מצגת קשרי משקיעים – תוצאות פעילות

יוני 2019

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  2018וליום  31במרץ .2019
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קבוצת לסיכו – כרטיס ביקור
בימים אלה חוגגת  50שנות פעילות
מגוון לקוחות נרחב וביזור בתחומי פעילות החברה
סינרגיה בין חברות הקבוצה מאפשרת מקסום היכולות ומתן מענה משולב ויעיל ללקוחות לאורך כל שלבי הפרויקט

התמחות בפרויקטי תשתיות רווי מערכות מורכבות כולל בפרויקטים מסווגים
הכנסות בשנת  2018עלו בכ 17.5% -והסתכמו בכ 452-מיליון שקל ,ברבעון הראשון של  2019ההכנסות עלו לכ137-
מיליון שקל עליה של כ 86%-ביחס לרבעון המקביל אשתקד

 EBITDAשנתית  2018של כ 30 -מיליון שקל ,ברבעון הראשון של  2019של כ 6.8 -מיליון שקל ,לעומת כ 2.8-מיליון
שקל ברבעון המקביל אשתקד
צבר עבודות של כ 955 -מיליון שקל המתפרס על שני מגזרי הפעילות של החברה

מזומן ושווי מזומן של כ 100-מיליון שקל ,הון עצמי של כ 145-מיליון שקל ,כ 40%-מסך המאזן
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אבני דרך  -קבוצת לסיכו
רכישה
לראשונה
של חברה
(פולדמיר)

2019

כניסה
לפעילות
בארה"ב

2018

כניסה לתחום
טיפול בהפרדת
כניסה לתחום
שמנים
תחנות כח
2017

כניסה לתחום
צנרת תהליכית
כניסה לתחום
איכות הסביבה

2015
2012

כניסה לתחום
בניה למגורים

2009
2008

הנפקה לציבור
בבורסה לני"ע
כניסה לתחום
הגז הטבעי
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כניסה לתחום
עבודות רכבת

יסוד לסיכו
2004

כניסה לתחום
תחזוקה עירונית

1999

1994

1990

1969

פיתוח עסקי ואסטרטגיה

התמקדות בנישות צומחות עם חסמי כניסה משמעותיים
ואיתור מתמיד של תחומי פעילויות חדשים.

פיתוח יתרונות תחרותיים של ידע ויכולות ביצוע
ושימוש במצוינות כמנוף לקבלת עבודות

סינרגיה בין חברות הבנות המאפשרת מקסום של יכולות
ומתן מענה משולב ויעיל ללקוחות לאורך כל שלבי הפרויקט.

מובילות ענפית ומותג חזק כבסיס להמשך צמיחה
ורווחיות לטווח ארוך

מוכנות להמשך צמיחת ענפי הפעילות ,לאחר השקעות
ניכרות בציוד ,הסמכות והדרכות עובדים
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שימור לקוחות וחוזים ארוכי טווח

מגוון לקוחות רחב
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מגזרי פעילות

אחזקת תשתיות
ושירותי זכיינות

הקמת תשתיות

תשתיות
והנדסה אזרחית

Lesico
Inc.
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איכות
סביבה

צנרת
ואנרגיה

אחזקה
וזכיינות

הכנסות לפי מגזר

אחזקה
וזכיינות
19%

אחזקה
וזכיינות
15%

Q1.2019

 137מ' ₪
פרויקטים בהקמה
85%
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2018

 452מ' ₪

פרויקטים בהקמה
81%

אחזקה
וזכיינות
20%

אחזקה
וזכיינות
15%

2017

2016

 385מ' ₪

 403מ' ₪

פרויקטים בהקמה
80%

פרויקטים בהקמה
85%

מגזר ההקמה
תחום תשתיות והנדסה אזרחית

הקמת מבנים ותשתיות אזרחיות וביטחוניות כולל מבני
ציבור ,מתקנים לוגיסטיים ,משרדים ,מעבדות
הקמת תשתיות מסילה לרכבת קלה וכבדה ,כולל מסילות
ללא חצץ ועבודה במנהרות
הקמת מעברי גבול ומכשולים בין מדינת ישראל לשכנותיה
סיווג 100ג' 5-הגבוה ביותר המאפשר ביצוע פרוייקטי בניה
בהיקפים בלתי מוגבלים
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הקמת מבני ציבור ותשתיות צבאיות  -רכישת פולדמיר

רכישת  56%מהון המניות של חברת פולדמיר בנין ( )1986בע"מ
פולדמיר מתמחה בהקמת פרויקטים הנדסיים מורכבים – בעיקר עבור מערכת הביטחון
הרכישה תואמת את רצון החברה להרחיב את פעילותה ותחומי ההתמקצעות שלה בפרויקטים מיוחדים של הנדסה
אזרחית בדגש על מוסדות ציבור ועבודות מסווגות למערכת הביטחון
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פרויקט לדוגמא – התקנת תשתיות מסילה

