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 2021רימוני תעשיות מצגת משקיעים דצמבר   –  1שקופית מס' 

 מידע צופה פני עתיד  –  2שקופית מס' 

מצגת זו נערכה על ידי החברה ואין לראות בה כהצעה או המלצה לרכישה או למכירה של ניירות ערך  
זו נועדה   לשם  ו/או השקעה פרטית בחברת רימוני תעשיות בע"מ (להלן: "החברה"). כמו כן, מצגת 

מסירת מידע בלבד, וכל מידע הכלול במצגת זו (להלן: "המידע") מוצג בתמצית למטרות נוחות בלבד,  
והוא אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת  

כאחראית    או איסוף וניתוח מידע עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי. החברה אינה אחראית ולא תיחשב
 בגין כל נזק ו/או הפסד העשויים להיגרם כתוצאה משימוש במידע זה.  

. מידע  1968-כמו כן, מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
  כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, יעדים, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או עניינים 

 עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה ("מידע צופה פני עתיד").  

ותחזיות   הערכות  השערות,  על  מבוסס  והינו  מוכחת  עובדה  מהווה  אינו  עתיד,  פני  צופה  מידע 
סובייקטיביות שנעשו על ידי החברה במועד זה בלבד, התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה  

היות מושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות  פני עתיד עשוי ל
ניתנים   אינם  אשר  פעילות החברה,  על  חיצוניים המשפיעים  מגורמים  וכן  והעסקי  בתחום התחרותי 
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לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מדויק, ולחברה אין היכולת  
ריכו מראש שכן לרוב מידע זה אינו נמצא בשליטת החברה, ומכאן שמידע זה, כולו או חלקו, עשוי  להע

להשתנות מהותית בכל עת כתוצאה מהשפעת גורמים שונים, לרבות אך לא רק שינויים בתנאי השוק  
 ו/או בתחרות בשוק ו/או בסביבה העסקית.  

מהותית מאלו המוצגים במצגת זו, התחזיות    כתוצאה מכך, הישגי החברה בעתיד עשויים להיות שונים
וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת  
והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או  

 נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.   

 כרטיס ביקור   - 3שקופית מס' 

 1992והונפקה בבורסה בשנת  1954הוקמה בשנת  .1
 מובילות בתכנון תבניות והזרקת פלסטיק  .2

בטכניקה של הזרקה   וון רחב של רכיבי פלסטיק מדויקיםמתמחה בעיצוב, פיתוח, ייצור, דיגום והרכבת מג
 תרמו פלסטית, ובייצור תבניות להזרקת מוצרים מפלסטיק 

 פתרון מקצה לקצה ללקוחות  .3
 עיצוב המוצר, הנדסה ופיתוח, ייצור תבניות, דיגום, הזרקה, הרכבה –מעלות  360מעטפת של  

 מגוון רחב של שווקים, בארץ ובעולם .4
 ן ועודרפואה, רכב, חקלאות, מזון, צריכה, טכנולוגיה, ביטחו

 מספר עובדים  .5
 400-כ

 מערך ייצור מקיף במודיעין וקריית שמונה .6
 קווי הרכבה אוטומטיים, פיצוח וייצור תבניות להזרקה טרמופלסטית.  5מכונות הזרקה,   120

 מדיניות דיבידנד וחלוקה עקבית כל השנים .7
 11.3%- תשואת דיבידנד שנתית ממוצעת בעשור האחרון כ

 קצב הכנסות   .8
 2020ביחס לרמה בשנת  18%-משקף צמיחה של כ 2021נת חברה צומחת, בש 

 שיעור רווח נקי*  .9
 )  23.2%  1-9.21החברה מציגה רווחיות גבוהה לאורך שנים . ( 

 אלפי ש"ח  11,627*   בנטרול מכירת קרקע במודיעין  

 בעלי השליטה  .11 .10
 ) 37.54%), קרן פימי (37.54%משפחת רימוני (  
 

 Since 1954  - 4שקופית מס' 

 ) 1928-2021"להיות איש מקצוע מעולה" (יותם רימוני.  
 

