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 מידע בסיסי על החברה

קוריאנית בינלאומית, הגדולה ביותר בתחומה בשוק הקוריאני וספקית  Tier1הוא חברת   )מאנדו( Mandoתאגיד 

של חלקי רכב וציוד לרכב למספר חברות ענק כגון ג'נרל מוטורס, שברולט, ניסן, פיאט, ב.מ.וו., סוזוקי וכמובן 

 קיה הקוריאנית. -קבוצת יונדאי

לה(, תאגיד קוריאני עם עסקים שונים )הא Hallaמאנדו שייכת ומנוהלת כיום על ידי חברת האם המייסדת קבוצת 

 בתחום הרכב, הבניה, ההפצה, השקעות, חינוך וספורט.

חברות בנות ברחבי העולם, באיזורים גיאוגרפיים שונים וגם בחלוקה נושאית. לרשימה המלאה ר'  30-למאנדו יש כ

 הנספח בסוף הסקירה.

לפנות בשנים האחרונות לתחומים חדשים כמו  רכיבי היגוי, בלמים ומתלים. החברה החלה המוצרים העיקריים:

 חדשות ורכבים חשמליים. mobility, פלטפורמות ADASמערכות אוטונומיות, 

 : המתחרים העיקריים

 Hyundai Mobis קיה וספק -)קוריאה(: חברה בת של קבוצת יונדאיTier1  .משמעותי נוסף מקוריאה 

 Bosch  גרמניה(: חברה בינלאומית עם ארבע חטיבות מרכזיות בתחום הטכנולוגיה וההנדסה: רכב, מוצרי(

 צריכה, טכנולוגיה תעשייתית, וטכנולוגיות בניה ואנרגיה. 

 Denso .יפן(: יצרן בינלאומי של חלקים לרכב; קבוצת טיוטה היא אחד מבעליו( 

 Continental ם לרכב המתמקד בעיקר בצמיגים, מערכות בלמים, )גרמניה(: יצרנית בינלאומית של חלקי

 מערכות הנעה ושלדה, מערכות בטיחות ואלקטרוניקה לרכב.

 Valeo  .צרפת(: ספק ליצרני רכב ושוק חלקי החילוף( 

 

 עדכנייםתונים פיננסיים מידע עסקי ונ

(Unit: M$) 2016/12 2017/12 G/R(%) 2018/12 G/R(%) 2019/12(E) G/R(%) 

Revenue 5,051 5,026 -0.5% 5,143 2.3% 5,128 -0.3% 

Operating Profit 263 74 -71.9% 179 142.7% 186 3.8% 

Net Income 181 16 -91.1% 102 533.5% 101 -1.9% 

Asset 3,844 3,936 2.4% 4,029 2.4% 3,939 -2.2% 

Total Liabilities 2,540 2,687 5.8% 2,683 -0.1% 2,580 -3.9% 

Total equity 1,305 1,249 -4.3% 1,345 7.7% 1,359 1.0% 
  (KRWב הסכומים שם מופיעים,  Mando IR page)מקור:              

 

, בעקבות ירידה בביצועים בשוק הסיני מתחת לציפיות השוק, מאנדו הראתה 2017לאחר הצניחה ברווחים ב 

טומנת בחובה ציפיות מעודדות עבור החברה"  2020, אמצעי חדשות כלכלי, "שנת CNMediaהתאוששות יציבה. לפי 

 , לפני פרוץ משבר הקורונה(.2019)הציטוט מדצמ' 

https://www.mando.com/eng/
https://www.mando.com/eng/investment/finance.jsp


 

 

 

" בעיר פנגיו )דרומית לסיאול(, Next Mוכן מקימה מרכז מו"פ חדש  שנקרא " ADASכיום החברה מתמקדת ב 

. חברת מנדו היא הספק העיקרי  2022מליון דולר. פתיחת המרכז החדש צפויה להיערך בפברואר  80בהשקעה של כ 

צרכנים למותג "ג'נסיס" של חברת יונדאי )מוצר פרמיום של חברת יונדאי המכוון בעיקר לקהל ה ADASשל 

( בהתאם 3" )מודל ג'נסיס דור 80Gלמודל "ג'נסיס  ADASוהיא צפויה להגדיל את מכירותיה בתחום ה  האמריקאי(

