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השורה 28
התחתונה
זירת היועצים והמשקיעים

ה�ש  Hexagon  חבר ת
חברה  היא  בדי ת 

שגלובלי ת ב תחום טכ
שנולוגיי ת המדידה, המ
ש תמחה ב תכנון, ייצור ומכירה �ל מע

רכו ת למדידה והדמיה. Hexagon קמה 
בש1992, ומאז הפכה לאח ת ממובילו ת 
ה�וק ב תחומה. פעילו תה מ תפרס ת על 

פני 40 מדינו ת, והיא מעסיקה 14 אלף 
עובדים. מטה החברה ממוקם ב�בדיה 

שאך י� לה גם מ�רדים בלונדון. הח
שברה נסחר ת בבורס ת �טוקהולם ב�

וודיה, ו�ווי ה�וק �לה עומד על 11.3 
מיליארד דולר.

בעי מ תמקד ת  החברה  שפעילו ת 
קר במערכו ת מדידה, אך היא עוסק ת 

ב תחום מערכו ת  אחרים.  ב תחומים  גם 
המדידה מ תפרס ת פעילו ת החברה על 
פני �לו�ה עיסוקים עיקריים: ה תחום 
המטאורולוגי  ה תחום  הגיאושסיסטמי, 

הגיאושסי הטכנולוגי. ה תחום  שוה תחום 
מערכו ת  ופי תוח  בייצור  עוסק  סטמי 
בנייה  ב תהליכי  תכנון,  המ�מ�ו ת 
�ל  ופרויקטים  �ל  ת� תיו ת  ופיקוח 

המטאורולוגי  ה תחום  ועוד.  בנייה 
וה תחום הטכנולוגי מ תעסקים בפי תוח 

האנ ל תע�יי ת  מערכו ת  �ל  שוייצור 
רגיה, ביטחון, מים, מכ�ור רפואי וכן 
מערכו ת ניווט ובקרה מבוססו ת לוויין 
נמנו ת  החברה  לקוחו ת  עם  ומיקום. 
חברו ת מ תחום הסקר והמדידה, חברו ת 
אנרגיה, חברו ת  תעופה, חברו ת בנייה, 

שחברו ת אבטחה, חברו ת מ תחום האוטו
שמציה, חברו ת ייצור ועוד. מלבד מער

כו ת מדידה, החברה מייצר ת פ תרונו ת 
ב תהליכי  המ�מ�ים  �ונים  ורכיבים 
ייצור  תע�יי תי, בין ה�אר ב תע�יי ת 
הרכב. מדובר בפעילו ת זניחה, המהווה 

כש3% מסך פעילו תה.

צומחת בעזרת רכישות
החב �ל  לגדיל תה  הסיבו ת  שאח ת 

 Hexagonרה במרוצ ת ה�נים היא �ש
רכ�ה חברו ת א�ר אפ�רו לה להיכנס 
פעילו תה  ב תחום  חד�ו ת  לני�ו ת 
ולהרחיב א ת קהל לקוחו תיה. במהלך 
רכי� תן  א ת  החברה  ה�לימה   2013
המש  Devex חבר ת חברו ת:  � תי   �ל 
לאוטומציה  מערכו ת  ומוכר ת  פ תח ת 
 Airborne ל מכרו ת בברזיל, וחבר ת�
המייצר ת  ה�בדי ת   Hydrography
מבוססו ת  אוויריו ת  סקר  מערכו ת 
אמריקה  וצפון  אירופה  לייזר. מערב 
החברה  �ל  העיקריים  ה�ווקים  הן 
במערב  נמצאים  מלקוחו תיה  )כש30% 
אחש אמריקה(.  בצפון   28% ו שאירופה 
)בלי  אסיה   ,)15%( סין  נמצאו ת  ריהן 
 )9%( אירופה  מרכזשמזרח   ,)13%( סין( 

ודרום אמריקה )5%(.

