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מצגת לשוק ההון

לסיכו בע"מ

הבהרה משפטית
המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת או מכירה של ניירות ערך של לסיכו בע"מ )"החברה"( או הזמנה לקבל הצעות כאמור ,ואינה מהווה המלצה או חוות דעת והיא נועדה אך
ורק למסירת מידע למשקיעים .המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד ומוצגת למטרות נוחות בלבד ,ועל מנת לקבל תמונה מלאה של הנתונים אודות פעילות החברה,
לרבות הסיכונים עימם מתמודדת החברה ,יש לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בע"מ .בכל סתירה או אי התאמה בין
המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי החברה במגנ"א ,יגבר האמור בדיווחים .אין להסתמך על מצגת זו ואין לראות במצגת זו משום מצג או התחייבות כל
שהם ,לרבות לא לשלמות או לדיוק המידע הכלול בה .המצגת עשויה לכלול מידע ו/או נתונים המוצגים באופן ו/או באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מאלו שהוצגו
בדיווחי החברה .המצגת כוללת מידע ונתונים המבוססים בין היתר על אומדנים והערכות של החברה ולפיכך יש להתייחס אליהם בזהירות.
בנוסף ,המצגת עשויה לכלול נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים שלא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם והיא,
עובדיה ,נושאי המשרה או בעלי המניות בה ,לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים ,ישירים או עקיפים ,העלולים להיגרם כתוצאה משימוש במידע המובא במצגת זו.
השקעה בניירות ערך בכלל ובחברה בפרט נושאת סיכון .יש לזכור כי תוצאות עבר אינן מהוות בהכרח אינדיקציה לביצועים עתידיים .מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ") 1968 -מידע צופה פני עתיד"(.
מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים של החברה ,המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים ,אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת
החברה .מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודות ראותה של הנהלת החברה ,המתבססת על ניתוח מידע כללי ,הידוע להנהלת החברה
במועד הצגת מצגת זו .מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי-התממשות משמעותיים ,ומידע כאמור הינו בלתי ודאי ,בלתי ניתן להערכה מראש ולעתים אף אינו מצוי
בשליטת החברה .התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים
המשפיעים על פעילות החברה ,אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם מצויים בשליטת החברה.
לפיכך ,קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.
כמו כן ,תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת ,והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה
כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת .המידע במצגת זו מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום עריכת המצגת ולדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר .2020
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כרטיס ביקור
חברת תשתיות מובילה בעלת ידע
ומקצועיות וותק של למעלה מ50-
שנה
מעל  100לקוחות מובילים
ומבוזרים בשני מגזרי פעילות:
הקמה ואחזקה

צמיחה לפעילות בינלאומית
רכישת חברות קבלניות בארה"ב
ביצוע פרויקט גדול בגאנה

יכולות משולבות ייחודיות בבניה,
אנרגיה ,תחבורה ,איכות סביבה
וצנרת תהליכית

עיבוי השדרה הניהולית במטה
ובחברות הבנות מאפשרת
התרחבות וצמיחה עתידית

חברות בנות מתמחות
ועצמאיות עם סינרגיה בפעילות

השלמת תהליך המעבר
הבין דורי בניהול החברה

מחזור פעילות בשנת  2020כ600-
מיליון  ,₪צמיחה של  %56מ2017 -
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₪

עוצמה פיננסית :צבר עבודות של
כ 1.2-מיליארד ; ₪
הון עצמי של כ₪ 151-

אירועים עיקריים מההנפקה

2017
מאי  ,2017החברה הונפקה בבורסה
בת"א

2018
רכישה ראשונה של החברה במאי :2018
חברת פולדמיר המתמחה בבניית והקמת
פרויקטים הנדסיים מורכבים ,עבור מוסדות
ציבור ועבור מערכת הביטחון
זכיות של פולדמיר בפרויקטים מהותיים

2019
רכישות נוספות של פעילויות משלימות
בתחומי הפלסטיק והמתכת
יוני  ,2019זכייה )יחד עם צד ג'( במכרז
להתקנת ואחזקת מסוע לשינוע גרעינים
בנמל אשדוד

2020
יוני  ,2020חברת הבת פולדמיר זכתה ביחד
עם צד ג' לביצוע עבודות גמר ומערכות
במגדל אשפוז של שירותי בריאות כללית
כניסה לארה"ב  -יולי  .2020רכישת שתי
חברות הפועלות בתחום תשתיות כבישים
בעיקר במזרח ארה"ב
יולי  ,2020גיוס אג"ח בהיקף של  50מ' ₪
בדירוג A3
דצמבר  ,2020השלמת עסקה ראשונה
בגאנה  -תכנון וביצוע של שדרוג והקמת
מערכת אספקת מי שתייה עבור חברת
המים הלאומית של גאנה
דצמבר  ,2020זכיה במכרז להקמת תחמ"ש
גבעתיים
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מגזר הקמה
מהווה כ-

