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הבהרה משפטית

מיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(רקח"או"החברה)"מ"בעפרמצבטיותתעשיותרקחשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת

מסוגמידענכללבמצגת.שלישייםצדדיםאומשקיעיםבפניהחברהעלהסבריםמתןבמסגרת,חלקיהינוהדבריםמטבעאשר,בלבדכללימידעלמסירת

המוצגיםנתוניםאו/ו,(בעברלציבורשנמסרוהזהמהסוגלנתוניםבהשוואה)מעודכניםנתוניםהינםבמצגתהנכלליםהנתוניםאך,בעברלציבורנמסרשכבר

.בעברלציבורשהוצגמזהשונהבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופן

המתייחסיםואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת

והואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהשלבלעדיתבשליטהאינהאו/וודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאו/ולאירועים

בין,תושפעהתממשותואיאווהתממשותו,מראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמורמידע.משמעותייםהתממשות-אילסיכונימטבעוכפוף

:אסמכתא)2020לשנתהחברהשלהשנתישבדוחהחברהשלהתאגידעסקיתיאורבפרקכמפורט,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתר

אינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן,(2021-01-040536

דירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתכניותכימובהרכןכמו.החברהבשליטתמצויים

.לעתמעתשתהיינהכפיהחברה

פניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,האמורלאור

,המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידעהערכהאונתוניםעלמבוססותעתידפניהצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאהעתיד

,בנוסף.זומצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברה

.לנכונותםאחראיתאינההחברהולפיכךהחברהידי-עלעצמאיבאופןנבדקלאתוכנםאשר,חיצונייםמקורותעלהמבוססיםוהערכותנתוניםכוללתהמצגת
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2021עיקרי התפתחויות מחצית ראשונה -רקח 

.(2021מאי)ושיווקלייצורוחזרהבחולוןהסטריליתהעינייםמחלקתשדרוגהשלמת▪

.יצואןואישורGMPאישורקבלת,בחולוןהחברהבאתרהבריאותמשרדבביקורתבהצלחהעמידה▪

.שיווקתהליכיתחילת–ראשונהאצווהוייצורהסמכתו,הסטרואידיםמתקןהשלמת▪

.ביומבחניהתחלת,נוספותבמדינותמוצריםרישוםתהליכיקידום▪

.החיטוימוצריבתחוםמסויימתהאטהלצדהאנטיביוטיקהלמוצריבביקושחדהעלייה▪

.חלקיוייצורהתעשייהלמוצריבביקושעליהעקבהתעשייתיבמלאיחדהירידה▪

.22.8.2021-בהעסקההשלמה,לייףאוף-טריבחברתמניותלרכישתחוזהעלחתימה▪
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מבט על|רקח תעשיות פרמצבטיות 
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חברה ישראלית  

העוסקת בייצור מובילה 

ושיווק תרופות

חברה בשליטה  -הנהלה חזקה 

(  42%-כ)משותפת של קרן פימי

(29%-כ)ומשפחת אלגרבלי

פעילות ארצית מול כל קופות  

רשתות , בתי החולים, החולים

הפארם ובתי המרקחת 

.הפרטיים

פורטפוליו מוצרים נרחב
תיקי מוצר207-הכולל כ

,  הממוקדים בתחומי העיניים

אנטיביוטיוקה וכן  , סטרואידים

.  בתחום נוזלי החיטוי

החברה פועלת באמצעות

:שתי פעילויות עיקריות
ייצור –פעילות התעשייה 1.

תרופות

הפצת  –פעילות שיווק והפצה 2.

ומוצרים נלווים של  התרופות

'ספקים צד ג



(המשך)מבט על |רקח תעשיות פרמצבטיות 

5

כמנוע צמיחה TOLרכישת 

להרחבת קווי מוצרים והאצת תהליכי  

ל תוך מקסום  "צמיחה בארץ ובחו

.יתרונות סינרגטיים

עוצמה פיננסית גבוהה  
169-הנשענת על הון עצמי של כ

מסך המאזן 41%-המהווה כ, ₪מיליון 

וכן הכנסות של  30.06.2021ליום 

.30.06.2021ליום ₪ מיליון 127

אסטרטגית צמיחה
גנריות בתחומי  הרחבת הפעילות היצרנית של תרופותעל בסיס 

של ל "לחוומכירהרישום, לשוק המקומי ופיתוחליבה מתמחים 

השקת מוצר ראשון  כאשר , תרופות קיימות וחדשות בתחומי הליבה

2021צפויה במהלך ל"בחו

השלימההחברה 

תוכנית השקעות

שנמשכה מספר שנים בהיקף של  

במטרה להגדיל  ₪ מיליון 100-מעל ל

ולייעל את כושר הייצור ולייצר  

ל"פלטפורמה לצמיחה עתידית בחו



מוצרי החברה

.בישראלרביםביתמשקיבקרבנצרכיםאשרחיונייםמוצריםקווי▪

.סטרילייםבתנאיםבייצורידעמצריך,נרחבותרגולטוריותלדרישותכפוף–גבוהיםכניסהחסמי▪

.הפרטיוהצרכן(החוליםקופות)המוסדייםהגופיםמולשנבנהשניםרבמוניטיןעלהנשעניםמוצריםקווי▪

,ואנטיספטיקהנוזליםייצור,הסטריליהייצורבתחוםיחודיידעעלהמבוססיםנישתייםמוצריםבתחומימומחיות▪

.וסטרואידיםאנטיביוטיקות

.מחמיריםסטרילייםייצורתנאיתחתביצוררבהמומחיותהדורשיםמתחומיםמוצרים▪

מובילהאירופאיתבמדינהלמוצרשיווקרישיוןקבלת,עתידיצמיחהכמנועפ"מוהליכי–עתידייםמוצריםקווי▪

