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  בין כולל כאמור מידע ,1968-ח"תשכ בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע לכלול עשויה זו מצגת
  אחר מידע וכל סקירות ,גרפים איורים באמצעות המובא מידע לרבות הערכות ,תחזיות ,היתר

  אינה התממשותם אשר עתידיים עניינים או לאירועים המתייחסים ,החברה של ,דרך בכל המובא
  פני צופה מידע .מהמוצג מהותי באופן שונים להיות עשויים ואשר החברה בשליטת ואינה ודאית
  בין ,המצגת למועד נכון עדכניות והנחות הערכות על ומבוסס .מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד
 מטבען ודאיות בלתי שהן הרי ,סבירות שהנן סבורה שהחברה אף על אשר ,החברה הנהלת של ,היתר

 צופה המידע של התממשותו אי או התממשותו .בלבד סובייקטיביות הערכות על בחלקן ומתבססות
  מההתפתחויות וכן ,החברה פעילות את המאפיינים סיכון מגורמי ,היתר בין ,תושפע עתיד פני

 להעריכם ניתן לא ואשר ,החברה פעילות על המשפיעים חיצוניים ובגורמים הכלכלית בסביבה
  האופן מן שונה באופן המוצג מידע לכלול עשויה המצגת .החברה בשליטת מצויים אינם והם מראש

  או/ו באיפיון או/ו באופן נתונים במצגת להיכלל עשויים ,דהיינו ,כה עד לציבור החברה הציגה בו
  מכלול מציגה המצגת .בעבר החברה ובדיווחי בדוחותיה שהוצגו מאלו שונים בפילוח או/ו בעריכה

  באופן הוצגו שטרם או החברה בדיווחי נכללו וטרם במצגת הוצגו  אשר נתונים זה ובכלל) נתונים של
  .הצגתם למועד נכון החברה של הערכתה למיטב נכונים ושהינם האמורה במצגת המוצג

הבהרה  
משפטית

  קבוצת של ערך ניירות לרכישת או/ו להשקעה הצעה מהווה אינה המצגת
 הצעה" מהווה אינה ובפרט "(אירודרום" או "החברה)" מ"בע אירדרום

  מידע למסירת ורק אך נועדה והיאכלשהו מסוג "לציבור מכירה" או "לציבור
 ,החברה פעילות של ותמציתית נוחה הצגה לשם ,נערכה המצגת .למשקיעים

  מחליפה ואינה ופעילותה החברה אודות הנתונים מלוא את ממצה אינה והיא
 לקבל מנת על .לציבור החברה ותפרסם שפרסמה בדיווחים לעיין הצורך את

 מתמודדת עמם בפעילות הסיכונים ושל החברה פעילות של מלאה תמונה
  דוחותיה צורפו אליו החברה שפרסמה במתאר היתר בין לעיין יש החברה

  בדוחות ,"(המתאר)" 31.12.2018 -ו 30.09.2019 לימים החברה של הכספיים
  החברה שפרסמה המיידי בדיווח וכן ,30.06.2020 ליום החברה של הכספיים

  אינו זו במצגת הכלול המידע .הרכישה עסקאות אודות 03.01.2021 ביום
 לרבות החברה של הרלבנטיים בדיווחים לאמור כפוף בה האמור וכל שלם

  משום זו במצגת לראות ואין זו מצגת על להסתמך אין הואיל .במתאר ובייחוד
  .בה הכלול המידע לדיוק או לשלמות לא לרבות ,כלשהם התחייבות או מצג



חברה מובילה
פתרונות ואחזקה  , הדרכה, בתפעול

זאת  , של כלי טיס בלתי מאוישים
לצד שירותים מבצעיים וייחודיים

מיקוד בשוק  
הבטחוני

הבינלאומי ובישראל

ARDM.TA
 2020ציבורית החל מאפריל 

מור  , נמנים הראלמשקיעי החברה בין 
מיטב וקרן קוליברי, בית השקעות

ח  "מיליון ש 45 -בקופה מזומנים 

פעילות בישראל ובעשרות 
יעדים בעולם

320%
בהכנסות צמיחה

2018-2020בין השנים 

מוצלחים   פרויקטיםעשרות 
פעילות שוטפת  זאת לצד , שהושלמו

עבור יצרניות וארגוניםוענפה 

כרטיס ביקור | אירודרוםקבוצת 



מנועי הצמיחה של קבוצת אירודרום

שיתופי פעולה 
אסטרטגיים

נורמליזציה עם העולם הערבי  
(אזרחי ובטחוני)

