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 הודעה למשקיעים 

 2020פייטון תעשיות פרסמה את תוצאותיה הכספיים לתשעת החודשים ולרבעון השלישי של 

מיליון דולר, עלייה   30.8-הסתכמו בכ 2020הראשונים של שנת  המכירות בתשעת החודשים
 לעומת התקופה המקבילה  6.2%- של כ

 יה קלה לעומת התקופה המקבילה ימיליון דולר, על  6.7-כ בסך לתקופה האמורהרווח 
 מיליון דולר    15.2-צבר הזמנות של כ

על אף השפעות מגפת הקורונה, הקבוצה הצליחה להגדיל את היקף מכירותיה וזאת בזכות  
 מגוון הפרויקטים שלה, פריסתה הגלובלית והתנהלותה היעילה 

 

פייטון תעשיות, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של שנאים, מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי ותשעת  
 . 2020החודשים הראשונים של  

 
לעומת   6.2%-מיליון דולר, עלייה של כ 30.8-הסתכמו בכ  2020בתשעת החודשים הראשונים של  המכירות

מיליון דולר,   11.2-ברבעון השלישי הסתכמו בכ המכירותמיליון דולר בתקופה המקבילה.  29-הכנסות של כ
. הקבוצה הצליחה להגדיל את היקף מכירותיה   2.3%- מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של כ  10.9-לעומת כ 

 על אף השפעות מגפת הקורונה וזאת בזכות מגוון הפרויקטים שלה, פריסתה הגלובלית והתנהלותה היעילה. 
 

הגולמי   החודשים  בתשעהרווח  שנת  ת  של  בכ  2020הראשונים  של    12.7-הסתכם  )שיעור  דולר  (,  41%מיליון 
כ גולמי של  של    12.9-בהשוואה לרווח  )שיעור  דולר    הרווח הגולמי ( בתקופה המקבילה אשתקד.  45%מיליון 

(  45%-כמיליון דולר )שיעור של    4.9-(, לעומת כ38%-מיליון דולר )שיעור של כ   4.2- ברבעון השלישי הסתכם בכ
 . השינוי בשיעור הרווחיות הושפע בעיקר מתמהיל המוצרים הנמכרים בכל תקופה. אשתקד ברבעון המקביל

 
מיליון דולר, עלייה קלה לעומת    7.7-בכ  הסתכם  2020הראשונים של שנת  הרווח התפעולי בתשעת החודשים  

  2.6-הסתכם בכ  2020של שנת    ברבעון השלישיהרווח התפעולי  מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.    7.6-כ
 .אשתקד מיליון דולר ברבעון המקביל 3.1-מיליון דול, לעומת כ 

 
מיליון    6.6  -מיליון דולר, לעומת כ  6.7-הסתכם בכ   2020ראשונים של שנת    חודשים  התשע של    הרווח לתקופה

- דולר לעומת כ  מיליון  2.2-הסתכם בכ  השנה   ברבעון השלישיהרווח לתקופה    דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 .   אשתקד מיליון דולר ברבעון המקביל 2.6

 
החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לטווח קצר  

הקבוצה    מיליון דולר.    15.2-של כ  צבר הזמנותועם    מיליון דולר   58.6-מיליון דולר, הון עצמי של כ  42.7-של כ
 איתנות פיננסית  מהווה מרכיב חשוב לצליחתן של תקופות משבר.   מאמינה כי 

 
 

פייטון היא חברה ישראלית המפתחת ומייצרת רכיבים מגנטיים, שנאים ומשנקים.  החברה מתמחה בתכנון 
מאפשרת ללקוחותיה מיזעור רב  בטכנולוגיה הפלאנרית, טכנולוגיה לתדרים גבוהים הבעיקר  מותאם לקוח  

ונצילות גבוהה. לפייטון מרכזי פיתוח, ייצור ומכירות בישראל, אמריקה, אנגליה והמזרח הרחוק וניסיון של  
שנה בתחום. פייטון מייצרת שנאים לחברות במגוון רחב של תחומים כגון תחום התקשורת, ציוד     30מעל  

חברת  בבורסת תל אביב ו  1993-והונפקה ב   1987-כחברה פרטית בתעשיתי, תחום הרכב ועוד. החברה הוקמה  
 . בבלגיה Euro-NMבבורסת  1998- שנת בהבת הונפקה 
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