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מידע צופה פני העתיד

2

בדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהזומצגת.החברהאודותכלליתכמצגת"(תדיראן"או/ו"הקבוצה"או/ו"החברה":להלן)מ"בעהולדינגסתדיראןחברתידיעלהוכנהזומצגת
האמורביןסתירהוקיימתככל.החברהשלערךבניירותהשקעהבדברהחלטהקבלתבטרם,2018לשנתהחברהשלהתקופתיהדוח,היתרביןזהובכלל,בבורסהלציבורהחברהשפרסמהפורמאליים

.האמוריםבדיווחיםהאמוריגבר,דיןפי-עלהנדרשיםהחברהשלבדיווחיההאמורוביןזובמצגת
מכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינוובפרט)החברהשלערךניירותלרכישתאו/ולהשקעההצעהמהווהאינווכןהשקעהלכדאיותבאשרדעתחוות,המלצה,ייעוץמהווהאינובמצגתהנכללהמידע
.משקיעכלשלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיוייעוץעצמאיתבדיקהבמקוםבאואינווכן(שהואסוגמכל"לציבור

לזהותניתן,מסוימיםבמקרים.עתידייםוענייניםלאירועיםבנוגעאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותלרבות,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעלכלולעשויהזומצגת
.דומיםוביטוייםומונחים"צופה","מתכנן","יכול","ממשיך","מתכוון","מצפה","מעריך","עשוי","מאמין","סבור","צפוי":כגוןבמונחיםהשימושבאמצעותעתידפניצופהמידע

פניצופההמידע.מטבעןודאיותבלתישהןהרי,סבירותשהנןסבורהשהחברהאףעלאשר,המצגתלמועדנכוןהחברההנהלתשלסובייקטיביותהערכותעלמבוססזובמצגתהעתידפניצופההמידע
עשוי,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמיאילוהתממשותוכןשלהםשילובאו,מהםאחדכלאשר,החברהבשליטתמצוייםשאינםגורמיםזהובכלל,ודאותובחוסרבסיכוניםכרוךהעתיד
.מתייחסהואשאליולתאריךורקאךמכווןעתידפניצופהמידעכל.העתידפניצופהמהמידעמהותיבאופןשונותתהיינהבפועלשהתוצאותלכךולגרוםהחברהפעילותבתוצאותמהותיבאופןלפגוע
אועתידיאירוע,חדשממידעכתוצאהאםבין,זובמצגתהנכללמידעכללשנותאולעדכןמתחייבתאיננההחברה,החברהעלהחליםהערךניירותדיניפיעלכנדרשמידעלגלותהתחייבותלמעט

.לעתמעתשתהיינהכפיהחברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתוכניותכימובהר,כןכמו.אחרותמסיבות

בסימנישימושלפרשאין.בלבדההקשרהבנתלצורךבמצגתומשמשיםבעליהםרכושהינםזובמצגתהנזכריםמסחרסימני,בהםשימושזכויותשלחברהאו/ו,החברהשבבעלותמסחרסימנילמעט
.החברהשלהערךניירותאוהחברהשירותי,החברהלתוכנותביחסכאימותאוכאישורכאמורמסחר

.במצגתהכלולהמידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקלהסרת

להוראותבכפוףורקאךתעשהכאמורהצעה.כאמורהצעותלקבלתבהזמנהחלקמגלמתאומהווהואינההחברהשלערךניירותלרכושכלשהיהזמנהאובהצעהחלקמגלמתאומהווהאינהזומצגת
.והבורסהע"נימרשותלכךהנדרשיםההיתריםקבלתלאחר,הדין

שונהבמצגתהנכללהמידעשלהצגתוואופןייתכן.החברהשלהערךבניירותהמשקיעיםציבורוכללמניותיהבעליאתבולשתףלנכוןראתההחברהאשר,בלבדוסלקטיביחלקימידעכוללתזומצגת
.אלולנושאיםביחסהחברהבידיהמצויהמידעמלואאתולא,נדוניםהםבובהקשר,בההמתואריםהנושאיםשלתמציתכוללתזומצגת.החברהשלבדיווחיהבפרסומיםנכללזהמידעשבומהאופן

