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 .1תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ עוסקת בייצור ומכירה של ניירות
אריזה ,פעילות מיחזור פסולת נייר ושיווק צרכי משרד באמצעות חברות בת
)החברה והחברות המאוחדות להלן – "החברה" או "מנא"י"( .כמו כן מחזיקה
החברה בחברות כלולות שיפורטו בהמשך ,העוסקות בייצור ובשיווק ניירות
כתיבה והדפסה ,בייצור ובשיווק מוצרי נייר ביתיים ,מוצרי הגיינה ,חיתולים חד
פעמיים ומוצרים משלימים למטבח ,אריזות קרטון גלי ואריזות למוצרי צריכה
)החברה והחברות הכלולות שלה – להלן "הקבוצה"(.
מנא"י הוקמה בשנת  .1951החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה
בארה"ב ) (AMEXהחל מאוגוסט  1959ובבורסה בתל-אביב החל מספטמבר
.1959
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מבנה האחזקות של קבוצת מנא"י
נכון ליום ) 31.12.06במישרין ובעקיפין(
מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ

49.9%

מונדי ביזנס
נייר חדרה
בע"מ

49.9%

חוגלה
קימברלי
בע"מ

26.25%

43.08%

ת.מ.מ .תעשיות
מיחזור משולבות
בע"מ *

כרמל מערכות
מיכלים בע"מ

100%

27.85%

KCTR
)תורכיה(
לשעבר  -אוביסן

פרנקל -כ.ד.
בע"מ

27.85%

המבנה שלעיל אינו כולל את כל האחזקות של החברות הכלולות בחברות הבת שלהן.
* בפברואר  2007מכרה מנא"י את כל אחזקותיה בתמ"מ -ראה פירוט בהמשך.

100%

100%

אמניר תעשיות
מיחזור בע"מ

מנא"י תעשיית
נייר
) (1995בע"מ

30.18%

סייקלטק
בע"מ

100%

גרפיטי שיווק
ציוד משרדי
ונייר בע"מ

100%

עטר שיווק ציוד
משרדי בע"מ
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במהלך השנים יצרה מנא"י מספר שותפויות עסקיות כדלקמן ,אשר כתוצאה מהן
נוצר מבנה התאגיד כפי שהינו כיום:
.1

ביולי  1992רכשה מנא"י  25%ממניות חברת כרמל מערכות מיכלים בע"מ
)להלן  -כרמל( ,שהינה חברה מובילה בתחום ייצור ושיווק מוצרי אריזה
מקרטון לשימוש תעשייתי וחקלאי .נכון ליום  31.12.06מנא"י מחזיקה ב-
 26.25%ממניות כרמל .יתר בעלי המניות העיקריים בכרמל הינם קבוצת
קראפט )בעלי מניות אמריקאיים( ) (35.5%ואמפל בע"מ ) .(21.8%פירוט
נוסף ראה בפרק השקעות בחברות כלולות.

.2

בשנת  1996רכשה ) 49.9% Kimberly Clark Corporation (KCממניות
חוגלה-קימברלי בע"מ ,שהינה חברה מובילה בתחום של מוצרי צריכה ואשר
היתה חברת בת בבעלות מלאה של מנא"י.
ב 31.3.2000 -הגדילה  KCאת אחזקתה בחוגלה-קימברלי בע"מ
ל .50.1% -כתוצאה מכך ,החל מהרבעון השני של שנת  ,2000נפסק איחודה
של חוגלה-קימברלי בע"מ במסגרת דוחות מנא”י וחלקה של מנא"י בתוצאות
חוגלה-קימברלי ) (49.9%נכלל במסגרת חלק החברה ברווחי חברות כלולות.
פירוט נוסף ראה בפרק השקעות בחברות כלולות.
בשנת  1999רכשה חוגלה קימברלי בע"מ את החברה התורכית Kimberly
) Clark Turkeyלהלן –  ,KCTRלשעבר-אוביסן( ,המייצרת ומשווקת
חיתולים ,מוצרי הגיינה ומוצרי נייר ביתיים בתורכיה.

.3

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ ,חברת בת בבעלות מלאה של מנא"י ,רכשה
בשנים  1997ו 20% ,1998 -ו) 10% -בהתאמה( ממניות חברת סייקלטק
בע"מ ,העוסקת בפיתוח תהליך ליצור חומר מרוכב ,עם יתרון יחסי בחוזק,
מפסולת נייר )בעיקר נייר עיתון( ומפלסטיק ממוחזר .נכון ליום 31.12.06
מחזיקה אמניר ב 30.18% -ממניות סייקלטק בע"מ.
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.4

ביולי  1998חתמה מנא"י על הסכם עם חברת Compagnie Generale
 (CGEA) d’Enterprises Autobomobilesלמכירת  51%ממניות אמניר
תעשיות ושרותי סביבה בע"מ )אמניר סביבה( הפועלת בתחום מיחזור פסולת
ביתית ותעשייתית.
במרץ  2000נחתם הסכם בין מנא"י ו ,CGEA -השותפות כאמור באמניר
סביבה ,מצד אחד ,לבין ת.מ.מ .תעשיות מיחזור משולבות בע"מ ) תמ”מ(
ובעלי השליטה בה ,מצד שני ,לפיו רכשו מנא"י ו ,CGEA-באמצעות חברה
משותפת ,ברתולומי אחזקות בע"מ )ברתולומי( 62.5% ,מהון המניות של
תמ”מ מבעלי השליטה ,ובנוסף ,עפ"י ההסכם ,בוצע מיזוג בין אמניר סביבה
לבין ת.מ.מ ,באופן של הקצאת  35.3%ממניות החברה הממוזגת )תמ”מ
ואמניר סביבה( לבעלי המניות באמניר סביבה.
נכון ליום  ,31.12.06החזיקה מנא"י במישרין ובעקיפין ב 43.08% -ממניות
תמ”מ ו CGEA -החזיקה ב 44.95% -ממניות תמ"מ.
בתאריך  04.01.07התקשרה מנא"י בהסכם עם  ,CGEAלפיו תמכור ל-
 CGEAאת החזקותיה בברתולומי ,וכן את יתרת החזקותיה בתמ"מ .בהתאם
להסכם רכשה  ,CGEAאת כל החזקות מנא"י בברתולומי .כמו כן ,רכשה
 CGEAאת כל אחזקות החברה בתמ"מ במסגרת הצעת רכש מלאה .העסקה
הושלמה ביום  13.02.07והחל מאותו מועד חדלה מנא"י לחלוטין מלהיות
בעלת מניות בתמ"מ .פירוט נוסף ראה בפרק השקעות בחברות כלולות.

.5

בפברואר  2000הושלמה עסקה בין מנא"י לבין החברה האוסטרית
 Neusiedler AGלפיה רכשה  50.1% Neusiedler AGמפעילות מנא"י
בתחום ניירות כתיבה והדפסה .תחום ניירות הכתיבה וההדפסה הופרד קודם
לעסקה מפעילות מנא"י ונמכר לחברה שהוקמה לצורך כך בשם נויזידלר נייר
חדרה בע"מ )שבשלהי  2004שונה שמה למונדי ביזנס נייר חדרה בע"מ(.
במסגרת העסקה הוקצו ל 50.1% Neusiedler AG-ממניות נויזידלר נייר
חדרה בע"מ ומנא"י מחזיקה ב 49.9%-ממניותיה .פירוט נוסף ראה בפרק
השקעות בחברות כלולות.
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 .6בינואר  2006הושלמה עסקה לפיה רכשה כ.ד .מערכות אריזה בע"מ
)שהוחזקה במישרין בשיעור של  50%על ידי מנא"י ו 50% -על ידי
כרמל מערכות מיכלים בע"מ )"כרמל"( את פעילותה של חברת פרנקל
ובניו בע"מ בתמורה להקצאת מניות בשיעור  44.3%בחברה
הממוזגת פרנקל -כ.ד .בע"מ )להלן –  .(FCDלאחר העסקה מחזיקה
מנא"י במישרין  27.85%ב , FCD-הנמנית עם החברות המובילות
בישראל בתכנון ,ייצור ושיווק אריזות למוצרי צריכה .כמו כן ,מחזיקה
מנא"י בעקיפין ב ,FCD-באמצעות החזקותיה בכרמל המחזיקה בכ-
 27.85%ב . FCD-פירוט נוסף ראה בפרק השקעות בחברות כלולות.
שינויים מהותיים שאירעו באופן ניהול עסקי התאגיד
בתחילת שנת  2005החל מר אבי ברנר בתפקידו כמנכ"ל החברה .אבי ברנר החליף
את מר יקי ירושלמי ,שכיהן גם כיו"ר הדירקטוריון .
יו"ר הדירקטוריון  ,מר יקי ירושלמי ,פרש ביום  02.04.06מתפקידו כיו"ר דירקטוריון
לאחר  37שנות עבודה בקבוצת מנא"י ,מתוכן  10שנים כמנכ"ל חוגלה 17 ,שנים
כמנכ"ל הקבוצה ו 5-שנים כיו"ר הקבוצה .ביום  02.04.06מונה מר צביקה לבנת
ליו"ר דירקטוריון החברה ,במקום מר יקי ירושלמי שפרש.

תחומי פעילות
לחברה שני תחומי פעילות )בשיעור אחזקה –(100%
.1

נייר ומיחזור – ייצור ומכירה של ניירות אריזה ,המשמשים בעיקר כחומרי גלם
לתעשיית האריזות )המקרגלים( .התחום כולל פעילות איסוף ומיחזור נייר.
פעילות ייצור הנייר מתבססת בעיקר על פסולת הנייר הממוחזרת ,כחומר
גלם.
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.2

שיווק צרכי משרד – שיווק צרכי משרד ונייר ,בעיקר לשוק המוסדי והעסקי,
הכולל בתוכו בין היתר מוסדות ממשלה ,בנקים ,קופות חולים ועסקים אחרים.

השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
לעובדי התאגיד הוענקו בשנת  275,755 2001אופציות לרכישת ני"ע של החברה,
בשתי תוכניות אופציות )ראה פרוט להלן במידע כללי וכן בבאור 6ב לדוחות
הכספיים( .במהלך  2006מומשו  55,090אופציות ל 30,518 -מניות )דילול של
.(0.76%
במהלך  2005מומשו  16,282אופציות ל 5,531-מניות )דילול של .(0.14%
ליום  35,425 ,31.12.06אופציות טרם מומשו.
ביום  3בנובמבר  2006פקעה תוכנית האופציות לעובדי החברה משנת .2001
בחודשים ינואר – פברואר  ,2007לאחר תאריך המאזן ,מומשו  10,321אופציות ל-
 3,696מניות בגין תוכניות האופציות לעובדים בכירים.
ביום  ,2.1.2005מכר מיקי דורסמן ,בעל עניין בחברה ,שהחזיק ב 11.4% -ממניות
התאגיד ,את כל מניותיו ,במחיר המשקף למנא"י שווי של כ 895-מליון ש"ח
) 455,150מניות לפי שער של  224ש"ח למניה(.
במהלך שנת  2006רכשו כלל תעשיות והשקעות בע"מ וחברת השקעות דיסקונט
בע"מ )בעלות ענין בתאגיד(  106,780ו 60,324-מניות נוספות,בהתאמה .
כתוצאה מהרכישות האמורות עלה שעור החזקתם של בעלי הענין שלעיל בהון
המונפק נכון ליום  28.2.07ל 37.93% -ו ,21.43% -בהתאמה.
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חלוקת דיבידנדים
ביום  18.07.06חילקה החברה דיבידנד בשיעור כולל של כ 100 -מליון ש"ח
)כ 24.85-ש"ח למניה(.
בגין שנת  2005חילקה החברה דיבידנד כדלקמן:
ב 13.9.05 -חילקה החברה דיבידנד בשיעור כולל של כ 50-מליון ש"ח ) 12.5ש"ח
למניה(.
ב 10.1.06 -חילקה החברה דיבידנד נוסף לשנת  2005בשיעור כולל של כ50 -
מיליון ש"ח ) 12.494ש"ח למניה(.
החלוקה לא הצריכה אישור בית משפט.
לא נקבעה בחברה מדיניות מוגדרת לחלוקת דיבידנד .אין מגבלות על חלוקת
הדיבידנד .יש לציין כי במקרה של חלוקת דיבידנדים מרווחים ראויים לחלוקה
ממפעלים מאושרים )מפעל חלופי( יחול מס נוסף על הדיבידנד המחולק ,כפי שקבוע
בחוק עידוד השקעות הון.
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 .2מידע אחר
מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד

