


מיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו,החברהשלערךניירותשללמכירהאולרכישהכהצעה,לפרשהואין,מהווהאינהזומצגת

.בלבדמידעלמסירת

הינוהחברהשלפעילותיהלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור.החברהשלערךניירותשללציבורהצעהמהווהאינהזומצגת,כןכמו

החברהבתשקיףלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתועל,בלבדתמצית

.הכספייםובדוחותיה

זהובכלל,זומצגתהכנתבמועדלחברהשידועכפימידעעלמבוססיםזובמצגתהמפורטלמידעבסיסששימשווהנתוניםהעובדות

אחראיתאינההחברהולפיכךעצמאיבאופןהחברהידיעלנבדקלאתוכנםאשר,לחברהחיצונייםגופיםידיעלשפורסמונתונים

,הערכות,מטרות,תחזיותשל,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעגםכוללזובמצגתהאמור.לנכונותם

עתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםוענייניםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים

.המצגתהכנתבמועדהחברהשלסובייקטיביתהערכהעלורקאךמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינו

השפעתעקבלרבות,שנצפהמכפישונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויבמצגתהכלולעתידפניהצופההמידע

וכן,החברהלפעילותהרלוונטייםהסיכוןמגורמיבאיזהשינויזאתובכלל,מראשלהעריכםניתןלאואשרהחברהבשליטתשאינםגורמים

.החברהעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבההתפתחויות

מהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותישאולאבההמניותובעליבההמשרהנושאי,עובדיה,החברה

אירועיםשישקפומנתעלכאמורזובמצגתהכלוליםהערכהאותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינההחברה.זובמצגתהמובאבמידע

להיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוההישגיםהתוצאותכי,מוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאו

עלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתויש,זובמצגתהמוצגעתידפניהצופהבמידעשהוצגומאלהמהותיבאופןשונים

.בעתידביצועים

.2021דצמברבחודשהמסתייםרביעילרבעוןמתייחסיםזובמצגתהנכלליםהכספייםהנתונים,אחרתאינדיקציהבהעדר



דלתא ישראל מותגים
שנה של הישגים

בקטגוריות הליבה וקטגוריות המאופיינות
ברווחיות גולמית עודפת

המשך התרחבות

עיקבי וחד במכירות ערוצי הריטייל והאון ליין 
גידול

צמיחה
(  תפעולית ונקייה, גולמית)במדדי הרווחיות 

ברבעון הרביעי ובשנה כולה

עם מגוון  , ביסוס מעמדו של דלתא כמותג אהוב
מוצרי ליבה רב עונתיים המשלבים איכות וחדשנות 

