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בבילון מתחילה ביישום האסטרטגיה החדשה כחברת טכנולוגיות מידע:

רוכשת שתי חברות בתחום טכנולוגיית המידע -
אורנטק וITmyWay-
אורנטק עוסקות במתן ייעוץ והטמעת מערכות מידע בתחום ניהול פרויקטים.
 ITmyWayעוסקת במתן שירותי ייעוץ והטמעה של מערכת ניהול לקוחות של חברת
SalesForce
בבילון רכשה  51%מחברת אורנטק ו  60%בחברת  ITmyWayבסכום של  5.5מיליון
שקל
בבילון  ,בניהולו של שי אוזון ,ובשליטת אלפא ,מודיעה על רכישת שתי חברות בתחום טכנולוגיית המידע,
אורנטק (הכוללת את חברת האחות אורנביט) ו .ITmyWay-אורנטק נרכשת בתמורה לכ 4.8-מיליון שקל עבור
 51%ממניותיה ,כאשר המוכרים צבי חפץ ויוסי תדהר ימשיכו להחזיק לאחר השלמת העסקה ב 49%-הנוספים.
על פי ההסכם בבילון תוכל לרכוש את יתרת האחזקות בשני שלבים נוספים עד סוף .2021
עסקאות אלו הינן הראשונות אותן מבצעת הנהלת החברה בראשותו של המנכ"ל שי אוזון ,אשר מובילה
ומיישמת את האסטרטגיה החדשה של החברה להתמקד ביצירת חברת טכנולוגיית מידע חדשה בישראל.
שי אוזון ,מנכ"ל בבילון" :רכישות אלו הינן הסנונית הראשונה למהלך עליו הצהרנו בתחילת השנה ,של שינוי
האסטרטגיה של בבילון והפיכתה לחברת שירותי מחשוב מתקדמים .בחרנו בשתי חברות מובילות בתחומן,
חברות בצמיחה אשר משרתות לקוחות רבים וגדולים .בכוונתנו לשלב יכולות אלו בתוך מגוון שירותים ומוצרים
שיהוו את בבילון המתחדשת .אנו גאים לצרף לפורטפוליו שלנו גם לקוחות משמעותיים של חברות פיננסיות
מובילות ,משרדי ממשלה וגופים ביטחוניים".
רכישת אורנטק ו ITmyWay-מתבצעות לאחר רכישת השליטה בבבילון על ידי קרן אלפא אשר מחזיקה בכ-
 30%מהון המניות של החברה .אלפא הנה קרן המתמחה בהשקעות ארוכות טווח הכוללות ניתוח מעמיק ובחינת
השווי הכלכלי של החברות אל מול המחיר בבורסה.
גבי דישי ,שותף מנהל בקרן אלפא ודירקטור בבבילון" :רכשנו את השליטה בחברה כשותפים לדרך ולחזון של
הקמת חברת  ,ITלצורך כך חברנו עם שי אוזון המשמש כמנכ"ל החברה ובעל מניות בה ,להגשמת החזון העסקי.
אנו מאמינים כי הניסיון והידע שיש בקרן בבחינת השקעות לטווח ארוך ביחד עם ההיכרות העמוקה שיש לשי

בתחום מערכות המידע ,תביא את בבילון להיות אחת מהחברות המובילות במדינת ישראל בתחום מערכות
המידע הארגוניות״
 ITmyWayנרכשת בתמורה לכ 600-אלף שקל ,עבור  60%ממניותיה כאשר המוכרים אייל זרנקין ואבי אמסלם
ימשיכו לנהל את החברה .מחיר זה משקף את שוויה של החברה עפ״י תוצאות חציון ראשון  .2019החברה סיימה
את הרבעון הראשון של  2020עם צמיחה של מעל ל 100%-ברווחיות ביחס לאותו רבעון אשתקד וזאת ,להזכיר,
למרות אירועי הקורונה ,מה שמסמן את היכולות המשמעותיות של החברה.
אורנטק הינה חברת ייעוץ המתמחה בניהול פרויקטים ,בפיתוח כלים לניהול פרויקטים ובאבטחת מידע.
החברה הוקמה בשנת  1989ומונה כ 150-מהנדסים ,כלכלנים ,בוגרי מנהל עסקים ,מנתחי מערכות ומתכנתים.
החברה מתמחה במגוון רחב של פרויקטים מכל מגזרי המשק הישראלי – הייטק ,מערכות מידע ,ביטחון
ותעופה ,בנקאות ופיננסים ,תקשורת ,בריאות ותשתיות .לצד פתרונות מקיפים לניהול פרויקטים מערכתיים,
הנדסיים וטכנולוגיים ,מפתחת החברה שיטות וכלים לניהול פרויקטים קטנים ,בינוניים וגדולים.
 ITmyWayהחלה את פעילותה בתחום סלייספורס ב  ,2017וכן מעניקה שירותי תפעול ותחזוקה של תשתיות
מחשוב וכן עוסקת בפתרונות ענן .בחברה מועסקים כ  50מומחי סלייספורס ומפתחים.
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