 הנהלת החברה    - 5שקופית מס' 

 יו"ר דירקטוריון –לילך אשר טופילסקי 
 מנכ"ל   -דני רימוני 
 דירקטור  –ישי דוידי 

 סמנכ"ל   –פי רימוני ר
 סמנכ"ל  –גדי רימוני 

 ס. כספים   –ליאורה מנדיל 
 מנהל אתר צפון  –עופר וייס 
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 חשב קבוצת רימוני   –שניר חג'ג 
 מנהל אתר נשר –עומרי אברהם 

 מנהל מערכות מידע ומיחשוב –רני מדמון 
 מנהל תחום מדיקל  –ניב יערי 

 מנהל הנדסה.  –יובל הלר 
 מנהל מפעל הפלסטיק אתר מודיעין –אופיר רימוני 

  
 אבני דרך עיקריות   - 6שקופית מס' 

 התעשייה הצבאית  -הלקוח הראשון הקמת החברה והתחלת עבודה עם :  1954
 החברה רוכשת את מכונת הזרקת הפלסטיק הראשונה.:  1979
 : הנפקת בחברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.   1994
 לייצור מוצרים לשוק הרכב. MPE: הקמת חברת הבת   1999
 MPE-כולל חלקה ב  שירןרכישת פעילות . רכישת פעילות פרידריך.  פתיחת המפעל החדש במודיעין  : 2017
 . RPMרכישת חברת   : 2019
 ממניות החברה.  37.5%פימי נכנסת כשותפה ורוכשת   : 2020

 
 פתרון ללקוחות " מקצה לקצה"   - 7שקופית מס' 

   מעלות  360רימוני מספקת ללקוח מעטפת של 

יצירת חיבור נכון בין צרכי הלקוח, טכנולוגיה ואסטרטגיית המוצר תהליך העיצוב של רימוני הוא     -עיצוב המוצר
 חלק אינטגרלי מתהליך פיתוח המוצר. השאיפה היא לעצב מוצרים שימושיים ואסתטיים, שאנשים יאהבו.

ופיתוח   עבו  -הנדסה  הייצור  ולהוזלת תהליך  לפתרון אתגרים הנדסיים  רב המסייע  ר הלקוח חשיבה ניסיון 
 חדשנית ויצירתית, לצד ניסיון רב המסייע לפתרון אתגרים הנדסיים ולהוזלת תהליך הייצור עבור הלקוח.

תבניות רימוני בעלת שם עולמי    10,000ניסיון של עשרות שנים בו רימוני תכננה ויצרה מעל    -ייצור תבניות  
 י מאפשרות ייצור כמויות גדולות ברמת דיוק גבוהה.בתכנון וייצור תבניות להזרקת פלסטיק. התבניות של רימונ

מכונות הזרקה בשני אתרים בישראל שנים של ניסיון ומובילות שוק יחד עם    120  -עוצמת ייצור: כ  -הזרקה  
 הקפדה על דיוק ואיכות, מיצבו את רימוני כמומחים בעלי שם בייצור חלקי  פלסטיק מדויקים למגוון שווקים. 

ילות וחסכון בעלויות הרכבת מוצרים תוך שימוש באוטומציה מתקדמת מהירות, יעילות  מהירות, יע  -הרכבה  
  .וחסכון בעלויות

 
 התרומה שלנו ללקוחות    - 8שקופית מס' 

 לפצח את הקשיים שבדרך  -
 ים לפתור את האתגרים ההנדסי -
 לחדש בצורה פורצת דרך  -
 לעצב אסתטי, מדוייק ופרקטי  -
   בזמן וללא פשרות על איכות -

 
 לקוחות בולטים  - 9שקופית מס' 

AUDI ,B.M .V ,GRAMMER ,BENTLEY ,MOTORAD 

SIMPLIVIA ,TEVA ,BM ,ELCAM ,ZOLL ,PICODYA 

MEDTRONIC ,MAZOR ROBOTICS ,INMODE ,BOSTON SCIENTIFIC ,GIVEN IMAGING ,MEDIMOR 
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STRAUSS ,SODA STREAM ,NESTLE ,ALBAAD ,GEVASOL 

NETAFIM ,AFIMILK ,AMIAD ,RIVULIS ,AQUESTIA ,ARAD 

RAFAEL ,IAI ,ILCDOVER ,HP ,FLEX ,STRATASYS   

 
 פריסה גיאוגרפית   - 10שקופית מס' 

