
בע״מ השקעות דש תיעב
משקיעים מצגת

2 רבעון

דש מיטב
קדימה שמוביל ניסיון



 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 •
 לרבות ורווחיות הכנסות תחדית עם ובקשר החברה בשליסת ואינה ודאית אינה שהתממשותם עתידיים, לעניינים ו/או

 גיוס סבב ביצוע היתכנות ולרבות פנינסולה ע״י אגוד בנק של היהלומים תיק רכישת בעסקת הגלומים היתרונות
 הערכותיה על המבוסס ,1968 - תשכ״ח ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע הינם בליקווידיסי,

 המצגת. עריכת במועד החברה בידי המצויים ומידע נתונים על המתבססות החברה הנהלת של הסובייקטיביות
 פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי היתר, בין תושפע, עתיד פני הצופה המידע של התממשותו אי או התממשותו

 על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכלכלית בסביבה מההתפתחויות וכן, רגולטורים אישורים מקבלת החברה,
 החברה של הפעילות תוצאות החברה. בשליטת מצויים אינם ואשר מראש להערכה ניתנים אינם אשר החברה, פעילות
במצגת. מהאמור המשתמעות או המוערכות מהתוצאות מהותי באופן שונות להיות עלולות

 הכספיים לדוחות ב((1 ובבאור הדירקטוריון לדוח 1.2 בסעיף ראה הקורונה נגיף התפרצות השלכות אודות לפרטים •
.2020 שני לרבעון
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דש מיטב על מבט

 מובילים וההוגנות המקצועיות הניסיון,

 שנה 40 מ- למעלה כבד לתוצאות זש מיטב את

 ולהשקיע לנהל איכותי, שירות להעניק מטרתנו

 ממיליון למעלה של והכספים החסכונות את

ותכם שקוף אחראי, באופן שלנו הלקוחות

עובדים
ונושאי משרה

4%

מאיה
החזקות

28%

בו־מ
פיננסים

29%

ציבור

39%

דש מיטב —
 ן7סטפ אבנר מר בשליטת - החנקות מאיה
ברקת אלי מר בשליטת - פיננסים בו־מ

30/6/2020 ליום נכון

מצגת ן חדימה שמוביל ניסיון



30/6/20 ליום נכוו 30/6/2020 ליום נכו!

30/6/20 ליום נכון

דש מיטבמשקיעים



ושירותים מוצרים דש מיטב

ומסחר השקעות ניהול

סווח ארוך חיסכון
ופנסיה השתלמות קרנות גמל, קופות

שוסף חיסכון
 ופסיביות( )אקטיביות נאמנות קרנות
תיקים ניהול

בני״ע מסחר
 סרייד דש מיסב

מוסדי ברוקראז׳

 גלובליים שווקים דש מיטב

ביטוח סוכנויות

ופינטק אשראי

 קטנים לעסקים אשראי
בישראל ובינוניים

פנינסולה

באירלנד נדל״ו מגובה אשראי
לוסוס

בישראל צרכניות הלוואות
הלוואות דש מיסב

אלטרנטיביות והשקעות פינטק
ליקווידסי

רייגו

פאגאיה דש מיסב קרן

דש מיסבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



מנוהלים נכסים דש מיטב

£1

30/6/2020 ליום נכון10/8/2020 ליום נכו!
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2020 2 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  2 רבעו!
2019

 1 רבעו!
2020

 2 רבעו!
2020

934 233 239 233 הכנסות*

718 173 184 169 הוצאות

279 78 70 78 EBITDA
291 79 71 82 ebitda מנוסרלת

96 23 13 30 לתקופה רווח

78 19 9 27 המניות לבעלי מיוחס רווח

EBITDA

48 מס לפני רווח

22 והפחתות פחת

8 נעו מימון הוצאות

78 EBITDA

ערך. מניירות הפסדים רווחים/ *כולל

ש״ח. במיליוני הנתונים

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



פעילות מגזרי



עווח ארוך חיסכון מגדר
מנוהלים נכסי□

ש״ח מידיארדי

והשתלמות גמל שוק נתת

7.9%

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

פו7 מיליארד 12.4 כ-

דמן לאורן־ מובילות תשואות •

30/6/2020 ליום נכון

2019  2 רבעו!
2019

 1 רבעו!
2020

 2 רבעו!
2020

57.2 54.7 51.6 54.2  מנוהלים נכסים
שו במיליארדי

318 79 77 73 הכנסות
שו במיליוני

0.58% 0.58% 0.56% 0.55%  הכנסות שיעור
מנכסים משונתות

44 17 14 13 מגדרי רווח
שו במיליוני
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שוטף חיסכון מגדר
 מנוהלים נכסים
אקטיביות קרנות