שיווק וכניסה לפעילות 
חדשים לקוחות עם 

האזרחיהשוק 

העמקת והעצמת הקשר העסקי  
עם לקוחות החברה הקיימים

רכישות ומיזוגים
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סיום הקמת מרכז 
 וטכנולוגיסטיאינטגרטיבי 

2021במרץ  מים"לכטב



רקע לעסקאות הרכישה שביצעה אירודרום
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הון  ( 100%)הסכם לרכישת מלוא 
סי  . י'ג. המניות של חברת אס

מ"בעהעברת ידע 

התקשרה אירודרום במקביל  2020בדצמבר  31ביום 
:כדלקמן, במספר עסקאות רכישה מהותיות

מתמחה בפתרונות שימור  החברה
,  כתיבה ותמיכה טכנית -והעברת ידע 

למידה דיגיטאלית ופיתוח  , הדרכה 
( VR  /AR)אמצעי מציאות מועשרת 

010203

הסכם לרכישת פעילותה הביטחונית  
מ  "או מערכות בע. פי. של חברת אן

"(NPO)"

חברה מובילה שפיתחה תוכנה 
 Next"בשם מתקדמת וייחודית 

Plus" ,  הפועלת בתחום ניהול ושיפור
בייצור ואחזקה של מערכות  , ביצועים

בין היתר כלי טיס בלתי , צבאיות
מאוישים ומערכותיהם

51%הסכם אופציה לרכישת 
NPOשל מהון המניות  
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הסכם לרכישת
SGCממניות  100% 



SGCתמצית פעילות 
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SGC טכניים ושירותים תמיכה ,הדרכה ,הנדסיים שירותים ,ידע בהעברת עוסקת 
 (AR) רבודה מציאות בטכנולוגיות שימוש ידי על מועשרת מציאות אמצעי ופיתוח

הביטחוני בתחום התמחות עם (VR) מדומה ומציאות

: תחומים עיקריים 5הפרוסים על פתרונות  30מעל קיימים  SGCבסל הפתרונות של 
 רבודה/ הדרכה באמצעות מציאות מועשרת
כתיבה טכנית
תמיכה בהנדסה
הדרכה ותמיכה טכנית
למידה דיגיטלית

, אירונאוטיקס, אלביט: בתחום הביטחוני SGCבין הלקוחות הקיימים של 
ועוד ראדא, א"תע, אלישרא

גם בשוק האזרחי  SGCבמקביל לפעילותה בשוק הביטחוני פועלת 

i



SGCחמישה תחומי פעילות עיקריים של 

מציאות מועשרת
(AR  /VR )

למידה דיגיטלית

תמיכה בהנדסה כתיבה טכנית

הדרכה ותמיכה 
טכנית

למעלה
פתרונות 30-מ

שונים המותאמים  
לצרכי הלקוחות
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SGCהניסיון של 

מאות פרויקטים
בהיקפים שונים

שהסתיימו בהצלחה

ביצוע פעילויות
מסביב   בעשרות יעדים

בשש יבשותלעולם 

במגזרים מאות לקוחות 
הביטחוני והאזרחי
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אשר משתלבים עם אירודרום SGCשל הערכים  

הובלה בחדשנות שקיפותחתירה למצוינות לקיחת  אתגרים
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)*( SGCנתונים כספיים עיקריים של 

 Israeli)ערוכים לפי כללים חשבונאים מקובלים  SGCעל בסיס דוחות כספיים מבוקרים של )*( 
GAAP.)

