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הבהרה משפטית

מצגת זו נכתבה על ידי נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ ("החברה") כמצגת כללית אודות פעילות החברה.
המידע הכלול במצגת זו "המידע" וכל מידע אחר שיימסר במסגרת המצגת מוצע למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה 

ופעילויותיה ויש לקרוא אותה יחד עם תשקיף להשלמה של החברה. 
מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. הצעה כאמור, ככל 

שתיעשה, תיעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין ולאחר קבלת ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ערך והבורסה.
המידע המובא במצגת זו אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו תחליף לשיקול דעת של משקיע 
פוטנציאלי. מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם או את תיאור כלל פעילותה או גורמי הסיכון של 
החברה. על כן, המצגת אינה באה במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או 

להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה.
מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 אשר כולל תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר 
המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא 

מבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ועל עובדות ונתונים מאקרו כלכליים והכל כפי שהם ידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו.
המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס גם על האינפורמציה הקיימת בחברה, על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות 
עתידיות בחברה ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע בין היתר 
מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה אשר אינם 
ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. כמו כן, נכון למועד מצגת זו, לא ניתן להעריך את מלוא השלכות התפרצות מחלת נגיף 

הקורונה על הכלכלה ועל תוצאות פעילות החברה. 
לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה, לרבות בגין תוכניותיה, אכן יתממשו ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי 
מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר, עקב שינוי בכל אחד הגורמים דלעיל. כמו כן לחברה אין כל ודאות כי הנחות היסוד 
שלה המותנות בצדדים שלישיים תתממשנה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים 
באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו. כמו כן, מובהר כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים 
ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות כל תחזית או הערכה כאמור על מנת ישקפו אירועים 

או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.
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כרטיס ביקור
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נבחרה ע"י אלביט מערכות 
לספק מצלמות בפרויקט 

הרחפנים הגדול ביותר

החברה פועלת בשוק 
עם צפי לצמיחה דו ספרתית 

בשנים הקרובות

החברה המובילה 
בעולם בפתרונות צילום 

לרחפנים ומזלט״ים

מיום הקמת החברה 
מעל כ - 200 לקוחות 

ב כ- 34 מדינות

טכנולוגיה ייחודית 
מוגנת פטנט

צומחת ורווחית
צבר הזמנות של 

$8M -כ

בין מנועי הצמיחה 
הרחבת הפעילות בשוק 
האמריקאי שהינו הגדול 

בעולם בתחום עיסוק 
החברה

$8M-2020 כ
הכנסות



הנהלה בכירה  |  הנהלת החברה נמצאת בחברה מיום הקמתה
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חן גולן
Co-Founder/יו"ר דירקטוריון פעיל

BA במנהל עסקים ויזמות, 
מרכז הבינתחומי בהרצליה.

טייס קרב בחייל האוויר

בוריס קיפניס
Co-Founder/סמנכ"ל פיתוח

יחידת 8200 – פיתוח חומרה ותוכנה
Aeronautics מהנדס פיתוח בחברת

Xseed מנהל פיתוח חומרה חברה

מיכאל גרוסמן
 Co-Owner & מנכ"ל 

קצין ב-8200 מו"פ טכנולוגי
MA בהנדסת אלקטרוניקה ומנהל עסקים, 

אוניברסיטת תל אביב.
SLYDE חברת VP R&D

BL חברת VP M&S



בעלי מניות עיקריים
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מנכ"ל
מיכאל גרוסמן

יו"ר פעיל 
חן גולן 

סמנכ"ל פיתוח 
בוריס  קיפניס

יוסי סנדלר

האלוף במיל 
עמירם לוין

שאר בעלי מניות 
8.87%

10.28%

19.56%

21.18%

22.56%

17.47%



חזון החברה
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משימה

פיתוח פתרונות צילום 
קלי משקל, לטווח תצפית 

רחוק המספקים עיבוד 
תמונה מתקדם

חזון 

החברה המובילה בעולם 
בתחום פתרונות הצילום 

לכלי טיס זעירים



גודל שוק
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“Worldwide Military UAV 
Production of $95 Billion Over 
the Next Decade” 