25.0
ש״ח מיליארדי

30/6/2020 ליום נכון

 מנוהלים נכסים
פאסיבית קרנות

ש״ח מיליארדי

 מנוהלים נכסים
תיקים ניהול

19.5
ש״ח מיליארדי

 עם בישראל הגדולה הנאמנות ןרנות7 חברת •
ואקטיביים פאסיביים מוצרים של רחב מגוון

 דמן לאורן־ שמובילות נאמנות קרנות מגוון •
שארם ובמדד בתשואה בקטגוריה

הבנקאיות הדירוג במערכות גבוהים דירוגים •

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

30/6/2020 ליום נכון

2019  2 רבעו!
2019

 1 רבעו!
2020

 2 רבעו!
2020

78.7 77.3 64.3 68.9 מנוהלים נכסים
1ש במיליארדי

342 86 88 74 הכנסות
שו במיליוני

117 30 37 28  מגזרי רווח
שו במיליוני
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מוסדי וברוחראד׳ בורסה חבר מבדר
פרטיים לחוחות נכסי

15.4
ש״ח מיליארדי

30/6/2020 ליום נכון

ממחזורי נתח
 המסחר
 במניות
7.9%ובאג״ח
בת״א בבורסה

 ההשקעות בתי מביו והגדול המוביל הבורסה חבר •
בישראל

 ומוכרים שקונים פרסיים לקוחות 30,000 מעל •
מתקדמות מסחר במערכות ני״ע

 מהיר הצסרפות ותהליך דיגיסלי חשבון פתיחת •
ויעיל

 להעברת ומתקדמת ידידותית מסחר אפליקציית •
 על ומידע שוק במידע צפייה מסחר, הוראות
החשבון

30/6/2020 ליום נכו!

2019  2 רבעו!
2019

 1 רבעון
2020

 2 רבעון
2020

104 25 35 41 הכנסות
ש״ח במיליוני

35 8 8 17  מגזרי רווח
ש״ח במיליוני

דש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסיון



פנינסולה - בנקאי חוץ אשראי
 שיעור

 נקי רווח
מהכנסות

Ojדש מיסבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



פנינסולה - בנקאי חוץ אשראי

אגוד* בנח עול היהלומים תיח רכיעות

lira בעלת עסקההאשראי תיק 
 גבוה רתח פוסנציאל

הזדמנותי במחיר

 האשראי תיק הגדלתהעצמי בהק גידול
שו מיליוני במאות

 הרגולעור מצד הכרה
 ובאיבויות ביכולות

פנינסולה של

 אנאורגנית עסקה
!משמעותית ראשונה

 פנינסולה את מבדל
 האשראי וזבחת משאר

 לראש״ר. - בנקאיות החוץ
 מבבעת בנקאי ץ1ז1 אשראי חגות

הבנקאית המערכת עם עסקה

 נוסף סניף הקמת
 תשתית על לפנינסולה

 בנק של הבורסה סניף
איגוד

 בתחום ידע רכישת
 ענף של חדש פעילות

היהלומים

להתקיימותו באשר וודאות כל ואיו התקיים קרם הדוח פרסום למועד אשר אגוד לבנק מדרחי בנק ביו המיזוג להשלמת כפופה העסקה השלמת *

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



אלטרנטיביות השקטות

LIQUIDITY^
Employing Big Data, Machine Learning, Al, proprietary risk analysis, and
forecasting algorithms to deploy and manage real-time, hassle-free growth 
capital, at scale.

