום מתרחב ההשקעות בית
 התחייבה דש מיטב הבנייה. בתחום ליזמים הלוואות המעניקה לוטוס

לוטוס ללקוחות עתידיות הלוואות העמדת לטובת יורו מיליון 16.8 להשקיע

לוסוס* של מהונה 58.5% כ- מחזיקה דש מיסב •

עצמאיים ממקורות אשראי למתן קרנות מניהול מעבר לבחון לוסוס בכוונת •

זאת( יאפשרו השוק שתנאי (ככל בת״א ערך לניירות בבורסה אג"ח הנפקת ביצוע לבחון לוסוס בכוונת

המצגת פרסום למועד *נכוו דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון£1



אלטרנטיביות השקטות

Liquidity Capital
 צומחות טכנולוגיה חברות של עתידיות הכנסות ברכישת המתמחה ןו־ו7

ומתמשכות חוזרות הכנסות עם

רייגו
 לרכישת שעבודים מגובות הלוואות העמדת של בתחום המתמחה קרו

הסיכון ולצמצום מידע לניתוח ייחודי אלגוריתם באמצעות בארה״ב נדל"ו

נדל״ן ערן
 בארה״ב נדל"ו של והשבחה ניהול ברכישה, המתמחה ןו־ו7

גרום - הדבור חבוצת בשיתוף

דש מיעב מבית פאגאיה
ייחודית טכנולוגיה באמצעות בארה״ב צרכני באשראי המתמחה ןרן7

דש מיטב מצגתמשחיעים ן חדימה שמוביל ניסיון



כספיים דוחות





ש״ת| !במיליוני

ליום
31.12.18

ליום
31.12.19

460 577 קצר לדמן והשקעות מזומנים
973 988 אחרים שועפים נכסים

1,433 1,565 שוטפים נכסים סה״כ
200 311 שוטפות שאינן השקעות
1,211 1,353 מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש
20 19 נדחים מיסים

2,864 3,248 נכסים סה״ב

ל- חוב יחס
EBITDA

 נטו חוב
פנינסולה ללא

ליום
31.12.18

ליום
31.12.19

573 667 ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי

10 55  ערר ניירות מכירת בגין התחייבויות
בחסר

389 289 אחרים וזכאים ספקים
972 1,011 שוטפות התחייבויות סה״ב
97 12 בנקאיים מתאגידים הלוואות

669 897 חוב אגרות
176 326 אחרות שוטפות בלתי התחייבויות
825 856 עצמי הון
125 146 שליטה מקנות שאינן זכויות

2,864 3,248 התחייבויות סה״ב

דש מיטב משקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



עו״ח| ובמיליוני והפסד רווח

משקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית

2018  4 רבעון
2018

 1 רבעון
2019

 2 רבעון
2019

 3 רבעון
2019

 4 רבעון
2019 2019

829 204 217 209 206 212 844 ואחרות עמלות ניהול, מדמי הכנסות
61 18 18 21 21 21 81 בנקאי חוץ אשראי בגין מימון הכנסות

890 222 235 230 227 233 925 הכנסות סה״ב

688 175 181 173 173 191 718  בגין ומימון מכירה שיווק וכלליות, הנהלה הוצאות
בנקאי חוץ אשראי

202 47 54 57 54 42 207 תפעולי רווח

(3| |5| 11 3 |4| H1 9  למערות המוחזקים ערך מניירות !הפסד( רווח
השקעה

|36| (8| |5) 1171 (3| 171 !32] נעו מימון, הוצאות
|33| |9) 112! 110) 1111 1111 !44! נעו אחרות, הוצאות

3 1 1 2 2 1 6  שיעת לפי המעופלות חברות ברווחי החברה חלק
המאזני השווי

133 26 49 35 38 24 146 הכנסה על מיסים לפני רווח
56 12 17 12 11 10 50 הכנסה על מיסים
77 14 32 23 27 14 96 לתקופה רתח
67 12 29 19 22 8 78 המניות לבעלי מיוחס רווח

מ



 בלבד. מוסדיים למשקיעים מיועדת והיא "החברה"( (להלן: בע״מ השקעות דש מיסב ידי על הוכנה דו מצגת •
 ו/או ערך ניירות של מכירה ו/או החדקה ו/או לרכישה ייעוץ/שיווק או המלצה הצעה, דעת, חוות דו במצגת לראות איו

 והמצגת דש( מיעב בקבוצת חברות ידי על המונפקים פיננסים נכסים ו/או החברה של ני״ע (לרבות פיננסיים נכסים
 אדם. כל של המיוחדים וצרכיו בנתוניו המתחשב פנסיוני לייעוץ/שיווק או השקעות לייעוץ/שיווק תחליף מהווה אינה

 שמפרסמת בדיווחים לעיין הצורך את מחליפה אינה והצגתה בלבד מידע של והצגה מסירה לשם נועדה דו מצגת
לציבור. החברה

 לרבות המפורסים, והניתוח הפרסים המידע, המצגת. למועד הבנתם את ומשקף בלבד הכותבים דעת על הינו המוצג •
נוספת. הודעה מתן ללא להשתנות עשויים דו, במצגת המובאות, הדעות

 לאירועים המתייחסים אחר ומידע אומדנים הערכות, מסרות, תחדיות, הכוללים דו, במצגת המובאים שונים נושאים •
 הינם ורווחיות, הכנסות תחדית עם ובקשר החברה בשליטת ואינה ודאית אינה שהתממשותם עתידיים, לעניינים ו/או

 הנהלת של הסובייקטיביות הערכותיה על המבוסס ,1968 - תשכ״ח ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע
 של התממשותו אי או התממשותו המצגת. עריכת במועד החברה בידי המצויים ומידע נתונים על המתבססות החברה
 רגולטורים אישורים מקבלת החברה, פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי היתר, בין תושפע, עתיד פני הצופה המידע

 להערכה ניתנים אינם אשר החברה, פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית בסביבה מההתפתחויות וכן,
 מהותי באופן שונות להיות עלולות החברה של הפעילות תוצאות החברה. בשליטת מצויים אינם ואשר מראש

במצגת. מהאמור המשתמעות או המוערכות מהתוצאות
התאגיד. עסקי תיאור לדוח 6.7 וסעיף להלן 5 שקף ראה הקורונה נגיף התפרצות השלכות אודות לפרטים •

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



מ בע" השקעות דש מיטברבה תודה
 בני-ברק , 30 הימים ששת דרך צ׳מפיון, מגדל
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