%
80
מההכנסות

הכנסות המגזר בשנת  2020כ-
 481מיליון ש"ח

פעילות מגוונת מול גופים מוסדיים וחברות מובילות ,חוסר תלות
בלקוחות בודדים
זמן התנעה קצר בין זכייה בפרויקט לבין תחילת ביצועו
תחומי הפעילות במגזר:
• תשתיות הנדסה אזרחית
• בנייה ביטחונית
• תשתיות רכבת קלה וכבדה
• תשתיות אלקטרו-מכאניות וצנרת
• אנרגיה – קונבנציונלית ומתחדשת ) PVורוח(
• מערכות למפעלים )מיקרואלקטרוניקה ,פרמצבטיקה ומזון(
• איכות הסביבה )מתקני טיהור שפכים ,מתקני טיפול במים,
תחנות שאיבה ועוד(
• יצור מוצרי מתכת ופלסטיק ייחודיים למפעלי תעשיה
התמחות בפרויקטים מולטי דיסציפלינאריים
יכולות תכנון בתלת מימד )(BIM
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מגזר אחזקה וזכיינות
עשרות לקוחות

מהווה כ-

%
20
מההכנסות

הכנסות המגזר בשנת  2020כ-
 120מיליון ש"ח

פריסה ארצית ועבודה 24/7
חוזים ארוכי טווח  -תשלומים חודשיים קבועים למשך פרק זמן ארוך
סינרגיה בין מגזרים  -חלק מהחוזים הנם נגזרת של פרויקטים
שמגיעים ממגזר ההקמה
שירותי אחזקה כוללים:
• אחזקת תשתיות מוניציפליות ופרטיות של מים וביוב
• אחזקה ושירותים למתקני אנרגיה קונבנציונלית ומתחדשת
• אחזקה ושירותים לתחנות שאיבה ומכוני טיפול בשפכים
• אחזקה ושירותי צביעה וסימון כבישים )בארה"ב(
שירותי זכיינות לפרויקטים ,כולל במודל :BOT
• טיפול בפסולת שמנים
• טיפול בקרקעות מזוהמות
• פינוי תימלחות לים
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פריסת מגזר אחזקה בישראל
ת"א

נתניה
רעננה

עכו

הוד השרון

פ "ת

גני תקווה

קדומים

גבעתיים
ר"ג
חולוןראשל"צ יבנה
קרית אונו
גן יבנה

אופקים

לוד

באר שבע
מודיעין

ירושלים

אחזקת שבר מים וביוב

כלא נפחא

אחזקת תחנות שאיבה ומט"שים
אנרגיה
אילת
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בת
ים

מ.א .גזר

התפתחות בינלאומית ממוקדת
השתלבות בתחום
עבודות תשתיות בארה"ב
רכישת פעילות עובדת – נרכשו  2חברות קבלניות ותיקות ובעלות
מוניטין ופעילות קיימת של סימון וצביעת כבישים במדינות  MAו. NC -
בחברות צוות אמריקאי בראשות מנכ"ל מנוסה ,כ 80 -עובדים וציוד רב.
שליטה וניהול מקומיים – מונה נציג לסיכו שהנו שותף בפעילות ,בעל
ניסיון מוכח בהובלת פעילות מחוץ לישראל עבור החברה.
פוטנציאל גידול – מתוכננות השקעות משמעותיות בארה"ב בתחומי
תשתיות שונים לרבות כבישים ,אנרגיה מתחדשת ועוד

פעילות קבלנית
בגאנה
ניסיון – החברה השלימה בהצלחה בעבר בגאנה עבודות של תכנון
וביצוע בתחום מסילות רכבת.
עבור הפרויקט הנוכחי גויס צוות ניהול ייעודי  -שביצע פרויקטים זהים
בגאנה בהיקפים גדולים ויש לו היכרות נרחבת עם הלקוח ,המדינה
ותכולת הפרויקט.
בניית חבילת מימון וביטוח ייחודית – הצלחה בסגירת הסכם הלוואה
בין  Deutsche Bankלבין מדינת גאנה הביאה למימוש חוזה ראשון
בהיקף של כ 85-מיליון אירו.
פרויקט לאומי ופוטנציאל צמיחה – אספקת מים למאות אלפי תושבי
חבל ה . Volta -ביקוש גדול במדינה לעבודות תשתית.
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לקוחות ושותפים עסקיים
מגזר הקמה
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מגזר אחזקה

ועוד רבים אחרים...