אתלהחליףאו/ובמקוםלבואנועדהלאוהיא,פעילותהכללתיאוראתאוהחברהשלהעסקיותהתוכניותאו/ו,להםהביאוריםואתהחברהשלהכספיוהמידעהתוצאותמלואאתכוללתאיננהזומצגת
המידעלביןזובמצגתהכלוליםהנתוניםביןסתירהשלמקרהבכל.("החברהדיווחי":להלן)המיידייםדיווחיהוכןהשנתייםהדוחותזהובכללדיןפי-עללציבורפרסמהשהחברהבדיווחיםלעייןהצורך

.כנכוניםהחברהבדיווחיהמופיעיםהנתוניםאתלראותיש,החברהבדיווחי



כרטיס ביקור|תדיראן
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125-נסחרת במדד תא
, 2Aאגרות החוב מדורגות 
אופק דירוג חיובי

הקבוצה מובילה את  
תחום מיזוג האוויר  

שנה60-בישראל מעל ל

בעלת מותגים ישראלים  
,  "תדיראן: "ותיקים וידועים

"קריסטל"-ו" אמקור"

התמקדות בעסקי  
הליבה תוך פיתוח 

מנועי צמיחה משיקים  

התרחבות בתחומי איכות האוויר  
וההתייעלות האנרגטית בישראל 

ובתחומי מיזוג האוויר בעולם

פעילות פיתוח וייצור  
במפעל בעפולה

עובדים בקבוצה  380-כ
(כולל בייצור ובשירות)

חלוקת דיבידנד בשיעור  
מהרווח הנקי50%



אבני דרך
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. 90א "כניסה למדד ת
המשך צמיחה ורווחיות  

שיא בפרמטרים  
התפעוליים

יציאה מתחום
מיזוג מפעלי תדיר'הלבנים'מוצרי החשמל 

.ומפעל הסוללות ראן
מוקמת חברת תדיראן

60' 90'-80'
2014

2015 2017
20182016

2010
1999-200970'-60'

. 50כניסה למדד יתר 
התבססות כקבוצה  

מובילה בתחום מיזוג  
האוויר בישראל

.י'אנרגהקמת תדיראן 
זכייה במכרז

שמיים כחולים

תדיראן מוצרי צריכה  
.CARRIERבבעלות 

תחילת שיתוף פעולה 
יצרן   GREE,אסטרטגי עם

המזגנים המוביל בעולם

תדיראן רוכשת את מנועי  
רמלה ומקימה את חברת 

תדיראן מוצרי צריכה

קריסטל מוצרי צריכה  
רוכשת את תדיראן

מוצרי צריכה

מפעל המזגנים של  
.  תדיראן עובר לעפולה

תחילת פעילות  
פיתוח וייצור

חיזוק מעמדה כקבוצה  
מובילה בתחום מיזוג  

.האוויר בישראל
חזרה לשוק הבינלאומי
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(70%)משה ממרוד (30%)ציבור 

בינלאומימיזוג אוויר ביתימיזוג אוויר מסחריהתייעלות אנרגטית

Esco-Tek
(100%)

enVerid Systems*
(5.2%)

מ"בעהולדינגסתדיראן 

מבנה הקבוצה

שירותתעשיה

ההשקעה הופחתה במלואה. בדילול מלא* 



נכסים ויכולות ליבה
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שירות
מחלקת שירות

,איכותית
המובילה בענף

ניהול השרשרת
מערך לוגיסטי מורכב

,יצור, של יבוא
אחסנה והפצה

בתנאי שוק דינאמיים

פיתוח וייצור
.מפעל יצור יעיל

בעלת  פ"מחלקת מו
ניסיון בינלאומי עשיר

סחר
ניהול פורטפוליו  

מוצרים רחב
בתחום מיזוג האוויר

מותג תדיראן
מותג איכותי ומוביל

בעל, במיזוג אוויר
עליונות טכנולוגית



הובלת תחום מיזוג האוויר בישראל 

,  תוך דגש לחדשנות טכנולוגית

התרחבות לתחומים משיקים

וכניסה לשוק הבינלאומי 

אסטרטגיה  
עסקית

7



מענה כולל בתחום הטיפול באוויר|תדיראן
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סל 
פתרונות  