.2021שנתבמהלךוהשקתו
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תחומי טיפול
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תרופות המרשם  

(RX )  והתרופות

הנמכרות מעבר 

(  OTC)לדלפק 

23-מוכוונות ל

תחומי טיפול

מוצרים רשומים207

מוצרים מיליון 20

מוגמרים בשנה

כאבים בדרכי 
השתן

סטרואידים ואנטי  
דלקתיים

שיעול  
וברונכיטיס

נזלת וגודש באףבחילה בנסיעות

דלקת עיניים
:עיניים
יובש  , גלאוקומה

ואלרגיות

חום והקלה על 
כאבים

דיכאון וחרדהקלקול קיבה

אנטיביוטיקה
זיהומים  
פטריתיים

אנמיה וחוסרים 
תזונתיים

צרבתכאבי אוזניים

חיטוי  : עור
כוויות  , פצעים

ועקיצות חרקים

כאבי שרירים  
ומפרקים

...ועוד



TOLעסקת 
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רקע

MEDICALהתחום▪ DEVICE(ר"אמ)המסורתיהפרמצבטיקהענףלצדובעולםבארץצומחתחוםהינו.

מאושרתהתוויהבעלי,רפואייםתכשיריםשלושיווקייצורפיתוחהמאפשרתנפרדתרגולטוריתבתשתיתמדובר▪

.רפואיותובעיותמחלותלמגוון

צמיחהאפיקבפניהפותחת,ר"האמלעולם,התרופותייצורבתחוםמומחיותהשעיקרכחברה,רקחשלכניסתה▪

.ל"ובחובארץצמיחתהתהליכיאתהמשלים,נוסףאסטרטגי

ומאפשר"המרקחתבית"בעולםחדשיםבתחומיםהחברהשלהמוצריםקווישלמיידיתהרחבהמאפשרהמהלך▪

.וההפצההמכירות,השיווקבתחוםסינרגטייםמיתרונותלהנותלה

ולבנותל"לחוצמיחתהתהליכיאתלהאיץלרקחמאפשר,ל"בחוהפעיליםורישומיהTOLשלהמוצריםקווי▪

.פעילההיאבהםהנישהבתחומיהתרופתייםמוצריהלהשקתעסקיתתשתית

ומרכזיתמובילהתרופותכחברתרקחשלמעמדהאתמחזקתאשרסינרגטית/אסטרטגיתברכישהמדובר▪

.בישראל

9



TOL–כרטיס ביקור
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.  2001הוקמה בשנת פארמהחברת טרי אוף לייף -

.ר לעולם בית המרקחת"אשר יצרו התמחות ייחודית בתחום מוצרי האמ, רוקחים, שותפים3נוסדה על ידי -

.שיווק ומכירה של ותכשירים רפואיים ומוצרי בריאות, יבוא, יצור, פיתוחעוסקת בהחברה -

חצי מוצקים ומאפשר ייצור של  , המפעל בעל יכולות ייצור של נוזלים. 2014שהוקם בלוד בשנת מפעל לחברה -

.קרמים ונרות, נוזלים, צנצנות, למפעל יכולות ייצור ואריזה של שפורפרות. ותמרוקיםר"אממוצרי 

.ותוספיםOTC, ר"אמל ויכולות רישום של "לחברה פעילות ייבוא נרחבת הנשענת על מארג קשרים בחו-

.עיקר מכירותיה של החברה בישראל. ח"מש30-היקף מכירות החברה עומד על סך של כ-



מהלך אסטרטגי וסינרגטי ברקח–TOLרכישת 

.ראשונהאסטרטגיתלרכישהאחראיצעד–ורווחיתבריאה,ישראליתחברה•

.והחזוןהיכולות,היזמות,הידעשימור–המייסדיםדורעםורצףשותפות•

.NON-DRUG-הבתחוםפוזיציה-ר"האממוצריבתחוםאסטרטגיותליבהיכולותרכישת•

.עתידימוצריםוקופ"מויכולות–ורגולטוריתמוצריתלחדשנותחדשמרחב•

.בישראלוהמכירותהשיווקבתחוםליבהיכולותבנייתשתאפשרקריטיתמסהיצירת•

.הפרטייםהמותגיםבתחוםרקחפעילותהרחבת•

.רקחשהקימההלוגיסטיהמרכזהקמתלפרוייקטמשליםכמהלך–ההפצהלתחוםמלאהסינרגיה•

.קצריםזמןבטווחיל"חופעילותלהרחבתהזדמנות–ל"חו•

לקפיצתהזדמנות,בפיתוחומתוחכםאטרקטיבימוצריםקובצדר"האמבתחוםייחודיותיכולות–וחדשנותפ"מו•

.מדרגה
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תמצית נתונים כספיים ועיקרי  
ההתפתחויות ברבעון



(ח"באלפי ש)מאזן |נתונים פיננסיים 
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2020ביוני 30ליום 2021ביוני 30ליום 

37,88640,914יתרת מזומנים ושווי מזומנים

93,73074,162לקוחות

89,47482,196מלאי

134,761132,358נטו, רכוש קבוע

116,49299,403ח"אשראי מתאגידים בנקאיים ואג

60,17666,370ספקים ונותני שירות

169,315159,860הון



(ח"באלפי ש)ח כספי "דו|נתונים פיננסיים 
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30.06.202130.06.2020

127,776120,434הכנסות

31,51633,939רווח גולמי

868814פ"הוצאות מו

,  שיווק, הוצאות מכירה
כלליות ואחרות

23,52823,627

7,1489,592רווח תפעולי

2,8442,756נטו, הוצאות מימון

3,2434,987)*(רווחי הקבוצה 

EBITDA17,73119,098
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