אופל בלאנס השקעות מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת :1029

ההכנסות משירותים פיננסיים נטו הסתכמו ב 12.7-מיליון ש"ח;
צמצום משמעותי בחובות מסופקים  0.11% -מסך עסקאות הניכיון
ההון העצמי חצה את ה 100-מיליון שקל
לאחר הנפקת  10%מהון המניות לאלטשולר שחם
דני מזרחי מנכ"ל אופל בלאנס השקעות" :אופל פועלת רק מול לקוחות קצה ואינה
נזקקת למתווכי אשראי ,דבר המאפשר לה לשמור על שולי רווח גבוהים"
אופל בלאנס השקעות ,חברה מובילה במתן שירותים פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים ,מדווחת היום על תוצאות
הרבעון השני של שנת .1029
ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון השני של שנת  1029הסתכמו לכ 21.4-מיליון ש"ח ,גידול של כ8%-
בהשוואה להכנסות של כ 24.1-מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת .1028
ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות חומ"ס ואבודים ברבעון השני של שנת  1029הסתכמו בכ21.7-
מיליון ש"ח ( 88%מההכנסות) ,צמיחה של כ 29%-בהשוואה לכ 20.7-מיליון ש"ח ( 71%מההכנסות) ברבעון השני
של שנת .1028
הוצאות חומ"ס ואבודים ברבעון השני של שנת  1029קטנו משמעותית והן היוו כ 0.29%-מסך עסקאות הניכיון של
החברה ,לעומת כ 0.49%-ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת  1029הסתכם בכ 6.8-מיליון ש"ח ,צמיחה של כ 11%-בהשוואה לרווח נקי של
כ 1.2-מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת  .1028הגידול החד ברווח הנקי מקורו בגידול בפעילות החברה וקיטון
משמעותי בחומ"ס.
סך עסקאות הניכיון ברבעון השני של  1029הסתכם בכ 426-מיליון ש"ח ,גידול של כ 28%-לעומת כ 868-מיליון
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
החברה מודיעה על חלוקה נוספת של דיבידנד ,כמדי רבעון ובפעם השש-עשרה בסה"כ ,בסכום של  8מיליון ש"ח.
דני מזרחי ,מנכ"ל אופל בלאנס השקעות" :אנו שמחים לדווח על צמיחה נאה בהכנסות ובעיקר ברווחיות ברבעון
השני .מצב המשק מחייב בדיקות ארוכות והליך חיתום קפדני ,ואנו ממשיכים לגדול תוך דבקות בדפוסי הפעילות
שלנו ,אשר הביאו לירידה משמעותית בחומ"ס ,אל מתחת ל.0.1%-
כחלק מהסדרת תחום הפיננסים ,החברה התאימה עצמה לשינויים הרגולטורים ופועלת רק מול לקוחות קצה ואינה
נזקקת למתווכי אשראי ,דבר המאפשר לנו לשמור על שולי רווח גבוהים .רווחיות זו מאפשרת לנו להתמיד ביישם
מדיניות הדיבידנד שלנו ,וברבעון הזה נבצע חלוקה נוספת ,זה הרבעון השישה עשר ברציפות ,של דיבידנד לבעלי
המניות.

מתוך רצון להרחיב את קהל לקוחותינו ,וכן לשרת בצורה נוחה יותר לקוחות קיימים ,אנו מצויים בישורת האחרונה
לקראת פתיחת סניף נוסף בצפון הארץ .כמו כן אנו בוחנים להרחיב את היצע המוצרים ללקוחות במטרה לספק סל
שירותים פיננסיים מקיף תחת קורת גג אחת".

אודות אופל בלאנס השקעות:
קבוצת אופל בלאנס (בורסת ת"א :אופל) עוסקת משנת  2996במתן מגוון פתרונות פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים
בתחום האשראי החוץ בנקאי .אופל בלאנס מתמחה במימון כנגד ממסרים דחויים לעסקים ושכירים ,שירותי מטבע,
והשלמת הון עצמי כנגד בטוחות ושיעבוד המחאות זכות .תיק הלקוחות של החברה ,נכון ל 80.6.1029-נאמד בכ-
 279מיליון ש"ח.
לקבוצת אופל ארבעה סניפים בפריסה ארצית :אשדוד ,ראשון לציון ,חולון ובאר שבע( .החברה צפויה לפתוח את
הסניף החמישי באזור הצפון במהלך הרבעון הרביעי של שנת )2011

