
עמיעד מערכות מים בע"מ

מצגת משקיעים 



הבהרה משפטית
מצגת זו הוכנה על ידי עמיעד מערכות מים בע"מ ("החברה") ואינה מהווה הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה 
לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע כללי בלבד, אשר מטבע הדברים הינו חלקי, במסגרת מתן הסברים על החברה בפני 

משקיעים או צדדים שלישיים.
המידע הכלול במצגת מוצג בתמצית בלבד ולמטרות נוחות, אינו מקיף את כלל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטות השקעה 
בניירות הערך של החברה ואינו מיועד להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה הדוח השנתי של החברה ליום 
31 בדצמבר 2022 והדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2022-01-032506), הדוחות הכספיים 
המאוחדים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2022 שהסתיים ביום 31 במרץ 2022 )מס' אסמכתא: 2022-01-062272(, הדוחות הכספיים 
המאוחדים של החברה לרבעון השני לשנת 2022 שהסתיים ביום 30 ביוני 2022 )מס' אסמכתא: 2022-01-088794( והדוחות הכספיים 
המאוחדים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2022 שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2022 )מס' אסמכתא: 2022-01-139957( וזאת על מנת 

לקבל תמונה מלאה בקשר עם פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה.
מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם ו/או את התוכניות העסקיות של החברה ו/או את 

תיאור כל פעילותה ו/או את גורמי הסיכון של החברה.
המצגת כוללת בשקפים 3, 6, 7, 8, 10, 11 מידע אשר מוצג באופן שונה ובפירוט שונה מזה שהוצג עד כה בדיווחי החברה. כמו כן מוצגים נתונים 
והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, אשר תוכנם לא נכלל במלואו בדיווחי החברה האמורים ולא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה 
ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם. כמו כן התמונות המוצגות במצגת זו הינן בגדר הדמיה בלבד. החברה אינה מתחייבת לעדכן או 

לשנות הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.
 

המידע הכלול במצגת זו, כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המידע האמור מתבסס על הערכת החברה 

יעדי החברה עשויים שלא  יעדיה.  יכולת המימוש של  בו משום הערכה של  ואין  והעסקית  לגבי התפתחותה הכלכלית  במועד הדוח 

להתממש או להתממש באופן שונה מן המתואר, בין היתר, בשל תלות בגורמים חיצוניים אשר אינם בשליטתה ו/או בשל התממשותם 

של גורמי הסיכון המפורטים בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021.



מי אנחנו?

עמיעד מערכות מים מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות סינון וטיפול במים לתעשייה ולהשקיה.

פריסה גלובליתבעלי המניות בעמיעד

60 שנות 
פעילות

מונה כ-700 
עובדים 

החברה הגלובלית היחידה 
שמתמחה אך ורק בסינון 
מים ומציעה סל מלא של 

טכנולוגיות סינון

חדשנות תמידית
הושקו למעלה מ-30 קווי מוצרים	 
מעל 50 מהנדסים ומומחי תהליך 	 

המתמחים בסינון

החושלים

אחרים

משרדי מכירה
משרדי מכירה ואתרי ייצור / הרכבה



ביקוש מוגבר לטיפול במים ברחבי העולם

ניצול מקורות מים מזוהמים בדרכים 
חדשות המחייבות תהליכי טיפול וטיהור

מחסור במים
אסדרה סביבתית וענישה בגין 
זיהום או אי שימוש ראוי במים 

רגולציה כלכלה מעגלית
שימוש חוזר במים לצרכים 

תעשייתיים וחיסכון במשאבים 

פתרונות הסינון של עמיעד מספקים מענה למגמה העולמית לחיסכון במים ובאנרגיה.



הצעת הערך של עמיעד

היכרות עם צרכי לקוחות מתחומים 
מגוונים 

שילוב ואינטגרציה של המסננים 
עם מערכות הלקוח

חדשנות בפיתוח מוצריםחיסכון במים ואנרגיה ללקוח

מובילות טכנולוגית
שליטה מרחוק והעברת מידע דו כיווני 

בזמן אמת

פרסי חדשנות 
EIMA Mention 2018  I  M&E Excellence Awards 2019   I  EIRS - Innovative Product Award 2019



בקרה חכמה מתוצרת עמיעד
לוקחים את השליטה לשלב הבא

עמיעד ADI-X הוא הבקר המתקדם היחיד והראשון בשוק המבוסס 
תקשורת ענן שהופך את המסנן האוטומטי למסנן חכם.

ה-ADI-X מספק ללקוח הסופי תובנות, מידע ונתונים בזמן אמת של 
מערכת סינון המים ומאפשר ניהול מים מרחוק.

יתרונות

ממשק ידידותי 
למשתמש

שליטה מלאה על 
מערכת סינון המים

התראות ותקשורת 
נתונים בזמן אמת 

אינטראקטיבי

מאוטומטי לאוטונומי
פיתוח הדור הבא נעשה על ידי הוספת חיישנים לניתור אינפורמציה נוספת 

ומינוף לביצועים של תקשורת על בסיס מידע קיים כדי ליצור ניהול אוטונומי 
של מערכת הסינון בצורה מושלמת.

