
בע״מ השקעות דש מיטב
משקיעים מצגת

1 רבעון

דש מיעב
קדימה שמוביל ניסיון



 בלבד. מוסדיים למשקיעים מיועדת והיא "החברה"( (להלן: בע״מ השקעות דש מיסב ידי על הוכנה זו 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 הכלכלית בסביבה מההתפתחויות וכן,
 מהותי באופן שונות להיות עלולות החברה של הפעילות תוצאות החברה. בשליטת מצויים אינם ואשר מראש

במצגת. מהאמור המשתמעות או המוערכות מהתוצאות

 ב.1 ובבאור הדירקטוריון לדוח 1.2 בסעיף דו, במצגת • שקף ראה הקורונה נגיף התפרצות השלכות אודות לפרסים •
.2020 ראשון לרבעון הכספיים לדוחות
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דש מיטב על מבט

 מובילים וההוגנות המקצועיות הניסיון,

 שנה 40 מ- למעלה כבר לתוצאות זש מיטב את

 ולהשקיע לנהל איכותי, שירות להעניק מטרתנו

 ממיליון למעלה של והכספים החסכונות את

ותכם שקוף אחראי, באופן שלנו הלקוחות

עובדים מאיה בו־מ ציבור
משרה ונושאי החזקות פיננסים

3% 28% 29% 40%

—דש.► מיטב —
 טטפלן אבנר מר בשליטת - החזקות מאיה
ברקת אלי מר בשליטת - פיננסים בו־מ

31/03/2020 ליום נכו!

מצ ן חדימה שמוביל ניסיון



31/3/2020 ליום נכו! 31/3/2020 ליום נכוו

ש״ח מיליארדי 116 בב- הסתכם המנוהלים הנכנסים היחף 31/3/2020 ליום נכון

דש מיטב משקיעים גת



הקורונה משבר השפעת דש מיטב

חיוביות: השפעות
 בורסה חבר ממגזר בהכנסות גידול •

מוסדי ןראז׳7וברו
הסל ןרנות7ב שוח מעשיית בהכנסות גידול •
בחברה הדיגיטלית הפעילות והאצת מימוש •
התפעולית היעילות הגברת •
חדשים מוצרים ןת7והש השחעה הזדמנויות •

שליליות: השפעות
 ראשון רבעון בסוף המנוהלים הנכסים היחף

 למועד נכון ש״ח. מיליארד 116 בב- הסתכמו
 עלה המנוהלים הנכסים היחף הדוחות פרסום

שז מיליארד 124 לב-
 ערך ירידת בגין הנוכחי ברבעון הוצאה רישום

 שז מיליון 14 כ- של בסך והפנסיה הגמל בפעילות
גידול בהפרשות בפעילויות האשראי

החברה: שנחסה פעולות
צמצום בהוצאות כתגובה לירידה בהכנסות 

הרחבת סדרת אג״ח ד, ב-112 מיליון ש״ח 
הכרזה על רכישה עצמית של מניות  בהיחף

של עד 25 מיליון שו
 ברבעון דיבדינד חלוחת מדיניות החפאת

2020 ראשון וברבעון 2019 רביעי
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ושירותים מוצרים דש מיטב

 ומסחר השקעות ניהול

 סווח ארוך חיסכון
ופנסיה השתלמות גמל,

שוסף חיסכון
 ופסיביות( !אקטיביות נאמנות קרנות
תיקים ניהול

בני״ע מסחר
בורסה חבר

מוסדי ברוקראד׳

 גלובליים שיוטים דש מיטב

ביטוח סוכנויות

ופינטק אשראי

 קטנים לעסקים אשראי
בישראל ובינוניים

פנינסולה

באירלנד נדל״ו מגובה אשראי
לוטוס

בישראל צרכניות הלוואות
הלוואות דש מיטב

אלטרנטיביות והשקעות פינטק
ליקווידטי

רייגו

פאגאיה
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מנוהלים נכסים דש מיטב

24/5/2020 ליום נכון 31/3/2020 ליום נכון
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2020 1 רבעון נבחרים פיננסים נתונים

מנוטרלת ebitdaהכנסות

 דרות, קרנות הפצת ביטוח, סוכנויות לוטוס, = אחר
נוספות. ופעילויות ערך מניירות רווח אלטרנטיביות, השקעות הלוואות, דש מיטב
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נבחרים פיננסים נתונים

