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מיזוגים ורכישות,צמיחה אורגנית

מצגת חברה
2021ינואר 
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מהווהאינהובפרט"(החברה)"מ"בעגרופסולושנסאקסלשלערךניירותלרכישתאו/ולהשקעההצעהמהווהאינהזומצגת
רלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהזומצגת.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"

,בלבדבסיסיתאינפורמציהלספקמיועדתוהיא,ובכללהחברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורך
.חלקיהינוהדבריםמטבעאשר

אתמחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשם,נערכההמצגת
לאמורכפוףבההאמורוכלשלםאינוזובמצגתהכלולהמידע.לציבורהחברהותפרסםשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורך

.החברהשלהרלבנטייםבדיווחים
עדכניותוהנחותהערכותעלהמבוסס1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעלכלולעשויהזומצגת

מטבעןודאיותבלתישהןהרי,סבירותשהנןסבורהשהחברהאףעלאשר,החברההנהלתשל,היתרבין,המצגתלמועדנכון
.בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססות
גורמי,החברהשלבשליטתהאינםאשרמגורמים,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו

,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכון
.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאואשר

להחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהאסטרטגיותוהתכניותהחזוןכימובהר,כןכמו
גםכמוהחברהבשליטתשאינםבגורמים,מקצתםאוכולם,תלוייםהיותםבשלאו/ו,לעתמעתשתהיינהכפי,החברההנהלת
.החברהחשופהאליהםסיכוןבגורמי

.זומצגתלעדכןמתחייבתואינהכאמורהערכהאותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה

הבהרה משפטית
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אודות

3

מפיצה ומשקיעה בפתרונות חומרה ותוכנה  , מפתחתאקסל
בתחומי הטלקומוניקציה השונים

2019-ב₪ מיליון 45-מחזור המכירות של החברה הסתכם בכ
, 2020ח בתשעת החודשים הראשונים של "מיליון ש48-ובכ

.40%-למעלה מגידול משמעותי של , *בחישוב שנתי 

290-עומד על כ24/01/2021שווי השוק של החברה ליום 
₪  מיליון 

בהיקף , ציבורי ופרטי–גיוסי הון 2020אקסל השלימה בשנת 
ברובם מגורמים מוסדיים, ₪מיליון 25-מצטבר ברוטו של כ

ולומןצליר, (דיסני)קבוצת שמרוק : משקיעים מרכזיים
מהחברה ומשקיעים מוסדיים שכוללים בעיקר  25%-המחזיקים כ

25%-את הפניקס ומור המחזיקים בעוד כ

במניות ובמזומן בחמש חברות  ₪ מיליון 30-אקסל השקיעה כ
(M&A)כחלק ממדיניות מיזוגים ורכישות 

חודשים9מנורמל על בסיס * 
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(לאחר השלמת העסקאות האחרונות)מבנה חברה

55%* 100% 60% 70%* 10% 50.1%

טרם הושלמה העסקה* 
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חזון

מפיצה ומשקיעה  , מפתחת
בפתרונות חומרה ותוכנה  
בתחומי הטלקומוניקציה  

השונים

כניסה לפעילות
בשווקים בינלאומיים

גידול בפעילות החברה 
על ידי צמיחה אורגנית 
וביצוע רכישות ומיזוגים  

עם חברות סינרגטיות
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יתרונות/ חוזקות 

,  הפייבר, החברה פועלת בשוק התקשורת
הצומחים גם בימי הקורונהIT-וההסייבר 

החברה ממזגת פעילויות צומחות חדשות

צמיחה

וותק
2004הקמת הפעילות בשנת 

מכירות של מעל מיליארד שקל  
למפעילי הטלקום בישראל

01/20-א החל מ"חברה ציבורית בבורסה בת

*ח"מש280-בשווי שוק נסחר של כ

20/01/2020-נכון ל* 

חברה ציבורית

צוות עובדים בעלי ניסיון רב בשוק  
התקשורת  

ידע ומקצועיות

פוטנציאל גלובלי
הסכמי מפתח עם ספקים שונים  10

פעילות מתרחבת  

אזורים גאוגרפיים4-ב

הנהלת החברה בעלת ניסיון רב  

,  בתעשיית הטלקום בראשות רונן שור

מהיזמים של אקסל  , ל החברה"מנכ

סולושנס ועובד בתחום פעילותה של  
2004החברה מאז 

הנהלת החברה
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אקסל סולושנס פעילה ומרוכזת בשלושה קווי מוצר עיקריים