ביצוע עבודות מסילה עבור נתיבי ישראל
באורך מצטבר של כ 141 -ק"מ במסגרת
הקמת קו רכבת העמק ,עכו-כרמיאל והרצליה-
כפ"ס בהיקף של כ1 ₪ 900,000,000 -
לראשונה בישראל  -ביצוע מסילות ללא חצץ
במנהרות רכבת באורך של כ 13 -ק"מ
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 1כולל חלק שותפים .חלקנו ,כ 450 -מ'₪

בניית מסילות הרכבת הראשונות בDEPOT -
במסגרת הקו האדום בתל אביב
הלקוח CRTG-EEB

 Slab Trackבשיטת Top Down

מגזר ההקמה
תחום איכות סביבה

הקמה ושדרוג של מתקני טיהור שפכים ,טיפול בבוצה,
מערכי ביו-גז וריאקטורים ביולוגיים לטיפול בריח
הקמה של עשרות תחנות שאיבה גדולות ובינוניות
ברחבי ישראל
מעורבות בעבודות הקמת כל מפעלי ההתפלה
הגדולים בישראל
הסיווג הקבלני הגבוה ביותר המאפשר ביצוע פרוייקטי
מערכות אלקטרו מכניות בהיקפים בלתי מוגבלים
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פרויקט לדוגמא  -קדם טיפול בשפד"ן

ביצוע עבודות אלקטרו-מכניות במתקן
קדם טיפול ומתקן שינוע בוצה בשפד"ן

עבודה בלו"ז קצר ב 7 -מבנים שונים
בהיקף כולל של כ 60,000 -מ"ר
ביצוע עבודות צנרת בהיקף של עשרות ק"מ

אספקה ,התקנה והפעלה של מערכות
מורכבות שיובאו מרחבי העולם
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היקף הפרויקט כ 110 -מ' ש"ח

מגזר ההקמה  -פרויקט לדוגמא – מתקני התפלה

ביצוע עבודות באשדוד ,אשקלון ,פלמחים וחדרה
צנרת בקטרים של עד "98

התקנת מערכות כימיקלים
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מגזר ההקמה
צנרת ואנרגיה

ביצוע עבודות צנרת תהליכית נקיה למפעלי מיקרו-אלקטרוניקה,
מפעלי מזון ופרמצבטיקה שונים ( Intel, Vishay, Air-Productsועוד)
ניסיון עשיר בביצוע עבודות דלק וגפ"מ לבעלי התשתיות בארץ
ביצוע עבודות גז טבעי בלחץ גבוה ובלחץ נמוך

התקנה של מערכות טורבינות בתחנות כח
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עבודות צנרת תהליכית בסביבות מפעליות פעילות

מבנה ארגוני תומך בדרישות
מחמירות של פרוטוקול ,איכות
ובטיחות
מחלקת הנדסה לתכנון תלת מימד
של צנרת ()BIM
ניסיון בפרויקטי  Base Buildו -
Tool Install
חדר נקי לייצור טרומי של צנרת
תהליכית נקייה ))ISO14644-1
יכולת עבודה בסביבה ביטחונית
מסווגת
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ביצוע פרוייקטים בשיטת  Design Buildושימוש בBIM -

השתלבות בפרויקטים של תכנון ביצוע של מבנים מולטי-דיסיפלינריים מורכבים בהם יש שילוב בין הנדסה אזרחית
למגוון גדול של מערכות.
עבודות במפעלים חיים וביצוע פרוייקטים בלוחות זמנים קצרים  Fast Trackמחייבים שימוש הולך וגובר בתכנון וביצוע
של ייצור טרומי משמעותי.
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יכולות סריקה של מרחב העבודה ותכנון ממוחשב באמצעות תוכנות  BIMשל מערכות צנרת וסקידים שמקצרים בצורה
משמעותית את זמן ההתקנה בשטח

פרויקטים לדוגמא – אשלים ,חדרה  OPCומתקנים סולאריים

הרכבת הטורבינות בתחנת הכח  OPC Haderaעבור חב’ Seridom
התקנת מגדל ה  VPRלרבות הצנרת עבור חברת ) General Electric (GEעד גובה
של  210מ' בפרויקט עם מורכבות טכנולוגית מהמתקדמות בעולם
כניסה לביצוע עבודות של מתקנים סולאריים
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מגזר האחזקה שירות וזכיינות