מותג מוביל

*בשער המניה55%-וגידול של כ
השלמת הנפקה מוצלחת

7.2.22-נכון ל* 



השקת המותג 

,כניסה לעולמות הספורט
חנויות ואתר אינטרנט7הקמת 

2022מרץ –השקה 

הפלטפורמה והמוניטין  מינוף
:לעולמות נוספים



הסכם זיכיון בלעדי להפעלת  
חנויות ואתר אינטרנט בישראל

2023–צפי תחילת פעילות 

הפלטפורמה והמוניטין  מינוף
:לעולמות נוספים



The Next Normal :עבודה מהבית, נוחות ,
התבוננות פנימית  , במרכז" אני"ה

למידע ושותפות  נגישות בזמן אמת 
לתהליך הגיבוש של טרנדים בינלאומיים

" דלתא ישראל מותגים"של DNAה 
חופף למגמות שהחלו ואף התחזקו

בתקופת הקורונה

התנהלות בהלימה  
למגמות עולמיות

תכנון אסטרטגי  
ארוך טווח  



-מותגים בינלאומיים מובילים
נדה'הם מותגים עם אג

מותגים מובילים משקיעים בקיימות

נדה חברתית'למותגים מובילים יש אג

השקעה בקשר אישי עם הלקוחות
ויצירת חיבור רגשי  בין המותג ללקוח  

נדה ברורה  'אג
ומנומקת

תכנון אסטרטגי  
ארוך טווח  



(*נאמנות-הזדהות גבוהה  )לקוח/מדדי זהות מותג

The Next Normal*McKinsey

תכנון אסטרטגי  
ארוך טווח  



.מותג עם ערך-דלתא



(ח"מיליוני ש)עיקביתצמיחה 

סיכום שנה ראשונה
כחברה ציבורית

61.7%
60.2%

55.8%
54.7%

20.6%
16.7%

8.6%
6.0%

679 735 720 906

138.389.545.930.3

15.3%12.4%6.2%4.5%

תפעולי% 

מכירות

גולמי% 

שיעור רווח נקי

רווח נקי

2018 2019 2020 2021



ע ב ם  י ג ת ו מ ל  א ר ש י א  ת ל ר -מ "ד א ו ר ב פ י  ת נ ש ם  ו כ י 2ס 0 2 2

EBITDA ex. IFRS16

18%גידול של 

דיבידנד רבעוני

אגורות למניה  99.6

עיקרי תוצאות
Q4.2021

רווח נקירווח גולמי

₪מיליון49.8והסתכם ב 
מהמחזור

₪מיליון180.8והסתכם ב 

רווח תפעולי

₪מיליון63.1והסתכם ב 
מהמחזור

30%גידול של 

-המכירות גדלו ל

₪ מיליון 



ע ב ם  י ג ת ו מ ל  א ר ש י א  ת ל ר -מ "ד א ו ר ב פ י  ת נ ש ם  ו כ י 2ס 0 2 2

עיקרי תוצאות
2021

2020-בהשוואה ל

שיעור הרווח הנקישיעור הרווח הגולמי

₪מיליון 138.3-והסתכם ב1.5%עליה של 
מהמחזור

EBITDA ex. IFRS16

9.5%גידול של 53%גידול של 

מכירות האון ליין

₪ מיליון 

₪מיליון 186.3-והסתכם ב
מהמחזור

26%גידול של 
₪ מיליון 

שיעור הרווח התפעולי -המכירות גדלו ל



2021בנטרול הסגר בשנת , 2019לעומת 2021נתון זה מתייחס למכירות חנויות זהות של שנת  *  
IFRS16ללא השפעת ישום תקן ** 

.  זהה למספר לפני ההנפקה, אלפי מניות20,000חושב לפי 2020הרווח למניה של הרבעון הרביעי *** 

ריווחיות

מכירות
30% 301.3M₪

מכירות אינטרנטסך המכירות

EBITDAרווח תפעולירווח גולמי ex IFRS16 **

49.8M₪21% 25%20% 63.1M₪

6.8%

רווח נקי

18% 66.2M₪

אינדיקטורים  
פיננסיים

תזרים מפעילות שוטפת

50.3M₪

יתרת מזומנים

356.1M₪

דיבידנד

ריווחיות

EBITDAשיעור רווח תפעולישיעור רווח גולמי ex IFRS16 TTM **

1.99₪24% 21% 60%

***רווח למניה

45M₪

180.8M₪

209M₪

*מכירות חנויות זהות

59%

ימי מלאי

1732

2.5%

36%

1.6%
-סיכום פרמטרים 
נתונים פיננסיים

Q4.2021
בהשוואה  

Q4.2020-ל
24.9M₪



-סיכום פרמטרים 
נתונים פיננסיים

2021לשנת 

2019לעומת שנת 2021הנתון מתייחס לשנת . המוצג במלואו2021למעט חודש ספטמבר , נתון זה מתייחס למכירות חנויות זהות בנטרול השפעת סגרים*   
IFRS16ללא השפעת ישום תקן ** 

רווחיות

מכירות
26% 906M₪

מכירות אינטרנטסך המכירות

רווח תפעולירווח גולמי

EBITDA ex IFRS16 **

138.3M₪55% 29%55% 186.4M₪

23.1%

רווח נקי

53% 209M₪

אינדיקטורים  
פיננסיים

תזרים מפעילות שוטפת

205.7M₪

יתרת מזומנים

356.1M₪

דיבידנד

50.3M₪

רווחיות

שיעור רווח תפעולישיעור רווח גולמי

5.73₪28% 20.6% 61.7%

***רווח למניה

141.9M₪

559M₪

*מכירות חנויות זהות

4%

ימי מלאי

1732

1.5%

9%

4.0%



דלתא ישראל מותגים
התרחבות ותוכניות 

לעתיד
מרכז לוגיסטי חדש



המשך התרחבות אורגנית בקטגוריות הליבה  
וקטגוריות המאופיינות ברווחיות גולמית עודפת

VICTORIA’S SECRETS
חתימה על הסכם זכיינות בלעדי להפעלת

.  ואתר אינטרנט בישראלרשת חנויות
.2023צפי תחילת פעילות תחילת 

PANTA REI
.  השקת רשת בגדי ספורט חדשה

.2022תחילת פעילות מרץ 

ADIDAS
שיווק והפצה בלעדית של מוצרי הלבשה תחתונה 

.של המותג בישראל

DISNEY
שנים נוספות3הארכת הסכם הזכיינות עם דיסני ב 

דלתא ישראל מותגים
התרחבות ותוכניות 

לעתיד

לדלתאוסינרגטיותחדשותפעילויותשלבחינההמשך
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