2019
 1 רבעו!
2019

 4 רבעו!
2019

 1 רבעו!
2020

934 246 232 239 הכנסות*
718 181 191 184 הוצאות
279 80 56 70 EBITDA
291 80 65 71 ebitda מנוסרלת
96 32 14 13 לתקופה רווח
78 29 8 9 המניות לבעלי מיוחס רווח

EBITDA

30 מס לפני רווח
36 והפחתות פחת

4 נעו מימון הוצאות
70 EBITDA

ערך. מניירות הפסדים רווחים/ *כולל

ש״ח. במיליוני הנתונים

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



פעילות מגזרי



עווח ארוך חיסכון מגדר
מנוהלים נכסים

51.6
ש״ח מיליארדי

והשתלמות גמל שוק נתת

8.1%

 קרנות מבין הגדולה הנבחרת הפנסיה קרן •
 של מנוהלים נכסים עם הנבחרות הפנסיה

פו7 מיליארד 11.4 כ-

 סובים ןומים7ומי ביצועים שיפור •
האחרונים חודשים 12 ב- בתשואות

 כ- של בסר עיר ירידת בגין הוצאה רישום •
 הגמל חברת בפעילות שו מיליון 14

31/03/2020 ליום נכוןוהפנסיה

2019
 1 רבעו!
2019

 4 רבעו!
2019

20201 רבעו!

57.2 53.5 57.2 51.6
 מנוהלים נכסים

1ש במיליארדי

318 79 81 77 הכנסות
שו במיליוני

0.58% 0.60% 0.57% 0.56%
 הכנסות שיעור

מנכסים משונתות

44 10 6 14  מגדרי רווח
שו במיליוני
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שוטף חיסכון מגדר
 מנוהלים נכסים
אחסיביות חרנות

 מנוהלים נכסים
פאסיבית חרנות

 מנוהלים נכסים
ןים7תי ניהול

ש״ח מיליארדיש״ח מיליארדיש״ח מיליארדי
31/03/2020 ליום נכוו ש״ח, במיליארדי נכסים

 nun עם בישראל הגדולה נאמנות ןרנות7 חברת •
ואקטיביים פאסיביים מוצרים של רחב

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

31/3/2020 ליום נכו! ש״ח, במיליוני

2019
 1 רבעו!
2019

 4 רבעו!
2019

20201 !1רבע

78.7 75.7 78.7 64.3
 מנוהלים נכסים

שן במיליארדי

342 86 85 88 הכנסות
שו במיליוני

117 31 26 37
 מגדרי רווח

שז במיליוני
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מוסדי וברוחראד׳ בורסה חבר מבדר
פרטיים לקוחות נכסי

ממחזורי נתת

ש״ח מיליארדי
31/03/2020 ליום נכוו ש״ח, במיליארדי נכסים

 המסחר
 במניות
8.4%ובאג״ח
בת״א בבורסה

 ההשקעות בתי מביו והגדול המוביל הבורסה חבר •
בישראל

 חדשים פרסיים לקוחות בגיוס 3 פי של גידול •
.2019 לממוצע ביחס

 דיגיסלי, חשבון לפתיחות מתקדמת מערכת •
ויעיל מהיר הצערפות בתהלין־

31/03/2020 ליום נכון

2019
 1 רבעו!

2019
 4 !1רבע

2019
 1 רבעו!
2020

104 31 24 35 הכנסות
ש״ח במיליוני

35 11 7 8  מגדרי רווח
ש״ח במיליוני

 להעברת ומתקדמת ידידותית מסחר אפליקציית •
 על ומידע שוק במידע צפייה מסחר, הוראות
החשבון
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פנינסולה - בנקאי חוץ אשראי

Oj

 שיעור
 נקי רווח

מהכנסות
הכנסות

נקי רווח

Q1 2020Q1 2019Q1 2017 Q1 2018Q1 2016Q1 2015
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אלטרנטיביות השקטות

Liquidity Capital
 חברות של עתידיות הכנסות ברכישת המתמחה ןו־ו7

 הקרן ומתמשכות. חודרות הכנסות עם צומחות סכנולוגיה
דולר. מיליון 73 גייסה

 לחיתום מתקדמת סכנולוגית מערכת פיתחה ליקווידיסי
 בדמן רבים מידעים של ממוכנת בחינה על המתבססת רציף
 בפעילויות גם בתוכנה השימוש את בוחנת ליקווידיסי אמת.

