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מדטכניקה תחלק דיבידנד של  12מיליון שקל
הרווח הנקי של חברת הציוד הרפואי ברבעון השלישי עמד על כ 9.4-מיליון
שקל ,גידול של כ 30% -ביחס לרבעון המקביל אשתקד
גולן חזני
14:27 ,15.11.09

חברת מדטכניקה ממשיכה לייצר תשואות יפות לחברה האם עילדב .יצרנית הציוד
והמכשור הרפואי נהנתה מרבעון שלישי מוצלח ובעקבותיו הודיעה על חלוקת דיבידנד
בסך  12מיליון שקל לבעלי המניות .ב 2008-חילקה החברה  55מיליון שקל כדיבידנדים
וב 2009-עד כה  34מיליון שקל.
הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי עמד על כ-
 9.4מיליון שקל ,גידול של כ 30%-ביחס לרבעון
המקביל אשתקד .בשורת ההכנסות נרשם גידול
של  8%ברבעון ל 90.6-מיליון שקל.
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לדף מניית מדטכניקה

בתשעה החודשים הראשונים של  2009גדל הרווח ב 37%-ל 28.4-מיליון שקל לעומת
 20.7מיליון שקל בתקופה המקבילה ב .2008-הרווח מפעולות לפני פחת )(EBITDA
בתשעה החודשים הראשונים של השנה עמד על  38.4מיליון שקל ,גידול של כ31%-
לעומת התקופה המקבילה ב .2008-החברה רשמה הכנסות מימון של  3.8מיליון שקל
ברבעון שנבעו מרווחים בתיק ההשקעות שלה ומעיסקאות הגנה על השקל מול הדולר.
הונה העצמי של החברה עמד בסוף הרבעון השלישי על  186מיליון שקל ומהווה 67%
מסך המאזן .לחברה יתרות מזומנים של  40מיליון שקל בסוף הרבעון.
במהלך הרבעון השלישי חתמה מדטכניקה
על הסכם למיזוג החברה הבת ,פלייט מדיקל ,העוסקת בפתוח של מכשור רפואי בתחום
ההנשמה ,לתוך שלד ציבורי .השלמת העסקה ,שהיתה כפופה למספר תנאים מתלים,
צפויה להתבצע במהלך הימים הקרובים.
לדברי בעל השליטה בחברה ,רוני שטרנבך "לאחר שנת השיא ב ,2008-התוצאות עד
כה בשנת  2009מורות על המשך מגמת השיפור ברווחיות החברה .תוכנית העבודה
לשנת  2009לקחה בחשבון את המשבר וחוסר הוודאות בשווקים ,אולם יחד עם זאת
התוצאות בפועל והגידול החריג ברווחיות החברה מדגישים את יתרונותיה המובהקים של
מדטכניקה בשוק הציוד הרפואי בישראל ,לרבות המוניטין הרב שצברה החברה ,עובדיה
ומנהליה ,יחד עם המאזן האיתן ויכולת פיננסית ניכרת .היתרונות שצוינו מאפשרים לנו
בימים אלו להגדיל את אחיזתנו בשוק ולבצע עסקאות מהותיות ,תוך התאמה מקסימלית
לצרכי הלקוח ,לרבות לעניין מימון העסקה".
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