סולושנסקווי הפעילות של אקסל 

חומרה

פיתוח והפצה של מוצרי בית •

ועיר חכמהIoT, חכם ומקושר

הפצה ואינטגרציה של מוצרי  •

תקשורת מתקדמים לעסקים

פיתוח והפצה מוצרי תקשורת  •

5ודור 4נתונים מבוססים דור 

תוכנה

אינטגרציה והפצה של נורטון  •

,  תורכיה, לשוק הפרטי בישראל

מזרח אירופה ועוד

הפצת אפליקציות מתקדמות •

על ציוד תקשורת  

פתרונות סייבר וענן לעסקים•

תקשורת

אינטגרציה והפצה , פיתוח•

של מגוון רחב של מוצרי  

Broadband ,  אינטרנט מהיר

לעסקים ולפרטיים

מכירות לכלל •

מפעילי התקשורת בארץ
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אינטרנט מהיר לעסקים ולפרטיים, Broadbandאינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי , פיתוח

(GPON)אופטיםנתבי אינטרנט מהיר מבוססי סיבים 

זכיה בכל חמשת המכרזים  
.  המשמעותיים של נתבי סיבים

.2020השקה ראשונה בינואר 
2021עיקר המכירות יחלו באמצע 

מובילי שוק
Roadmap  עשיר כולל יכולות

,  אוטומציה, אינטגרליות של סייבר
Fiber-בית חכם ו

פוטנציאל שוק
מיליון נתבים  3.5מכירות של מעל 

,  בעשר השנים האחרונות לבזק
פרטנר ומפעילות השוק  , סלקום

הסיטונאי

בסיס לקוחות
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וציוד תקשורת עסקי מתקדםConnected Home ,Internet of Things, בית חכם

חומרה
הצומחIoT-הפצה ואינטגרציה של מוצרי תקשורת מתקדמים לעסקים ולשוק ה, פיתוח

הבנה טכנולוגית מלאה ויכולות  
ניהול פרויקטים חדשניים  

במסלול הצמיחה של לקוחות  
טלקום בישראל ובעולם

קשר הדוק 
עם הלקוחות

לוקליזציה
וקסטומיזציה

ניסיון עשיר בגיור והטמעת
מוצרי תקשורת לשוק הישראלי  

,  אינטגרציה טכנולוגית, כולל תקינה
התאמות שפה ויכולות שיווק

Connected Home

גוון רחב של פתרונות  מ
בטכנולוגיות שונות לקישוריות  
:  מלאה בכל הבית לאינטרנט מהיר

,  חשמל, קווי טלפון, על גבי סיבים
ובאלחוטבקואקס

בית ועסק חכם

השקת שירות
ועסק חכםבית
Alarm.comעם 

הישראלית
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SaaSללקוחות עסקיים ופרטיים במודל ענן וסייבר אינטגרציה והפצה של מוצרי 

ענן וסייבר-שירותי תוכנה 

,פתרון מלא של שירותי סייבר
גיבוי וענן ללקוחות עסקיים

פתרון סייבר וענן  
ללקוחות עסקיים

מכירות פתרונות תוכנה
למיליוני לקוחות באמצעות  

המפעילים המובילים

פוטנציאל עסקי
, מכירות פעילות בתורכיה
.גיאורגיה ומזרח אירופה

זיכיון להפצה בעשרים מדינות נוספות

צמיחה בינלאומית
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-ואקרוניסבלאקבריאינטגרציה ומכירות של מוצרי הסייבר של 

Secure, Connect, Backup and Mobilize

פתרונות סייבר לעסקים

Manage your diverse devices 
from a single console and 

Increase productivity with an 
integrated set of apps for 
email, calendar, contacts, 
documents, browsing etc.

BlackBerry UEM
and Mobility apps

Backup
and Restore

Backup and disaster 
recovery software 

based on disk 
imaging technology

BlackBerry
Dynamics

Develop custom mobile 
apps and workflows to 
drive new value while 

protecting your sensitive 
business information

Protect Your 
Files and IP
Enable users to 

confidently access, share 
and collaborate, on any 
device with the leading 
secure EFSS & MCM

Mobilize Your Business and Secure your Communications
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מכירות אצל ארבעה מפעילים

מפעילים
On-Demandמוביל שוק הגנה 

פוטנציאל שוק
חנויות700-מכירות ביותר מ

ריטייל

ClearPlex
והתקנים אחריםעל מכשירי סלולר, On-Demand, אינטגרציה והפצה של פתרון ההגנה המוביל בעולם
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בקרת הורים וסייבר, ענן, מפתרונות הגנהRecurring Revenueפעילות גדלה של הכנסות חוזרות 

הכנסות מתמשכות צומחות

פרויקט ראשון במכרז בקרת  
הורים של מפעיל תקשורת  

הושק בסוף  . במזרח אירופה
2020

בקרת הורים פתרונות סייבר

הכנסות חוזרות מפתרונות  
הסייבר של ספקים שונים  

שנמכרים לחברות  לאנטרפרייז
ביטוח וארגונים גדולים, פיננסים

Norton

הכנסות חוזרות משירותי  
האבטחה של נורטון שנמכרים  

כמנוי חודשי דרך מפעילים

On Demand הגנת חומרה

הכנסות חוזרות משירות הגנה    
On Demand המצליח בישראל

המתאפייניםשלההפעילותתחומיבפיתוחממשיכההחברה

Recurring)משלמיםקצהמלקוחותחוזרותבהכנסות Revenue).