יכולות פיננסיות וניסיון נצבר

פיתוח הפעילות בארה"ב

להשתלבות במגה
פרויקטים וביזמויות

שיתוף פעולה
עם חברות
מקומיות
ובינלאומיות
מובילות

פיתוח יכולות
design build
בתחומי הפעילות
הרחבת הפעילות בגאנה
סינרגיה בין החברות הבנות

כניסה לפעילויות חדשות

עם חסמי כניסה
משמעותיים ואיתור מתמיד
של תחומי פעילויות חדשים
כגון אנרגיה מתחדשת ועוד

המאפשרת התייעלות ומקסום
של יכולות ומתן מענה משולב
ויעיל ללקוחות

מנועי צמיחה
10

שווקים רלוונטיים לתחומי הפעילות

השקעות מתוכננות
בישראל בהקמה של
תשתיות אנרגיה ,תחבורה,
סביבה ומפעלים
תעשייתיים הכוללים
שירותי תחזוקה ארוכי טווח

* תכנית השקעות כפי שהוצגה על ידי נשיא ארה"ב בסך  2.3טריליון דולר -
https://www.whitehouse.gov/american-jobs-plan/
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השקעות מתוכננות
בתחומי התחבורה
והאנרגיה בארה"ב *

הרחבת הפעילות
בגאנה לרבות
טיפול במים
ואנרגיה מתחדשת

פרויקטים בולטים בישראל

Floating PV
ברמת הגולן
12

מסוע הגרעינים
בנמל אשדוד

עבודות צנרת במפעלים

פרויקטים בולטים בישראל

הרכבת טורבינות רוח
בעמק הבכא
13

כבאות אש
ראשון לציון

משרד הביטחון

פרויקטים בולטים בישראל

מסילות רכבת כבדה
מנהרת גילון – קו עכו כרמיאל
14

מסילות ומפלגים רכבת קלה
מתחם הדיפו פ"ת

בריכות מים
עין כרם

אנרגיה מתחדשת
תכנון וביצוע של תחנת כח  PVבהספקת של כ18MW-
בשיטת  Floating PVלניצול אופטימלי של המאגרים
פיתוח ידע מתקדם ושיטות ביצוע אשר ישמשו את
החברה בפרויקטים עתידיים בתחום.
פוטנציאל להתרחבות בישראל ובמדינות נוספות בהן
החברה פועלת
מתוכננות השקעות משמעותיות בתחום זה בארץ ובעולם
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מפעל הרכבה – קריית גת
החברה השלימה השקעה משמעותית בבניית מבנה
משרדים ומפעל צנרת תהליכית בקרית גת
מיקום אסטרטגי וקירבה ללקוחות משמעותיים
יכולת ייצור טרומי של מוצרים לתעשייה התהליכית
פוטנציאל לשימוש במפעל עבור ייצוא ליעדים נוספים
ברחבי העולם
שטח משרדים רחב שיאפשר תמיכה בגידול משמעותי
ביכולות ההנדסה והניהול עבור פרויקטים גדולים
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פולדמיר  -בנייה ביטחונית
ופרויקטים ייחודיים
השלמת רכישת  %100מהחברה
חברה קבלנית מנוסה המתמחה בפרויקטים ציבוריים
עתירי מערכות בעלי מורכבות טכנולוגית והנדסית
בעלת הסיווגים הגבוהים בענף הבניה הישראלי ,מוכרת
לעבודות ממשלתיות )קבלן מוכר( ,ספקית רשומה של
משרד הביטחון
בין הפרויקטים שבוצעו :בתי חולים ,תחנות כח ,תחנות
רכבת ,ופרויקטים מסווגים למערכת הביטחון
מרבית לקוחותיה של החברה הם גופים ממשלתיים
פיתוח של פעילות מול גורמים פרטיים מובילים למבני
ציבור גדולים
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אחזקה וזכיינות
זיכיונות ארוכי טווח ל 3-מתקנים  -פינוי
תימלחות ,טיפול בשמנים וטיפול בקרקעות
עבודות תחזוקה  24/7של מערכות מים וביוב
עבור כ 20-תאגידי מים וביוב בישראל
וגופים מוסדיים נוספים
רגולציה הולכת ומחמירה בתחומי איכות סביבה
ובטיחות מחייבת המשך פיתוח פתרונות
תהליכיים ושירותים לתעשיה
עבודות אחזקה של מתקני אנרגיה מורכבים
ורגישים עבור ת"כ ובעלי תשתיות שונות
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פעילות
בינלאומית
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ארה"ב
באוגוסט  2020השלימה לסיכו רכישת  %70משתי
חברות הפעילות בתחום תשתיות הכבישים במזרח
ארה"ב  TMI Services -וA-1 Pavement Markings -
תמורת כ 2.75-מיליון דולר
החברות הנרכשות מעסיקות כ 85-עובדים ובבעלותן צי
המונה כ 100-משאיות וכלי רכב וציודים מסוגים שונים
פעילות מול משרדי התחבורה בצפון קרוליינה ומסצ'וסטס
וקבלנים ראשיים העוסקים בבניית כבישים
החברה מתכננת לפתח את תחומי פעילות החברות
הנרכשות ואת אזורי הפעילות שלהן ובמקביל להיכנס
לתחומי פעילות חדשים כדוגמת אנרגיה מתחדשת
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גאנה
פרויקט להקמה ושדרוג של מתקני טיפול ואספקת מי
שתייה בגאנה בתמורה לכ 85-מיליון יורו במתכונת
"פאושלית" .התקבל בגינו תשלום מקדמה בסך של כ-
 13מיליון יורו
שדרוג והקמת מערכת אספקת מי-שתיה עבור חברת
המים הלאומית של גאנה :הקמה ושיפוץ של תחנת
שאיבה מנהר הוולטה ,הקמה ושיפוץ של מתקני טיפול
במים בהיקף של כ 42 -אלף קוב ביום ,הנחת קווי הולכה
וחלוקה באורך של כ 70-ק"מ ,וכן הקמה ושיפוץ של
מגדלי מים ומאגרי מים קרקעיים
צוות מקומי בניהול ישראלי בעל ניסיון נרחב בהקמת
פרויקטים בגאנה
פוטנציאל להתרחבות לפרויקטים נוספים במדינה
צו התחלת עבודה התקבל באפריל 2021
21