שאינם על בסיס דוחות כספיים ואינם   2020בנובמבר  30ליום   SGC -נתונים שהתקבלו מ)**( 
.SGCליתרות לקוחות שטרם נרשמו במאזני   SGCמבוקרים או סקורים בתוספת הערכה של 

.בניכוי הוצאות שכר של המוכרים שלא יימשכו לאחר השלמת העסקה ובניכוי פחת)***( 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 )**(

ח"שאלפי 

9,6839,5015,826הכנסות

1,010610292רווח תפעולי

2,0691,6091,067)***(רווח תפעולי מתואם 

21.4%16.9%18.3%שיעור רווח תפעולי מתואם

(Israeli GAAP)ערוכים לפי כללים חשבונאים מקובלים  SGCעל בסיס דוחות כספיים מבוקרים של (*)
SGCליתרות לקוחות שטרם נרשמו במאזני   SGCשאינם על בסיס דוחות כספיים ואינם מבוקרים או סקורים בתוספת הערכה של  2020בנובמבר   30ליום SGC-נתונים שהתקבלו מ(**)

בניכוי הוצאות שכר של המוכרים שלא יימשכו לאחר השלמת העסקה ובניכוי פחת(***)
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ומימון העסקה SGCעיקרי הסכם 
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בתמורה    SGCמניות( 100%)את מלוא  SGCאירודרום רוכשת מבעלי מניות 
מיליון מניות אירודרום 1.2 -והקצאת כח "שמיליון  10לסך של 

אשר צפויה בזמן הקרוב, אירודרום נערכת להשלמת העסקה

ממקורותיה  העסקה תמומן 
אירודרוםשל  העצמיים

שבקופת המזומנים שלה  

ח  "מיליון ש 45
(ללא התחייבויות מהותיות כלשהן)

 

100%
ח"מיליון ש 10מניות

מימון העסקה נקבעו יעדים 
(יעדי הכנסות ויעדים איכותיים)

עמידה בהם תזכה את בעלי 
בתמורה עתידית   SGCמניות 

נוספת של

ח"שמיליון  10עד  
חלקה במזומן וחלקה במניות   

"(התמורה המותנית)"



שנקבעו לתמורה המותנית SGCיעדי ההכנסות של 
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:  המותניתלתמורה יעדי ההכנסות של                        

202114 
₪מיליון 

-גידול של כ

 45%+  

202216 
₪מיליון 

-גידול של כ

 65%+  

2020ביחס לשנת 

2020לשנת ביחס 



הסכם לרכישת הפעילות הביטחונית  
NPO ("Next Plus")הגלובלית של 



NPOתמצית פעילות 
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NPO  2019הוקמה במאי  
תוכנה /ופיתחה מערכת

מתקדמת וייחודית בשם 
"Next Plus "  אשר מלוא

קנייניות  )הזכויות בה 
הינן בבעלות  ( ואחרות

NPOמלאה של 
 

"Next Plus"ואחזקה בייצור ביצועים שיפור בתחום וייחודית מתקדמת תוכנה/מערכת הינה 
ומערכותיהם מאוישים בלתי טיס כלי של היתר ובין ,מורכבות ואזרחיות צבאיות מערכות של

i

הסקטור האזרחילקוחות מוביליםשירות גלובלי"Next Plus"מי היא 

NPO  מעניקה ללקוחותיה ,
רישיונות , בארץ ובעולם

לרבות , שימוש בתוכנה
תחזוקה , שירותי תמיכה

SaaSוהטמעה וזאת במודל 
 Recurringהכנסות במודל)

Revenues)

יש    NPOבין לקוחותיה של
,  לקוחות מובילים בתחומם

יצרניות ביטחוניות  לרבות 
, ל"בארץ ובחו, וצבאות שונים

וכן לקוחות בשוק האזרחי

פעילות " Next Plus" -ל
משמעותית גם בתחום 

האזרחי ההולכת וצוברת  
תאוצה

בהסכמי הפצה התקשרה היתר בין  
נרל מהנדסים  'בתחום האזרחי עם ג

המשווקת פתרונות , מקבוצת רפק
אוטומציה ותוכנה



NPOעיקרי הסכם 
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,  את פעילותה הביטחונית הגלובלית NPO -אירודרום רוכשת מ
ובכלל זה את כלל ההתקשרויות עם לקוחות , קיימת ועתידית