Teal Group Dec 2020

“Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
Market Size To Be Worth USD 56.18 
Billion by 2027”

Emergen Research Dec 2020

“The global drone economy will 
grow to $90B by 2030”

Levitate Capital Dec 2020 2020 2026

CAGR
16.3% 

GLOBAL DRONE CAMERA MARKET
Absolute Reports

SEP 2020

GLOBAL SMALL UAV MARKET
Precedence Research

Jan 2021

2019 2027

CAGR
18.9% 

11.3 B$25 B$

10 B$

2.8 B$



רוח גבית ממגמות השוק
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שילוב יכולות AI מתקדמות 

החלטת הממשל האמריקאי להצטייד מעבר לשימוש בכלים קטנים
במערכות מייצור מקומי

התפתחות מואצת של שימושים אזרחיים



מוצרי החברה
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Colibri Colibri212/Colibri2 NightHawk NightHawk2 NightHawk UZ DragonEye 2 NightHawk2-V

RetractingCamera 
Mounting & 

Vibration 
Dampers 

8 דיגמי מיקרו מצלמות

אפליקציותמגוון עזרים נלווים

SBUS/PWM 
Adapter

Trip 2/5



יכולות פורצות דרך
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מנוע חומרה לייצוב תמונה

יכולות מתקדמות:
קישור גאוגרפי

דחיסת וידיאו
עקיבה אלקטרואופטית

קריאת מספרי רכב
גילוי אנשים ורכבים

תצפית מיוצבת מסביב לשעון 
באמצעות שילוב ערוץ נראה וערוץ תרמי

שילוב המצלמות ע״ג פלטפורמות נעות כדוגמת יחס ביצועים/משקל הטוב ביותר שקיים היום בשוק
רחפנים, מזל״טים ורכבים

One Stop Shop ליצרני המערכות:
אינטגרציה פשוטה

יכולת הטמעה מהירה
חיסכון בזמן וכח-אדם יקר



יתרונות תחרותיים מובהקים

11

יחס גודל ומשקל לביצועים 
הטוב בעולם 

(פקטור של כ- 1:5 ביחס למתחרים)

צריכת הספק נמוכה

עלות נמוכה ביחס 
למערכות עם ביצועים דומים

אמינות גבוהה ועלות 
אחזקה נמוכה

One Stop Shop
פתרון מלא וכולל לצרכי 
לקוחותיה

אינטגרציה פשוטה ומהירה

מגוון רחב של מוצרים 
במשקלים של 60-350 גרם

צוות עובדים והנהלה עם 
למעלה מ – 10 שנות ניסיון
בתחום המצלמות 
המיוצבות (יום ולילה)

חברות גדולות ומובילות בשוק
בוחרות במוצרי החברה



מתחרים
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לחברה קיימים מספר מתחרים בעולם שמייצרים מערכות גדולות, כבדות ובעלות יחס ביצועים פחות טוב משל נקסט ויז׳ן

Israel

Micro STAMP

X 1.5

1/4

 Controp 

מוצר

משקל

ביצועים

מדינה

Workswell

Czech Republic

WIRIS

X 4

1/1

Next Vision

Israel

Colibri2

1

1

USA

HD-25

X 1.5

1/5

Trillium



מחקר ופיתוח בחזית הטכנולוגיה
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טכנולוגיות פורצות דרך שפותחו בחברת נקסט ויז'ן

Stabilization

Visible and NIR Camera Core 
Uncoolled Camera Core

Visible, NIR, and Uncooled LWIR 
Optics Micro Gimbals

Geo Reference

Inertial Navigation

Object Tracking

PixHawk Integration

AI



הכנסות בצמיחה מואצת
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גידול עקבי בבסיס הלקוחות מעל כ- 200 לקוחות ב 34 מדינות