שנת 2006
באלפי ₪

נייר ומיחזור

שיווק צרכי משרד

408,045

122,064

530,109

עלויות חיצוניות*

357,686

121,922

479,608

רווח תפעולי

50,359

142

50,501

סך הנכסים

574,319

56,663

באלפי ₪

נייר ומיחזור

שיווק צרכי משרד

368,884

113,577

482,461

עלויות חיצוניות*

324,666

114,457

439,123

רווח )הפסד( תפעולי

44,218

)(880

43,338

סך הנכסים

536,965

57,377

באלפי ₪

נייר ומיחזור

שיווק צרכי משרד

הכנסות מחיצוניים*

367,391

115,463

482,854

עלויות חיצוניות*

308,387

120,029

428,416

רווח )הפסד( תפעולי

59,004

)(4,566

54,438

סך הנכסים

494,194

56,707

הכנסות מחיצוניים

*

התאמות למאוחד

**542,305

סך הכל

1,173,287

שנת 2005
הכנסות מחיצוניים

*

התאמות למאוחד

561,071

**

סך הכל

1,155,413

שנת 2004

*

**

התאמות למאוחד

**610,975

סך הכל

1,161,876

מייצג מכירות ועלויות מול חיצוניים.
ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי )כגון השקעה
בחברות כלולות ,מזומנים וכד'(.
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להלן הסברי ההתפתחויות שחלו בנתונים דלעיל .
השיפור בתוצאות הפעילות בשנת  2006בתחום הנייר והמיחזור נבע בעיקרו
מהגורמים הבאים:
העלאת מחירי המכירה ,שהתחייבה מגידול בעלויות ובמיוחד בעליית מחירי האנרגיה
)בעיקר מזוט המשמש ליצור קיטור( שהתייקרו ב 22% -בממוצע בהשוואה בין שנת
 2006לשנת  ,2005וזאת לאחר התייקרות של  38%במחירי האנרגיה בשנת 2005
לעומת  .2004סה"כ התייקרות מצטברת של כ 70% -בעלות האנרגיה.
ההתאוששות שהחלה בשנת  2006בתעשיית הנייר באירופה וגרמה לעלייה במחירי
היבוא של ניירות אריזה ,אפשרו להעלות את מכירי המכירה בשיעורים משמעותיים
יותר מאשר בשנת  ,2005אם כי עדיין לא נתנו פיצוי מלא להתייקרויות המצטברות.
המשך צעדי ההתייעלות בתחום ניירות אריזה ומחזור תרמו אף הם לשיפור ברווח
התפעולי בהשוואה לשנת .2005
בתחום צרכי המשרד נמשכה המגמה של השיפור ברווחיות התפעולית שנבע מגידול
במכירות ומהמשך צעדי ההתייעלות בתחום התפעולי במסגרת הרה -ארגון שנועד
לשפר את הרווחיות ,המיושם בתחום.
לעניין תקן חשבונאות מספר " – 29אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ),"(IFRS
ראה בדוח הדירקטוריון.
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סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד
בשנת  2006נמשכה הצמיחה המואצת במשק הישראלי ) (5%ונמשכה מגמת הגידול
בביקושים.
מלחמת לבנון השניה שהתרחשה בקיץ  2006הביאה אמנם להאטה מסויימת בפעילות
הכלכלית במשק בתקופת המלחמה ,אולם המשק התאושש במהרה וחזר למתווה
הצמיחה המואץ שהיה טרם המלחמה .חלק מאתרי הייצור של הקבוצה נסגרו במהלך
המלחמה לפרקי זמן שונים ,אך לא הייתה לכך השפעה מהותית על החברה.
על תוצאות הקבוצה המשיכו להשפיע מחירי האנרגיה הגבוהים בעיקר מזוט ,שהתייקר
בכ 70% -במצטבר בשנים  2005ו 2006-לעומת  38%) 2004ב 2005-ו 22% -ב-
 ,(2006כמו כן התייקרו מחירי הסולר בכ ,29% -בממוצע לעומת שנת  .2005בשנת
 2005התייקרו מחירי הסולר בכ 38% -לעומת שנת .2004
כחלק מפעולותיה של החברה במטרה להביא לחסכון בעלויות היצור ולשיפורים נוספים
באיכות הסביבה ,ועם קידום הנחת צנרת גז טבעי במדינה ,פועלת החברה להסבת
מערכי ייצור האנרגיה שלה משימוש במזוט לגז טבעי ,אשר יושלם עם השלמת מערך
הובלת הגז הטבעי לחדרה המתוכנן לרבעון השני של שנת .2007
הסבת המזוט לגז תאפשר חסכון משמעותי בעלויות האנרגיה בקבוצה ,המוערך בכ8.5 -
מליוני  $לשנה בהשוואה למחירים הנוכחיים של המזוט ,וזאת בשל הפערים הניכרים בין
מחיר המזוט הנוכחי לבין מחיר הגז ,ותשפר את התחרותיות והרווחיות של הקבוצה.
במקביל נמשכה ההתייקרות של מחירי חומרי הגלם העיקריים בהם משתמשות חברות
הקבוצה בפעילותן השונות.
ההתאוששות שהחלה בתעשיית הנייר באירופה אשר התבטאה בצמצום הפער בין היצע
הנייר לסוגיו לבין הביקושים לו ,היתה בקצב איטי וטרם הגיעה לידי ביטוי מלא בהקטנת
היבוא המתחרה לישראל ובהעלאת מחיר.

- 11 -

הקבוצה התמודדה עם ההתייקרויות בתשומות במגוון פעולות אשר כללו העלאת
מחירים ככל שהתאפשר ,אל מול התחרות וכן בהמשך ובהעצמה בהתייעלות בכל
מרכיבי ההוצאות שלה.
החברה ממשיכה בימים אלה בפעולותיה להמשך שיפור מחירי המכירה מחד ולהעמקת
ההתייעלות מאידך ,בכדי לפצות על ההתייקרויות האמורות .טרם ניתן להעריך את
השפעת הפעולות שלעיל על רווחיות החברה.
שער החליפין של השקל ביחס לדולר תוסף בשנת  2006בכ 8.2% -לעומת פיחות
של  6.8%בשנת .2005
האינפלציה בשנת  2006הסתכמה ב 0%-לעומת אינפלציה של  2.4%בשנת .2005
האמור לעיל בקשר להסבה לגז טבעי הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על תכניות החברה והערכתה.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון ספקי הגז והזרמת הגז הטבעי לאתר החברה
בחדרה.
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תאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
כאמור לעיל ,לחברה שני תחומי פעילות:

.1

תחום הנייר והמיחזור

תיאור עסקי התחום
פעילות תחום הנייר והמיחזור מתמקדת בעיקר בייצור ומכירה של ניירות אריזה,
המשמשים כחומרי גלם לתעשית הקרטון הגלי )מקרגלים( .הפעילות הינה באמצעות
חברת הבת המוחזקת בבעלות מלאה – מנא"י תעשיית נייר ) (1995בע"מ .עיקר
היצור הינו של נייר פלוטינג )הנייר המשולב בקופסאות הקרטון הגלי בתור גל בין
הקיר החיצוני של הקופסא לקיר הפנימי( .ניירות אלה מיוצרים מפסולת נייר
ממוחזרת ,הנאספת ממקורות שונים ברחבי המדינה ,בעיקר ע"י אמניר תעשיות
מיחזור בע"מ )להלן – אמניר( ,חברה בת בבעלות מלאה.
ניירות האריזה מיועדים ,כאמור לעיל ,בעיקר לתעשיית הקרטון הגלי לצורך יצור
מיכלי קרטון המשמשים כאריזות למוצרים .תעשיית הקרטון הגלי משרתת את
התעשייה ,החקלאות ותעשיית המזון והמשקאות .כתוצאה מכך ,המשתנה המקרו
כלכלי ,שלו ההשפעה המשמעותית ביותר על הביקוש לניירות אריזה ועל היקף
איסוף הפסולת הנגזר ,הינו רמת הפעילות הכלכלית במשק והיקפי היצוא של ענפים
אלה.
מעצם היות תעשיית הנייר תעשייה עתירת הון ,עם השקעות כבדות בציוד )מכונות
נייר ,מערכי טיפול בפסולת נייר ותשתיות נלוות( ,חסמי הכניסה לתעשייה הינם
גבוהים .יחד עם זאת ,קיים יבוא חופשי ,המגיע לארץ במחירים תחרותיים.
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תעשיית הנייר בעולם הינה באופן היסטורי תעשייה מחזורית ,המתאפיינת בשנים
רווחיות יותר המביאות לגל השקעות והרחבת כושר תפוקה ,ובעקבות כך לעודף
היצע ,שגורם לירידה ניכרת ברווחיות למשך מספר שנים עד ששוב מתאזן ההיצע עם
הביקוש .כתוצאה מכך ,ומהעובדה שמדובר בתעשייה עתירת הון ,נוהגת תעשיית
הנייר העולמית לייצא את עודפי היצור במחירים נמוכים יחסית ובתמחיר שולי )דהיינו
כיסוי העלות המשתנה ותרומה כלשהי לעלויות הקבועות(.
להערכת החברה ,סה"כ שוק נירות האריזה בישראל גדל ב 2006 -בכ 5% -עקב
הגידול ביצוא החקלאי והגידול בתפוקת התעשיה.
בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מעבר הלקוחות לשימוש בניירות העשויים
מסיבים ממוחזרים על חשבון שימוש בניירות עשויים מסיבים בתוליים )הנרכשים על
ידם מיבוא( ,על מנת להקטין את עלויות הייצור שלהם .כתוצאה מכך גדל הביקוש
למוצרי החברה ,המבוססים על סיב ממוחזר.
נמשכת מגמת מעבר השוק לניירות אריזה דקים יותר מחוזקים בעמילנים .ניירות
אלה פותחו בחו"ל ומיוצרים על ידי מכונות מודרניות שנבנו בשנים האחרונות.
הניירות המיובאים מתחרים במוצרי החברה .מגמה זו מחייבת שינוי במגוון הניירות,
המיוצרים על ידי החברה ,על מנת לשמר את סה"כ התפוקה.
כחלק מהפתרונות לאתגר זה ,אישר דירקטוריון החברה השקעה במכונה חדישה
לניירות אריזה בסך של כ 140 -מליון דולר .מטרת ההשקעה הנה הגדלת כושר
היצור ,התפוקה ושיפור איכות הנייר .פירוט נוסף ראה בפרק רכוש קבוע ומתקנים
ובפרק יעדים ואסטרטגיה עסקית.
בשנת  2006עלו מחירי ניירות האריזה באירופה )עקב העליה המשמעותית במחירי
האנרגיה והכימיקלים שייקרה את עלויות הייצור( ובעקבות כך עלו גם מחירי המכירה
בישראל.
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פעילות איסוף חומר הגלם ליצור הנייר )פסולת נייר וקרטון( נעשית על ידי חברת
אמניר ,שהינה חלק מתחום הפעילות .כיוון שאספקת חומר הגלם האמור חיונית
לרציפות הייצור ,פעילות אמניר באיסוף פסולת זו הינה נדבך חיוני לתהליך.
אמניר אוספת את פסולת הנייר ממקורות שונים ברחבי המדינה ומטפלת במפעליה
בכ 210,000 -טון פסולת נייר בשנה ) נייר נטול עץ ,נייר מכיל עץ וקרטון( ,שמרביתם
משמשים לייצור ניירות האריזה של התחום ובחלקם נמכרים ליצרני ניירות טישו,
כחומר גלם.
כ 30% -מסך הפסולת ,המטופלת על ידי אמניר ,נרכשת מגופים עצמאיים ,העוסקים
באיסוף פסולת נייר וקרטון ממקורות שונים ,והשאר נאסף על ידי אמניר.
כחלק ממערך האיסוף אמניר מספקת שירותי אבטחת מידע וגריסה באתר הלקוח
באמצעות  4משאיות יעודיות ומגרסות נייחות.
בנוסף ,במסגרת פעילותה להנצלת נייר מייצרת אמניר מוצרי נייר ואריזה לתעשיית
האריזה והמזון.
העדר אכיפה תומכת בחוק המיחזור ,המחייב מיחזור פסולת ,פוגע ביכולת החברה
להרחיב את האיסוף ,משיקולים כלכליים.
ביום  16.1.2007אושר חוק שמירת הניקיון )תיקון מס'  (9התשס"ז") 2007-חוק
הניקיון"( ,המטיל היטל הטמנה על פסולת .בהתאם להוראות החוק ,יוטל היטל
הטמנה על פסולת בסכומים החל מ ₪ 10 -לטון בשנת  2007ועד  ₪ 50לטון בשנת
 2011ואילך .אכיפת חוק זה ,עשויה להביא לשיפור ביכולת איסוף פסולת הנייר.
פירוט נוסף ראה בפרק השקעות בחברות כלולות )תמ"מ(.
בשנים האחרונות ,בעיקר כתוצאה מניצול מלוא רוחב מכונות הנייר ושיפור יעילות
המכונות ,גדלה תפוקת מכונות ניירות האריזה .בשל הגידול בתפוקות מכונות הנייר
נדרשה אמניר להרחיב את מערך האיסוף ואת רכש חומרי הגלם ,דבר שהביא
לעלויות איסוף גבוהות יותר.
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הקמת מכונת האריזה החדשה ,שאושרה כאמור על ידי הדירקטוריון ,תצריך הכפלה
של כמויות איסוף פסולת הנייר המשמשת חומר גלם ליצור ניירות אריזה ,במהלך
השנים הבאות.
אמניר נערכת להגדיל את כמויות האיסוף ,כהכנה לקראת הקמתה של מכונת ניירות
האריזה החדשה.
האמור לעיל בקשר להרחבת כמויות ויכולת האיסוף הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על תכניות החברה והערכתה.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון אכיפת חוק הניקיון ,מצב השוק ו/או עקב
גורמים חיצוניים אחרים שאינם בשליטת החברה.
לצורך פעילות ייצור הנייר האמורה ,מנהלת החברה מערך שירותים נילווים לתעשיה,
הכוללים שירותי הנדסה ,תחזוקה שוטפת לשמירת רציפות הייצור ,ייצור קיטור
וחשמל ,אספקת מים ,טיפול בשפכים וכדומה .שירותים אלה ניתנים גם למכונות נייר
אחרות באתר בחדרה ,תמורת כיסוי העלויות.
מוצרים ושירותים
ליבת העסקים:
המפעל לייצור ניירות אריזה – ייצור ומכירת ניירות אריזה ,בעיקר ניירות מסיב
ממוחזר ,לתעשיית הקרטון הגלי.
איסוף פסולת נייר המשמשת כחומר גלם ,בעיקר למפעל לייצור ניירות אריזה
)כמפורט לעיל( ומכירת פסולת נייר לאחרים.
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פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים עיקריים של התחום
2006