ל"הפועלים בשוק הביטחוני בישראל ובחו

אירודרום קיבלה זכות  
בלעדית לשיווק והפצה של  

בישראל  " Next Plus"מערכת
ל ללקוחות בתחום  "ובחו

הן ביחס לניהול  , הביטחוני
והן ביחס לניהול   הייצור

של הלקוחות התחזוקה

נקבע מנגנון חלוקה  
-בהכנסות בין אירודרום ל

NPO    בגין מכירת רישיונות
,  ללקוחות השוק הביטחוני
תוך הפרדה בין לקוחות  
קיימים ללקוחות חדשים

הוסדר שיתוף פעולה בין  
NPO ו- SGC ,  הן בשוק

, הביטחוני והן בשוק האזרחי
היות ופעילויותיהן  

סינרגטיות אחת לשנייה  
ועל מנת להשיא ערך לשתי 

החברות

שיתופי פעולהמנגנון חלוקה בהכנסותבלעדית לשיווק והפצה  



Next Plus""מה זה 

תוכנה מתקדמת וייחודית לתמיכה בביצועי עובדים מבוססת טכנולוגיות /מערכת
Paperless ו- No-Code

i

בכל תהליכי   תמיכה
הייצור והתחזוקה

-מכל פלטפורמה  נגישות
טלפון ומשקפי  , טאבלט, מחשב 

AR (מציאות רבודה)

משפרת ביצועים  
בייצור ואחזקה של מערכות  

בין  , צבאיות ואזרחיות מורכבות
היתר של כלי טיס בלתי מאוישים  

ומערכותיהם
17



Next""האתגרים של לקוחות  Plus להם מספקת המערכת מענה

אפים-סט
וזמני השבתה ארוכים

אמת  -צורך במידע זמן
בתהליכי הייצור והתחזוקה

טעויות אנוש
ואתגרי איכות

אתגרי פריון נמוך
של מכונות ועובדים

תחלופת כוח אדם
גבוהה

ריבוי מערכות מידע
וכלים
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Next Plus""תמצית פעילות 
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תמיכה בביצוע

איסוף
מידע

תובנות ברות
ביצוע

שיפור
תהליכים

רצפת ייצור

הנדסה והנהלה

Next Plus""תהליכים 
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הביצוע בזמן נתונים ואיסוף עשירה במדיה דיגיטליות הוראות הצגת
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ללא צורך בתוכניתן -ב הנתונים בקליק "חות וקבלת תובנות ע"יצירת דו
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בשניות לשטח מחדש והפצתו המבצעי או הטכני התהליך שיפור
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Next Plus""משתמשי מערכת 
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הנדסה' מח
מחלקת איכות

טכנאי שטח  
ורצפת ייצור

עובדי פס  
ייצור והרכבה

תחזוקה בשטחביצוע פקודות עבודה
או ברצפת היצור

ביצוע בקרת איכות תוך  
וקבלת  תהליך כדי 

תובנות בדרג מנהל

הסבה, יצירה
ותחזוקת תכנים 

כל דרגי הניהול

BI (בינה עסקית )
ותובנות ברות ביצוע



ללקוחותיה Next Plus""היתרונות של מערכת 

צמצום זמני
אפ ותקלות-סט

חיסכון בעלויות
תפעול והכשרה

שימור ידע ארגוני

ניטור תהליכים
בזמן אמת

שיפור איכות התוצרת 
ועמידה בתקנים

עליית מערכת
לאוויר בזמן שיא
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  Next Plus""מידע נוסף בקשר למערכת 

3.3  
₪מיליון 

(בלבד)לשוק הביטחוני 

SaaSמכירות במודל 
(Recurring Revenues)

בשוק 
 אלפיהבטחוני

משתמשים
בשוק 

האזרחי
 אלפי

משתמשים

של   NPOמכירות 
"Next Plus"רישיונות 
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הסכם אופציה 
NPOממניות  51%לרכישת 