החברה נבחרה ע"י אלביט מערכות כספק המצלמות 
בפרויקט הרחפנים הגדול ביותר

צבר הזמנות בסך $8M ל 12- החודשים הקרובים

במיליוני דולר

3 מ׳ 

0

2017 2018 2019 2020 Q1 - 2021
X4

2 מ׳ 

1 מ׳ 

4 מ׳ 

5 מ׳ 

6 מ׳ 

7 מ׳ 

8 מ׳ 

9 מ׳ 

10 מ׳ 

11 מ׳ 

12 מ׳ 

13 מ׳ 

14 מ׳ 

15 מ׳ 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

16$ מ׳ 

OEM



מערכות מובילות לדוגמא
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Type

Hero-30 3kg Munition Loitering

Camera

NightHawk1

Type

Multirotor

Camera

NightHawk2 +TRIP2

Type

Multirotor

Camera

Various Models



לקוחות נבחרים

16



פריסה גאוגרפית רחבה
34 מדינות  |  מעל כ- 200 לקוחות
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איטליה

אנגליה

אוסטרליה

שוק המטרה
בלגיה

ברזיל

גרמניה

דרום קוריאה

דנמרק

הודו

הונגריה

הולנד

טיוואן

יוון

יפן

סינגפור

סלובניה

ספרד

ישראל

פורטוגל

פולין

פיליפינים

לטביה

מולדובה

מקסיקו

ניוזינלנד

נורבגיה

שוויץ

שוודיה

רומניה

קפריסין

קנדה

צילה

ארצות הבריתצרפת



חדירה אגרסיבית לשוק האמריקאי
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מנוע צמיחה מרכזי לשנים הקרובות

השוק האמריקאי 
הינו השוק הגדול 

בעולם

לחברה 
אינדיקציות חזקות 

לביקושם 
ואפשרות 

להתקשרות 
בהסכמים 

אסטרטגיים בשוק

הקמת פריסה 
לוגיסטית ויכולת 

ייצור מקומית

הגברת הנוכחות 
ופתיחת חברה 

מקומית תאפשר 
לתפוס נתח שוק 

משמעותי



אסטרטגיית צמיחה
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 הרחבת
 הפעילות בשוק

האמריקאי

פיתוח 
AI יכולות

הגדלת 
ההשקעה 

בפיתוח

 הקמת קווי ייצור
במדינות מפתח

 הרחבת בסיס
הלקוחות



אלפי דולרים2019-2020דוחות כספיים

20

נכסים שוטפים

מאזן

נכסים לא שוטפים

  IFRS דוחות
2020-2019

סה"כ נכסים

5,919

1,003

6,922

1,433

305

5,184

3,755

691

4,446

1,029

99

3,318

20202019

התחייביות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות

סה"כ הון

עלות המכר

הכנסות

הוצאות מו"פ

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

7,863

3,901

639

854

2,481

2,150

4,941 +60%

2,452

452

50%50%רווחיות גולמית

577

1,408

1,205

20202019

רווח לפני מס

31%30% רווחיות תפעולית

(12% מס)רווח נקי

P&L



יעדי דריקטוריון החברה
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*ראה סעיף 6.25.2 בתשקיף

מכירות

צבר הזמנות
 12 חודשים 

קדימה

שמירה על 
שיעור הרווח 

יעד מכירות הגולמי
לשנת 2021 
מבוסס על 

מכירות 
עד סוף אפריל 

2021

יעד צמיחה 
שנתית 

ממוצעת 

$15M

$8M

50%

70%-100% 
כ-



סיכום
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 החברה המובילה בעולם בתחום
פתרונות צילום לרחפנים ומזל"טים

 טכנולוגיה ייחודית פורצת דרך
 המקנה יתרון תחרותי מובהק

בתחום הצילום

 מכירות ושיתופי פעולה עם החברות
המובילות בעולם

חברה רווחית צומחת בקצב הולך וגדל

חדירה לשוק האמריקאי

אסטרטגיה מוכוונת צמיחה



נקסט ויז׳ן | מערכות מיוצבות בע״מ

תודה רבה