פעילות החברה כיום

הקמה

פוטנציאל עתידי

אחזקה
יזמות
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פוטנציאל עתידי

פוטנציאל עתידי

פוטנציאל עתידי

נתונים פיננסיים | רווח והפסד
2020

2019

2018

הכנסות

601,281

557,000

452,161

רווח גלמי

52,374

54,897

58,266

רווח תפעולי

8,243

15,484

23,664

רווח נקי

7,933

8,735

16,080

EBITDA

20,700

28,915

30,112
באלפי ש"ח

)*( נכסים נזילים בניכוי אשראי בנקאי
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נתונים פיננסיים | תמצית דוח על המצב הכספי
2020

2019

נכסים שוטפים

426,337

312,932

התחייבויות שוטפות

276,349

178,085

סך מאזן

508,894

365,995

יחס שוטף

1.54

1.76

יחס הון למאזן

0.30

0.41

יתרות מזומנים נטו )*(

118,214

91,279

הון עצמי

155,059

151,135
באלפי ש"ח

)*( נכסים נזילים בניכוי אשראי בנקאי
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חלוקת הכנסות לפי מגזרים
601
מ' ₪

%20

557
מ' ₪

452
מ' ₪

%18
%19
%80
מגזר אחזקה

%82

%81

מגזר הקמה

2020
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2019

2018

הכנסות ורווחי המגזרים
תוצאות המגזר

הכנסות מלקוחות

60

600
500

365

300

Thousands

400

52
47

40

38

30

200

120

96

86

100

20
14

10
8

0
2020

מגזר אחזקה
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2019

מגזר הקמה

2018

2020

2019

6
2018

0

Thousands

480

460
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לסיכו 2021
מבין חברות התשתית
המובילות בישראל
התמחות בתשתיות
טכנולוגיות מורכבות

המשך התרחבות בינלאומית )ארה"ב ,גאנה(
שותפויות אסטרטגיות עם החברות המובילות במשק –
כניסה לפרויקטים בהיקפים גדולים
מגוון רחב של לקוחות מוסדיים לרבות לקוחות בינלאומיים
) Intel ,Mitsubishi ,GEוכדו'(
פיתוח יכולות ופעילות סינרגטית בתחום הייזום הקמה ותפעול
EPC Design Build
צבר פרויקטים מגוון בהיקף של  1.2מיליארד ש"ח
שימור לקוחות וחוזים ארוכי טווח
עיבוי השדרה הניהולית להמשך צמיחה
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קבוצת לסיכו – סיכום

₪
מובילות ענפית
בתחומים בענף
התשתיות כגון
מסילות רכבת,
איכות הסביבה,
אנרגיה ועוד
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צמיחה מתמדת
גידול של כ%20-
בהכנסות מדי שנה
מאז ההנפקה

הבשלת השקעות
החברה סיימה
השקעות של
עשרות מיליוני
שקלים בפרויקטים
וערוכה לצמיחה

אסטרטגיה
עסקית ברורה
כניסה לתחומים
חדשים סינרגיים
ומשלימים לתחומי
פעילות החברה

שדרה ניהולית
ותיקה ומנוסה
הנהלה בעלת
ניסיון של עשרות
שנים בתחומי
הפעילות של
החברה

איתנות פיננסית
הון עצמי של כ-
 150מיליון שקל,
קופת מזומנים של
כ 140 -מיליון שקל

!תודה רבה
IR contact:
Gotlive Lior
M. +972-50-9200194
lior@gotlive-ir.co.il
www.lesico.com

www.lesico.com
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