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פרוטוקול מפגש  CFOsבחברות הטכנולוגיות
דרור דוד  CFOנובה מכשירי מדידה  -פריצת הדרך בצמיחתה של נובה
נובה עוסקת בטכנולוגיה אופטית למדידה של צ'יפים ,וחשופה לשוק הטאבלטים והסמארטפונים .החברה
איתנה פיננסית עם  58מיליון דולר במאזן .הנוכחות העולמית היא בכל מקום שיש ייצור של סמיקונדטורס,
עם  044עובדים ,כשעד לפני שנתיים היו רק  .044החברה נסחרת בת"א ובאנסד"ק כחברה דואלית.
החברה מייצרת שני סוגי מוצרים – מכשיר מדידה שמשולב בפס הייצור עצמו ,ומכשיר מדידה עצמאי
שפועל לצד הקו.
בשנים  0448-0442היה ברור שצריך שינויים משמעותיים בחברה בפן הניהולי והעסקי .היה לנו מוניטין
חזק וטוב עם הלקוחות ,והיו תחזיות טובות להתפתחות של השוק והצורך .אבל למרות הפוטנציאל
העסקי ,החברה היי תה כבר לא צעירה ,ומאידך ללא הגדרות מסודרות ,ללא תהליכים ברורים ,הנהלה
ריכוזית מאד ומוניטין רע בשוק ההון .ההנהלה החדשה הצליחה להיכנס בצורה מסודרת ,בלי לשנות גם
את הטוב וגם את הרע ,אלא רק ליצור סדר ,ולשנות את ההתייחסות לשוק ההון.
החלק המרכזי שתרם לצמיחת החברה הוא שינוי המודל העסקי – החברה המציאה את התחום של
מכונות מדידה המשולבות בפס הייצור ,אבל המוצרים נמכרו דרך  – OEMוזה יוצר לחץ על המחירים,
חוסר אפשרות לפנות ללקוחות ולמכור עוד מוצרים .ב 0404-שינינו את המודל העסקי ,והלקוח הסופי קנה
ישירות מאתנו – מחיר המכונה עלה ,למרות שהלקוח שילם פחות ,וזה אפשר את הפריצה .כתוצאה
מפריצת החומה של ה ,OEM-יכולנו להציע מוצרים חדשים ללקוחות ,כולל המוצרים שעומדים לצד פס
הייצור .גם תחום השירות הפסיק להפסיד והתחיל להרוויח – עברנו משירות מבוסס חוזים לשירות מבוסס
על זמן השירות והחומרים הנדרשים.
כבר בהתחלה בנינו מטרה למודל העסקי ,והגענו למכירות של  044מיליון דולר לשנה .עד שנת 0448
החברה קטנה ב 9%-כל שנה ,אבל ב 0400-הצמיחה הממוצעת על פני  8שנים היא כבר .02%
כמו כן הכלנו מערכת ממוחשבת המאפשרת לחברי ההנהלה לקבל עדכונים ותחזיות ואת ההשפעה של
כל החלטה ניהולית על התוצאות הפיננסיות של החברה.
מיצבנו את עצמנו מחדש מול שוק ההון ,בין היתר ע"י החלפת היועצים ,כדי שיבינו את החברה יותר טוב.
היה ברור שזו מערכה לטווח ארוך ,של כמה שנים .ביצענו מאז שני גיוסים – אחד פרטי למשקיעים קיימים
ואחד ציבורי .הסיבוב הפרטי חיזק אותנו מול שוק ההון – וייצר קרקע לצמיחת החברה ,ושלוש שנים אח"כ
כשבאנו לשלב הציבורי ,אפשר היה כבר לראות את עליית הערך למשקיעים על פני  3שנים.
כשהשוק הבין ששינינו את המודל העסקי מחיר המניה מיד הראה זאת .אנחנו משקיעים הרבה מאמץ
וזמן בלתקשר עם שוק ההון ,יש לנו חמישה אנליסטים שמכסים אותנו בנאסד"ק וזה המון לגודל שלנו2 .
פעמים בשנה המנכ"ל נוסע לרוד שואו ,ועוד  2פעמים בשנה אני נוסע .זה חשוב לי לא רק בהיבט של
טיפול בשוק ההון ,שנותן תמונה טובה מאד למצב העסקי של החברות ,בוודאי בשוק מצומצם כמו ההיי
טק .הם נותנים לי הרבה מידע על המתחרים ,הלקוחות ,הספקים שלי – הם מכירים את השוק היטב.
צריך לעבוד עם היועצים הנכונים כדי לדעת מה השוק יכול לסבול מהחברה ומה לא ,ולהיות מוכנים מראש
למה שהשוק לא יכול לחיות איתו .אנחנו מייצרים היום  GUIDANCEרבעוני לשוק ההון ,כבר  08רבעונים
רצופים ללא הפסקה .מחלקת הכספים חייבת כמובן להיות צמודה למחלקות העסקיות כדי לנתח את
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המכירות ולנהל את הסיכונים תוך תחזית טובה .אנחנו עוסקים המון בהכרה בהכנסה – כל עסקה לפני
שהיא מאושרת ,לפעמים אפילו בשלב הדיונים עליה ,הכספים מאד מעורבים כדי שלא יהיו הפתעות מול
השוק.
שווי השוק שלנו היום  044-084מיליון דולר .מכפיל הרווח  ,0בנטרול מזומן כ ,04-מכפילים דומים
לתחרות שלנו .המניה נסחרת ב 5-דולר היום .כבר הייתה  .00שתי ההנפקות האחרונות שלנו – הפרטית
הייתה ב 84-מיליון דולר והציבורית הייתה כבר בשווי של  044מיליון דולר ,המשקיעים עשו כסף יפה על
ההנפקות ,ולכן כשנחזור אליהם שוב עם תחזית עתידית יפה ,הם יאמינו בחברה.
צעדים עתידיים – אנחנו עובדים לפי המודל של ג'פרי מור – מודל פשוט אך קריטי לחברה המייצרת ציוד
כבד .אין ריצה למוצר הבא ואין הזנחה של המוצרים הקיימים אצל הלקוחות שתיצור אי שביעות רצון.
אנחנו עושים אופטימיזציה של המוצרים הקיימים כדי לייצר רווחיות שתניע את הפיתוח הבא.
החברה מוכרת היום ב 044-מיליון דולר ,ואנחנו מתכננים תוך  0-8שנים להגיע ל 044-מיליון דולר,
בתהליך שעושים פעם בשנה על פני רבעון ,בונים יעדים לשלוש שנים קדימה ,ואני תקווה שנגיע לשם.
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