מליוני ש"ח

2005

שיעור
הכנסות
מכירת

שיעור
מתאגיד

הכנסות

שיעור
מתאגיד

הכנסות

ניירות
280.2

אריזה
מכירת

מתאגיד

2004

53%

54%

259.5

53%

256.4

פסולת

נייר לאחרים

63.6

12%

51.3

2006

11%

55.7

2005

12%
2004

במליוני

במליוני

%

במליוני

%

ש"ח

מהמחזור

ש"ח

מהמחזור ש"ח

%
מהמחזור

רווח גולמי של
התחום

78.7

19%

69.8

19%

77.1

21%

לקוחות
)א(

ניירות האריזה הממוחזרים נמכרים ברובם לארבעה לקוחות בארץ ,הפועלים
בענף אריזות הקרטון הגלי )מקרגלים( .הלקוחות הללו הם לקוחות ותיקים
של התחום .אין לתחום הסכמים ארוכי טווח עם לקוחות אלה .בשל מבנה
הענף )יצרן מקומי אחד מול מספר מצומצם של לקוחות( ,לתחום תלות בכל
אחד מלקוחות אלה .התחרות של התחום היא מול יבוא בלבד .התחום אינו
יכול להעריך מהו הסיכון להפסקת מי מההתקשרויות האמורות .בפועל,
התחום מצליח לשמר את הלקוחות לאורך שנים על ידי הבטחת אספקה
ושירות שוטפים בטווח הזמנה קצר ,המעניקים לו יתרון של ספק מקומי.
בנוסף ,מייצא התחום ניירות אריזה ללקוחות שונים בחו"ל ,בהיקף שנתי של
כ 48-מליוני ש"ח )כ 9%-ממכירות התאגיד(.
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פסולת נייר לחיצוניים נמכרת ליצרני הטישו בארץ .אין הסכמים ארוכי טווח
עם לקוחות אלה.
)ב(

לתחום לקוח אחד )חברה כלולה( ,שהכנסות התאגיד ממנו מהוות מעל 10%
מסך הכנסות התאגיד.
לקוח זה הינו אחד המקרגלים.

להלן הכנסות התחום מלקוח זה )מליוני ש"ח(:
2006

2004

2005

הכנסות

שיעור מתאגיד

הכנסות

שיעור מתאגיד

הכנסות

שיעור מתאגיד

73

14%

73

15%

77

16%

)ג( להלן התפלגות המכירות העיקריות לפי מאפייני הלקוחות
הכנסות במליוני ש"ח

2006

2005

2004

יצרנים מקומיים

296

268

270

לקוחות יצוא

48

43

42

שיווק והפצה
השיווק וההפצה מבוצעים ישירות על ידי עובדי החברה מול הלקוחות.
ההובלה ללקוחות מבוצעת בעיקר באמצעות מובילים חיצוניים .לצורך היצוא נשכרים
שירותיהם של מובילים ימיים.
צבר הזמנות
היקף אספקת המוצרים מתבצע על בסיס תחזית שנתית כללית ,שנקבעת ומתואמת
בין התחום והלקוחות .האספקה השוטפת מתורגמת להזמנות על בסיס של מספר
ימים בודדים מראש או אף פחות מכך ,כך שאין צבר הזמנות.
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המפעל לייצור ניירות אריזה פועל על פי תוכנית ייצור גמישה המאפשרת לספק
ללקוח את הזמנתו תוך  48 - 24שעות באיכות הנדרשת על פי המפרט.
תחרות
התחרות בניירות האריזה הינה מול היבוא ,המתבצע על ידי הלקוחות באופן ישיר
ללא חסמים.
היבוא לישראל הינו של כל סוגי הנייר המיוצרים בישראל באיכויות נייר שונות לפי
מכונות הייצור של הספק.
ספקים עיקריים מחו"ל ,ככל הידוע לחברה – Varel :גרמניה–Emin Leidlier ,
צרפת – Saica ,ספרד – Hamburger ,אוסטריה – SCA ,איטליה - Otor ,צרפת.
כאמור ,התחום מתמודד מול התחרות על ידי הבטחת אספקה ושירות שוטפים
בטווח הזמנה קצר ,המעניקים לו יתרון של ספק מקומי.
להערכת החברה ,חלק השוק של החברה ,בתחום מכירת ניירות האריזה המשמשים
כחומר גלם לתעשיית הקירגול בישראל ,מגיע לכ.35%-
לאיסוף פסולת הנייר קיימים מתחרים ,הפעילים בכל אזורי הארץ )כגון  -קמ"מ ,טל-
אל ועוד(.
כושר ייצור
במפעל לניירות אריזה שתי מכונות נייר בעלות כושר תפוקה שנתי כולל של
כ 155-אלף טון ,המייצרות ניירות אריזה )פלוטינג ,טסט ליינר וליינר לבן(,
המשמשים כחומר גלם לתעשיית המקרגלים .המכונות פועלות בתפוקה
הקרובה למלאה.תפוקת המכונות )אלפי טון( בשנים האחרונות:
2006

2005

2004

מכונה 1

59

56

57

מכונה 2

95

97

97

סה"כ

154

153

154
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מכונות הנייר מופעלות  24שעות ביממה ב 3-משמרות עבודה )פרט לעצירות אחזקה
מתוכננות(.
כאמור לעיל ,בנובמבר  ,2006אישר דירקטוריון החברה השקעה בפרויקט הקמת
מכונה חדשה לניירות אריזה בחדרה ,בעלת כושר תפוקה של כ 230 -אלף טון
לשנה .עם תחילת הפעלתה המתוכננת ל ,2009 -במקביל להשבתת אחת המכונות
הקיימות ,יגדל כושר התפוקה של החברה בניירות אריזה מכ 155 -אלף טון לשנה
כיום לכ 330 -אלף טון לשנה .פירוט נוסף ראה בפרק יעדים ואסטרטגיה עסקית.
תפוקת מיון וכבישה )אלפי טון( של חומרי הגלם הנאספים ,בעיקר פסולת נייר
וקרטון:

בני ברק

כושר תפוקה
פוטנציאלי
180

2006

תפוקה בפועל
2005

2004

125

128

122

חדרה

80

78

64

67

סה"כ

260

203

192

189

רכוש קבוע ומתקנים
באתר בחדרה פועלות ,כאמור לעיל ,שתי מכונות לניירות אריזה הפועלות בתפוקה
הקרובה למלאה ,של כ 150-אלף טון בשנה.
כאמצעי עזר לייצור ,קיים באתר בחדרה מרכז אנרגיה ,המספק קיטור וכמחצית
מצריכת החשמל למכונות הנייר הפועלות באתר .מרכז האנרגיה כולל דוודים ליצור
קיטור ,שתי טורבינות לייצור חשמל )המספקות יחד כ 13 -מגווט שעה ,עם יצור
מקסימאלי של  18מגווט שעה( וכן מערכות מי קירור ,מערכות אוויר דחוס ,מערכות
זיקוק מים ,מערכת מים קרים וחדר בקרה.
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החברה נערכת להסבת מערכות יצור האנרגיה שלה ,המושתתות כיום על מזוט כבד,
לשימוש בגז טבעי ,עם השלמת הזרמת הגז הטבעי לחדרה .השימוש בגז אמור
להוזיל משמעותית את עלות הדלקים ולשפר את הפליטות לסביבה .ההשקעה
בהסבת הציוד צפויה להסתכם בכ 7-מליון דולר .ההסבה שתוכננה למחצית השניה
של שנת  2006נדחתה בשל אי השלמת הנחת צינור הגז אל המפעל והיא מתוכננת
למחצית שנת  ,2007בכפוף להשלמת הנחת צינור הגז עד למפעל בחדרה ,הנדרש
לצורך ההסבה.
האמור לעיל בקשר להוזלת עלות הדלקים ושיפור הפליטות לסביבה הינו בגדר מידע
צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניתוח נתונים שונים והערכת
הקבוצה .
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון ספקי הגז וכן הנחת הצנרת והזרמת הגז
הטבעי לאתר החברה בחדרה.
לצורך איסוף וטיפול בחומרי הגלם הנאספים )פסולת נייר וקרטון( מפעילה אמניר צי
של כ 29-משאיות מסוגים שונים ,כמות זהה של משאיות המתופעלות על ידי קבלני
משנה וכן שני מפעלים ,כדלקמן:
מפעל אמניר בחדרה הכולל :מפעל למיון ,ניקוי וכבישת פסולת נייר וקרטון ,אשר
עיקר נכסיו הקבועים הם מכבש ,מערך מיון ומערך גריסה ,וכן מפעל להנצלת נייר ובו
גיליוטינות ומכונות הדפסה ,גילול וחיתוך.
מפעל אמניר בבני ברק :מפעל למיון ,ניקוי וכבישת פסולת נייר וקרטון ,אשר עיקר
נכסיו הקבועים הם שני מכבשים ומערך מיון .שטח המפעל כולל שטח פתוח ומבנים.
חלק מהשטח ,בגודל כ 2.5 -דונם ,שוכרת החברה מצד ג'.
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חומרי גלם וספקים
חומר הגלם הנאסף על ידי התחום הוא חומר הגלם העיקרי שלו .פעילות איסוף
פסולת הנייר פרושה על פני כל הארץ ,נאספת או נרכשת מאלפי ספקים בכל רחבי
הארץ באמצעות אמניר ומועברת באופן שוטף למפעלי העיבוד שבבני ברק ובחדרה.
לא קיימת תלות מהותית בספק ספציפי של אמניר.
מלבד האיסוף העצמאי של פסולת הנייר והקרטון ,חלק נוסף של הפסולת הנצרכת
הוא נפולת הנרכשת מיצרני אריזות קרטון גלי )נפולת הנוצרת בתהליך יצירת
האריזות אצל הלקוחות(.
לתחום ישנם הסכמי רכישה עם ספקים לרכישת חומרי עזר ,כגון כימיקלים ,דבקים
לבדים  ,רשתות וכו'.
המחירים נקבעים במו"מ ,בהתחשב בתנאי השוק ובמחירי יבוא מתחרה.
לצורך ייצור הקיטור והחשמל הנחוצים לעבודת מכונות הנייר ,קיימת רכישה
מאסיבית של מזוט המתבצעת מול חברות הדלק )החל ממאי  2005נרכש המזוט
מחברת "דלק"( .התלות הינה במחירי בז"ן ,הספק היחיד במשק לדלקים.
סך רכישות המזוט על ידי תחום הפעילות בשנת  2006הסתכם בכ 49-אלפי ש"ח.
המזוט משמש לייצור קיטור וחשמל .שיעור רכישת המזוט הינו כ 24%-בשנת 2006
)לעומת  20%בשנת  ,2005בשל העליה במחירי המזוט( מתוך כלל רכישות תחום
הנייר והמיחזור מספקים.
ביולי  2005חתמה החברה הסכם עם ים תטיס לרכישת גז טבעי ,שאמור להחליף
את רכישת המזוט .ראה לעיל – רכוש קבוע ומתקנים ולהלן  -הסכמים מהותיים.
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הון חוזר –
מדיניות החזקת מלאי –
מלאי מוצרים מוגמרים וחומרי גלם – רמות מלאי תפעוליות ,הן בחומרי גלם והן
בתוצרת גמורה ,ברמה של צריכה ואספקה של כשבועיים עד שלושה שבועות.
בשנתיים הקרובות ,כהיערכות לתחילת פעילותה של מכונת הנייר החדשה צפויה
החברה )באמצעות אמניר( לצבור מלאי של חומר גלם )פסולת נייר( מעבר לצרכים
השוטפים.
מלאי אחזקה וחומרים שונים – המלאי מוחזק לשימוש אמצעי הייצור ,לפי רמת
הצריכה הצפויה והצורך בקיום פעילות שוטפת של המכונות.
מדיניות החזרה או החלפת סחורות -
המוצרים נמכרים מכירה סופית והם מוחזרים על בסיס מוצר פגום או בגין אי התאמה
בין ההזמנה לבין האספקה .כאשר קיימת תלונה של לקוח לגבי פגם או אי התאמה,
התלונה נבדקת ובמידה ונמצאת נכונה מוחזרת הסחורה ונשלח זיכוי ללקוח.
כמות ההחזרות אינה משמעותית לגבי היקפי הפעילות כולה.
מדיניות האשראי –
ממוצע ימי אשראי הלקוחות בשנת  – 2006כ 102 -יום.
ממוצע ימי אשראי מהספקים בשנת  – 2006כ 84 -יום.
ממוצע ימי אשראי הלקוחות בשנת  – 2005כ 93 -יום.
ממוצע ימי אשראי מהספקים בשנת  – 2005כ 77 -יום.
גיול חוב הלקוחות ליום 31.12.06