6,800

1,800

1,500

2,500

12,500

עלייה מתמדת בשימוש בבקרים של עמיעד בעולם

6,500

העולם מאמץ את החדשנות

91
מדינות

בקרים פעילים ב- 

30,000
לקוחות קצה

מעל

30,000
בקרים פעילים ברחבי העולם

מעל

20,000

2022

24,000

28,000

32,000



שוקי יעד מרכזיים

גודל שוק ישיר 

תעשייה
כ-900 מיליון דולר

שימושים תעשייתיים 
שימושים אפליקטיביים מגוונים

מכירות 2021
48 מליון דולר 
נתח שוק ~5%

פוטנציאל צמיחה
ביקוש גדל לשימוש חוזר במים וטיפול 

בהם משיקולים של רגולציה סביבתית 
וצורך כלכלי

Global Water Intelligence מקור:

מכירות 1-9.2022

)USD מיליוני(

1-9.2021 1-9.20221-9.2020

34.3

45.8

33.0 34%



שוקי יעד מרכזיים

גודל שוק ישיר 

השקיה
 כ-270 מיליון דולר

שימושים חקלאיים
הגנה על מערכות טפטוף והשקיה מדויקת

מכירות 2021

67 מליון דולר 
נתח שוק ~25%

פוטנציאל צמיחה
גידול באוכלוסיית העולם ומחסור במים 
ראויים להשקיה, מייצר השקעות גדלות 

בשטחי גידול חדשים ומשדרוג שטחי גידול 
קיימים.    

מקור: הערכת החברה

)USD מיליוני(

1-9.2021 1-9.20221-9.2020

51.0 50.2

42.9

מכירות 1-9.2022



סיפור הצלחה
עמיעד ממחזרת מים לטובת יעילות אנרגטית גבוהה

סינון מי שפכים במערכת אגירת האנרגיה התרמית של מי תהום )ATES(, דנמרק

התוצאות

פתרון עמיעד

האתגר
| סינון בלחצים נמוכים

לחץ העבודה המרבי הוגבל ל - 2 באר

| יעלות השימוש באנרגיה
צריכת כמות אנרגיה ומים הקטנה ביותר האפשרית

| טביעת רגל קטנה
מקום התקנה מצומצם מאד

| החזר השקעה )ROI( מהיר

| חיסכון בצריכת האנרגיה 

| ניצול יעיל יותר של משאבים

עמיעד סיפקה מערך סינון כוללני מוכן לשימוש עם 12 מסנני דיסקיות 4” גלאקסי, 

משאבה, מכשור ובקרה התופסים את השטח הקטן ביותר האפשרי. 

1



שיפור מתמשך ברווחיות

הכנסות

)USD מיליוני(

רווח נקי מיוחס

)USD מיליוני(

רווח תפעולי

)USD מיליוני(

תוצאות 9 החודשים הראשונים של השנה

תוצאות רבעון שלישי

הכנסות

)USD מיליוני(

רווח נקי מיוחס

)USD מיליוני(

רווח תפעולי

)USD מיליוני(

4.1

10.9

6.7

2020 2021 2022

2.7

5.45.4

2020 2021 20222020 2021 2022

75.8

85.2

95.9

2021 2022

2.7

1.7
1.1 1.0

2021 2022 2021 2022

31.0

28.0

12.6%

12.3

3.1

1.3

6.7

מתואם
בניטרול השפעת

IAS 29

מתואם
בניטרול השפעת

IAS 29

83.5%

24.4%

11.1%

76.7%

17.7%

6.9%

5.7%

12.8%

11.4%

4.1%

3.4%

10.0%

8.9%



איתנות פיננסית גבוהה

2019 2020 2021

חוב בנקאימרווח תפעולי

2019 2020 2021

1.49 1.61
1.93

2019 2020 2021

0.5
0.15 0.02

2019 2020 2021

27.5

11.8

1.5

9.2022

2.0

1.9

9.2022

1-9.2022

11.4%

2.7%

5.2%

7.4%

12.8%

9.2022

0.02

מתואם
בניטרול השפעת

IAS 29

יחס הון חוזריחס חוב להון עצמי

)USD מיליוני(



סיכום

מובילות טכנולוגית

איתנות פיננסית גבוהה
מינוף נמוך, יתרות מזומנים זמינות ותזרימים חזקים

אסטרטגיה לצמיחה מואצת
באמצעות צמיחה אורגנית, מיזוגים ורכישות והגדלת נוכחות בשוק האמריקאי

הרחבת המודל העסקי
 כניסה לעולמות IoT ושיתופי פעולה עסקיים חדשים

ביקושים גבוהים למוצרי סינון בשוק

מובילות עולמית ונוכחות גלובלית


