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 0207באוגוסט  71

 הודעה למשקיעים

 

 :מקס סטוקשל נמשכת הצמיחה 

מיליון שקל; הרווח  002-כל %80-כבצמחו  0202השני של  וןבעברהכנסות ה
 יליון שקלמ 0022-לכ %28-בכעלה  המתואםהנקי 

 

ו שיקפשנכללו בתוצאות אשתקד, ומיגון מציוד ההכנסות ל ובניטר –נים האמורים הנתו

 נכללו אשתקדא בגין תגמול הוני של הוצאותפעמיות, ובניטרול  דח מוסדיות ותמכיר

 

 –מיליון שקל  235-לכ %23-בכהכנסות מקס סטוק צמחו  2020של ה ונהראש מחציתב

 ; במכירות חנויות זהות %20 -כ לייה של ם חדשים ועת לפתיחת סניפיהודו

 שקל וןמילי 2225-לכ %23-עלה בכ ציתבמחהמתואם  ח הנקיהרוו
 

 

 שנההסוף עד חנויות חדשות  2ובכוונתה לפתוח עוד  חנויות 50מפעילה כיום ת שהר
 

צמיחה עם  0202ראשונה של שנת ה יתכמים את המחצאנו מס"אורי מקס, מנכ"ל משותף במקס סטוק: 

נויות מחבמכירות  22% -כ ספרתי של -דו גידול, לצד פתיחת חנויות חדשות המהיר שלקצב המה כתוצא ,נסותבהכ

 םעאשתקד חנויות חלק מהסגירה זמנית של ד מוגן אשתקד, ציומכירת השפעות של הול גם בנטרוזאת  ,תזהו

מגוון המוצרים, חווית הקנייה, 2 ות'משומר חו'בצע מ בגין השנה החנויותמ חלק קורונה וסגירתה תפרצות נגיףה

 הקניות בסל מתמשך ולדיגציגים מ ונאם בעזרתהיסודות הם  – קטיבייםאטרהים ירמחהותי כויאהשירות ה

בימים 2 קטנות של הרשתות והלהגדובחנויות  23%-25% -כ בטווח של עלייה בכמתבטא  ,צע של לקוחותינומוהמ

 שנה לסוף דע חנויות חדשות 2 פתוחל צפוייםלות של הרשת ועיפהלת היקפי דגממשיכים לפעול להאלה, אנו 

 חנויות בכל שנה"2 2-5פתיחת לת העסקי יתכנותה ובכוונתנו להמשיך בבאה

 

המשך צמיחה בהכנסות ת על ו, המלמד0207ון השני של שנת על תוצאותיה הכספיות לרבע דיווחה מקס סטוקחברת 

ציוד סות מנהכל הורטזאת, בנ חים.על גידול ברווכן ו ת זהותנויומח תול במכירודחנויות חדשות וגיבגין פתיחת 

לות ן חד פעמי על הפעיפוהשפיעו באועם התפרצות הקורונה  ייםנוטחיים בופוגמוסדיים שנמכרו ללקוחות  מיגון

 אשתקד.בחציון המקביל 

 :(בנטרול פעילות ציוד המיגון)בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ו 0202תוצאות רבעון שני 

 

מיליון שקל ברבעון  712-כמיליון שקל, בהשוואה ל 002-לכ 02%-צמחו בכ 0207של שנת השני  ברבעוןההכנסות 

כך ומ ,חנויות זהותבמכירות מ 02%-של כ לגידו, מויות חדשותחנ מפתיחת הנובעת צמיחה -המקביל אשתקד

ות ראשון כל החנוי]זה היה בסגר ה בעקבות משבר הקורונה סגורותחנויות הרשת היו כל קד אשתל יבשברבעון המק

חלק בנטרול סגירת ו ,שתקדא הרונחנויות בגין משבר הקו תבנטרול סגירמחנויות זהות ההכנסות  .היו סגורות[

 .1%-צמחו בכ השנה ,ר חומותע שוממבצמחנויות הרשת ב
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 21-ה לכוואבהש ,סות(מההכנ 32.3%-)כ מיליון שקל 22-לכ 01%-עלה בכ 0207שנת י של ן השנברבעו ולמיווח הגהר

ל י הפעילות שיקפבה האמור מהגידולבעיקר וזאת ד, ברבעון המקביל אשתק מההכנסות( 32.2%-)כ מיליון שקל

 .החברה

 

 32.1-כואה לובהש, ההכנסות(מ 73.1%-)כ ן שקלומילי 32.0-הסתכם בכ 0207ברבעון השני של שנת  הרווח התפעולי

בעיקר מגידול  נבעה התפעולירווח ה בשיעור הירידהקד. אשתביל ברבעון המקות( נסמההכ 71.2%-)כליון שקל מי