 :ישראל

  -מודיעין 

 מטה החברה -
 מ"ר  7,000 -
 עובדים  90 -
 מכונות הזרקה   33 -
 ייצור תבניות   -
 סטודיו לעיצוב המוצר -

 - נשר 

- MPE 
 פיתוח והנדסה   -
 עובדים  15-כ -

  - קריית שמונה
 מ"ר  14,000 -
 עובדים  295 -
 מכונות הזרקה   84 -
 קווי הרכבה  -
 חדרים נקיים -

 סין: 

 קבלן משנה -
 מחסן לוגיסטי -

 גרמניה 

 משרד מכירות ושירות  -
 מחסן לוגיסטי -

 פולין

 קבלן משנה -
 סלובקיה 

 מחסן לוגיסטי -
 צ'כיה

 קבלן משנה -
 מחסן לוגיסטי -

 
 אתר מודיעין   - 11שקופית מס' 

 מטה החברה •
 עובדים  90 •
 מכונות הזרקה   33 •
 ייצור תבניות  •
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 צוות טכני   •
 מחלקת פיתוח   •
 מיליון ₪  45.5- מ"ר שעלותו בספרים כ 7,000מבנה של   •
 מיליון ₪   18.4- דונם שעלותו בספרים כ 25- שטח של כ •
 2022  -הרחבת חדר נקי והרחבת סטודיו לעיצוב המוצר מתוכנן ל •
 

- העתיקה החברה את מפעלה שבפתח תקווה למפעל החדש באזור התעשייה מודיעין  2017במהלך שנת  
רעות. המעבר למפעל החדש אפשר לחברה להגדיל את כושר הייצור באופן מהותי, לרבות הגדלה  -כביםמ

 עתידית משמעותית של יכולת הייצור בחדרים נקיים, עבור התעשייה הרפואית
 

 נהאתר קריית שמו  - 12שקופית מס' 

 עובדים  295-כ •
 מכונות הזרקה   84 •
 קווי הרכבה אוטומטיים 5 •
 מכונות וסביבות הרכבה בחדרים נקיים 11 -חדרים נקיים  •
 מיליון ₪  19-מ"ר שעלותו בספרים כ 14,000  -מבנה בגודל של כ •
 אלפי ₪   750דונם שעלותו בספרים  43- שטח של כ •
 גדולות מהקייםמ"ר ותוספת של מכונות  2,500 -  2022- הרחבה מתוכננת ב •
 

והוא משתרע על שטח של כ   - דונם, מזה כ  43-המפעל בצפון ממוקם באזור התעשייה של קריית שמונה, 
ולכן נהנה מהטבות מס. במהלך    14,000   2022מ"ר בנוי. המפעל בקריית שמונה ממוקם באזור פיתוח א' 

היום, שיאפשרו את הרחבת    מ״ר, תוך הוספת מכונות גדולות מהקיים  2,500  -תבוצע הרחבה של המפעל ב
 מגוון הפרויקטים.  

 
 אתר נשר  - 13שקופית מס' 

 והנדסה  מחלקת פיתוח •
 מהנדסים ומעצבים  15 •
   MPE (Metal Plast Engineering)משרדי חברת הבת לייצור חלקי רכב  •
 MPEצוות עובדי  •

 
 התרחבות דרך רכישות   - 41שקופית מס' 

והכרות השוק   סינרגטי  שימוש במומחיות  רכישה בעלות ערך  זיהוי הזדמנויות  לצורך  רימוני  המעמיקה של 
 משמעותי

ובוצעה בתנאים נוחים    2017רכישת כל הפעילות של פרידריך הושלמה במרץ    -עסקת פרידריך    -  03/2017
מכונות ההזרקה ומאות התבניות של לקוחות פרידריך, הוטמעו בהצלחה   34כל  תוך רישום רווח הזדמנותי.  

