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ABOVE THE REST

הבהרה משפטית

המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של קבוצת אירודרום בע"מ )"החברה" או "אירודרום"(
ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו והיא נועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים.
המצגת נערכה ,לשם הצגה נוחה ותמציתית של פעילות החברה ,והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה
ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור .על מנת לקבל תמונה מלאה של
פעילות החברה ושל הסיכונים בפעילות עמם מתמודדת החברה יש לעיין בין היתר בדוח התקופתי שפרסמה החברה ביום
 14.03.2021אליו צורפו דוחותיה הכספיים של החברה ליום  31.12.2020וכן בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום
 11.07.2021אודות עסקת הרכישה .המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים הרלבנטיים
של החברה לרבות ובייחוד במתאר .הואיל אין להסתמך על מצגת זו ואין לראות במצגת זו משום מצג או התחייבות
כלשהם ,לרבות לא לשלמות או לדיוק המידע הכלול בה.
מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק תשכ"ח ,1968-מידע כאמור כולל בין היתר ,תחזיות ,הערכות לרבות מידע המובא באמצעות איורים גרפים ,סקירות וכל מידע אחר המובא
בכל דרך ,של החברה ,המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה ואשר עשויים להיות שונים באופן מהותי מהמוצג .מידע צופה פני עתיד אינו מהווה
עובדה מוכחת .ומבוסס על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת ,בין היתר ,של הנהלת החברה ,אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות ,הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על
הערכות סובייקטיביות בלבד .התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים
חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ,ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה .המצגת עשויה לכלול מידע המוצג באופן שונה מן האופן בו הציגה החברה לציבור עד כה,
דהיינו ,עשויים להיכלל במצגת נתונים באופן ו/או באיפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מאלו שהוצגו בדוחותיה ובדיווחי החברה בעבר .המצגת מציגה מכלול של נתונים )ובכלל זה נתונים אשר הוצגו
במצגת וטרם נכללו בדיווחי החברה או שטרם הוצגו באופן המוצג במצגת האמורה ושהינם נכונים למיטב הערכתה של החברה נכון למועד הצגתם.
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סקירת שוק קצרה – תחום אזרחי
מנועי צמיחה בולטים בשוק

התקדמות
טכנולוגית בבינה
מלאכותית

חקיקה ורגולציה
המקדמות הטמעה של
שימוש אזרחי
בכטב"מים

ביקוש הולך וגובר
לשרותי רחפים
בסגמנטים
אזרחיים שונים

הטמעה של
יישומים מבוססי
כטב"מ בורטיקלים
השונים

מגמות שוק

28.0%
קצב הצמיחה של התחום
האזרחי בישראל ובעולם הולך
וגדל באופן אקספוננציאלי
וכבר כיום חוצה את רף ה 14
מיליארד דולר לשנה

התחום האזרחי צפוי להציג
גידול משמעותי בשנים
הבאות

FAA
צפון אמריקה צפויה להאיץ את
הצמיחה בתחום האזרחי
בשנים הקרובות

רגולציות אמריקאיות חדשות
מאומצות גלובלית ומרחיבות
את האפשרות להפעיל רחפנים
בתשתיות אזרחיות
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קבוצת אירודרום הצומחת | כרטיס ביקור

החברה עוסקת בייעוץ ופיתוח של
מערכי תמיכה להעתקה ,העברה
וניהול ידע ויצירת פלטפורמות
לתמיכה בביצוע בתחומי הייצור,
הרכבה ,אינטגרציה ,הכשרה,
תפעול והאחזקה עבור מערכות
בעולם הביטחוני והאזרחי

החברה עוסקת בפיתוח ,הפצה
והטמעה של מערכת לניהול
ייצור ,הרכבה ,אינטגרציה,
הכשרה ,תפעול ואחזקה של
מערכות מאוישות ובלתי
מאוישות בעולם הביטחוני
והאזרחי

החברה עוסקת בהכשרה ,תפעול
ואחזקה של מערכות כלי טיס
בלתי מאוישות בשוק הביטחוני
והאזרחי ומספקת פתרונות
טכנולוגיים ייחודיים מבוססי
כטב"מ

החברה עוסקת המתן שירותי
איסוף מידע באמצעות כטב"מים
בשוק האזרחי וכן עיבוד המידע
וניתוחו באמצעות יישומי בינה
מלאכותית
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היישומים האזרחיים בהם מתמקדת החברה
איסוף מידע באמצעות רחפן

עיבוד תוצרים בענן
ניתוח נתונים באמצעות טכנולוגיות
מידע ושימוש בבינה מלאכותית

הפקת תובנות ליישום ניהולי ותפעולי
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יישומים אזרחיים  -נכסים קריטיים