 ,יותנמגידול בהוצאות בגין תשלום מבוסס מ, עו להבשלה מלאההגי שטרם חת סניפים חדשיםתיבגין פבהוצאות 

)פטור ו/או הנחה חד פעמיות לות הקהכירה החברה ב יל אשתקדבבעון המקברך שכוממעלייה בהוצאות מחשוב, 

"ת בעקבות ם לחלעובדי תבגין יציא תוהוצאבון קיטובר הקורונה( המדינה בעקבות מש בתשלומי ארנונה שהעניקה

-עלה בכברבעון  ,מייזרת לאשהינו תגמול חד פעמי ו בוסס מניותבנטרול תגמול מ ,הרווח התפעולי ונה.ורהקמשבר 

 .71.0%-כ מד עלושיעורו מההכנסות ע מיליון שקל 32.7-לכ 77%

 

לעומת הרווח הנקי  ,שקלמיליון  0022-ך של כלס 28%-צמח בכ 0202לשנת  השני ברבעוןואם קי המתח הנהרוו

, וזאת בעיקר הודות לגידול בפעילות השוטפת של בתקופה המקבילה אשתקד שקלמיליון  72.1-ל כהמתואם בסך ש

 החברה.

 

 השניון ברבעיות המנ ליבעל המיוחסנקי ברווח היציבות  עלמקס סטוק החד פעמיים, שמרה  הרכיביםלא ניטרול ל

 המקביל אשתקד.בעון רבמיליון שקל  71.3-לכ שוואהבה, מיליון שקל מיליון שקל 72.1-בכשהסתכם  0207 של שנת

 

ברבעון  ותשלום מבוסס מניות( IFRS16 קןלפני יישום ת, וציוד המיגוןטרול מכירות בנ)המתואמת   EBITDA-ה

 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 01.1-ה לכ, בהשוואקלמיליון ש 32.1-לכ 2.2%-בכ עלה 0207נת ני של שהש

 

 022-ון שקל לעומת כמילי 002-הסתכמו בכ 0207ון השני של שנת ברבע תההכנסו ,מיגוןציוד ה רול פעילותטללא נ

 11-ומת כל לעקון שמילי 22-כברווח הגולמי ל 77%-כל של גידווכן נרשמו  אשתקד,מיליון שקל ברבעון המקביל 

שקל בגין העלייה האמורה  מיליון 22-מיליון שקל לעומת כ 32-ווח התפעולי לכבר 01%-של כרידה י ,שקל מיליון

ון ן שקל ברבעמיליו 72.3-מיליון שקל לעומת כ 72.1-מניות הסתכם בכלבעלי הוהרווח הנקי , ולהתפע תוצאובה

 שתקד.המקביל א

 

 :(המיגוןת ציוד ל פעילובנטרוו)בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ) 2020תוצאות מחצית ראשונה של שנת 

 

מיליון שקל  322-מיליון שקל, בהשוואה לכ 212-לכ 31%-ו בכצמח 0207 תשנ של ונהשאבמחצית הרהכנסות ה

 ,חנויות זהותבמכירות מ 30%-כשל  גידולמ, סניפים חדשים לפתיחת מיוחסתה צמיחה - אשתקד ילההמקב תקופהב

ובתחילת הרבעון השני  7החל מסוף רבעון  הנשבר הקורוות מבעקב ותחנויות הרשת היו סגורכל קד שתאומכך ש

 בנטרול סגירתו שתקדא הורונשבר הקגין מב ותחנוי תריסג טרולנב ,נויות זהותמח ההכנסות .(0202 אפריל –מרץ )

 .73%-כשל  שיעור גבוהצמחו ב ,בחציון הנוכחי ר חומותע שוממבצב חנויותהחלק מ

 

 יון שקלמיל 731-ה לכ, בהשוואמיליון שקל 721-לכ 31%-עלה בכ 0207ת שנ של במחצית הראשונה הרווח הגולמי

  ה אשתקד.קבילה המתקופב

 



     

 "מבע רציבו אליאש  קשרי משקיעים ויחסי -נברגזאיי
 info@pr-ir.co.il דוא"ל  ,30-8307717ס , פק30-8307717טל , 50525רמת גן , 21בא הלל ח' א, ר4ששון חוגי, קומה  מגדל

ir.co.il-nfo@primail E, 2975388-3-7538828, Fax 972-3-, Tel 972, Israel52506n st. Ramat Ga a HilellAb 12 Bld, Sason Hogi 

 

 

 

מיליון שקל  11.2-בהשוואה לכ , מיליון שקל 21.3-כל 01%-עלה בכ 0207ת שנשל  הנושהראית חצבמהרווח התפעולי 