NPOממניות  51%עיקרי הסכם האופציה לרכישת 

החודשים הראשונים של   18 -ב
לפיו    NPOתקופת האופציה שווי

תחושב תמורת המימוש יהיה 
ח"מיליון ש 35

ח"מיליון ש 1.5בניכוי  
(  חלק מתמורת האופציה) 

תקופת המימוש הראשונה 01

בתקופה שתחילתה תום תקופת 
  12המימוש הראשונה וסיומה 

   NPOשווי, חודשים לאחר מכן
לעניין מימוש האופציה יהיה  

ח"מיליון ש 60
ח  "מיליון ש 3בניכוי  

(חלק מתמורת האופציה)

תקופת המימוש השנייה
בתקופה שתחילתה תום תקופת 

המימוש השנייה וסיומה בתום  
   NPOשווי, תקופת האופציה

לעניין מימוש האופציה יהיה
ח"מיליון ש 110 

ח  "מיליון ש 5בניכוי  
(מלוא תמורת האופציה)

תקופת המימוש השלישית

: באופן הבאמימוש האופציה יעשה 

51% 
 5מניות

₪מיליון 
שנים 3.5תקופת האופציה 

28



הסינרגיה לקבוצת אירודרום



סינרגיה בין החברות

,שוק שבו פתיחת ערוץ מול לקוח חדש לוקחת זמן רב, פועלים בשוק הביטחוני SGCעיקר לקוחות 
אירודרוםשאינם לקוחות קיימים של  SGCוהרכישה תספק לאירודרום גישה קלה ונוחה יותר ללקוחות 

יותרקצרים הרכש ומחזורי , חדשים וקיימים, קלים יותר לסגירה מול לקוחות SGCשירותי 

ועוד ראדא, א"תע, אלישרא, אירונאוטיקס, אלביט: תעשיות מובילות SGCבין הלקוחות הקיימים של 

ביטחוניתבתעשייה שרשת האספקה 

הדרכה ותמיכה 
טכנית בלקוח

ניסויים  
ובדיקות

כתיבה טכניתהנדסה
והעברת ידע

הרכבות רכש

2020אירודרום 

אירודרום  
2021
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הסינרגיה של הרכישות עבור אירודרום
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הרכישות הן חלק מאסטרטגיית הצמיחה  
של אירודרום לרכישת חברות ופעילויות  

לפעילותה  סינרגיה גבוהה בעלות 
ופוטנציאל להרחבת היקף הלקוחות  

והפעילות של אירודרום

משמעותי לגידול להביא הרכישות צפויות 
של אירודרום כבר  בהכנסות וברווח 

(ויותר)אף לכדי הכפלתם , 2021בשנת 

את פעילות  יעמיקו וירחיבו הרכישות 
התמיכה הטכנית  , האחזקה, ההדרכה

והאינטגרציה באמצעותה מספקת  
,  אירודרום ללקוחותיה שירותים ופתרונות

טכנולוגים ואחרים

הרכישות יסיעו בייעול מערך השירות  
מול  וירחיבו את פעילות אירודרום 

חלקם גם לקוחות)לקוחותיה הקיימים 
בהתקשרות עם  ויסייעו   NPO)-ו SGCשל 

לקוחות חדשים בארץ ובעולם

להרחיב את הרכישות יאפשרו לאירודרום 
עניין  כאשר , האזרחיפעילותה גם בתחום 

של אירודרוםזה הינו חלק ממנועי הצמיחה 

, יעילות והתייעלות תפעולית וניהולית
ערךלצימצום עלויות והשאת 

בתחומי  שירותים ופתרונות נוספים 
ללקוחות  התמיכה והתוכנה , ההדרכה
וחדשיםקיימים 

מוצר טכנולוגי  –לראשונה באירודרום 
(IP ) חזוקהלשיפור תהליכי ייצור וניהול

,הקיים הינו איכותיההון אנושי 
והוא יישאר ויישמר, ומוערךמנוסה 



www.aerodrome-ops.com 
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