סך החוב
שיעור מסך החוב

פיגור מעל
חודש
14,284
11.4%

באלפי ₪
פיגור עד
חודש
16,707
13.3%

טרם הגיע
לפרעון
94,099
75.3%

סה"כ חוב
125,090
100%
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מיסוי
א .הטבות מס בתוקף החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט) 1959-להלן  -החוק(.
על פי החוק היה זכאי התחום להטבות מס שונות )בעיקר הפחתה בשיעורי המס( עד
לשנת  2003בתוקף מעמד של "מפעל מאושר" שניתן לחלק ממתקני הייצור.
בתקופת ההטבות  -בעיקר  7שנים החל מהשנה שבה היתה לראשונה הכנסה
חייבת מהמפעל המאושר )ובתנאי שטרם חלפו תקופות מגבלה כקבוע בחוק(  -חל
על הכנסת החברות מהמפעלים המאושרים שבבעלותן מס בשיעורים מופחתים ,או
שקיים פטור ממס בגין הכנסה זו ,כדלקמן:
 (1מס חברות בשיעור של  25%במקום מס בשיעור הרגיל )ראה ד' להלן(.
 (2פטור ממס על הכנסה ממפעלים מאושרים מסוימים אשר בחרו בהחלת "מסלול
הטבות חלופי" )ויתור על קבלת הלוואות בערבות המדינה חלף הפטור ממס(; פטור
זה הוא לתקופה של  4שנים ,ולאחר מכן תהיה ההכנסה ממפעלים אלה חייבת במס
בשיעור של  25%במשך  3שנים.
החלק הזכאי להטבות בשיעורי המס ,מתוך ההכנסה החייבת במס ,מבוסס על היחס
שבין המחזור המיוחס ל"מפעל המאושר" ,לכלל המחזור של אותן חברות ובהתחשב
ביחס נכסים בין ה"מפעל המאושר" ,לכלל הנכסים של אותן חברות; המחזור המיוחס
ל"מפעל המאושר" מחושב ככלל ,על פי הגידול במחזור ,ביחס למחזור "בסיס",
שנקבע בכתב האישור.
תקופת ההטבות לגבי המפעלים המאושרים של התחום הסתיימה בסוף שנת .2003
ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק ,בתקנות שהותקנו על פיו
ובכתבי האישור שלפיהם בוצעו ההשקעות במפעלים המאושרים .אי-עמידה בתנאים
עלולה לגרום לביטול ההטבות ,כולן או מקצתן ,ולהחזר סכומי ההטבות בתוספת
הפרשי הצמדה למדד וריבית.
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מדידת התוצאות לצורכי מס על פי חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,

ב.

התשמ"ה) 1985-להלן  -חוק התיאומים(
על פי חוק התיאומים נמדדות התוצאות לצורכי מס על בסיס ריאלי ,בהתחשב בשינוי
במדד .החברות הפועלות בתחום נישומות על פי חוק זה.
חוק עידוד התעשייה )מסים( ,תשכ"ט1969-

ג.

החברות הפועלות בתחום הינן "חברות תעשייתיות" כמשמעותן בחוק הנ"ל .בתוקף
מעמד זה תבעו החברות פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות
תעשייה ,כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים.
כמו כן מכח חוק זה מגישה מנא"י דוח מאוחד לצורכי מס יחד עם החברות הפועלות
בתחום.
ד.

שיעורי המס החלים על הכנסות שאינן נובעות מ"מפעלים מאושרים"

הכנסות התחום )למעט הכנסות מ"מפעלים מאושרים" ,ראה א' לעיל( ,חייבות במס
חברות בשיעור רגיל; עד ליום  31בדצמבר  ,2003חל שיעור מס חברות של .36%
בחודש יולי  ,2004פורסם תיקון מס'  140לפקודת מס הכנסה אשר קבע ,בין היתר,
כי שיעור מס החברות הרגיל יופחת בהדרגה מ 36%-ל .30%-בחודש אוגוסט
 ,2005פורסם תיקון נוסף לפקודה )מספר  ,(147אשר עדכן בשנית את שיעורי מס
החברות שנקבעו במסגרת תיקון מס'  ;140כתוצאה מהתיקונים האמורים שיעורי
מס החברות החלים בשנים  2004ואילך הינם כדלקמן– 2005 ,35% – 2004 :
 26% - 2009 , 27% - 2008 , 29% - 2007 ,31% - 2006 ,34%ו 2010-ואילך -
.25%
כתוצאה מהשינויים בשיעורי המס האמורים ,עדכן התחום – בכל אחת מהשנים
 2004ו – ) 2005במועדים בהם נעשו התיקונים לחוק( את יתרות המסים הנדחים,
בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בשנים הבאות; השפעת השינוי נזקפה לדוח
רווח והפסד באותן שנים.
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לחברות הפועלות בתחום שומות סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ב.31.12.2000-
בשלהי שנת  2006החלו דיוני שומות עם מס הכנסה לשנים  .2002-2004בשלב זה לא
נראה כי לשומות תהיה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
איכות הסביבה
רשיון העסק של האתר העיקרי בחדרה כולל בין היתר תנאים בנושאי טיפול
בשפכים ,איכות קולחין ,איכות אויר וטיפול בפסולות ובכימיקלים.
בנוסף ,חל על האתר בחדרה צו הרשאה להזרמת קולחי החברה לנחל חדרה
מנציבות המים.
הפעילות התעשייתית של החברה כפופה לעמידה בחקיקה המתייחסת לאיכות
הסביבה .למיטב ידיעת החברה המפעל פועל בהתאם לדרישות הרשויות ובמקרים
של סטיות החברה פועלת לתיקונן בשיתוף עם הרשויות.
החברה מחזיקה ומתפעלת בצמוד למפעלה בחדרה מכון לטיהור שפכים בשטח של
כ 21 -דונם.
החברה השקיעה בשנים  2000-2006כ 11.6-מליון דולר בפרויקטים שנועדו לשם
עמידה בתנאי איכות הסביבה ,מתוכם כ 5 -מליון  $בשנת  ,2006אשר כוללים
השקעה בסך של כ 3.5 -מליון  $בהסבת מערך האנרגיה לשריפת גז טבעי במקום
מזוט ,כמפורט להלן ,השקעה בסך של כ 800 -אלף דולר בפרויקט מתקן ריכוך
קולחין במכון הטיהור ,שיהווה בסיס להשבת קולחין לשימוש חוזר ,וכן השקעות
בנושאי שפכים ,כימיקלים ופסולות ,לרבות מערכות איסוף והפרדה של פסולות
ושפכים תוך טיפול שלישוני בקולחים.
כאמור ,החברה נערכת להסבת מערכת ייצור האנרגיה שלה ,המושתתת כיום על
מזוט כבד ,לשימוש בגז טבעי ,בהשקעה כוללת של כ 7-מליוני ) $מתוכה כאמור 3.5
מליוני  $בשנת  ,(2006עם השלמת מערך הזרמת הגז הטבעי מהרשת הארצית
לחדרה ,הצפויה בשנת  .2007מטרת ההסבה היא להביא לחיסכון בעלויות ולשיפור
נוסף באיכות גזי הפליטה לסביבה.
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האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס
על ניתוח הנתונים הרלוונטיים כפי שהם נכון למועד פרסום דוח זה ועל הערכות
החברה.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון ספקי הגז והזרמת הגז הטבעי לאתר
החברה בחדרה.
בנובמבר  2006הודיע המשרד להגנת הסביבה כי למרות שמפעל החברה בחדרה
השקיע רבות בטיפול בשפכים ובנושאי איכות הסביבה יש מקום לפתוח בחקירה נגדו
בנושא חריגות בחלק מתקני הפליטה לאוויר .החברה מעריכה כי לחקירה לא תהא
השפעה מהותית על פעילותה.
מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
בחודש דצמבר  1989הוכרזה מנא"י כמונופול בתחום ייצור ושיווק נייר בגלילים
ובגיליונות על-ידי הממונה על הגבלים עסקיים ובחודש יולי  1998בוטלה חלקית
ההכרזה בכל הנוגע לניירות לכתיבה והדפסה .בתחום ניירות אריזה לא בוטלה
ההכרזה .למעט המגבלות החוקיות בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים ,אין הוראות
מיוחדות לגבי התחום.
החברה פועלת באתר היצור העיקרי בחדרה בהתאם לתקנים הבאים:
 –ISO 9001/2000ניהול איכותי
 – ISO14001איכות הסביבה
ת"י  – 18001בטיחות
פסולת הנייר והקרטון המיוצרת על ידי אמניר מיוצרת על פי סטנדרטים בינלאומיים
ועל פי תקן פסולת נייר ,המתעדכן אחת לכמה שנים .כמו כן ,אמניר מוכרת כספק
שירותים מאושר למשרד הביטחון.
בנוסף על דיני איכות הסביבה החלים על החברה ,כאמור לעיל ,פעילות החברה
במפעלה כפופה אף לחקיקה בנושא בטיחות בעבודה.
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יעדים ואסטרטגיה עסקית
מטרת תחום הפעילות הינה להיות הגורם היצרני המוביל במדינת ישראל בתעשיית
ניירות האריזה ובבניית מערכי איסוף ניירות למיחזור ,ולספק מוצרים איכותיים תוך
חתירה למצוינות.
על מנת להיענות לצרכי השוק המשתנים ולגידולים הצפויים בשוק בשנים הבאות,
אישר דירקטוריון החברה רכישת מכונה מודרנית לייצור נייר ,בהשקעה של כ140 -
מליון דולר ,שתחליף את אחת המכונות הקיימות ותאפשר הגדלת כושר הייצור וכן
ייצור סוגי נייר נוספים לקיימים כיום ,באיכויות משופרות ,ובכך תאפשר לתחום
להגדיל את כושר התחרות שלו .פירוט נוסף ראה בפרק יעדים ואסטרטגיה עסקית
)המשך מידע כללי לגבי החברה(.
האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס
על ניתוח הנתונים הרלוונטיים כפי שהם נכון למועד פרסום דוח זה ועל הערכות
החברה.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל שינויים במשק ,בשוק המקומי והעולמי ובייצור.
התחום נוקט בפעולות לעידוד מודעות למיחזור ,ברמת הממשלה והכנסת וכן בקרב
הציבור ,לרבות בתי ספר .כמו כן ,ביום  16.1.2007אושר כאמור חוק הניקיון המטיל
היטל הטמנה על פסולת ,אשר אכיפתו עשויה לשפר את יכולת איסוף פסולת הנייר.
פירוט נוסף ראה בפרק השקעות בחברות כלולות.
לתחום תוכנית למעבר לשימוש בגז טבעי לייצור קיטור וחשמל באתר בחדרה,
במחצית שנת  ,2007בכפוף להגעת הגז לחדרה.
האמור לעיל בפרק זה הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על ניתוח הנתונים הרלוונטיים כפי שהם נכון למועד פרסום דוח זה ועל
הערכות החברה.
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הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל אי השלמת צינור גז שיוביל גז לאתר החברה בחדרה ותלות בגורמים
חיצוניים כגון ספקי הגז.
במסגרת בדיקת היתכנות להרחבת עסקי החברה לאספקת שירותי גריסת מסמכים
באתר הלקוח באירופה ,הוקמה חברה בשוויץ ,ביחד עם בעל מניות נוסף שהחזיק
 ,25%שהחלה לפעול במחצית השניה של  .2004בתחילת שנת  2006השלימה
החברה את מכירת אחזקותיה בחברה בשוויץ לאותו בעל מניות.
הסכמים מהותיים
ביום  29.7.05חתמה החברה בלונדון הסכם בינה לבין קבוצת ים-תטיס לרכישת גז
טבעי.
הגז שירכש כאמור לעיל ,בכפוף להתקנת הצנרת הנדרשת ,אמור לספק את צרכי
החברה בשנים הקרובות ,בהפעלת מערכת ייצור האנרגיה שלה בקוגנרציה באתר
בחדרה שתוסב לשימוש בגז טבעי במקום השימוש במזוט כיום .ההיקף הכספי
הכולל של העסקה הינו כ 35-מיליון דולר על פני תקופת ההסכם ) 5שנים מיום
תחילת הזרמת הגז ,אך לא לאחר .(1.7.2011
דיון בגורמי סיכון
גורמי סיכון מאקרו כלכליים
האטה כלכלית
האטה כלכלית בשוק העולמי ועודף כושר יצור עולמי ,וכן האטה כלכלית בשוק
הישראלי עשויה לפגוע בביקושים למוצרי התחום ,להגדיל את התחרות מיבוא
ולהקטין את כדאיות היצוא ועקב כך לגרום לירידה במכירות ולפגוע ברווחיות.
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מגבלות חוקיות
התחום נתון למגבלות חוקיות בפעילותו העסקית ,שיתכן ותהיה להן השפעה על
תוצאות הפעילות ,כגון – מדיניות הממשלה בנושאים שונים ,דרישות שונות מצד
הרשויות המפקחות על שמירת איכות הסביבה והחלטות שלטוניות על העלאת שכר
המינימום.
אינפלציה
שיעור אינפלציה גבוה עלול להשפיע על הוצאות השכר ,שלאורך זמן מותאמות
לשינויים במדד המחירים לצרכן.
שער הדולר
מחירי המכירה של התחום בנושא ניירות אריזה )פלוטינג( הינם בעיקרם מחירים
דולריים ,בשל התחרות מול היבוא והיות המחיר הדולרי מוביל בעולם .כיוון
שהתשומות של התחום הינן שקליות בעיקרן ,שינויים משמעותיים בשער החליפין
עלולים להשפיע על רווחיות התחום כאשר פיחות בשער החליפין של הדולר ישפר
את הרווחיות ואילו תיסוף יפגע ברווחיות.
סיכוני שוק
סיכוני השוק משקפים את הסיכון של השינויים בשווי מכשירים פיננסיים המושפעים
משינויים בשיעורי ריבית ,מדד מחירים לצרכן ושערי מטבע חוץ .ראה דוח
הדירקטוריון.
גורמי סיכון ענפיים
תחרות
התחום פועל במשק תחרותי בו קיימת תחרות מול ניירות מיבוא ,מחד ,ובנושא
איסוף חומרי הגלם ,פעילים אספנים רבים בארץ.
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חומרי הגלם
הגידול בהיקפי הפעילות של מכונות הנייר ,המתבססות על פסולת נייר כסיב
הממוחזר ,מחייב הגדלת האיסוף ופנייה למקורות איסוף רחבים יותר .העדר אכיפה
של חוק המיחזור ,המחייב מיחזור פסולת ,הקשה על מציאת מקורות חומרי גלם
אלטרנטיביים בעלות תחרותית ,אך אישור חוק הניקיון כאמור בינואר  ,2007המטיל
היטל הטמנה על פסולת ,עשוי עם אכיפתו היעילה להביא לשיפור ביכולת איסוף
פסולת הנייר .פירוט נוסף ראה בפרק השקעות בחברות כלולות )תמ"מ(.
תלות במחירי האנרגיה
פעילות התחום תלויה מאד בצריכת אנרגיה ולכן מושפעת מאד ממחירי הדלק.
רווחיות התחום עלולה להיפגע אם תהיה עלייה גבוהה במחירי הדלק והחשמל.
סיכוני אשראי לקוחות
מרבית מכירות התחום נעשות בישראל ,כאשר חלק מהמכירות נעשה ללא בטחונות
מלאים .התחום בוחן באופן שוטף את טיב הלקוחות על מנת לקבוע את סכום
ההפרשה הדרושה לחובות מסופקים .להערכת החברה הדוחות הכספיים כוללים
הפרשות נאותות בגין חובות מסופקים.
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מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה

