הנפקה ראשונה לציבור של מניות IPO
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הבהרה משפטית
▪

מצגת זו הוכנה על ידי  SpeedValueבע“מ (”החברה“) והיא מיועדת למשקיעים מוסדיים בלבד ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של
ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת כאמור לשם תמצית ונוחות בלבד .המידע שבמצגת (”המידע“) מוצג
למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ,המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת של המשקיע .האמור
במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות של החברה הינו תמציתי בלבד.

▪

על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה ,יש לעיין בתשקיף החברה ובדיווחים המיידיים
שתפרסם החברה ,ככל ותפרסם ,עד למועד ההנפקה .נושאים שונים המובאים במצגת זו ,הכוללים תחזיות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר
המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה ,לרבות בקשר עם תוכנית הצמיחה,
אסטרטגיות הרכישות והמיזוגים ועסקאות הרכישה שעל הפרק אשר הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומידע כאמור
מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה ,על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי החברה ועובדות ונתונים מאקרו
כלכליים שנאספו על ידי החברה ממקורות אחרים ,והכול כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו.

▪

התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מההתפתחויות
בסביבה הכלכלית והרגולטורית .תוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות
מהאמור לעיל .הערכות החברה באשר לתחזיות נעשו בתום לב ועל פי ניסיון העבר והידע המקצועי שצברה החברה.

▪

החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל יעד ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

▪

בכל סתירה בין האמור במצגת זו לבין תשקיף החברה יגבר האמור בתשקיף הסופי של החברה כפי שיפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות
ערך
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חזון החברה

בניית חברת  ITהממוקדת בתחומי
הטרנספורמציה הדיגיטלית והענן
תוך מינוף היכולות המקצועיות והניסיון
המוכח של הצוות המוביל
במטרה להיות ממובילות שוק שירותי הIT-
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 – SpeedValueכרטיס ביקור
הנהלה מנוסה
 SpeedValueהוקמה בשנת  2019ע"י
אייל זילברמן ,טלי שם טוב ובהמשך
הצטרף רונן שדה ממקימי חברת קווליטסט
שנמכרה בשנת  2019לפי שווי של כ420 -
מיליון $

אסטרטגיית M&A
לחברה אסטרטגיית מיזוגים ורכישות
של חברות בתחום בדגש על חברות
שלהנהלת  SpeedValueיכולת לסייע
בצמיחתן המואצת והצפת ערך
באמצעות הטמעת מערכות והתייעלות
תפעולית

רק דיגיטל
החברה מתמחה במתן פתרונות IT
בתחומי הדיגיטל והענן ,תוך התמקדות
בתחומים מובילים וחדשניים

לקוחות
לחברה מעל ל 100-לקוחות פעילים
מתחומי פעילות מגוונים לאורך השנים

חברות מוחזקות
מחזיקה ב 2-חברות איכותיות ובעלות
ניסיון רב בתחומי הפיתוח ,הענן והדיגיטל
( WellDoneו CodeValue -שנרכשו ב-
 2019ו)2020 -

צוות
כוח האדם של החברה מונה כ150-
מהנדסים וארכיטקטים אשר מעניקים את
שירותי החברה במודלי עבודה היברידיים
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יכולת מוכחת בהשבחת חברות
צוות בעל נסיון רב עם רקורד מוכח העובד יחד  17שנים

מפתחות להצלחה
צוות ניהולי חזק
אסטרטגיה נכונה והיכולת
ליישם אותה

להיות הכי טובים בעולם במה
שאנו עושים
להיות בתחום הנכון ובזמן הנכון
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מגמות בשוק הIT-
שוק שירותי טרנספורמציה דיגיטלית בארה"ב2016-2027 ,

(במיליארדי דולרים)

קצב גידול שנתי

CAGR: 22.5%
שוק הטרנספורמציה הדיגיטלית (אינטגרציה בין
מערכות ישנות וחדשות) צפוי לגדול בקצב של
 22.5%בשנה למעל טריליון דולר ב2027-

טרנספורמציה דיגיטלית אשר
משלבת מספר טכנולוגיות
מתקדמות :פיתוח בענן
( ,(Cloudמובייל ,אינטרנט של
הדברים ( )IoTועוד

האצת תהליכים
Time to market
מחודשים לימים!

המשכיות עסקית
והנגשת השירותים מכל
מקום ובכל זמן
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הצוות המוביל

איל זילברמן
Chairman

דני קינן
CTO Remote
Activity

ערן סטילר
CTO

טלי שם טוב
CEO

אלון פליס
Chief Architect

דני בק
CFO

חנן זכאי
Division
Manager

אורלי אהרון
Division
Manager

הנהלה בכירה :יוצאי חברת  ,QUALITESTנוסדה ב 1997-בישראל והפכה להיות חברת שירותי בדיקות התוכנה הגדולה בעולם .נמכרה ב 2019-לקרן ברידג'פוינט תמורת  420מ' דולר
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פעולות ומהלכים שבוצעו בשנת 2020
רכישת Welldone
חברת שירותי פיתוח דיגיטל עם מודל
עבודה מהבית (הרבה לפני הקורונה)...
רכישת CodeValue
חברת ותיקה לשירותי פיתוח ענן
ודיגיטציה מובילה בתחומה