 שונים מסוגים קרנות ממנהלי פניות וקיבלה נוספות השקעה
בתחומן. המערכת את ליישם המעוניינים
 לביצוע משקיעים עם ראשוניים במגעים נמצאת ליקווידיסי

 ערך להציף עשוי יתרחש, באם דה, גיוס אקוויסי. גיוס סיבוב
 תרד החברה באם ניכר חשבונאי רווח להניב ואף לחברה רב

 מניות למכור צפויה אינה החברה בליקווידיסי. משליסה
הסיבוב. במסגרת

 גיוס סיבוב ולביצוע המסתמכים הפעולה שיתופי אודות החברה הערכת בדבר האמור המידע
 להתממשותם. וודאות כל ואיו החברה הערכת על המבוסס עתיד פני צופה מידע הינו אקוויסי

כאמור. החברה הערכות על לרעה להשפיע עשויה בעולם ההון בשווקי הרעה

רייגו
 מגובות הלוואות העמדת של בתחום המתמחה קרן

 באמצעות בארה״ב נדל"ן לרכישת שעבודים
הסיכון ולצמצום מידע לניתוח ייחודי אלגוריתם

דש מיעב מבית פאגאיה
 באמצעות בארה״ב צרכני באשראי המתמחה קרן

ייחודית סכנולוגיה

3 אמרלד
 לוסוס: של הליבה בתחומי מתמחה אשר השקעה מכשיר

 מימון קרקע, צמודי מגורים בתי להקמת אשראי העמדת
 מהירה להשבחה וקרקעות נכסים לרבות מניבים נכסים

 דבלין באדור התמקדות תוך מרכדיים עירוניים במיקומים
רבתי
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כספיים דוחות

1 רבעו!



ש״ת| !במיליוני

ליום
31.12.2019

 ליום
31.3.2020

570 784 קצר לדמן והשקעות מזומנים

988 1,055 אחרים שועפים נכסים

1,558 1,839 שועפים נכסים סה״כ

311 360 שוטפות שאינן השקעות

1,353 1,326 מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש

19 19 נדחים מיסים

3,241 3,544 נכסים סה״ב

1 ל- חוב יחס
EBITDA

 נעו חוב
אשראי חברות בנערול

ליום
31.12.2019

ליום
31.3.2020

667 825 ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי
48 44 בחסר ערך ניירות מכירת בגין התחייבויות
289 355 אחרים וזכאים ספקים

1,004 1,224 שוספות התחייבויות סה״ב
12 9 בנקאיים מתאגידים הלוואות

897 855 חוב אגרות
326 323 אחרות שועפות בלתי התחייבויות
856 859 עצמי הון
146 274 שליעה מקנות שאינן זכויות

3,241 3,544 התחייבויות סה״ב
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עו״ח| ובמיליוני והפסד רווח

2019 1 רבעון
2019

4 רבעון
2019

1 רבעון
2020

844 217 212 224 ואחרות עמלות ניהול, מדמי הכנסות
81 18 21 23 בנקאי חוץ אשראי בגין מימון הכנסות

925 235 233 247 הכנסות סה״ב

718 181 191 184  חוץ אשראי בגין ומימון מכירה שיווק וכלליות, הנהלה הוצאות
בנקאי

207 54 42 63 תפעולי רווח
9 11 (11 ו«ו השקעה למערות המוחזקים ערך מניירות !הפסד( רווח

|32| |5| (71 (4) נעו מימון, הוצאות
|44| 1121 (111 (211 נעו אחרות, הוצאות

6 1 1 — המאזני השווי שיעת לפי המעופלות חברות ברווחי החברה חלק

146 49 24 30 הכנסה על מיסים לפני רווח
50 17 10 17 הכנסה על מיסים
96 32 14 13 לתקופה רתח
78 29 8 9 המניות לבעלי מיוחס רווח
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בע״מ השקעות דש מיטב
משקיעים מצגת

1 רבעון

דש מיעב
קדימה שמוביל ניסיון