השפעה בינונית

השפעה קטנה

סיכוני מאקרו
האטה כלכלית

X

מגבלות חוקיות

X
X

אינפלציה
X

שער הדולר
סיכונים ענפיים
תחרות

X

מחירי חומר גלם

X

מחירי אנרגיה

X

סיכון אשראי לקוחות

X

- 32 -

.2

שיווק צרכי משרד

תאור עסקי התחום
במשך למעלה מעשור חברת גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ )להלן -גרפיטי(
היא מהחברות המובילות בישראל במתן פתרונות כוללים לתחום צרכי המשרד
באספקה ישירה למוסדות ועסקים.
גרפיטי מציעה ללקוחותיה ברחבי הארץ כ 8,000 -פריטים שונים ,הנתמכים במערך
לוגיסטי ,הכולל :שני אתרי אחסון והפצה בשטח כולל של כ 5,000 -מ"ר) ,הממוקמים
בראש העין ובבאר שבע( ,מערך הפצה הכולל כ 20-רכבי הפצה ,וכן משרדי שרות
ומכירות הממוקמים באילת ,באר שבע ,ירושלים ,ראש העין ויקנעם.
חברת הבת של גרפיטי ,עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ )להלן – עטר( ,היא המפיצה
הבלעדית בישראל של מספר מותגים בינלאומיים בתחום הציוד המשרדי כמו,
"יוניבול"" ,ארטליין"" ,שניידר"" ,מקס"" ,סמסונג"" ,פלוו'ז" ועוד.
קצב ההתפתחות הטכנולוגית של המגזר העסקי בישראל  ,מביא לביקוש הולך וגדל
למוצרים מבוססי טכנולוגיה המשווקים ע"י גרפיטי ,כולל מיכון משרדי ,מדפסות,
חומרה ,תוכנה ,ומוצרים מתכלים כגון טונרים ,ראשי דיו ועוד.
גרפיטי מספקת שירותים בתחום מתן שירותי מיקור – חוץ ) ,(Outsourcingעל ידי
אספקת מגוון מוצרים רחב בתחום צרכי המשרד ,לעיתים תוך ניהול תקציב הרכש
הרלוונטי של הלקוח ,ובאופן זה מסייעת לארגונים גדולים לקצץ בעלויות ולהגביר את
היעילות.
בסוף שנת  2004נחנך אתר אינטרנט בין עסקי ) (B2Bחדש להזמנות מקוונות,
המאפשר ללקוחות גרפיטי להשתמש באתר זה לצורך ביצוע הזמנותיהם ובה בעת
לנהל ולבקר את תקציבי הרכש שלהם.
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כלי זה מאפשר לגרפיטי לשרת מגוון לקוחות רב יותר ,ללא גידול משמעותי בעלויות
השיווק.
מוצרים
מוצרי גרפיטי הינם בתחום הציוד המשרדי והמיכון המשרדי וכוללים בין השאר – ציוד
משרדי ,טונרים וראשי דיו ,תוכנות ,ציוד היקפי ,מחשבים ,עזרי הוראה ותצוגה,
מערכות תיוק ,מוצרי נייר ,ריהוט משרדי ,וכן צרכי משרד אחרים ,כגון מוצרי מזון
וחומרי ניקיון.
לכל המוצרים אותם משווקת גרפיטי קיימים מוצרים מתחרים הנמכרים על ידי
ספקים/משווקים רבים.
גרפיטי מפרסמת את מוצריה באמצעות קטלוג מחירים ועלוני מבצעים שהופצו
ללקוחותיה.
סך ההכנסות בתחום פעילות זה הסתכמו ב 122.1 -מליוני ש"ח113.5 ,מליוני ש"ח
ו 115 -מליוני ש"ח בשנים  2005 ,2006ו ,2004-בהתאמה.
הרווח הגולמי של תחום שיווק צרכי המשרד הסתכם ב 32.7 -מליוני ש"ח )27%
מהמחזור( ,ב 29.4-מליוני ש"ח ) 26%מהמחזור( ,וב 29.9-מליוני ש"ח )26%
מהמחזור( בהתאמה.
לתחום זה נרשם רווח תפעולי של כ 0.1-מליוני ש"ח בשנת  2006והפסד של 0.9
מליוני ש"ח בשנת  ,2005והפסד של  4.6מליוני ש"ח בשנת .2004
מגמת צמצום ההפסדים התפעוליים משנת  2004ועד לרווח שדווח השנה נובעת
מתהליכי התייעלות נרחבים בתחום התפעול ,מכירות ורכש ,גביית חובות מסופקים
ומיצוי רכישת פעילות משווק )סטוק-טים – פביאן(.
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לקוחות
גרפיטי משרתת אלפי לקוחות בגדלים שונים בתחום העסקי והמוסדי ,בישראל
בלבד ,ובתוכם משרדי ממשלה ,לקוחות עסקיים גדולים כמו הבנקים ,קופות חולים
וכד' .כ 30% -ממכירות גרפיטי הם באמצעות מכרזים ,בהם זכתה לתקופות של שנה
עד ארבע שנים.
ההתקשרויות שנעשו באמצעות מכרזים ,הינן מעצם טיבן לתקופה מוגבלת בהתאם
לתנאי המכרז ,כאשר עם סיום תקופת ההסכם ,על גרפיטי כמו על יתר הספקים,
להתמודד מחדש.
אין לגרפיטי תלות בלקוח בודד.
הפצה
מדי יום מגיעות מאות הזמנות ממקורות שונים )אנשי מכירות שטח ,מוקד מכירות
טלפוני ,דואר אלקטרוני ,פקס ,ואתר סחר אלקטרוני( .כל ההזמנות מנותבות
למערכת עיבוד הזמנות ,המפיקה משימות ליקוט לימים הקרובים .אין צבר הזמנות.
את ההזמנות שלוקטו מסדרים על פי יעדי החלוקה ,והמוצרים שהוזמנו נשלחים
לתעודתם למחרת בבוקר.
מערכת ההפצה של גרפיטי מבוססת על צי משאיות בבעלותה ,בתוספת גיבוי של
קבלני הפצה חיצוניים למקרים של עומס בביקושים.
בנוגע לבלעדיות ,ראה ספקים להלן.
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תחרות
תחום הציוד המשרדי באספקה ישירה למוסדות ועסקים מונה שני מתחרים
דומיננטיים )אופיס דיפו וקרביץ( אשר יחד עם גרפיטי חולשים בעיקר על נתח לקוחות
מכרזים ואסטרטגיים ,ומולם מס' מתחרים החולשים יחדיו סה"כ על כ 20% -נתח
שוק .בנוסף ,בשוק הלקוחות העסקיים הגדולים /בינוניים /קטנים ,מס' רב של
מתחרים הפעילים בעיקר בשטח גיאוגרפי מצומצם .בשלהי שנת  2006ובתחילת
שנת  2007התקיימו מספר מכרזי החשב הכללי )להלן" :חשכ"ל"( בתחום ציוד
משרדי וצרכי משרד מתכלים בהם זכה אופיס דיפו ובעקבותיו צפוי לגדול חלקו בשוק
לכ .11% -לגרפיטי וקרביץ נתח שוק מוערך של כ  10%כ"א לאחר מימוש מכרזי
החשכ"ל.
להלן פרוט המתחרים העיקריים :קרביץ ,אופיס דיפו ,אופק ,אלפא ביתא ,יבנה
פיטנגו ,פיתגורס  ,לאוטמן ,ופאן.
גרפיטי מתמודדת עם מתחריה ושומרת על מעמדה על ידי עמידה בסטנדרטים
גבוהים של איכות ושרות.
ספקים
גרפיטי משווקת מוצרים הנרכשים ממספר רב של ספקים ) ,HPברדר ,זירוקס ,מונדי
ביזנס נייר חדרה ,חוגלה-קימברלי ,עלית ,אפיק ,קנון ועוד( ,וכן משמשת באמצעות
עטר כסוכנת בלעדית של ששיאטה ,מיצובישי ,מקס ,שניידר ,סמסונג ופלווז.
לגרפיטי הסכמים עם הספקים המרכזיים ובהם מוסדרים נושאים שונים כגון :רמת
שרות ,החזרות ,תיקונים וכיו"ב .לגבי

הספקים האחרים ,מחירי הקניה נקבעים

מפעם לפעם במו"מ בין הצדדים כאשר במרבית הקטגוריות של מוצרים יש לפחות
שני ספקים ,דבר המאפשר שיפור יכולת הקניה.
מונדי ביזנס נייר חדרה בע"מ הינה ספק ניירות הכתיבה וההדפסה של התחום,
שיעור הרכישות של התחום מספק זה הינו  28%מסך הרכישות.
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הון חוזר
מדיניות החזקת מלאי –
מלאי מוצרים – רמות המלאי הינן תפעוליות ומותאמות למשך האספקה והצורך
בשמירת מגוון .בממוצע רמות המלאי הינן של כחודשיים אספקה צפויה.
מדיניות החזרה או החלפת סחורות -
המוצרים נמכרים מכירה סופית והם מוחזרים על בסיס מוצר פגום או בגין אי התאמה
בין ההזמנה לבין האספקה .כאשר קיימת תלונה של לקוח לגבי פגם או אי התאמה,
התלונה נבדקת ובמידה ונמצאת נכונה מוחזרת הסחורה ונשלח זיכוי ללקוח.
כמות ההחזרות אינה משמעותית לגבי היקפי הפעילות כולה.
מדיניות האשראי –
ממוצע ימי אשראי הלקוחות בשנת  2006כ 97 -יום.
ממוצע ימי אשראי מהספקים בשנת  2006כ 110 -יום.
ממוצע ימי אשראי הלקוחות בשנת  2005כ 100 -יום.
ממוצע ימי אשראי מהספקים בשנת  2005כ 110 -יום.
גיול חוב הלקוחות ליום 31.12.06

באלפי ₪

פיגור מעל חודש פיגור עד חודש
1,015
8,635
סך החוב
3.0%
שיעור מכלל החוב 25.7%

טרם הגיע לפרעון
23,996
71.3%

סה"כ חוב
33,646
100%

מיסוי
א.

מדידת התוצאות לצורכי מס על פי חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,

התשמ"ה) 1985-להלן  -חוק התיאומים(
על פי חוק התיאומים נמדדות התוצאות לצורכי מס על בסיס ריאלי ,בהתחשב בשינוי
במדד .גרפיטי נישומה על פי חוק זה.
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ב.