 . לואן במפעלי החברהבמ

עסקת שירן  רכשה רימוני את פעילות ונכסי שירן הנדסה. השלמת    2017באוקטובר    - עסקת שירן    -   10/2017
, כבר משלב העיצוב, התכנון  אפשרה לרימוני לתת ללקוחותיה פתרון מקצה אל קצה והכל תחת קורת גג אחת

הרכבת   ועד  דגמים  אספקת  דרך  המוצרים,  של  ורכיבים  והפיתוח  אלקטרונים  כרטיסים  בשילוב  מכלולים 
 משלימים לאחר הייצור. 
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בחברת  , במסגרת 'עסקת שירן', הושלמה רכישת מלוא האחזקות  2017באוקטובר    -  MPEעסקת    -  10/2017
MPE  ,העוסקת בתכנון, פיתוח יצור ובהרכבת מכלולים עבור תעשיית הרכב בחו“ל (קבוצת פולקסוואגן, בנטלי ,

 . דס ואחרות)פורשה, מרצ 

רכשה רימוני את כלל פעילות ונכסי חברת אר.פי.אם. תעשיות    2019באוקטובר    -   RPMעסקת    -   10/2019
, עסקה כקבלן משנה בייצור של מוצרים  1994שנוסדה בשנת   ,RPM) במצב נקי מחוב ושעבוד.  RPMפלסטיק (

 תרמה להגדלת כושר הייצור של החברה .   RPMרכישת מתחום הפלסטיק בטכנולוגיה של הזרקה. 
 

 התרחבות דרך השקעה בחברות הזנק  - 51שקופית מס' 

 החברה החליטה להשקיע בחברות הזנק בשנים הקרובות, אשר להן סינרגיה עם פעילותה 
 יתרונות והזדמנויות: 

 שימוש במומחיות והיכרות השוק לצורך זיהוי הזדמנויות רכישה בעלות ערך סינרגטי משמעותי -
 תחום מתפתח מאוד בחברה (הקמת חדר נקי)  -
 הרכבה של מוצרים בתחום -הזרקה-ייצור תבניות-עיצוב-ידע וניסיון רב שנים בפיתוח -
 השקעת אקוויטי נוחה מאודרימוני מהווים משקיע אסטרטגי מה שמאפשר  -
 אפשרות לרווחי הון משמעותיים מצד אחד ו"רכישת" לקוח מצד שני  -

 liberDi –  08/2021 - השקעה ב
liberDi    הנה חברת טכנולוגיה, פורצת דרך, ראשונה מסוגה המשפרת את איכות חיי האנשים המתמודדים

של אוכלוסיית המטופלים ומפחיתה את  עם אי ספיקת כליות כרונית, מאפשרת לצוות הרפואי ניהול מיטבי  
 עלות ומורכבות מתן דיאליזה ביתית. 

 IMED  –  10/2021שת"פ עם חממת  
בבית חולים איכילוב, בית גידול לחברות הזנק בתחילת הדרך. שיתוף הפעולה     IMEDשיתוף פעולה עם חממת

שקעה בחברות או עבודה מאפשר לרימוני היכרות וסינרגיה בתחילת התהליך עם חברות אלה. מה שיאפשר ה
 . משותפת בעיצוב ופיתוח המוצרים עד לייצור סידרתי

 
 פרויקטים לדוגמא  -תחומי פעילות  - 61שקופית מס' 

MEDICAL ,AOTOMOTIVE ,CONSUMER ,AGRICULTURE  ,DEFENSE  ,TECHNOLOGY 
 

 מוצרים לדוגמא בתחום הרפואי  – 71שקופית מס' 

Activeimplants -  הזרקה – מיניסקוס מלאכותי. תבניות 
MES - דגמים-הזרקה -תבניות-תכנון-מכשיר לבדיקת זרע ביתית. עיצוב 

Radiaction  - ייצור אבי טיפוס-תכנון-מערכת למניעת קרינה. עיצוב 
Simplivia  – Tevadaptor הזרקה  -. תבניות 

 
 מוצרים לדוגמא בתחום הרכב  - 81שקופית מס' 

AOTOMOTIVE  –  כל מורכב  חלק  אוטומטית:  הרכבה  מכונת  ראש,  משענות  בצורה   3~ מובילי,  שניות 
-הזרקה-תבניות-מיליון מובילי משענות ראש לשנה. תכנון 8~ כ"חזותית סה QA אוטומטית מלאה ומערכת

