
  

  :שוהם ביזסהמשך צמיחה מהירה ב

  72%מיליון שקל, צמיחה של  10.8הכסות מימון רבעויות של  

  88%מיליון שקל, צמיחה של  5רווח לפי מס של 

  89%מיליון שקל, צמיחה של  3.7רווח קי של 

בתוצאות  ביטוימיליון שקל, שטרם בא לידי  100לאחר הרבעון החברה השלימה גיוס חוב של 

  המדווחות

  35.3%-כעמדה על  זה רבעוןעבור  , במוחים שתיים,התשואה להון

בהשוואה  51% -כעלייה של , קלש יליוןמ 277 -כמחזור עסקאות האשראי הרבעוי עמד על 

  אשתקד מקבילהלרבעון 

  

ומצאת בשליטתו של  באשראי חוץ בקאיהעוסקת  (ת"א: שוהם) ביזס שוהם – 2019 במאי 22זכרון יעקב, 

, המשקפות צמיחה המשכית חזקה 2019של שת  הראשוןמדווחת על תוצאות שיא ברבעון ) 39.56%אלי ידם (

מיליון  10.8-ל 72% -עלו בכ ,הרבעויותעל רקע ההתרחבות בפעילותה העסקית של החברה. ההכסות המימון 

 מיליון שקל. 3.7-ל 89% -שקל והרווח הקי עלה בכ

 277 -כ מחזור עסקאות האשראי הרבעוי עמד עלו 35.3% -כ התשואה להון ברבעון, במוחים שתיים, עמדה על

ראי של החברה בסוף תיק האשהיקף  .2018בהשוואה לרבעון המקביל בשת  51% -כ מיליון שקל, עלייה של

תוצאות הרבעון כוללות בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד.  69% -כ מיליון שקל, עלייה של 224 -כ להרבעון עמד ע

, וכן הפרשה בהוצאות אלף שקל 433-כ בסךהפרשה בהוצאות המימון, שאיה תזרימית, בגין ערבות בעל שליטה, 

ההון העצמי של החברה  .ש"חאלף  284 -ת, בסך של כוההלה וכלליות, שאיה תזרימית, בגין תשלום מבוסס מי

  .31.3.19-מיליון שקל, כון ל 42.7-עלה ל

לידי ביטוי תוצאות גיוס  ואו מציגים תוצאות שיא ברבעון, עוד בטרם בא" :מכ"ל שוהם ביזס אלי ידם,

מיליון שקל. לצד גיוס האג"ח, מקורות המימון שלו כוללים גם מימון בקאי אשר שיהם הובילו  100אג"ח של 

פור הרווחיות. שוהם ביזס ממשיכה במגמת הצמיחה והיא היום חזקה יותר, ילהפחתת עלויות המימון וש

בהסתכלות קדימה, עם הוזלת עלויות המימון וטיוב תיק  תחרותית יותר ומספקת ערך גבוה יותר ללקוחותיה.

  ".לבעלי המיות של החברהוסף לייצר ערך האשראי, או מאמיים כי משיך 

   

  

  



  

  אודות שוהם ביזס

החברה  העסקי. מטה ממסרים דחויים, מהמגזר ביכיון מיקוד עוסקת בתחום המימון החוץ בקאי תוך שוהם ביזס

פועלת   החברה בעל השליטה בחברה היו מר אלי ידם, יזם בעל יסיון רב שים בתחומי המימון. יעקב.ממוקם בזיכרון 

באמצעות מערכת יהול סיכוים קפדית במטרה להקטין את הסיכון, כמו גם בכפוף לגורמים רגולטוריים, תוך שמירה 

מוך, ושמירה על זמי יות פיזור לקוחות ומושכים, שיעור כשלות השירות ומהירות תגובה.על מדי   

 