אינטגרציה ומינוף
יכולת החברות

הקמת פעילות
ברומניה

חלוקה לחטיבות מאפשרת
גידול מהיר ()Scalability

פיילוט עם 2
פרויקטים בתהליך

שיפור מהותי בהכנסות
ובפרמטרים התפעוליים*
הכנסות

רווח תפעולי

77.3
10.6

73.5
מיקוד עסקי והתייעלות

•

חסכון בעלויות מטה (כ 3-מ'
ש"ח בשנה)

•

צמצום "זמן ספסל" ,סגירת
פעילויות לא רווחיות

הקמת מערך שיווק
ומכירות
2

חדירה ל 45 -לקוחות
חדשים

* הרווח התפעולי המתוקנן בשנת  - 2020הינו רווח תפעולי בנטרול הפחתת עודפי עלות ,תשלום מבוסס מניות ,הוצאות שכר מנכ"ל קודם שסיים העסקה והוצאות שכר לבעלי מניות קודמים בחברת קוד ווליו
בגין הסכמי העסקה זמניים (עד ספטמבר ( )2021לפרטים נוספים ראו דוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים פרופורמה ובדוח הדירקטוריון)
** הרווח התפעולי המתוקנן בשנת  - 2019הינו רווח תפעולי בנטרול הפחתת עודפי עלות (לפרטים נוספים ראו בדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים פרופורמה)

2019

2020
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פתרונות ה IT-שלנו

פתרונות מחשוב
ומעבר לענן

טרנספורמציה דיגיטלית
Digital
Transformation

ייעוץ ויישום גישות
לפיתוח מואץ
DevOps

אינטרנט של
הדברים
IoT

ארכיטקטורת
מערכות

שותפים של
מיקרוסופט AZURE
בתחום הענן

עיצוב חווית משתמש
UX
וממשק משתמש UI

מעבדות פיתוח
בהרצליה ויוקנעם
(מאובטח) ושירותים
מרחוק Remote
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פתרונות המשרתים מעל  100לקוחות לאורך השנים
הפתרונות שלנו משרתים מגוון צרכים עבור כלל המגזרים ,מסטארט
אפים ,ארגונים גדולים ,מוסדות ממשלתיים ,גופים בטחוניים ועוד
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השפעת הקורונה על שוק הIT -
▪

האצה של תהליכי המעבר לדיגיטל

▪

מעבר מואץ לעבודה בענן

▪

מעבר למודל עבודה היברידי – שדרוג
תשתיות ,רכישת ציוד קצה ,אבטחת מידע
ותהליכי עבודה

▪

האצת השקעה בפרוייקטי דיגיטל ומובייל
בפוקוס על תחומי הבריאות מסחר
אלקטרוני ושו"ב

▪

ביצוע התאמות לעידן הדיגיטלי בהיבטים
העסקיים ,הטכנולוגיים והתפעוליים
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תוכנית צמיחה

השלמת פתרונות רכישת חברות
 ITלעולם הדיגיטל והשבחתן
אבטחת מידע ,הדרכה,
אינטליגנציה מלאכותית,
ייעוץ ועוד

לצורך הרחבת פתרונות
החברה ,הגדלת בסיס
לקוחות ושיפור
הביצועים

אינטגרציה
ויצירת ערך

מינוף היכולות
והפתרונות תוך יצירת
ערך ללקוח

הקמה/רכישה של
חברות במזרח
אירופה
והקמת מרכז פיתוח
Off-shore

הרחבה

מערך השיווק
והמכירות

חדירה לשווקים
מפותחים בצפון
אמריקה ואירופה
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למה Speedvalue

שירות מנוהל

התמחות בדיגיטל

אנשי מקצוע
מהשורה הראשונה בעולם

מודלים היברידיים
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עסקאות רכישה על הפרק

חברת סייבר
עם הכנסות שנתיות
של

כ 8 -מיליון ש"ח

חברה הפועלת בתחומי
הדרכת דיגיטל ,חוויית משתמש ועוד
עם הכנסות שנתיות של

כ 35 -מיליון ש"ח
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נתונים כספיים פרופורמה 2019-2020
2020

2019

הכנסות

77.3

73.5

רווח גולמי

23.5

17.9

רווח תפעולי מתוקנן

*10.6

**2.0

 %רווח גולמי

30.5%

24.3%

 %רווח תפעולי מתוקנן

*13.7%

**2.7%

* הרווח התפעולי המתוקנן בשנת  - 2020הינו רווח תפעולי בנטרול הפחתת עודפי עלות ,תשלום מבוסס מניות ,הוצאות שכר מנכ"ל קודם שסיים העסקה והוצאות שכר לבעלי מניות קודמים בחברת קוד ווליו
בגין הסכמי העסקה זמניים (עד ספטמבר ( )2021לפרטים נוספים ראו דוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים פרופורמה ובדוח הדירקטוריון)
** הרווח התפעולי המתוקנן בשנת  - 2019הינו רווח תפעולי בנטרול הפחתת עודפי עלות (לפרטים נוספים ראו בדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים פרופורמה)
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סיכום

הנהלה חזקה בעלת
 Track recordמוכח

צוות מומחים
מהמובילים בשוק

התמקדות בתחומי הדיגיטל
והענן ,מהתחומים בעלי

המשך יישום
אסטרטגיית צמיחה
והשבחה

פוטנציאל הצמיחה הגדול
בעולם הIT -
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 בישראלIT- התפתחות שוק שירותי ה- 'נספח א
Value Added Services-מגמות בתחום ה

Cloud Services for Enterprises
(only)
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Web & Mobile Development + IoT Projects

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

* STKI 2020 – forecast version 2 (all amounts in millions of usd)

תודה רבה
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