שיפור בכל המדדים 
�ל  הכספיים  דו"חו תיה  מני תוח 
החברה עולה כי קיים �יפור הדרג תי 
בקצב הגידול במכירו ת החברה. במהלך 
2013, סך המכירו ת �ל החברה היה 3.3 
מיליארד   3.2 לעומ ת  דולר  מיליארד 
בש2011  מיליארד   2.3 בש2012,  דולר 
.  תחש בש2010 דולר  מיליארד   2.2 שו

זי ת המכירו ת לש2014 עומד ת על 3.5 
עומד ת  היא  ולש2015  דולר,  מיליארד 
על 3.8 מיליארד דולר. �יפור �ל 7% 

וש10% בה תאמה.
סעיף השEBITDA )הרווח ה תפעולי 

לפני הוצאו ת פח ת ומיסוי( מציג �יפור 
בש2010   EBITDAהש כן.  גם  הדרג תי 
648 מיליון דולר. מאז היה בו גיש  היה

דול ממוצע �ל 10% בכל �נה, כא�ר 
2013 הוא היה 858 מיליון דולר. אנש שב

ליסטים צופים �השEBITDA בש2014 
ובש2015  דולר  על 979 מיליון  יעמוד 
יעמוד על 1.1 מיליארד דולר, �יפור 

�ל 14% לכל �נה. 
 135 �ל  נקי  רווח  הציגה  החברה 
החברה  בש2013  בש2010,  דולר  מיליון 
מיליון   498 �ל  נקי  לרווח  "קפצה" 
דולר. החברה הרא תה �יפור ממוצע�ל 
15% ברווח הנקי בכל �נה, כא�ר על 
צפויה  החברה  בש2014  ה תחזיו ת,  פי 
להציג רווח נקי �ל 585 מיליון דולר 
�ל  נקי  רווח  להציג  צפויה  ובש2015 

666 מיליון דולר, �יפור �ל 17%.  
ב�נ ת 2010 הציגה Hexagon רווח 
הרווח  בש2011  למניה,  סנט   0.45 �ל 
גדל לש1.13 דולר למניה, בש2012 הוא 
הוא  ובש2013  למניה  דולר   1.35 היה 
עלה לש1.42 דולר למניה. האנליסטים 
צופים כי החברה  תמ�יך להציג �יפור: 
בש2014  למניה  דולר   1.67 �ל  רווח 
וש1.9 דולר למניה בש2015, �יפור �ל 

15% בממוצע כל �נה.
עמד  החברה  �ל  הרווח  מכפיל 
החש הרווח  מכפיל   .22.8 על   2013 שב

זוי לש2014 עומד על 19, בש2015 הוא 
צפוי  הוא  ובש2016   16.7 על  עומד 
לרד ת לש16.4. לשHexagon מסור ת �ל 
חלוק ת דיבידנדים, והיא נוהג ת לחלק 
בכל �נה דיבידנד �נע בין 0.23 סנט 
המזומנים  למניה.  תזרים  סנט  לש0.41 
דולר  אלף   840 על  עמד  החברה  �ל 
בש2012.  דולר  מיליון  וש1.2  בש2011, 
עם  תזרים  החברה  מסיימ ת   2013 א ת 

�ל 1.7 מיליון דולר.
דנה אביב־אופיר ואבי שגב הם 

מנכ"לים משותפים באביב־שגב בוטיק 
השקעות

חשיפה לצפון / אבי שגב ודנה אביב־אופיר

  השורה התחתונה 

חברה יציבה עם תזרים מזומנים 
חזק, המסוגלת לפרוע את חובותיה 

ולהמשיך לגדול באמצעות רכישת 
חברות. מדובר בהשקעה מעניינת

!
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שבדיה

 Hexagon: ההכנסות צפויות להמשיך ולגדול  
במיליארדי דולרים

HEXAGON מוצרי המדידה של *תחזית
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22.5
מכפיל רווח 

ב־2013

19.0
מכפיל רווח 
צפוי ב־2014

החברה השבדית שמודדת 
את כל הדרך להצלחה 

Hexagon, המתמחה בטכנולוגיות מדידה, מראה מגמה עקבית של שיפור. הרווח 
הנקי גדל ב־15% מדי שנה ולחברה מסורת של חלוקת דיבידנד