שיעורי המס החלים על גרפיטי

הכנסות גרפיטי חייבות במס חברות בשיעור רגיל; עד ליום  31בדצמבר  ,2003חל
שיעור מס חברות של  .36%בחודש יולי  ,2004פורסם תיקון מס'  140לפקודת מס
הכנסה אשר קבע ,בין היתר ,כי שיעור מס החברות הרגיל יופחת בהדרגה מ36%-
ל .30%-בחודש אוגוסט  ,2005פורסם תיקון נוסף לפקודה )מספר  ,(147אשר עדכן
בשנית את שיעורי מס החברות שנקבעו במסגרת תיקון מס' ;140

כתוצאה

מהתיקונים האמורים שיעורי מס החברות החלים בשנים  2004ואילך הינם כדלקמן:
2009 , 27% - 2008 , 29% - 2007 ,31% - 2006 ,34% – 2005 ,35% – 2004
  26%ו 2010-ואילך .25% -כתוצאה מהשינויים בשיעורי המס האמורים ,עדכנה גרפיטי – בכל אחת מהשנים
 2004ו – ) 2005במועדים בהם נעשו התיקונים לחוק( את יתרות המסים הנדחים,
בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בשנים הבאות; השפעת השינוי נזקפה לדוח
רווח והפסד באותן שנים.
ג.

הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות

יתרות ההפסדים להעברה של גרפיטי מסתכמות לימים  31בדצמבר  2006ו2005-
ב 24,036 -אלפי ש"ח ו 22,470-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
לפי חוק התיאומים ,יתרות ההפסדים צמודות למדד והן ניתנות לניצול ללא הגבלת
זמן.
לגרפיטי שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ב.31.12.2000-
הסכמים מהותיים
אין.
מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
גרפיטי מחוייבת לסטנדרטיים הגבוהים ביותר ,ועומדת בתקנים הישראלים ובתקני
 ISO 2000, 9001בתחום הפצת ציוד משרדי לעסקים ומוסדות.
גרפיטי הינה ספק מוכר של משרד הביטחון.
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יעדים ואסטרטגיה עסקית
המשך בניית וחיזוק מעמדה של גרפיטי כאחת החברות המובילות בתחום האספקה
הישירה של ציוד משרדי למוסדות ועסקים בישראל ,תוך פעילות ממוקדת להרחבת
מכירת מגוון המוצרים ללקוחות קיימים ,הגדלת הפעילות עם לקוחות פוטנציאלים
לרכישת סל מוצרים רחב והרחבת הפעילות בשימוש באתר הסחר האלקטרוני.
האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס
על תכניות החברה והערכתה.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל שינויים במצב המשק  ,בשוק ובהרגלי הצריכה .
דיון בגורמי סיכון
גורמי סיכון מאקרו כלכליים
האטה כלכלית
האטה כלכלית בשוק הישראלי עשויה לפגוע בביקושים למוצרי גרפיטי ,להגדיל את
התחרות ולפגוע ברווחיות שלה.
חשיפה לשינויים בשערי חליפין
גרפיטי חשופה לסיכונים בגין שינויים בשערי החליפין ,בשל יבוא מוצרים מוגמרים.
שינוי בשערי החליפין של המטבעות השונים ביחס לשקל עלול לגרום לשחיקת
הרווחיות ותזרים המזומנים.
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גורמי סיכון ענפיים
תחרות
החברה פועלת במשק תחרותי בו פועלים מתחרים רבים.
סיכוני אשראי לקוחות
מכירות גרפיטי נעשות בישראל למספר רב של לקוחות ,כאשר חלק מהמכירות
נעשה ללא בטחונות מלאים .החשיפה לסיכון אשראי בקשר ללקוחות הינה בדרך כלל
מוגבלת בשל המספר הגדול יחסית של לקוחות .גרפיטי בוחנת באופן שוטף את טיב
הלקוחות על מנת לקבוע את סכום ההפרשה הדרושה לחובות מסופקים .להערכת
החברה הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בגין חובות מסופקים.
מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה

השפעה בינונית

סיכוני מאקרו
האטה כלכלית

X

שינויים בשערי חליפין

X

סיכונים ענפיים
תחרות
סיכון אשראי לקוחות

X
X

השפעה קטנה
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מידע כללי לגבי החברה  -המשך
הון אנושי – מנא"י
19

מנכ"ל הקבוצה ומטה הקבוצה

תחום שיווק צרכי משרד

מטה+
שונות
11

כספים
14

רכש
ולוגיסטיקה

73

תחום הנייר והמיחזור

שיווק
56

מטה
17

כספים
26

ייצור
410

מ .מידע
39

רכש
ולוגיסטיקה

52

המשאב העיקרי והחשוב של החברה הינו ההון האנושי .החברה מעמידה בראש
סולם יעדיה את פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה בהדרכת העובדים ובהשתלמויות,
כולל הדרכות יעודיות בתפקידים השונים.
כמו כן ,שמה החברה דגש על נושא הבטיחות בעבודה בכלל ושל העובדים בפרט,
וזאת על ידי יישום מדיניות הבטיחות הפרו-אקטיבית )הפועלת למניעת הגורמים
לתאונות על ידי דיווח מלא ושוטף ,תחקור מקרי כמעט תאונות והפקת לקחים מהם,
תוך יישום השינויים הנוהליים והפיזיים הנדרשים ,וזאת על מנת למנוע ככל הניתן את
התאונות עצמן(.
הקבוצה מקדמת תהליך פיתוח ההון האנושי ) (Talent Managementשבמסגרתו,
בהתייחס לתפקידים הניהוליים  ,מוגדרות הדרישות ,הידע ,הניסיון והכישורים
הדרושים למילוי התפקידים .עם סיום שלב זה תוגדר תוכנית הדרכה לצורך שיפור
הביצועים.
מבנה ארגוני ומספר עובדים:
כח אדם בסוף שנת  :2006בתחום נייר ומיחזור –  628עובדים ובתחום הציוד
המשרדי –  157עובדים .סה"כ מספר העובדים במאוחד הסתכם ב 748 ,785-ו709-
עובדים ל 31-בדצמבר  2005 ,2006ו ,2004-בהתאמה.

שיווק
27
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העובדים מועסקים על פי שני סוגי הסכמים כדלקמן:
 424עובדים בחוזה קיבוצי ו–  323עובדים בחוזה אישי ,נכון ליום .31.12.06
לעובדים בהסכם הקיבוצי מוענק מעמד של עובדים קבועים בתום תקופת ניסיון של
 24חודשים.
תכניות אופציות לעובדים
בקבוצה קיימות בתקופת הדוח שתי תוכניות אופציות לעובדים:
.1

תכנית לבעלי תפקידים בכירים בקבוצה שאושרה ע"י דירקטוריון החברה
באפריל  ,2001ואשר על פיה הוענקו ביולי  ,2001ללא תמורה194,300 ,
אופציות .האופציות ניתנות למימוש בארבע מנות שנתיות שוות .תקופת
החסימה של המנה הראשונה הינה שנתיים החל מיום ההענקה; תקופת
החסימה של המנה השנייה הינה שלוש שנים החל מיום ההענקה וכן הלאה.
כל מנה ניתנת למימוש במשך שנתיים החל מתום תקופת החסימה.
המניות הרגילות שתוקצנה בעקבות מימוש האופציות תהיינה זהות בכל
זכויותיהן למניות הרגילות של החברה ,מיום הקצאתן.
בשנים  2005 ,2006ו 2004-מומשו  13,877 ,44,998ו 55,525-אופציות,
בהתאמה ,מתוך תכנית  2001לבעלי תפקידים בכירים והונפקו ,24,303
 4,307ו 24,295-מניות בנות  0.01ש"ח ,בהתאמה ,בגין המימוש הנ"ל.
 8,250אופציות פקעו בשנת ) 2005מהמנה הראשונה( ו 10,225 -אופציות
פקעו בשנת ) 2006המנה השנייה( .בשנת  12,225 2006אופציות פקעו
מהמנה השלישית ו 12,225 -אופציות פקעו מהמנה הרביעית .יתרת
האופציות שהוענקו וטרם מומשו ליום  31בדצמבר  2006הינה .35,425
פרטים נוספים לגבי התוכנית מופיעים בביאור 6ב) (2בדוחות הכספיים
המצ"ב.
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.2

תכנית להענקת אופציות לעובדים בקבוצה בהתאם למתאר שאושר ע"י
דירקטוריון החברה באוגוסט  .2001בנובמבר  ,2001הוענקו במסגרת תכנית
זאת לעובדים  81,455אופציות תקופת החסימה של האופציות הינה
לשנתיים החל מיום ההענקה והן ניתנות למימוש במשך שלוש שנים החל
מתום תקופת החסימה.
המניות הרגילות שהוקצו בעקבות מימוש האופציות זהות בכל זכויותיהן
למניות הרגילות של החברה ,מיום הקצאתן.
בשנים  2005 ,2006ו 2004-בהתאמה ,מומשו  2,405 ,10,091ו8,615 -
אופציות ,בהתאמה ,מתוך תכנית  2001לעובדים 1,224 ,6,215 .ו4,084-
מניות בנות  0.01ש"ח ,בהתאמה ,הונפקו בגין המימוש.
ביום  3בנובמבר  2006פקעה תוכנית אופציות זאת .
פרטים נוספים לגבי התוכנית מופיעים בביאור 6ב) (3בדוחות הכספיים
המצ"ב.
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מימון
להלן פירוט לגבי ההיקף של הלוואות שהועמדו למנא"י והריבית הממוצעת ששולמה
עליהן ליום  31בדצמבר  2006ו:2005 -

הלוואות לזמן קצר

לא צמוד

מקורות
מימון
בנקים

סכום בפועל
)במיליוני ש"ח(
203

ריבית
ממוצעת
5.9%

הלוואות לזמן ארוך

צמוד

בנקים

39

6.6%

31.12.06

זמן פרעון

2012-2014

לפריים
הלוואות לזמן ארוך –

הצמדה

גופים

אג"ח סדרה 1

למדד

מוסדיים

הלוואות לזמן ארוך –

הצמדה

גופים

אג"ח סדרה 2

למדד

מוסדיים

20
207

3.8%
5.65%

הלוואות לזמן קצר

לא צמוד

מקורות
מימון
בנקים

סכום בפועל
)במיליוני ש"ח(
93

ריבית
ממוצעת
4.5%

הלוואות לזמן ארוך –

הצמדה

גופים

27

3.8%

אג"ח סדרה 1

למדד

מוסדיים

הלוואות לזמן ארוך –

הצמדה

גופים

אג"ח סדרה 2

למדד

מוסדיים

31.12.05

207

5.65%

עד 2009
2007-2013

זמן פרעון

עד 2009
2007-2013

למנא"י אין מגבלות אשראי )דהיינו – אמות מידה פיננסיות( פרט למסגרת אשראי
בנקאית בסך של כ 360 -מליון ש"ח .ממנה נוצלו ,ליום  ,31.12.06כ 242 -מליון
ש"ח.
החברה הינה חלק מקבוצת אי די בי ולפיכך מושפעת מ"הוראות ניהול בנקאי תקין"
של המפקח על הבנקים בישראל ,הכוללות ,בין היתר ,מגבלות על היקף ההלוואות
שיכול בנק בישראל להעמיד ללווה בודד ,ל"קבוצת לווים" אחת )כהגדרת מונח זה
בהוראות האמורות( ,ולששת הלווים ו"קבוצות הלווים" הגדולים בתאגיד הבנקאי .אי
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די בי פתוח ,בעלי השליטה בה וחלק מהחברות המוחזקות על-ידם נחשבים "קבוצת
לווים" אחת .הדבר עשוי להשפיע ,בנסיבות מסוימות ,על יכולתן של חברות קבוצת
מנא"י ללוות סכומים נוספים מבנקים בישראל ,וכן על יכולתן לבצע פעולות עסקיות
מסוימות בשיתוף עם גופים שנטלו אשראי כאמור.
אשראי בריבית משתנה
הלוואות האון קול שבידי החברה הינן בריבית משתנה .עדכון שיעורי הריבית נעשה
בעת שינוי ריבית בנק ישראל.
במהלך שנת  2006היה טווח הריבית בגין הלוואות האון-קול .6.3% - 5.3%
שיעור הריבית הסמוך לתאריך הדוח הינו .5.7%
דירוג אשראי
לתאגיד דירוג אשראי לאגרות החוב סדרה  Iו II -של החברה שהתקבל מחברת מעלות
בדצמבר  2003ואושרר באפריל  .2006הדירוג הינו .AA-