על ידי חברת יונדאי. לאחר מכן חברת מנדו מקווה להרחיב את עסקיה  2020לתחזית השקת מודל זה במהלך שנת 

 אפ אמריקאיות. -כיצרנית של חלקי רכב לחברות סטארט

אפ בתחום המשאיות החשמליות, לפיו חברת -חברת סטארט ,CANNOהחברה ערכה הסכם עם חברת  2019בשנת 

והשלדה המיוחדת עבור רכב  SbW . רכיב ה 2021אלף משאיות החל משנת  500ל  1SbWמנדו התחייבה לספק חלקי 

ת החדשה, החברה מרכזיים של החברה בשוק. במסגרת האסטרטגיה העסקיהינם המוצרים ה 4אוטונומי מעל רמה 

בתוך מרכז המו"פ הקיים, שייעודו למצוא טכנולוגיות תחבורה חדשות,  – WGקמפוס  –קבעה גם מוסד חדש 

 אפ.-והנעה על בסיס תאי דלק, וכן לייסד שיתופי פעולה חזקים על חברות סטארט מנועים חשמליים

יצוין כי  בעתיד. 8%-ל 6%מסך של  לטובת יישום אסטרטגיה זו, החברה צפויה להגדיל את השקעות המו"פ שלה

בשל משבר הקורונה שהיכה בחוזקה בתעשיית הרכב העולמית ובזו הקוריאנית, החברה חוותה קשיים שעלולים 

 להשליך על מצבה הפיננסי ומכאן גם על תקציבי המו"פ וההשקעות המתוכננים.

 

 

 (Source: Bloomberg, EBEST Investment & Securities Research Center) 

 

 

                                                           

הן דוגמה למערכות היגוי חשמליות, כאשר הפיקוד של ההגה על הגלגלים נעשה לא באמצעים  Wire (SbW)-by-Steerמערכות  1

  מכאניים אלא חשמליים בלבד.
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 מבנה ארגוני ודמויות מפתח

שהינו  Mong-won Chung)אביו של  In-Yung Chung, מר Hallaחברת מנדו יוסדה על ידי המייסד של קבוצת 

. 1962באוקטובר  1( ב Hyundai Motorשייסד את חברת  Ju-yung Chung , ואחיו הצעיר של מנכ"ל מנדו הנוכחי

 Mando Machinery -היא שינתה את שמה ל  1980ובפברואר  .Hyundai International Incבתחילה היא נקראה 

Corporation.  לאחר המשבר הכלכלי, חברת מנדו נמכרה ל 1999בשנת ,- Sunsage B.V  חברת בת של ,JP Morgan 

 .2008רכשה מחדש את החברה בשנת  Hallaוצת . קבMando Corporation -ואז שינתה את שמה ל 

הוא גם בן  Chung. המנכ"ל Il-hwan Tak, יש כרגע מנכ"ל נוסף בשם  Mong-won Chungמר -בנוסף למנכ"ל 

 Mandoוהפך לנשיא של  1978בשנת  Halla. הוא הצטרף לקבוצת Hallaמשפחה וגם מנכ"ל גם ברוכשת קבוצת 

Corporation Machinery  בנוסף, הוא מחזיק בתפקיד היו"ר בקבוצת 1983בשנת .Halla  לאחר 1997החל משנת .

ואז חזר כיו"ר הקבוצה והמנכ"ל בשנת  1998בשנת  Hallaהוא פירק את קבוצת  1997המשבר הכלכלי האסייתי בשנת 

הוא גם הפך למנכ"ל  .Sunsage B.V -רכשה את מנדו מ Halla, כאשר קבוצת 2008בשנת  , עם איחודה המחודש.2001

 של חברת מנדו.