שמציעהלפורטפוליוהמתווספותחדשותמפעילויותגםמגיעהגידול

החל.קיימותבפעילויותהקצהמשתמשיבמספרמגידולוגםהחברה

באופןגדלהפעילותמחזור,היוםועד2019שלהראשוןמהרבעון

קטןוחלקתוכנהממכירותההכנסותמרביתכאשר,משמעותי

Recurring-במתאפיינותחומרהממכירות Revenueמסךשחלקן

.25%-מלמעלההחברהמכירות
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2020עסקאות משנת –השקעות ורכישות 

AOS- מהונה של %60אקסל השלימה רכישה שלAOS  שעוסקת

באינטגרציה והפצה של פתרונות אוטומציה למשרדים וארגונים ממשלתיים

מהונה של %70אקסל חתמה על הסכם לרכישת -* דאנת תקשורת 

הענן ותשתיות  , אינטגרטורית מובילה בתחום הסייבר, דאנת תקשורת

אקטיביות

BBT.Live-מהונה של %10-אקסל רכשה כBBT.Live  המפתחת

SASE-וSD-WANומוכרת את פלטפורמת הדור הבא של 

55%אקסל חתמה על הסכם לרכישת -* צ׳יפ פיסי טכנולוגיות 

מהונה של צ׳יפ פי סי המפתחת ומוכרת פתרונות מנוהלים של 

תחנות רזות

IBI Active-  מהונה של מ50.1%אקסל השלימה רכישה של-IBI 

Active ,שותפה של אקסל בפתרונות סייבר ללקוחות פרטיים

העסקה טרם הושלמה* 
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Danet Comunications
ותשתיות  , הענן, מפיצה ומטמיעה פרויקטים בתחומי הסייבר, אינטגרטורית

.וטלקוםאנטרפרייזאקטיביות של דאטה סנטרים לגופי 

שירותי סייבר בענן תשתיות אקטיביות  

,  בעולמות האבטחה

סנטר-קמפוס ודאטה

- APIאבטחת 

דרך ההתקשרות  

,  החדשה של אפליקציות

ושותפים, ניידים

אבטחת ושינוע מידע  

בתשתיות קריטיות

Data Center Cyber Security
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מערכת ניהול מרכזית מתקדמת  
תפעול ובקרה של מערכות  , לניהול

מחשוב לארגונים מרובי סניפים  

מערכת ניהול מרכזית
החשכ״לספק מרכזי של 

פתיחת הפצה בארה״ב ואירופה
חוזי הפצה בינלאומיים עם 

INGRAM MICRO , TECH DATA ,

ARROW ECS

פוטנציאל שוק
תחנות קצה מנוהלות

לסביבת מחשוב ענן ווירטואליזציה
עםתוך שיתוף פעולה

MICROSOFT , VMWARE , CITRIX

Thin Clients

Chip PC
פתרונות מנוהלים של תחנות רזות כבסיס להקטנת עלויות שליטה ואבטחת מידע

תחנות קצה מאובטחות  
בעלות טכנולוגיית סייבר

אבטחת מידע
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ביטוח  , החברה מוכרת הסכמי שירות

ומתכלים לכאלף עמדות של לקוחות  

ממשלתיים ועסקיים

מפעילים
:השקת פתרונות טכנולוגים חדשים

מכונות מיון לחבילות-
RFIDפתרונות -

לבתי חוליםלוגיסטיםפתרונות -
פתרונות סריקה ובקרה-

פוטנציאל שוק
החברה מתמחה בחדשנות טכנולוגית  

לחדרי דואר ולמרכזים לוגיסטיים

דוארדריח

AOS-Advanced Office Solutions
אינטגרציה והפצה של פתרונות אוטומציה למשרדים וארגונים ממשלתיים
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הדור הבא של פלטפורמת