מקרקעין
משרדי ההנהלה הראשיים ומתקני הייצור והאחסון המרכזיים של החברה ממוקמים
באתר החברה בחדרה ,בשטח המשתרע על כ 350 -דונם שחלקו בבעלות החברה
וחלקו בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל )ממ"י( ,על פי הסכמי חכירה המסתיימים בין
השנים .2007-2053
חלק ממקרקעין אלה מושכרים לחברות כלולות הפועלות באתר.
מתוך השטח האמור לעיל ,רכשה החברה בשנת  2005קרקע ,כעתודה לפיתוח
עתידי של החברה ,בשטח של  87דונם ,הצמודה למפעלה בחדרה ,בתמורה לסך של
כ 4.4 -מליוני דולר.
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בנוסף חוכרת החברה ממנהל מקרקעי ישראל שטח של כ 25 -דונם בנהריה אשר
מושכרים ברובם לחברה כלולה.
חברת בת של החברה חוכרת ממינהל מקרקעי ישראל שטח של כ 9 -דונם בבני
ברק ,המשמש למפעל איסוף ומיחזור פסולת נייר וקרטון.
החברה חוכרת מעירית תל-אביב בתוקף עד לשנת  ,2059שטח של כ 7.6 -דונם,
אשר שימש בעבר כמפעל לייצור נייר .החברה בודקת אפשרויות שונות לשימוש
בקרקע .על פי הסכם החכירה אמורה החברה לנצל את זכויות הבניה עד ספטמבר
.2009
ביום  ,31.12.06מכרה החברה את זכויות החכירה בשטח קרקע בתל-אביב לארלדן
השקעות בע"מ ,בתמורה לסך של  57מליון ש"ח ,הכולל היטלי השבחה החלים על
הקונה ,כשהתמורה נטו לחברה לפני מס שבח הנה כ 43 -מליון ש"ח.
כתוצאה מהמכירה רשמה החברה ברבעון הרביעי של שנת  2006רווח הון של כ-
 28.5מליון  .₪השטח האמור של כ 12.5 -דונם בתל אביב ,נחכר ממנהל מקרקעי
ישראל ועליו קיים מבנה של כ 4700 -מ"ר ,המושכר לרשת הריבוע הכחול בהסכם
שכירות לטווח ארוך.
בנוסף לאמור לעיל ,מחזיקות ו/או שוכרות חברות בנות וכלולות של החברה מפעלים,
משרדים ומחסנים באתרים שונים ברחבי הארץ לרבות ראש העין ,עפולה ,מגדל
העמק ,קיסריה ,כרמיאל ,חולון ,חיפה ,צריפין ועוד.
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הסכמים מהותיים
ביום  ,29.7.05חתמה החברה בלונדון על הסכם עם קבוצת ים-תטיס לרכישת גז טבעי.
הגז שירכש אמור לספק את צרכי החברה בשנים הקרובות ,בהפעלת מערכת ייצור
האנרגיה הקיימת בקוגנרציה באתר בחדרה שתוסב לשימוש בגז טבעי במקום השימוש
במזוט כיום .ההיקף הכספי הכולל של העסקה הינו כ 35-מיליון דולר על פני תקופת
ההסכם ) 5שנים מיום תחילת הזרמת הגז ,אך לא לאחר .(1.7.2011
חברות בקבוצת מנא"י התקשרו ,בתחילת שנת  ,2006עם חברת דלק בהסכם
לשלוש שנים ,לרכישת דלקים ושמנים לשימוש שוטף ,בהיקף של כ 60-מליון ש"ח
בשנה בקבוצת מנא"י בכללותה .הסכם זה החליף הסכמים קודמים בהיקפים דומים.
בפברואר  ,2007השלימה מנא"י עסקה לפיה מכרה ל CGEA -בהסכם שנחתם
ביום  04.01.07את כל אחזקותיה בתמ"מ במישרין )באמצעות הצעת רכש מלאה(
ובעקיפין )בהסכם עם  CGEAלמכירת אחזקותיה בברתולומי(בתמורה לסך כולל של
כ 27 -מליון  ,$כך שמנא"י חדלה לחלוטין מלהחזיק מניות בתמ"מ ..פירוט נוסף ראה
בפרק השקעות בחברות כלולות.

יעדים ואסטרטגיה עסקית
מנא"י ,ביחד עם שותפיה האסטרטגיים בתחומים השונים )חברות כלולות( שואפת
להמשיך ולפתח את עסקיה הן בארץ והן בחו"ל ,תוך הקפדה על מובילות שוק
וחדשנות ותוך שיפור מתמיד באיכות המוצרים ושירות הלקוחות .זאת בנוסף
להרחבת כושר התפוקה ,הגדלת סל המוצרים והרחבה בתחומי פעילותה ,במקביל
להמשך התייעלות בכל מרכיבי עלויות הייצור.
כחלק מהפעולות האמורות ,החברה נוקטת בצעדים כדי להשיג סינרגיזם בין החברות
בקבוצה ובכך להעניק יתרון לגודל הקבוצה ולהביא להתייעלות ולחסכון בעלויות השונות,
כולל עלויות אנרגיה וחומרי גלם.
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במקביל מיישמת הקבוצה מספר תוכניות חוצות ארגון :תכנית

Talent

 ,Managementלהגדרת יעדים אישיים מדדים ,ולשיפור הביצועים ,וכן תכנית לפיתוח
מנהלי ביניים בתפעול.
תוכנית ליישום תהליכי עבודה וגישות שיווקיות הממוקדות לשווקים מוסדיים,
להעצמת הערך המוסף של החברות בתפיסת הלקוחות ושיפור פרמיית הנאמנות
והמחיר על בסיס בידול מוצרים ושירות ,נמצאת בשלבי יישום שונים בחברות השונות.
תוכנית ה Center lining-המיושמת בקימברלי קלארק העולמית ,לשיפור יעילות קווי
הייצור החלה להשפיע בחיוב על הביצועים התפעוליים בחלק מהחברות .התכנית
הפועלת במתודולוגיה היוצרת בסיס משותף לכל הגורמים המשפיעים בתפעול
המכונות ,כגון – הנדסה ,אחזקה ,טכנולוגיה ותפעול ,תוך מדידה רציפה של שונות
הפרמטרים הנבחרים ,כדי ליצור תהליך של שיפור מתמיד באיכות ובעלויות.
תהליך רה ארגון המתבצע במערך הרכש נועד להביא לחסכון בעלויות הרכש קבוצה.
בתקופה המדווחת הוכנה תוכנית עבודה שנתית לרכש ברמת חברה וברמת הקבוצה
אשר כוללת יעדים ומדדים ,בנוסף ,החל תהליך של ניתוח הוצאות בקבוצה ) Spend
 (Analysisלשיפור תשתיות הרכש בהיבט מערכות מידע לתכנון ובקרה ,קטגוריות
רכש והאחדת הפריטים בקבוצה.
פעולות אלו ,ביחד עם מיקוד בתכניות לחסכון בעלויות והעלאת המחירים נועדו
לתרום להתייעלות נוספת ושיפור הרווחיות.
החברה בוחנת תוכניות שונות להרחבת פעילותה בעשר השנים הקרובות במטרה
להגדיל את הכנסותיה ולשפר את רווחיותה ,כמתואר להלן:
האמור לעיל ולהלן בקשר לפיתוח עסקי החברה ,לנתחי השוק  ,למובילות שוק
וחדשנות ,שיפור איכות המוצרים והשרות ,הרחבת כושר התפוקה ותחומי הפעילות,
פעילות חוצת ארגון ,הגדלת סל המוצרים והתייעלות ,הגדלת הכנסות ,שיפור רווחיות
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וחסכון בעלויות רכש הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,
המבוסס על התכניות הקיימות והערכות הקבוצה .
הערכות אלו עשויות שלא להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון מצב המשק ,מצב השוק ו/או עקב
התממשותם של גורמי הסיכון המתוארים להלן.
ביום  ,19.11.06אישר דירקטוריון החברה השקעה כוללת של כ 140 -מליון דולר,
בפרויקט הקמת מכונה חדשה לניירות אריזה ,המיוצרים מפסולת נייר וקרטון ,בעלת
כושר תפוקה של כ 230 -אלף טון לשנה ,באתר החברה בחדרה .לאחר הקמת
המכונה החדשה שתחל לפעול על פי התכנון ב ,2009 -והשבתת מכונה אחת משתי
המכונות הפועלות כיום ,יגדל כושר התפוקה של החברה בניירות אריזה מכ155 -
אלף טון לשנה כיום לכ 330 -אלף טון לשנה .המכונה החדשה אמורה לתת מענה
להיקפי הביקוש ההולכים וגדלים של השוק המקומי ,בעלות ובאיכות תחרותית מול
היבוא המתחרה .החברה צופה כי הגידול המשמעותי המתוכנן בסך היקף ייצור
הנייר שלה על בסיס התשתיות הקיימות ,ישפר את רווחיותה לטווח הארוך .החברה
טרם החליטה על דרך מימון הפרויקט ובוחנת חלופות שונות.
כפי שדווח בעבר,החברה בוחנת ומקדמת הקמת תחנת כוח באתר בחדרה על בסיס
גז טבעי ,שמטרתה הרחבת ייצור החשמל העצמי ,הורדת עלויות הקיטור וכן הכנסות
ממכירת חשמל לצדדים שלישיים .טרם התקבלו כל האשורים הנדרשים להקמתה.
במסגרת פרויקט זה ,באוקטובר  2004קיבלה חברת מנא"י תעשיות נייר )(1995
בע"מ ,חברה בבעלות מלאה ,משר התשתיות הלאומיות ,אישור עקרוני לרישיון ייצור
חשמל באמצעות מתקני כוח וחום )קוגנרציה( .בנוסף ,הוכרז הפרוייקט בדצמבר
 2004כפרוייקט "תשתית לאומית".
האישור העקרוני מאפשר לחברה להקים תחנת כח בהספק ייצור כולל של כ200 -
מגוואט ,במחזור משולב בקוגנרציה ,הצורכת גז טבעי כדלק ,באתר מנא"י באזור
התעשייה בחדרה.
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האישור הנדון מותנה במספר תנאים ,שטרם נתמלאו ,ביניהם עמידה בבקשת רישיון
הייצור ,עמידה בדרישות חוק משק החשמל ,עמידה באבני דרך מסויימות המפורטות
באישור ועוד.
באוקטובר  ,2006אישרה הועדה לתשתיות לאומיות שינוי ייעוד של שטח של כ40 -
אלף מ"ר לשימוש כתחנת כח ושימושים נוספים .החלטה זו ,קיבלה תוקף בהחלטת
הממשלה מיום .06.02.07
האמור לעיל בקשר לתכנית להקמת תחנת הכוח והקמת מכונה לניירות אריזה הינו
בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על תכניות החברה
והערכתה.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר עקב התממשותם של גורמי הסיכון.
בתאריך  ,08.11.06אישר דירקטוריון החברה תוכנית אסטרטגית אשר גובשה
בחוגלה קימברלי בע"מ ,חברה כלולה ) ,(49.9%לגבי פעילות חברת הבת שלה
בתורכיה ,KCTR ,לעשור הקרוב .התוכנית אם תיושם בשלמותה ,מיועדת להרחיב
את פעילות  ,KCTRממחזור מכירות שנתי נוכחי של כ 50 -מליון דולר עד למחזור
של כ 300 -מליון דולר בשנת  2015ולשפר את רווחיותה ,באמצעות בנייתה כגורם
משמעותי בשוק התורכי בתחום החיתולים החד פעמיים ,ההגיינה הנשית ומוצרי
טישו למיניהם ,על בסיס המותגים הבינלאומיים של קימברלי -קלארק העולמית.
התוכנית מאפשרת יישום הדרגתי בהתאם לתוצאות הפעילות בפועל ,לאורך השנים
ובתחומים השונים ,במטרה לשמש מנוע צמיחה לקבוצה.
דרך המימון של ההשקעות שידרשו לתמוך בהרחבת הפעילות בתורכיה תבחן עם
התקדמות ישום התכנית העסקית .המימון לצרכי ההון החוזר ומימון הפעילות
השוטפת יבוא מהתזרים השוטף של חוגלה קימברלי בע"מ.
כחלק מהתכנית האסטרטגית כאמור ,התקשרה  KCTRביום  05.03.07בהסכם
עקרונות עם חברת יוניליבר ,לפיו תבצע יוניליבר את ההפצה והמכירות של מוצרי
 KCTRבתורכיה ,למעט המכירות וההפצה לרשתות המזון שיבוצעו ישירות על ידי
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 .KCTRלחברת יוניליבר מערך מכירות והפצה רחב בתורכיה וההסכם עמה נועד
לסייע ל KCTR -להגדיל את כיסוי השוק והיקף המכירות שלה כחלק ממימוש
התכנית האסטרטגית שלה .החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת
ההסכם על רווחיותה של .KCTR
האמור לעיל בקשר להרחבת מחזור המכירות של  ,KCTRהינו בגדר מידע צופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על התכניות הקיימות והערכות הקבוצה.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון מצב המשק ,מצב השוק התורכי ,החברות
המתחרות הפועלות בו ו/או עקב שינויים בהרגלי הצריכה .