 . ה המקבילה אשתקדתקופבמההכנסות(  72.2%-)כ

 11-לכ 31%-ה בכעלת יחצבמ ,חד פעמי ולא תזרימישהינו תגמול  בוסס מניות, בנטרול תגמול מהרווח התפעולי 

 .72.0%-כל להושיעורו מההכנסות ע שקל מיליון

 

, לעומת הרווח הנקי קלמיליון ש 5222-לסך של כ 23%-עלה בכ 0202לשנת  בחציון הראשוןהרווח הנקי המתואם 

 . ופה המקבילה אשתקדבתק קלמיליון ש 32-תואם בסך של כהמ

 

 סיימהצאות בגין תגמול הוני, ווד המיגון וההציירות ם מכ, ובראשם האמוריםהחד פעמיי הרכיביםלא ניטרול ל

 -המיוחס לבעלי המניות לכי ח הנקוובר 00%-יחה של כמצעם  0207ונה של שנת מחצית הראשאת המקס סטוק 

  .בתקופה המקבילה אשתקד  מיליון שקל 32.2-כ, בהשוואה לליון שקלמי 31.3

 

עלה  0207של שנת  הראשונה במחצית ס מניות(שלום מבוסתו IFRS16 קןישום תי ניפל)אמת תוהמ  EBITDA-ה

 בתקופה המקבילה אשתקד.מיליון שקל  13.1-, בהשוואה לכמיליון שקל 13.0-לכ 32%-בכ

 

-לכ הבהכנסותי 7%-של כ קלה יהעלי 0207 שלהראשונה  חציתבמ רשמה החברה, גוןמיציוד ה טרול פעילותללא נ

מיליון  721-ברווח הגולמי לכ 03%-כגידול של , יל אשתקדהמקב הבתקופ קלשמיליון  210-מת כולעל קשמיליון  212

 31.3-כ של בסךיות לבעלי המנ ברווח הנקי 71%-כ ובשורה התחתונה עלייה של ,מיליון שקל 717-שקל לעומת כ

 .דתקאש הילהמקב תקופהל במיליון שק 30.1-כ ומתן שקל לעליומי

 

 

 עיקריים: םשיודג 2222252020-תוני מאזן ליום הנ

מיליון  12.1-בסך של כ רוטובי חוב פיננסמנגד, לחברה  מיליון שקל. 37.0-בסך של כ מזומנים יושוומזומנים לחברה 

 מיליון שקל. 03.1-כבסך של  , נטווב פיננסיחך, לחברה תאם לכל. בהקש

 

 12-של כ ידנד בסךביד וקתחלזאת לאחר , ומיליון שקל 710-כסתכם בברה השל הח תההון המיוחס לבעלי המניו

 .ני השנהשקל ששולם בחודש יו מיליון

 

דל של ניף נוסף בת"א במולה וסמת בעיר רבעלופתחה החברה חנות ב 0207במהלך המחצית הראשונה של שנת 

 .מונהדיו תראשון לציון, שדרו עריםב התעלובבדשות חחנויות  3עוד שנה ההחברה לפתוח עד סוף  . בכוונתזכיינות

 

, תבחנות גדולה של הרשצע של לקוח בסל הממו 72.1%-רשמה עלייה של כנ 0207של שנת ה הראשונ תיצמחהלך במה

 צע של לקוח בחנות קטנה של הרשתהממו בסל 71.2%-של כ מה עלייהוכן נרש ,שתקדלתקופה המקביל א שוואההב

 ה אשתקד.המקביל הלתקופ אה, בהשוו("02מקס ")

 

במסחר קמעונאי באמצעות  ועוסקת 0222שנת הוקמה ב ,ומןס ואבן נירי מקאו שלם , בניהולרשת מקס סטוק

ת למגוון רחב של מוצרים לבי" MAX 20"-ו "ונים בכיףכאן ק -MAX "שת חנויות דיסקאונט תחת השם הפעלת ר

בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד יפים סנ 10יום כ רקטיביים ובפריסה ארצית. הרשת מפעילהרים אטבמחי
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בורסה בת"א בחודש בבאמצעות זכיינים. החברה הונפקה  רות בנות והיתרות חבמצעאם בעלים ברובפהמו ,אילת

 ו"ר החברה מכהנת זהבית כהן.קיד יפבת. 0202ספטמבר 

 

 : אליאש יזנברגאי –נוספים  לפרטים

; 2322522-225מי ; יואב נעי5328888-250; יוסי פינק 552525-2500ש יאשי אל ;052085-2508אמיר אייזנברג 

 0883528-22 משרד:; 5303252-252 –נר לה צנעמ

 