עד

20

%

קווי כוח

מתקני תקשורת

ניהול ובקרה מבוססי ענן של קווי מתח

ניהול ובקרה מבוססי ענן של מתקני תקשורת

חסכון
בעלויות

עד %

280

חסכון
בזמן

בקרה תעשייתית בטוחה ומהירה יותר
איתור תקלות באמצעות מצלמות טרמיות ומצלמות מולטיספקטראליות
איתור שחיקות ,סדקים ובלאי באמצעות צילום אווירי
ניתוח מקיף של מגדל השידור
שיפור הנגישות – הגעה למתקנים עם קשיי נגישות וגובה רב

עד %

15

חסכון
בעלויות

עד

350

%

האצה
בתהליכי עבודה

איסוף מידע משלב הייצור ,דרך השידור ועד שלב ההפצה
בקרת תחזוקה – מבוססת מידע ויזואלי ותרמי
בקרה מבוססת  LiDARלניהול שטחי צמחיה
שרותי כטב"מ מקיפים – מבוססי טכנולוגית  IoTועיבוד באמצעות
בינה מלאכותית

8

יישומים אזרחיים – נכסים קריטיים
מתקן תקשורת  -דו"ח בקרה )להמחשה(

מתקן תקשורת

דו”ח ותוצרים
צילום ומיפוי אווירי התוצרים מעובדים
נשלחים למקבלי החלטות
בענן
איתור תקלה – כבל קרוע
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יישומים אזרחיים  -אנרגיה ואנרגיה מתחדשת
אנרגיה

20

עד %

שיפור
בזמינות
ומהימנות

עד %

ניהול ובקרה מבוססי ענן של תשתיות אנרגיה
תחזוקה אווירית לתשתיות הנדסה ואנרגיה

22

חסכון
בציוד
עבודה

בקרת תחזוקה – מבוססת מידע ויזואלי ותרמי
איתור נזילות ובדיקות אולטרסוניות
תוכנות ניהול תחזוקה המאפשרת עיבוד כלל המידע הנאסף

בקרת קורוזיה
ניהול אתר חכם
נגישות לכל אתר ובכל תנאי
איתור פגמים נסתרים באמצעות מצלמות תרמיות וחיישנים מיוחדים
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יישומים אזרחיים  -אנרגיה ואנרגיה מתחדשת

25

עד %

טורבינות רוח

תשתית סולארית

בקרת איכות בטורבינות רוח בסביבה ימית או קרקעית

ניהול ובקרה מבוססי ענן של לוחות סולאריים

חסכון
תפעולי

עד %

35

צמצום ב-
זמן סימון וסיווג תקלות

בקרה מבנית של (wind turbine generator ) WTG
בקרת תקלות באמצעות AI
ניתוח פרספקטיבה

עד

%

80

מהיר יותר
מהשיטות הקיימות

עד אלפי שקלים
חסכון ל) MWמגה-וואט(

כיסוי שטח נרחב בגיחת כטב"מ אחת
בקרה ומעקב אחר המודול )(module
בקרה תרמית
ניתוח הצללה
11

יישומים אזרחיים  -בניה ותשתיות
כבישים ,גשרים ופסי רכבת

75

עד %

אתרי בנייה
ותשתית

חסכון
בעלויות

צילום ומיפוי אווירי

פלטפורמות מבוססות  AIהמאפשרות זיהוי תקלות כגון
סדקים ,שחיקה וכו'

 – 3Dמודלים
מתקדמים בתלת מימד

התוצרים מעובדים
באפליקציה

דו”ח ותוצרים נשלחים
למקבלי החלטות

בקרה ויזואלית ומבנית של תשתיות קריטיות
פלטפורמת בקרה ומעקב
סימון וסיווג פגמים ותקלות בעבודות התחזוקה
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תמצית פעילות FlyTech
חברה מובילה בתחום ההדרכה ושירותי ההטסה – מתמחה ביישומים לשוק האזרחי והתעשייה
פתרונות
מיפוי ומדידה
לשטחים נרחבים

מיפוי ומדידה באמצעות כלים
אוויריים ייחודיים וטכנולוגיות
עיבוד מתקדמות  -החל
משלב ההטסה עד קבלת
תוצרים מוגמרים