רחב

חימום מים 

חימום אוויר  

קירור אוויר  

כ"סינון אב

טיפול באוויר
ילרים'צ

מזגנים  
מפוצלים

מערכות  
שליטה

HLR

מערכות  
ספיגה

VRF



ח"מיליארד ש2.9-היקף השוק כ|שוק מיזוג האוויר בישראל 
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והערכות הקבוצהGFK: מקור
AHU-וFan coilכולל * 

(ח"במלש)גודל השוק 

2,100

(ח"במלש)גודל השוק 

100

(ח"במלש)גודל השוק 

350

(ח"במלש)גודל השוק 

350

כניסה מואצת לסגמנט  

NBC FilterVRF Residential  AC Chillers* 



שוק מיזוג האוויר הביתי בישראל
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ח בשנה"מיליארד ש2.2-היקף השוק כ

מהגבוהים בעולם, 92%-שיעור חדירת מזגנים לבתי אב של כ

יכולות פיתוח יצור ולוגיסטיקה, עמידה בתקנות אנרגיה מחמירות, קשרים עסקיים עם ספק מוביל, מותג חזק: חסמי כניסה גבוהים

התחלות בנייה, היתר. נתון המצביע על יציבות בביקוש לאורך זמן, הוספה15%-החלפה וכ70%-שוק המבוסס על כ

היתר בשוק החשמל, (פרויקטים ומוסדות, סיטונאים, מתקינים)מהמכירות מבוצעות דרך ערוצים מקצועיים 72%-כ

שוק במגמת צמיחה עקבית הנתמכת משיפור ברמת החיים והתחממות כדור הארץ

מנוע צמיחה לשנים הבאות. במונחים כספיים19%-וכ( 50%-באירופה כ)מהשוק ביחידות 13%-טכנולוגית האינוורטר מהווה רק כ



תדיראן בתחום מיזוג האוויר הביתי
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הנהנה ממוניטין רב ומתפיסת איכות גבוהה בקרב אנשי המקצוע והצרכניםעוצמהמותג בעל 

40%-של כחזק ויציב נתח שוק 

.עם סיטונאים ומתקינים מוביליםקשר חזק בדגש על , ערוצי הפצה נרחבים
מתבסס על מעטפת מקצועית תומכת להתקנה ולשירות

,VRFמפעל לייצור מערכות , באיכות ובחדשנותמערך פיתוח והנדסה מנוסה הממוקד 
מרכזי ומולטי-מיני

ספק מוביל ברמה עולמית, GREE, היצרן הגדול בעולםהתקשרות ארוכת טווח עם 

ספק נוסףהתקשרות עם , 2018-החל מ

בישראלהמובילה פלטפורמת השירות 



תדיראן בתחום מיזוג האוויר המסחרי
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ח בשנה"מיליון ש700-היקף השוק בישראל כ

הודות להתפתחות בענף התשתיות, בין היתר, במגמת צמיחהשוק 

ומעטפת כוללת ללקוחותיהסל פתרונות מלא תדיראן מספקת 

VRF

פעילות דרך מותגToshiba ,הנחשב למוצר פרמיום בשוק

 תדיראן קו מוצרים חדש בעל יכולות טכנולוגיות מתקדמות דרך מותג -2018משנתVRF

המובילות באירופהילרים'הצמיצרניות ,Aermecפעילות באמצעות המותג -ילרים 'צ



התייעלות אנרגטית בבתי חולים ממשלתיים|" שמיים כחולים"פרויקט 
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מהחיסכון  80%תמורה בשיעור . ח"במסגרתו מוחלפות מערכות צורכות אנרגיה בביהESCOפרויקט 
2033עד תום שנת 

ח"ביה11מתוך 9-במסגרת הפרויקט צפויה התקנת פתרונות להתייעלות אנרגטית ב

ח  "מיליון ש82-ח בגין עלויות הקמה וכ"מיליון ש28-כ)ח "מיליון ש110-סך ההוצאות הצפוי מוערך בכ
(בגין הוצאות תחזוקה ושוטפות

