קמטק צופה כי ההכנסות השנתיות ל 2019-יגיעו לשיא של כ 133 -מיליון דולר
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חברת קמטק פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת  2019אשר הסתיים ב30-
בספטמבר.2019 ,

דגשים לתוצאות הרבעון השלישי של :2019
• הכנסות הרבעון השלישי הסתכמו ב 32.5-מיליון דולר;
• שיעור הרווח הגולמי על בסיס  GAAPהסתכם ב ;46.9%-שיעור הרווח הגולמי על בסיס
;-47.1%ב הסתכםNon-GAAP
• הרווח התפעולי על בסיס  GAAPהסתכם ב 4.4-מיליון דולר ,הרווח התפעולי על בסיס GAAP-Non
הסתכם ב 5.3-מיליון דולר ,המהווים  13.5%מההכנסות ו 16.2%-מההכנסות ,בהתאמה;
• הרווח הנקי על בסיס  GAAPהסתכם ב 4.2-מיליון דולר או  11סנט למניה בדילול מלא; הרווח הנקי על
בסיס  GAAP-Nonהסתכם ב 5.0-מיליון דולר או  13סנט למניה בדילול מלא;
• תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של  3.8מיליון דולר עם יתרת מזומנים ופקדונות בהיקף של 83.0
מיליון דולר;
• החברה צופה כי הכנסות הרבעון הרביעי יהיו דומות להכנסות הרבעון השלישי עם שיפור ברווחיות.

תגובת ההנהלה

רפי עמית ,מנכ"ל קמטק אמר" :תוצאות הרבעון השלישי של קמטק משקפות את המשך הביצועים הטובים
של החברה ,עם הכנסות בטווח העליון של התחזית שלנו ,וזאת חרף החולשה הנוכחית הקיימת בשוק
המוליכים למחצה .שיעור הרווח הגולמי שלנו היה נמוך יותר מרבעונים קודמים בעיקר כתוצאה מתמהיל
עיסקאות פחות רווחי ברבעון .אנו צופים שיפור בשיעור הרווח הגולמי והתפעולי ברבעון הרביעי.

" סין צמחה והפכה להיות הטריטוריה הגדולה ביותר שלנו ואנו צופים כי מגמה זו תימשך גם בשנה הבאה.
קיבלנו הזמנות בסין למגוון יישומים וביניהן הזמנות למארזים מתקדמים ובדיקות בתחום ה ,End-Front-כמו
גם הזמנות מלקוחות אשר פתחו מפעלי ייצור חדשים ורכשו מכונות ראשונות ,עם פוטנציאל להתרחבות
נוספת .מאז תחילת השנה הוספנו  14לקוחות חדשים ,מרביתם בסין .בנוסף ,חיזקנו את מעמדנו ב 2-נתחי
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שוק חשובים :חיישנים לתחום ניהול ספקי כוח ,Power ,וחיישני צילום  CMOSובמהלך הרבעון סיפקנו 2
הזמנות למספר מערכות כל אחת ,בנתחי השוק הללו אשר צפויים להמשיך ולגדול במהלך ".2020

"בטווח הארוך ,מנועי הצמיחה בשוק שלנו נותרו חזקים וקמטק ממשיכה לשמור על מעמדה האיתן בשוק.
ברבעון הרביעי ,אנו צופים כי ההכנסות יהיו דומות להכנסות הרבעון הנוכחי ,ויובילו אותנו להכנסות שיא
שנתיות של כ 133 -מיליון דולר".
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