 הרכבה-גמיםד
VW - הרכבה-דגמים-ההזרק-תבניות-חלקי בטיחות פנים רכב. תכנון 

Audi -  הזרקה תבניות והרכבת מכלולים 
Audi - סלולרי. פיתוח קונספט ועיצוב לטלפון מחזיק כוסות, מטען 
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 מוצרים לדוגמא בתחום הצריכה  - 91שקופית מס' 

Soda Stream  -  הזרקה  -מכשירי סודה ביתית. תבניות 
Defender Razor –  הזרקה  - סכיני גילוח. תבניות 

Albaad – הזרקה  -מפונים. תבניות ט 
Nescafe & Nespresso  –   הזרקה של חלקי פלסטיק  –מכונות קפה. תבניות 

 
 מוצרים לדוגמא בתחום החקלאות  - 20שקופית מס' 

Afimilk -  הזרקה -תבניות  -מערכת לניטור ובקרת איכות. תכנון 
Phibro - דגמים-הזרקה-תבניות-תכנון-מערכת חיסון עופות. עיצוב 

Aquestia, Talis Group -  הזרקה  -שסתומי השקייה. תבניות 
NETAFIM  –   הזרקה -טפטפות. תבניות 

 
 מוצרים לדוגמא בתחום הטכנולוגיה  - 12שקופית מס' 

Origin GPS - דגמים-הזרקה-תבניות-תכנון-מנעול חכם למכולה. עיצוב 
Parazero  – קונספטים -רחפנים. עיצוב 

Lishtot - מכשיר לבדיקת איכות מים לשתייה. הגהה פלסטית, תבניות וייצור 
AR – Augmented Reality - קונספטים -עיצוב 

 
 מוצרים לדוגמא בתחום ההגנה  - 22שקופית מס' 

Elbit - דגמים-הזרקה-תבניות- תכנון-עיצוב. מערכת חד עינית לניווט 
Rafael - דגמים - תכנון לדגם-. עיצובאמצעי תצפית 

Israel Weapon Industries  –  הזרקה-תבניות-תבור. תכנון 
Meprolight - הזרקה-תבניות-. תכנוןלייצור בהזרקת פלסטיק ממוצר המיוצר בעיבוד שבבי תכנון 

 
 שער  - נתונים פיננסיים – 32שקופית מס' 

 נתונים פיננסיים, הכנסות  - 42ית מס' שקופ

 1-9/21  1-9/20  2020 2019 2018 2017 2016 2015 באלפי ש"ח
 153,375 127,254 173,504 167,896 202,261 146,847 107,577 112,955 הכנסות 

 20.5%   3.3% 17.0%- 37.7% 36.5% 4.8%-   שיעור שינוי 

 : הערות 

ועסקת שירן ומאיחוד מלא של   3/2017עיקר הגידול בהכנסות נבע מהשלמת עסקת פרידריך ב   -  2017שנת 
 10/2017 -החל מה MPEהנתונים הכספיים של  

לתקופה של שנה    MPEעיקר הגידול בהכנסות נבע מאיחוד מלא של הנתונים הכספיים של    -  2018שנת  
 . 017מלאה לעומת רבעון אחרון בשנת 

ירידות    הירידה  -  2019שנת   הרכב,  בתחום  בעיקר  טווח  ארוכי  פרויקטים  מסיום  בעיקרה  נבעה  בהכנסות 
חלק   ע"י  העצמי  הייצור  כושר  הגדלת  וכן  השקל  מול  אל  והאירו  הדולר  של  החליפין  בשערי  משמעותיות 

 מלקוחות החברה, ביניהם לקוח מהותי, והעברת חלק ניכר מפעילותם לייצור עצמי 

הקבוצה נובע בעיקרו מגידול בהיקף פעילות הקבוצה מול לקוחותיה בענפים    הגידול בהכנסות  -  2020שנת  
החברה   בהכנסות  מגידול  וכן  ועוד,  הרפואה  תחום  הצריכה,  מוצרי  ההיגיינה,  מוצרי  בתחום  כגון  השונים, 
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יצרניות הרכב באירופה החל מאמצע חודש מרץ   וזאת לאור סגירת מפעלי  עד שלהי    2020מתחום הרכב, 
   2020י לשנת  הרבעון השנ

הגידול בהכנסות נבע מגידול בהיקף פעילות הקבוצה מול לקוחותיה בענפים שונים בהשפעת  -  1-9/2021
משבר הקורונה (מוצרי היגיינה, צריכה רפואה) וגידול בפעילות בתחום הרכב בשל סגירת מפעלי הרכב בחלק  