תחזוקה ועבודות פיתוח של מערכות מים וביוב במרבית
הערים הגדולות בסביבות אורבניות מורכבות תחת תנועת
רכבים ואנשים
פעילות  24/7עבור מעל  20מתאגידי המים בישראל וגופים
פרטיים נוספים כגון תעשיה אווירית ,רשות שדות התעופה ועוד
התקשרויות לטווח ארוך המייצרות תזרים קבוע ויציב
תחום האחזקה בצמיחה וקיימים מגוון שירותים משלימים
אותם ניתן להציע ללקוחות קיימים
חוזי  BOTמול גופים מוסדיים בתחומי ניהול תמלחות
וטיפול בשמנים
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פרויקטים לדוגמא – אחזקת מערכות אנרגיה

אספקת מכונאים והשתלבות בעבודות שיפוץ יחידות בחברת החשמל
ביצוע עבודות תחזוקה במסגרת חוזה  LTSAארוך טווח מול  Mitsubishiשל טורבינות תחנת
הכח  OPCבמישור רותם
אחזקת מערכות הדלק והדס"ל של משהב"ט .הפעלה ותחזוקה של מסוף הדלק לרצועת עזה עבור
מנהלת המעברים
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תוצאות מגזרי הפעילות
מגזר הקמה
365.4
117.4

400
300
200
100
0

מיליוני ₪

341.2

86.8
19.7

0

רווח המגזר
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מיליוני ₪

43.9

34.3

100

1.5

5.8

5.1

7.3

30
0

רווח המגזר

מיליוני ₪

12.7

90
60
30
0

מחזור

מחזור

52.5

75.1

62.4

מיליוני ₪

309.6

מגזר אחזקה וזכיינות

תמצית נתונים פיננסיים  -ריכוז נתוני מאזן
2018
Q1.2019
באלפי ש"ח
נכסים שוטפים

315,193

325,792

התחייבויות שוטפות

186,907

190,283

סך מאזן

370,541

368,976

יחס שוטף

1.68

1.71

יחס הון למאזן

0.39

0.40

יתרות מזומנים נטו (*)

88,702

108,663

הון עצמי

145,611

148,543

(*) נכסים נזילים בניכוי אשראי בנקאי
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תמצית נתונים פיננסיים  -דוחות רו"ה
Q1.2019

2018

2017

באלפי ש"ח
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הכנסות

137,113

452,161

384,636

רווח גלמי

14,196

58,266

48,939

רווח תפעולי

3,518

23,664

27,936

רווח נקי

2,735

16,080

15,067

EBITDA

6,780

30,112

30,256

פוטנציאל עתידי בתחום מגזרי הפעילות

• המשך השקעות משמעותיות בתחום התחבורה
הציבורית לרבות במסילות רכבת חדשות וקיימות
• תשתיות איכות הסביבה כוללות טיפול בפסולת,
קרקעות מזוהמות ,מיחזור ועוד.
• המשך השקעות בבניה של מתקנים ומבנים ביטחוניים
מסווגים ובלתי מסווגים
מקור :משרד ראש הממשלה; תכנית "תשתיות לצמיחה" 2022-2018
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• תחזוקה והקמה של תחנות כוח והשקעות בתחומי גז
טבעי ,דלק וגפ"ם .התחלת תהליך הפרטה של תחנות
כח של חח"י.
• שילוב של עבודות הנדסה אזרחית ואלקטרו-מכנית
במסגרת שדרוג רציפים של חברת נמלי ישראל.
• תכניות רשות המים לתשתיות טיפול במים ושפכים

מנועי צמיחה
במסגרת
הרגולציה שהוחמרה
בתחום איכות
הסביבה ,פיתוח
זיכיונות  BOTוביצוע
פרויקטים

השקעה בציוד
ייעודי ובפיתוח יכולות
מיוחדות למגזרי
הפעילות כולל בין
השאר ,Design Build
 BIMועוד
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צמיחה
באמצעות מיזוגים
ורכישות של חברות
ופעילויות סינרגטיות
ללסיכו

השתלבות
במגה-פרויקטים
בEquity -

ביצוע
פרויקטים
בחו"ל

סיכום
מובילות ענפית

אסטרטגיה עסקית חכמה

מותג יציב וניסיון של אלפי פרויקטים

הנתמכת במגוון פעילויות רחב

פוטנציאל גידול מרשים

מומחיות ,אמינות ויעילות

ומנועי צמיחה משמעותיים

צוות הנהלה מקצועי ומנוסה

מוניטין חזק
בקרב עשרות לקוחות מהגדולים במשק
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איתנות פיננסית
צבר הזמנות נכון לתאריך  31במרץ
 2019בסך של כ ,955 -בעלת מינוף
פיננסי נמוך .לקוחות מתוקצבים עם
אמינות גבוהה

תודה רבה
www.lesico.com

