טאואר-ג'אז ברבעון השלישי :מכירות של  323מ' ד' ורווח נקי  34מ'
מאת אבי בליזובסקי
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טאואר-ג'אז מדווחת היום על תוצאות הרבעון השלישי של שנת .2018המכירות ברבעון השלישי של
 2018הסתכמו ב 323-מיליון דולר ,בהשוואה למכירות בסך  335מיליון דולר ברבעון הקודם ובהשוואה ל
הרווח הגולמי והתפעולי ברבעון השלישי של 2018
 355מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת .2017
הסתכמו ב 73-מיליון דולר ו 39-מיליון דולר ,בהתאמה ,בהשוואה ל 79-מיליון דולר ו 44-מיליון דולר,
בהתאמה ,ברבעון השני של שנת  2018ובהשוואה ל 89-מיליון דולר ו 55-מיליון דולר ,בהתאמה ,ברבעון
השלישי של שנת  .2017ה EBITDA-ברבעון השלישי של  2018הסתכמה ב 89-מיליון דולר ,המייצגת 28%
שיעור  EBITDAמהמכירות .הרווח הנקי ברבעון השלישי של  2018הסתכם ב 34-מיליון דולר ,או .$0.34
רווח בסיסי למניה ו 0.33$ -רווח מדולל למניה ,בהשוואה ל 38 -מיליון דולר או  $0.38רווח בסיסי למניה ו-
 37$.0רווח מדולל למניה ברבעון השני של שנת  2018ובהשוואה לרווח נקי בסך  55מיליון דולר ,או 0.56$
רווח בסיסי למניה ו 0.54$ -רווח מדולל למניה ברבעון השלישי של שנת .2017
ההון העצמי עלה לרמת שיא של  1.15מיליארד דולר וחובות החברה ירדו ב 98-מיליון דולר עקב המרת
אג"ח ג'אז בסך  58מיליון דולר ופירעון מוקדם של הלוואה בחברה בת בסך  40מיליון דולר

ראסל אלוואנגר ,מנכ"ל טאואר-ג'אז ,אמר" :התחלנו את השנה עם החלטה להתמקד בלקוחות ומוצרים
בעלי שעורי רווחיות גבוהים ,וזאת על חשבון מילוי כושר הייצור במפעלים שלנו במוצרים בעלי שעורי רווחיות
נמוכים יותר .למהלך זה היו השפעות על מכירות החברה בשנת  2018בהיקף גדול יותר ממה שציפינו,
מאחר שבמקביל לכך שב 2018-הגדלנו את תמהיל המוצרים בעלי שעורי הרווחיות הגבוהים ,תחזיות
הלקוחות לא התממשו במלואן .ההאטה הכללית בשווקים בעולם באופן כללי השפיעה על מכירות החטיבות
העסקיות שלנו וכתוצאה מכך התחזית לרבעון הרביעי של השנה נמוכה לעומת הציפיות הקודמות .יחד עם
זאת ,אנו מצפים לראות עלייה ברווחיות ובשעורי הרווחיות כבר ברבעון הרביעי של  2018בזכות תמהיל
המוצרים הרווחי יותר שאנו מייצרים ונייצר".

מנכ"ל טאואר-ג'אז ,הוסיף" :יש לנו בטחון רב שפעולותינו תגרומנה לקידום היכולות הטכנולוגיות שלנו
ותמשוכנה אלינו לקוחות נוספים .במהלך החודשים האחרונים נפגשנו עם מספר לקוחות מובילים ,בכל אחד
מתחומי הפעילות של החברה ,ובטחוננו אף התחזק בכך שאנו אכן נמצאים בתחומים הנכונים בתעשייה.
הפעולות אותן בצענו בתקופה האחרונה מהוות את מנוע הצמיחה לשנים הבאות .ובפרט על פלטפורמת ה-
 SiGe".בפלטפורמת שלנו המתקדמת ובטכנולוגיה 300mm
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