:  ח"בי8-נכון להיום מבוצע השלב הראשון של הפרויקט ב

 ח נוספים תסתיים בקרוב"בי3-ח וב"בי4-הסתיימה ההתקנה ב-בתחום התאורה

 ח נוספים תסתיים בקרוב"בי3-ח אחד וב"הסתיימה ההתקנה בבי-בתחום התרמי

הפרויקט צפוי להניב תזרים חיובי, 2020החל משנת . הפרויקט מייצר רווחים, 2018החל משנת 
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פעילות בינלאומית

הושקה הפעילות הבינלאומית2018בשנת 

מקסום היתרונות היחסיים בתחום מיזוג האוויר

צפויה לשפר את , פ וייצור של המפעל בעפולה"התבססות על יכולות המו
המינוף התפעולי  

התאמת מוצרי הקבוצה לשווקי היעד

פעילות ראשונית מול מפיצים נבחרים



התפתחות ומנועי צמיחה
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צמיחה בשוק מיזוג האוויר
המסחרי בישראל

חדשנות טכנולוגית
כבסיס למובילות שוק

מקסום יכולות קיימות והמשך צמיחה  
בשוק מיזוג האוויר בישראל

המשך התרחבות בתחום
ההתייעלות האנרגטית

התרחבות לתחומי
הטיפול באוויר

מיזוג האוויר בשווקי  פעילות בתחום 
מטרה בעולם



נתונים פיננסים



(ח"במלש)מחזור מכירות 
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2014 2015 2016 2017 2018

160%פעילות המזגנים של החברה צמחה מעל , 2009מאז רכישת תדיראן מוצרי צריכה בשנת 

792812789
719

613



7.8%

10.3% 11.2%
11.9%

11.1%

(ח"במלש)רווח תפעולי 
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2014 2015 2016 2017 2018

שיעור רווח תפעולירווח תפעולי

87.6
97.0

88.0
74.1

48.0



(ח"במלש)רווח נקי 
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2014 2015 2016 2017 2018

3.4%

8.3% 8.9% 8.9%

7.6%

נקישיעור רווח רווח נקי

60.2

72.370.4

60.0

20.8



(ח"במלש)חלוקת דיבידנד 
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ח"מלש145חולקו דיבידנדים בסך 2014החל משנת 

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

חלוקה ראשונה לשנה*

19.0

31.0
36.5

30.0

17.3

11.2

3.9%

תשואת  
דיבידנד



(ח"במלש)נתונים מאזניים 
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2018%2017%

42.47.6%155.428.0%מזומנים

406.172.7%350.163.1%נכסים שוטפים אחרים

110.119.7%49.48.9%נכסים בלתי שוטפים

558.7100.0%554.9100.0%כ נכסים"סה

181.932.6%193.834.9%התחייבויות שוטפות

72.413.0%85.215.4%התחייבויות לא שוטפות

304.354.5%275.949.7%הון עצמי

558.7100.0%554.9100.0%כ התחייבויות והון עצמי"סה



יחסים פיננסים עיקריים
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20182017

2.52.6יחס שוטף

1.51.9יחס מהיר

54.5%49.7%הון עצמי למאזן

12.9%-4.4%פיננסי נטו למאזן( נכס)חוב 

59.0%69.1%הון עצמי למאזן בניכוי מזומנים



יצירת ערך מתמשכת| תדיראן
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מובילות אסטרטגית בשוק מיזוג האוויר הביתי

צמיחה עקבית ורווחיות משמעותית בכל הפרמטרים התפעוליים  

פוטנציאל צמיחה בתחום מיזוג האוויר המסחרי

הרחבת שווקי היעד וכניסה לשוק הבינלאומי

התרחבות בתחום ההתייעלות האנרגטית

יכולות פיתוח וייצור בדגש על טכנולוגיה וחדשנות

איתנות פיננסית ותזרים מזומנים חזק לאורך שנים מהווים בסיס לפיתוח  
עסקי והרחבת הפעילות

תשואה על ההון ותשואת דיבידנד אטרקטיביות



תודה