במרכז המו"פ והיה סגן  1985. הוא החל את דרכו בחברה בשנת 2019מונה ביולי  Il-hwan Takהמנכ"ל השני, מר 

מופיע כמנכ"ל, אך בתצהירים הכלכליים  Mong-won Chungנשיא המרכז. בעמוד החברה הראשי ברשת רק מר 

 .יםשהחברה מפרסמת מופיעים שניהם כמנכ"ל

 פעילות החברה בישראל

ים הנספחות הכלכלית בקוריאה לכנסביוזמת במשלחת חברות קוראניות לישראל לראשונה החברה השתתפה 

(. בין היתר לאומית-קרן המו"פ הדו) Koril-RDF, בשיתוף עם 2019-ו 2018 -ב Smart Mobilityבנושא  השנתיים

 Hallaאפ מחברת מנדו וסגן נשיא צוות מימון ואסטרטגיה בחברת -השתתפו במשלחת גם סגן נשיא השקעות בסטארט

 אחזקות, ובמסגרת זו ערכו פגישות שונות עם נציגי חברות ישראליות.

 רלוונטיות.מול חברת מנדו ומפגישה אותה עם חברות ישראליות בצורה צמודה ל כיום פועלת הנספחות הכלכלית

 סיכום 

בסקטור הרכבים הקוראני ועד לאחרונה חברות מסוגה לא היו הגדולות ספקיות החלקים חברת מנדו הינה אחת מ

 פתוחות לטכנולוגיות מחוץ לקוריאה נוכח התרבות העסקית השמרנית ואסטרטגיית ההשקעות.

גיות הרכב האוטונומי. השוק הגלובלי עובר עם זאת, לאחרונה החל שינוי בתפיסה זו, הרבה בזכות כניסתן של טכנולו

 , תחבורה משולבת, רשתות תקשורת, ביטחון סייבר ועוד. ITמרכבים המבוססים על מכניקה לרכבים מבוססי 

 ADASהנהלת חברת מנדו הנוכחית מנסה להתאים את עיסוקיה בהתאם לשינויים המתוארים בשוק הרכב. 

וטכנולוגיות חדשניות נוספות מהוות כיוונים חדשים עבורה והחברה הופכת ליותר פתוחה לחדשנות. במסגרת זו היא 

וזוהי גם הסיבה שתשומת הלב של החברה מופנית גם לישראל בשנתיים אפ -עורכת שותפויות עם חברות סטארט

אך בהחלט יש מקום לצפות שבעיתוי לה לשיתופי פעו קונקרטיים ם. עד היום עדיין לא נחתמו הסכמיהאחרונות

 .המתאים חברות ישראליות יוכלו לשתף פעולה עם חברה מובילה זו

 



 

 

 

 

Appendix - Affiliated companies list 

Company name Owned (%) 
MANDO AMERICA CORPORATION  100.00  
MANDO CORPORATION DO BRASIL INDUSTRY AND COMMERCI
AL AUTO PARTS LTDA  100.00  

MANDO CORPORATION EUROPE GMBH  100.00  

MANDO CORPORATION MEXICO  100.00  

MANDO CORPORATION POLAND  100.00  

MANDO SOFTTECH INDIA PRIVATE LTD  100.00  

MANDO CHINA HOLDINGS 100.00  
MANDO AUTOMOTIVE INDIA LIMITED  71.00  

MAYSAN MANDO OTOMOTIV (Turkey) 50.00  

MANDO BROSE CORPORATION (KOREA) 50.00  

AUTOVENTURE MANDO (Malaysia) 30.00  
 

 
Appendix - Consolidated Subsidiaries 

Company name Establis
hed 

Asset 
(M$) 

Mando China Holdings 2012/08 642 

Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd. 2003/01 486 

Mando America Corporation 1996/01 463 

Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. 2011/03 438 

Mando (Suzhou) Chassis System Co., Ltd. 2002/07 365 

Mando Automotive India Private Limited 2006/11 181 
Mando Corporation Poland Sp. z o. o. 2011/05 161 

Mando Corporation Mexico 2015/06 151 

Mando (Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd. 2015/08 144 

Mando(Shenyang) Automotive Parts Co., Ltd. 2012/08 82 

Mando Corporation Europe GmbH 2010/04 43 

Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Lt
da 

2010/07 39 

Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd. 2004/12 34 
Mando (Beijing) Automotive Components R&D Center Company Ltd. 2003/06 29 

Mando (Harbin) Automotive Chassis System Co., Ltd. 2002/10 11 

Mando Softtech India Private Ltd. 2005/07 7 

Mando (Beijing) Trading Co., Ltd. 2007/06 3 

Alabama Plating Technology, LLC 2019/03 0 
 

 