צילום אווירי לבנייה ונדל"ן
תיעוד פרויקט ,פיקוח ובקרה

צילום אווירי לתשתיות
הנדסיות ניהול פרויקטים
מורכבים מהאוויר

תיעוד פרויקטים  ,תכנון בניה
תשתיות הנדסיות של אנטנות
עתידי ופרקטי באמצעות כטב"מ ,ותקשורת ,חברות חשמל ,ולוחות
מעקב אחר פרויקטים ואחר נהלי בקרה – הכטמ"ב מצלם ,ומעביר
עבודה ובקרה על איכות בניה,
מידע ויזואלי ותרמוגרפי לצורך
תכנון ובניית מודל
הפעלה תיקון ובקרת נזקים

משלוחים אוויריים

אקדמיה אווירית

הובלת רגולציה ואב טיפוס
פעיל ,אספקת פתרונות
טכנולוגיים לשינוע מטענים
באמצעות כטב"מ

הפעלת אקדמיה לצורך קבלת
רישיון מטיס רחפן מסחרי מרשות
התעופה ,תוך שימוש במחולל
בחינה אפליקטיבי ייחודי
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תמצית פעילות FlyTech
חברה מובילה בתחום ההדרכה ושירותי ההטסה – מתמחה ביישומים לשוק האזרחי והתעשייה
מבין הלקוחות
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תמצית פעילות FlyTech
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לחברה התקשרויות
ארוכות טווח עם
גופים אזרחיים
וממשלתיים

גידול שנתי
)(CAGR
של  124%ב 3שנים
האחרונות
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4
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 40לקוחות פעילים
אזרחיים ,ממשלתיים
ותאגידיים – לקוחות
ופרויקטים בולטים
בעולם האזרחי
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קבוצת אירודרום – מנועי צמיחה כתוצאה מהרכישה
עסקה ראשונה במסגרתה נרכשת חברת הפעלה ) ,(Operatorוכן עסקה ראשונה במסגרתה נרכשת חברה עם פעילות עיקרית בתחום האזרחי

הקבוצה מתכוונת לרכז את
פעילותה האזרחית תחת
החברה הנרכשת

הזרוע האזרחית תפותח
באמצעות השקעות ופיתוח
עסקי ,ותצמח לכדי
החטיבה האזרחית של
הקבוצה

הרכישה מהווה מימוש
אסטרטגיית החברה
בכניסתה לשוק האזרחי
בישראל ובעולם

הרכישה תרחיב את מנעד
השירותים והפתרונות של
קבוצת אירודרום בעולם
ההדרכה ,התפעול ומתן
שירותי מידע אווירי

הרכישה תסייע
לחברה ללמוד ולפתח
כלים מתאימים לשוק
האזרחי
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עיקרי העסקה
100%
מניות

 11.7מיליון ₪

אירודרום רוכשת מבעלי מניות  FlyTechאת מלוא ) (100%מניות  FlyTechבתמורה
לסך של  4.3מיליון ש"ח והקצאת כ –  2.5מיליון מניות אירודרום
אירודרום נערכת להשלמת העסקה ,אשר צפויה בזמן הקרוב
אופן מימון עסקת הרכישה
מימון העסקה יעשה ממקורותיה העצמיים של החברה

*שוויין נכון למועד זה של המניות שיוקצו למוכרים הינו כ 7.7 -מיליון ש"ח ,והן מהוות נכון למועד זה כ 3.2% -מהונה המונפק והנפרע של החברה )כ 2.7% -בדילול מלא(
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נתונים כספיים עיקריים של )*( FlyTech
באלפי ש"ח
 %שינוי מתקופה מקבילה

(***) 1-6.2021

1-6.2020

 %שינוי מתקופה מקבילה

(**) 31.12.2020

(**) 31.12.2019

הכנסות

105%

1,540

752

65%

2,063

1,252

רווח תפעולי
)מתואם(*

138%

597

שיעור רווח תפעולי
מותאם

16%

39%

סך נכסים לתום
תקופה

167%

1,653

סך התחייבויות
לתום תקופה

135%

986

251

130%

33%

40%

620

179%

419

112%

938
45%
1,254
972

408
33%
450
459

)*( בניכוי הוצאות שכר של חלק מהמוכרים שלא יימשכו לאחר השלמת העסקה בסך של כ 200 -אלפי ש"ח ,ובניכוי הוצאות פחת בסך של כ 75 -אלפי ש"ח .יובהר ,כי הוצאות שכר של מנכ"ל החברה הנרכשת ,שהינו אחד המוכרים ,אשר צפוי להמשיך
בתפקידו ,לא נוטרלו מתחשיב זה
)**( על בסיס דוחות כספיים מבוקרים של החברה הנרכשת הערוכים לפי כללים חשבונאים מקובלים )(Israeli GAAP
)***( נתונים שהתקבלו מהחברה הנרכשת ליום  30ביוני  2021שאינם על בסיס דוחות כספיים ואינם מבוקרים או סקורים
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www.aerodrome-ops.com