 מהתקופה המקבילה אשתקד

 נתונים פיננסיים, רווחיות  - 52שקופית מס' 

 1-9/21 1-9/20  2020 2019 2018 2017 2016 2015באלפי ש"ח
 46,702 32,063 41,416 30,183 41,251 43,031 29,759 23,250 רווח נקי 

 35,615 27,982 37,335 30,183 40,692 33,780 29,759 16,698 רווח נקי נורמטיבי 
 23.2% 22.0% 21.5% 18.0% 20.1% 23.0% 27.7% 14.8% נורמטיבי שיעור רווח נקי 

 בנטרול הכנסות/הוצאות אחרות, לרבות השפעת המס – רווח נקי נורמטיבי 
 : הערות לתרשים הרווח הנקי

 רווח חד פעמי ממכירת קרקע במודיעין –  2015שנת 
 רווח הזדמנותי מרכישת שירן ופרידריךרווחים חד פעמיים בעיקר מכירת מבנה בפתח תקווה וכן    –  2017שנת  
 רווח חד פעמי ממכירת קרקע במודיעין –  2021שנת 

ב הרווחיות  מרווחי/הפסדי    –   2015-2016- שיעורי  מהותית  מושפעים  נתוניה  MPEאלו  אלו  בשנים  אשר   ,
השפעההכספיים נכללו במסגרת סעיף 'רווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני' (חברות כלולות).  

 מאוחדת מלא בדוחות החברה MPE  1/10/17-, אם כי מתונה יותר, כאשר החל מה2017קיימת גם בשנת  

20152016 2017 2018 2019 2020  1-9/20 1-9/21 
 51,234 43,375 58,141 49,218 60,821 43,028 34,294 29,339 רווח גולמי 

 33.4% 34.1% 33.5% 29.3% 30.1% 29.3% 31.9% 26.0% שיעור רווח גולמי 

32%-בממוצע ושולי רווח גולמי של כ  21%-החברה מציגה רווחיות יציבה לאורך זמן, עם שולי רווח נקי של כ
 * בממוצע

 נתונים פיננסיים, נתונים עיקריים מתוך המאזן - 62שקופית מס' 

 Q3-21 2020 2019 2018 2017 2016 באלפי ש"ח 
 991 13,974 4,313 15,076 13,84518,419- חוב פיננסי נטו

 53,011 37,811 35,878 41,883 36,380 26,317 הון חוזר תפעולי* 
 248,493 223,255 216,076 211,832 218,922 158,183 סה"כ נכסים 

 164,261 152,313 163,785 157,308 152,033 138,537 הון עצמי 
 66% 68% 76% 74% 69% 88% הון עצמי לסך מאזן

 **EBITDA Neg. 0.45 0.29 0.11 0.29 0.37-יחס חוב נטו ל

 ספקים -* לקוחות+מלאי 

 לאחר התאמת מזומנים לדיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן ** 

 היקפי חלוקה ותשואות דיבידנד נתונים פיננסיים,  - 72שקופית מס' 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 55 54 26 37 42 37 18 25 49 16 דיבידנד 
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 תשואת דיבידנד 
 לפי מועד החלוקה

10.5% 23.2% 11.3% 8.1% 14.2% 9.2% 7.3% 5.3% 14.4% 9.4% 

 
 מיליון ₪ רווחים כלואים ממפעל מאושר  94  –החברה הפשירה כ  2021בדצמבר 

 
 מנועי צמיחה - 82שקופית מס' 

 המשך רכישת חברות   •
 הוספת מכונות גדולות מהקיים היום  -מ״ר בקרית שמונה  2,500 -הגדלה ב •
 סטודיו לעיצוב ופיתוח ברימוני מודיעין  •
 השקעות בסטארטאפים עם סינרגיה לרימוני •
 בבית החולים איכילוב   IMEDשילוב בחממה הרפואית •
 פיתוח מוצרים עצמיים  •
 מכונות הזרקה  16הקמת חדר נקי במודיעין, הכולל  •
 

 Because We Always Deliverתודה רבה! רימוני,  – 92שקופית מס' 
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