 טיר רציף לחיתום מתקדמת טכנולוגית מערכות שפיתחה Fintech-n בתחום טכנולוגיה חברת היא דש מיטב מבית קפיטל ליקווידיטי
 חדשני מימון מודל במסגרת והכל העסקית פעילותן אודות רבים מידעים של אמת בזמן ממוכן ניתוח על המתבססת טכנולוגיה, חברות

חברות. אותן של עתידיות הכנסות תזרימי רכישת של
דולר. מיליון 75כ- של בהיקף שפיתחה המודל על מבוססת השקעות, קרן מנהלת ליקווידיטי

 כשותף שתשמש משותפת חברה להקמת מיצובישי מקבוצת mufg Bank עם בעסקה ליקווידיטי התקשרה 2020 אוגוסט בתחילת
 ההשקעות קרן דולר. מיליון 80 של ראשוני סכום בקרן ישקיע mufg Bank בסינגפור. שתתאגד פרטית השקעות קרן של הכללי
 הטכנולוגית הפלטפורמה באמצעות עתידיות הכנסות תיקי רכישת על המבוסס ייחודי במודל אסיה באזור לחברות אשראי תעניק

ליקווידיטי. שפתחה

 רווח להניב ואף רב ערך להציף עשוי יתרחש, באם כזה, גיוס הון. גיוס סבב לביצוע מחו״ל משקיעים עם במגעים נמצאת ליקווידיטי
הסיבוב. במסגרת מניות למכור צפויה אינה דש מיטב בליקווידיטי. משליטה תרד דש ומיטב במידה ניכר חשבונאי

החברה הערכת על המבוסס עתיד מידע׳צו^פני הינו אקוויסי ביוס סיבוב ביצוע אודות החברה הערכת בדבר האמור המידע
כאמור. החברה הערכות על לרעה להשפיע עשויה בעולם ההון בשווקי הרעה להתממשותם. וודאות כל ואיו
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אלטרנטיביות השקטות

V7 !דש מיטב מבית פאגאיה קר
ייחודית טכנולוגיה באמצעות בארה״ב צרכני באשראי המתמחה קרן ©

דייגו
 לרכישת שעבודים מגובות הלוואות העמדת של בתחום המתמחה קרן

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

3 אמרלד
 דש: מיעב מבית לועוס של הליבה בתחומי מתמחה אשר השקעה מכשיר

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

רבתי דבליו באזור התמקדות תוך מרכזיים

Ojדש מיטבמשקיעים מצגת ן קדימה שמוביל ניסית



כספיים דוחות

2 רבעון



ש״ת| !במיליוני

ליום
31.12.2019

 ליום
30.6.2020

570 837 קצר לדמן והשקעות מזומנים

988 747 אחרים שועפים נכסים

1,558 1,584 שוטפים נכסים סה״כ

314 348 שוטפות שאינן השקעות

1,359 1,322 מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש

19 17 נדחים מיסים

3,250 3,271 נכסים סה״ב

האשראי חברות של ebitda בנטרול *

I ל- חוב יחס
*EBITDA

 נטו חוב
אשראי חברות בנטרול

ליום
31.12.2019

ליום
30.6.2020

667 457 ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי

48 53 בחסר ערך ניירות מכירת בגין התחייבויות

289 339 אחרים וזכאים ספקים

1,004 849 שוטפות התחייבויות סה״ב

12 7 בנקאיים מתאגידים הלוואות

897 921 חוב אגרות

332 327 אחרות שוטפות בלתי התחייבויות

859 886 עצמי הון

146 281 שליטה מקנות שאינן זכויות

3,250 3,271 התחייבויות סה״ב
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עו״ח| ובמיליוני והפסד רווח

2019  2 רבעון
2019

 1 רבעון
2020

 2 רבעון
2020

 1 חצית
2020

844 209 224 208 432 ואחרות עמלות ניהול, מדמי הכנסות

81 21 23 18 41 בנקאי חוץ אשראי בגין מימון הכנסות

925 230 247 226 473 הכנסות סה״כ

718 173 184 169 353
 חוץ אשראי בגין ומימון מכירה שיווק וכלליות, הנהלה הוצאות

בנקאי

207 57 63 57 120 תפעולי רווח

9 3 (Bl 7 HI השקעה למערות המוחזקים ערך מניירות )הפסדן רווח

|32| 1171 IM (8! |12) נעו מימון, הוצאות

(44J |10| |21) |9| |30| נעו אחרות, הוצאות

6 2 — 1 1
 השווי שיעת לפי המעופלות חברות ברווחי החברה חלק

המאזני

146 35 30 48 78 הכנסה על מיסים לפני רווח

50 12 17 18 35 הכנסה על מיסים

96 23 13 30 43 לתקופה דווח

78 19 9 27 36 המניות לבעלי מיוחס רווח
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בע״מ השקעות דש תיעב
משקיעים מצגת

2 רבעון

דש מיטב
קדימה שמוביל ניסיון




