לענן :רוכשת
טכנולוגיותמכוונת
וואן
דיקומנולאבס,
גילי סהר ואבי משען,
שבבעלות
שרשמה הכנסות

של 543
מיליון שקל ב2015 -תפעיל
שקל

שלי אפ ברג
אפלברג
שרד

כ -מיליון שקל

מההכנסות
קבוצת

וואן טכנולוגיות לה
$DN2$כולה( $DN2$החברה

פועלתלחיזוק

רשמה במחצית

צאות
$DN2$תוצאות$DN2$
בתחום
מעמדה

יותר

שקל).

מה
$DN2$רשמה$DN2$
שרשמה ב 201 -כו־
$TS1$כולה$TS1$
פירםמה רק את תו־
$TS1$תוצאות$TS1$

 2014כולה ,וער

כה

רק

גם

תוח
תוח$DN2$

כחברה בת

נפרדת

בשמה המקורי

לוואןטכנולוגיות

התחתונה רש־
$TS1$רשמה$TS1$
בשורה

החברה

פעילות

בתחום

יש

כבר

שרשמה ב2014 -

באמצעות הרכישה היא תוכללג־
$TS1$לגוון$TS1$

מיליון שקל לעומת

וון
$DN2$לגוון$DN2$

מחשובהענן.

משלימה

sap

בתחום השני,

דיקומנו

אתהפעילות

החזקה בחברה הבתשלנו
בכך ניהפך לשחקן
םופט
בשוק זהבישראל״.

$TS1$ולהשלים$TS1$
ולה־
ללקוחותיה,
משווקת
שהיא
שלים
$DN2$ולהשלים $DN2$את סל מוצרי תוכנות הענן
שהיא מוכרת .וואן העדיפה לא
פעילות דיקו־
$TS1$דיקומנו$TS1$
למזגלחלוטין את
מארס פירםמה וואן
באמצע
מנו
$DN2$דיקומנו$DN2$לאבס ,שהוקמה ב 2008 -אלא טכנולוגיות את דו״חותיה הכס־
$TS1$הכספיים$TS1$
פיים
לשמורעליהועל שמה כחברה בת
$DN2$הכספיים $DN2$ל 2015 -אף שלאהגדילה

בהתאמה) .וואן

אקסאקט

הציגה

בדו״חות

מרכזי

%7

ברווחיות

שקל ,בעיקר כתוצאה מגידול
אורגני בעסקיה ואיחוד תוצאות
$DN2$טכנולוגיות$DN2$
לוגיות
באמצעות

שהסתכמה

ב28 -

sap

וביישום

את העסקה תממן וואן טכנו־
$TS1$טכנולוגיות$TS1$

בישראל של

פתרונות

הכסף

האמריקאית
החברהלאוטומציה החל ברבעון
חברת תוכנות הענן
הבורסאי של
הרביעי של 2014
 servicenowהמיועדים למ־
$TS1$למחשוב$TS1$
$DN2$מיליון $DN2$שקל ,והיא מניבהלמחזיקים
$TS1$דיקומנו $TS1$ליון
התפעולי של דיקומ־
הרווח
מחשוב $DN2$ארגוני וניהול
חשוב
מערכת
משען ,המחזיקים כל אחר 5070
92.3
בה ריבית שנתית של
 5.2מיליון
הסתכם ב-
$DN2$דיקומנו $DN2$לאבס
נו
במחצית
 itשל גופים עסקיים.
את מלוא הרווח הראוי
מהמניות
כמ־
$TS1$כמעט$TS1$
שקל בינואר־יוני 2015
לפני שתושלם העסקה דיקו־
$TS1$דיקומנו$TS1$
רשמה די־
$TS1$דיקומנו$TS1$,
הראשונה של 2015
$DN2$דיקומנו $DN2$לאבס תחלקלבעלי מניותיה לחלוקה ,כשוואן תעמיד את המי־
$TS1$המימון$TS1$
מנו
התפעולי שהצי־
$TS1$שהציגה$TS1$
$DN2$כמעט $DN2$כמו הרווח
קומנו,
עט
ומנו $DN2$,המעסיקה כ 40 -עוב־
$TS1$עובדים$TS1$,
$DN2$המימון $DN2$הנדרשלחלוקה.
מון
המנכ״לגילי מהר,והיו״ר אבי
$DN2$שהציגה $DN2$ב 2014 -כולה 76.2מיליון
גה
 1.71מיליון
ים $DN2$,הכנסות של
דים,

בהנפקת אג״ח

את

שירותי

באסט־
$TS1$באסטרטגיית$TS1$
מדובר בשלב משמעותי

הכניסה שלנולעולמות

רטגיית
$DN2$באסטרטגיית$DN2$
תשתיות sap-h

הפיתוח והיישום

אותו רווח נקי

כולה 9.1

מיליון שקל וואן
של 17
טכנולוגיות,

במחצית  2015כמעט

שגייסה

בסביבת

 2015הכנסות

את דיקומנו המעסיקה 40עובדים

מיליון שקל,
מחשוב הענן הארגוני .אתמול
את תוצאות ינואר־יוני ב2015 -
).
רכישת דיקומנו תגדיל רק טכנולוגיות
שתרכוש
הודיעה חברת התוכנה
2015גידול של
במעט אתפעילות וואןטכנולו־
$TS1$טכנולוגיות$TS1$,
הברת דיקומנו לאבפ בתמו־
$TS1$בתמורה$TS1$
את
את הכנ־
רה $DN2$ל12 -
$DN2$טכנולוגיות $DN2$,שהגדילה ב%9-
גיות,
מיליוןשקל.
רה
$TS1$הכנסותיה $TS1$התפעולית,
$DN2$הכנסותיה $DN2$ב 2015 -ל543 -מיליון מיליון שקל.
סותיה
דיקומנו לאבס עוסקת בפי־
$TS1$בפיתוח$TS1$
ומכירה

הראשונה

של

מיליוןשקל
דיקומנו 12
את

סדרה ג׳ .שוויה

$TS1$מיליון$TS1$
מי־
הסדרה הוא 89

נפרדת

עם מבנהתפעולי

סהר ימשיךלהוביל
כמנכ״ל

נפרד.

את ריקומנו

ושותף בחברה.

משמעותית
הרביעי,

שקל
זה גדל

את

ההכנסות ברבעון

שהסתכמו

מיליון
ב368 -

הרווח
התפעולי ברבעון

מיליון שקל.
ב 149 -ל29 -
על רקע העסקה אמר שיאוזון,
החברה הנסחרת לפי שווי של 910
טכנולוגיות :״רכישת
מנכ״ל וואן
912,3
עו־
$TS1$עובדים$TS1$
ריקומנו לאבס מהווה עבורנו מיליון שקל ,מעסיקה
בדים
$DN2$עובדים$DN2$
פריצת דרך בשני תחומים .בתחום
יישום

פתרונות

servicenow

ששוויה זינק מיום

הדו״חות ב59 -

פרסום