קווית המתקדמת/ התמסורת האלחוטית 
SD-WANמבוססת על טכנולוגיית 

BBT.Live
SASE-וSD-WANפלטפורמת הדור הבא של 

,  בענן Hostingעבודה מול
אופטימיזציה  , מצלמות אבטחה

,  של תשתיות התקשורת
ל ועוד"תקשורת בינ

מגוון שימושים ניסיון מוכח
עשרות פרויקטים הכוללים את  

, RAD, א"עירית ת, ל"צה, סלקום
מערכת החינוך ועוד, פיקוד העורף

רוחב פס גבוה מאוד
שימוש במספר קווים בכדי לקשר  
בין אתרי הלקוח בצורה מאובטחת  
הכוללת אופטימיזציה של מספר 

ערוצי תקשורת

פיתוח ישראלי
מוצר תוכנה שפותח בישראל  
בהשתתפות במימון של רשות  

BIRDהחדשנות וקרן 



דריסת רגל בינלאומית

מפיצת על רשמית של פתרונות  סולושנסאקסל 
אבטחת האינטרנט והאנטי וירוס בישראל

מדינות במזרח אירופה ואגן הים התיכון26ובעוד 

המכירות ללקוחות השונים מתבצעות באמצעות  
שהושק  סולושנסהשרת המתקדם של אקסל 

.ושמסונכרן עם שרתי נורטון2016בחודש יוני 

המכירות מתבצעות דרך מפעילי אינטרנט ומפעיל  
סלולאר

לקוחות פעילים  300,000מעל סולושנסלאקסל 
באמצעות  בשרת אשר מנויים לשירותי התוכנה

מפעילי תקשורת

אקסל סולושנס חתמה על הסכם ראשון לאספקת  
שירותי תכנת בקרת הורים עם מפעיל גדול בגיאורגיה  

SaaSבמודל 
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נתונים פיננסיים מאזניים מאוחדים נבחרים

הכנסות ספציפיות חד פעמיות המיוחסות להשלמת               / בנטרול הוצאות *  
עסקת המיזוג נתון שאינו סקור ואינו לפי כללי חשבונאות מקובלים

20

48,18744,628כ הכנסות"סה

2,344 2,119*2,118*רווח נקי מתואם 

2019שנת 2019רבעונים שלושה 2020רבעונים שלושה 

37,358
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הרחבת והעמקת נתחי שוק  , אסטרטגיה

2021-2023
אספקת חומרה לשירותי פייבר

למפעילי התקשורת בארץ

2021

2020-2021

תוכנה  / הערכות לאספקת חומרה 

בסלולר5תומכת דור 

השקת מוצרי הבית החכם  

ואילך2021

2021-2023 הרחבת הפעילות בשוק הבינלאומי

איתור הזדמנויות רכישה

של פעילויות סינרגטיות  



התפתחויות אחרונות  
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חתימה עם חמישה מפעילי טלקום בישראל  
Sagemcomמתוצרת חברת Fiberלאספקת נתבי 

דאנת, BBT.Live, אקטיבAOS ,IBI: השקעה בחמש חברות
תקשורת וצ׳יפ פיסי

 Push to Talk over Cellular-כניסה לתחום ה
מוביליםאינטגרטוריםבשיתוף פעולה עם 

קבלת הזמנות משמעותיות ממפעילי טלקום וספקית  
למוצרי ציוד רשת ביתי העונה על  ערוצית-טלוויזיה רב

הדרישה לקישוריות ברוחב פס גבוה

השלמה של גיוס הון ציבורי ופרטי בעיקר ממשקיעים  
₪   מיליון 25-מוסדיים בסך של כ

בקרת הורים עם  שירותי תוכנת השקת 
SaaSמפעיל גדול בגיאורגיה במודל 

השקת פעילות בית חכם עם מפעיל טלקום מוביל בישראל



מנועי צמיחה אסטרטגיים

מכירות נוספות
לבסיס לקוחות

מכירות מוצרים  
נוספים לבסיס  
הלקוחות הרחב

של החברה

1. 

Roadmap
עשיר

Roadmapעשיר
, כולל יכולות סייבר

עיר חכמה  , בית חכם
ופייבר

2. 

גידול
בינלאומי

גידול בהפצה  
בינלאומית של מוצרי  

סימנטק והחומרה
סולושנסשל אקסל 

3. 

פרוטפוליו
יצרנים גדל

הסכמים נוספים
עם יצרנים

מבטיחים נוספים

4. 

פלטפורמת פעילות

איתור הזדמנויות  
מיזוגים ורכישות  

פוטנציאליות נוספות

5. 

גמישות

התאמת המוצרים 
לצרכי השוק 
–המשתנים 

5דור סלולר , פייבר
ובית חכם

6. 
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!רבהתודה

24


		2021-01-25T07:00:13+0000
	Not specified