דיון בגורמי סיכון
גורמי סיכון מאקרו כלכליים
האטה כלכלית
האטה כלכלית בשוק העולמי וכן בשוק הישראלי עשויה לפגוע בביקושים למוצרי
הקבוצה ,להגדיל את התחרות מיבוא ולהקטין את כדאיות היצוא ועקב כך לגרום
לירידה במכירות הקבוצה ולפגוע ברווחיות שלה.
מגבלות חוקיות
הקבוצה נתונה למגבלות חוקיות בפעילותה העסקית ,שיתכן ותהיה להן השפעה על
תוצאות פעילותה ,כגון – מדיניות הממשלה בנושאים שונים ,דרישות שונות מצד
הרשויות המפקחות על שמירת איכות הסביבה והחלטות שלטוניות על העלאת שכר
המינימום.
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אינפלציה
כיוון שלחברה עודף התחייבויות ניכרות הצמודות למדד המחירים לצרכן ,שיעור
אינפלציה גבוה עלול לגרום להוצאות מימון משמעותיות .החברה מתקשרת מפעם
לפעם בעסקאות הגנה לכיסוי החשיפה האמורה בגין ההתחייבויות.
שיעור אינפלציה גבוה עלול להשפיע גם על הוצאות השכר ,שלאורך זמן מותאמות
לשינויים במדד המחירים לצרכן.
חשיפה לשינויים בשערי חליפין
החברה והחברות המאוחדות והכלולות חשופות לסיכונים בגין שינויים בשערי
החליפין ,בין אם בשל יבוא חומרי גלם ומוצרים מוגמרים ובין בשל יצוא לשווקי חוץ.
שינוי בשערי החליפין של המטבעות השונים ביחס לשקל עלול לגרום לשחיקת
הרווחיות ותזרים המזומנים.
גורמי סיכון ענפיים
תחרות
הקבוצה פועלת בסביבה תחרותית ,כמעט ללא מגבלות על יבוא וללא מכסים ,ומוצרי
החברות נתונים לתחרות הן מול מוצרים מקומיים והן מול יבוא.
חומרי הגלם
הגידול בהיקפי הפעילות של מכונות הנייר ,המתבססות על פסולת נייר כסיב
הממוחזר ,מחייב הגדלת האיסוף ופנייה למקורות איסוף רחבים יותר .העדר אכיפה
של חוק המיחזור ,המחייב מיחזור פסולת ,הקשה על מציאת מקורות חומרי גלם
אלטרנטיביים בעלות תחרותית ,אך אישור חוק הניקיון כאמור בינואר  ,2007המטיל
היטל הטמנה על פסולת ,עשוי עם אכיפתו היעילה להביא לשיפור משמעותי ביכולת
איסוף פסולת הנייר .בחברות הכלולות קיימת חשיפה הנובעת מתנודתיות של מחירי
חומרי הגלם והמוצרים הנרכשים מיבוא ,המגיעים ארצה ללא מכסים וללא מחסומי
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כניסה .התייקרויות חריגות בחומרי הגלם ובמוצרים המוגמרים המיובאים עלולות
לפגוע ברווחיותן.
תלות במחירי האנרגיה
פעילויות מנא”י תלויות מאד בצריכת אנרגיה ולכן מושפעות מאד ממחירי הדלק.
רווחיות מנא”י עלולה להיפגע אם תהיה העלאה גבוהה במחירי הדלק והחשמל.
סיכוני אשראי לקוחות
רוב מכירות החברה והחברות המאוחדות נעשות בישראל למספר רב של לקוחות,
כאשר חלק מהמכירות נעשה ללא בטחונות מלאים .החשיפה לסיכון אשראי בקשר
ללקוחות הינה בדרך כלל מוגבלת בשל המספר הגדול יחסית של לקוחות .החברות
בוחנות באופן שוטף את טיב הלקוחות על מנת לקבוע את סכום ההפרשה הדרושה
לחובות מסופקים .הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בגין חובות מסופקים.
סיכונים הקשורים בפעילות חברה כלולה בתורכיה
החברה חשופה לסיכונים שונים הקשורים בפעילות בתורכיה ,שבה פועלת חוגלה-
קימברלי באמצעות חברה בת שלה .KCTR ,סיכונים אלה נובעים מאי יציבות
כלכלית ,משיעורי אינפלציה גבוהים ותנודתיות בשער החליפין ,שאפיינו את הכלכלה
התורכית בשנים עברו ,ועלולים לחזור ולפגוע בפעילות של ) .KCTRפירוט נוסף
בפרק חברות כלולות ,חוגלה-קימברלי,הפעילות בתורכיה.
סיכונים הקשורים באשראי בנקאי
נא ראה התייחסות לקבוצת לווים בפרק המימון.
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מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה

השפעה בינונית

השפעה קטנה

סיכוני מאקרו
האטה כלכלית

X

מגבלות חוקיות

X
X

אינפלציה
X

שינויים בשערי חליפין
סיכונים ענפיים
תחרות

X

מחירי חומר גלם

X

מחירי אנרגיה

X

סיכון אשראי לקוחות
פעילות בתורכיה

X
X
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השקעות בחברות כלולות
להלן פירוט השקעותיה של החברה בחברות הכלולות העיקריות שלה:
מונדי ביזנס נייר חדרה
נויזידלר נייר חדרה בע"מ ,שהחליפה את שמה למונדי ביזנס נייר חדרה בע"מ )להלן
– מונדי חדרה( ,הינה חברה אשר נוסדה בסוף שנת  1999לקראת השלמת העסקה
)בפבר'  (2000בין מנא"י לבין החברה האוסטרית  , Neusiedler AGמקבוצת
 Neusiedler AG .Anglo-Americanשינתה את שמה ל-

Mondi Business

) Paper Ltd.להלן  MBPאו נויזידלר( .במהלך העסקה רכשה 50.1% MBP
מפעילות מנא"י בתחום ניירות כתיבה והדפסה ,שהופרד קודם לעסקה מפעילות
מנא"י ונמכר לנויזידלר נייר חדרה בע"מ.
בעקבות העסקה ,ונכון ליום  ,31.12.06בעלי מניותיה של מונדי חדרה הינם – מנא"י
) (49.9%ו.(50.1%) MBP-
מונדי חדרה מייצרת ניירות כתיבה והדפסה ומוכרת ניירות מיובאים ,כגון נייר מצופה
וניירות מיוחדים ,כהשלמה לסל מוצריה.
להלן עיקרי ההסכם בין מנא"י לבין נויזידלר:
ההסכם בין בעלי המניות מבטא מחד את שליטתה של נויזידלר במונדי חדרה
ומאידך את החזקותיה המשמעותיות של מנא"י.
הדירקטוריון )עפ"י ההסכם ובפועל( מונה ששה חברים  ,שלושה מכל צד .החלטות
בדירקטוריון מתקבלות ברוב ,כאשר השקעות עד ל $ 250,000 -ניתנות לאישור ע"י
הדירקטורים מטעם נויזידלר -לבדם .יו"ר הדירקטוריון ממונה מקרב הדירקטורים
שמטעם נויזידלר ,סיו"ר הדירקטוריון ממונה מקרב הדירקטורים שמטעם מנא"י.
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המנין הנדרש לקיים אסיפת דירקטוריון הינו דירקטור אחד מטעם נויזידלר ואחד
מטעם מנא"י .הבאת ההחלטות הבאות לדירקטוריון כפופה לאישור מראש של בעלי
המניות המחזיקים  75%או יותר :הקצאת מניות ואג"ח .שיתוף ברווחים של גופים
שאינם בעלי מניות.
הדירקטוריון ממנה את המנכ"ל  ,מנהל תפעול ומנהל כספים ראשי.
מערך הניהול והתפעול של מונדי חדרה נקבע ע"י נויזידלר ועל פי נוהליה.
תהליך בניית התקציב של מונדי חדרה והחברות בנות יערך בהתאם לדרישת
נויזידלר.
הביקורת הטכנית והתפעולית נעשית על ידי אנשים הממונים ע"י נויזידלר.
באסיפות בעלי מניות המנין הנדרש הינו בעלי מניות המחזיקים לפחות  75%מההון
המונפק .החלטות מתקבלות ברוב של  75%מהמניות המונפקות.
עפ"י ההסכם עם נויזידלר הסכימה מנא"י לספק למונדי חדרה ,לפי בקשתה,
שירותים שונים כגון שירותי תחזוקה ותשתיות ,וכן להשכיר לה ,לפי בקשתה,
מקרקעין ומבנים הדרושים לה לצורך פעילותה.
נויזידלר הסכימה מצידה לתת לחברה סיוע טכנולגי וכן סיוע בשיווק מוצרי מונדי
חדרה באירופה ובשאר העולם.
סוכם כי השרותים שינתנו על ידי בעלי המניות ינתנו בתמורה שתשקף את מחירי
השוק.
בהסכם סוכם גם על זכות סירוב ראשונה במקרה שאחד הצדדים יהיה מעוניין
במכירת חלקו.
כחלק מההסכם עם נויזידלר הוענקה לנויזידלר אופציה למכור למנא"י את החזקותיה
במונדי חדרה במחיר הנמוך ב 20% -מהשווי )כהגדרתו בהסכם( .ההסכמה בין
הצדדים היא כי הפעלת האופציה תתאפשר רק בנסיבות חריגות ומתמשכות של
העדר יכולת הפעלת מונדי חדרה בישראל .לדעת החברה הסבירות להתרחשות
נסיבות אלה היא קלושה ביותר.
היקף הייצור השנתי של ניירות הכתיבה וההדפסה המיוצרים ע"י מונדי חדרה
הסתכם בשנת  2006בכ 133,000 -טון .כ 94,000 -טון מהנייר המיוצר משווקים
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בשוק המקומי והיתרה מיועדת לייצוא הן באמצעות חברת האם מקבוצת MBP
לאירופה ,אוסטרליה ולמזרח הרחוק והן ביצוא ישיר למצרים ,ירדן ולתורכיה .במהלך
שנת  2006העמיקה החברה את הייצוא הישיר שלה לשווקי המזרח התיכון וזאת על
חשבון היצוא באמצעות  .MBPהחברה מתכננת כי מגמה זו תגבר בשנים הקרובות.
האמור לעיל בקשר להרחבת הייצוא לשווקי המזרח התיכון ,הינו בגדר מידע צופה
פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על התכניות הקיימות והערכות
הקבוצה.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון מצב המשק ו/או מצב השוק בישראל ובשווקי
היצוא וכן גורמים גאו -פוליטיים.
מונדי חדרה הינה היצרנית היחידה בישראל של ניירות כתיבה והדפסה ,אך בשוק
הישראלי פועלים יבואנים רבים ,המייבאים ניירות כתיבה והדפסה ,בעיקר מאירופה.
מונדי חדרה משלימה ,כאמור ,את סל מוצריה באמצעות יבוא נייר ,מאירופה ,ארה"ב
והמזרח הרחוק בהיקף שנתי של כ – 39,000טון ,אשר משווקים על ידה בשוק
המקומי בלבד .בסוף שנת  ,2006נחתם הסכם עם ספק מסין -קבוצת  ,APPחברה
מהגדולות בעולם בענף הנייר ,אשר תחליף את הספק  SAPPIביבוא נייר מצופה.
ההכנסות של מונדי חדרה הסתכמו ב 711.5 -מליוני ש"ח ו 663.3 -מליוני ש"ח ו-
 686.1מליוני ש"ח בשנים  ,2005 ,2006ו ,2004-בהתאמה .הרווח הגולמי של מונדי
חדרה בשנים הנ"ל עמד על  51.7מליוני ש"ח 53.6 ,מליוני ש"ח ,ו 80.4 -מליוני
ש"ח ,בהתאמה.
היקף היצור בשנת  2006היה גבוה לעומת שנת  2005בכ 8,000 -אלפי טון ,וזאת
עקב הבינוי במכונה שבוצע בשנת ) 2005ראה להלן(.
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בשנת  2006נרשם גידול במכירות בשוק המקומי של כ 4,000 -טון )כ  (3%ואילו
בשווקי היצוא נרשם גידול של  4,700טון ).(13.5%
עלות התאית ,שהינו חומר הגלם העיקרי ליצור הנייר ,התייקרה בשנת  2006ביחד
עם העליה במחירי האנרגיה והכימיקלים ,ושחקה באופן ניכר את רווחיות מונדי.

ההתייקרות החדה במחירי האנרגיה ) (38%ביחד עם עליית מחירי חומרי הגלם
)בעיקר תאית( הגדילו את עלויות הייצור .בשל עודף ההיצע על הביקושים לנייר
באירופה ,במיוחד בתחום ניירות כתיבה והדפסה ,הגיע לארץ נייר מיובא במחירים
נמוכים ובשל כך לא התאפשר למונדי להתאים את מחירי המכירה בהתאם
להתייקרויות האמורות וגרמו עקב כך לשחיקת המרווחים.

מונדי חדרה פועלת באופן שוטף למתג את תוצרתה .לקוחותיה המרכזיים של מונדי
חדרה הינם בתי דפוס ,סיטונאי נייר ,סיטונאי ציוד משרדי ,יצרני מוצרי נייר ומשתמשי
קצה.
מונדי חדרה משווקת את תוצרתה למגוון רחב של לקוחות בארץ ובחו"ל .לא
מתקיימת תלות בלקוח בודד או בקבוצת לקוחות אשר בכוחה להשפיע באופן
משמעותי על פעילות מונדי חדרה.
מערכת הפצה מקומית מיומנת ויעילה מעניקה למונדי חדרה את היכולת לשווק את
תוצרתה למגוון לקוחותיה ,הפועלים בשוק הישראלי .במהלך שנת  2006פעלה
החברה להרחבת מערך ההפצה המוענק על ידה ,ואף זכתה במכרזים מוסדיים
הכוללים מתן שירותי הפצה ללקוחות עד רמת משתמש הקצה.
מונדי חדרה מפיצה את מוצריה משלושה אתרים לוגיסטיים ברחבי הארץ .הגדול
והעיקרי שבהם הינו המרכז בחדרה ,הצמוד למתקני הייצור והגימור .באתר זה נקלט
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גם רוב הנייר המיובא וממנו נשלח הנייר המיועד ליצוא ,על ידי העברתו למכולות
הנשלחות לנמלים על גבי משאיות .
מאתר חדרה מופצים כ – 135,000טון בשנה )חלק מהניירות המיובאים מועבר
ישירות מנמלי הים ללקוחות( .האתר האמור משרת את הלקוחות הגדולים של מונדי
חדרה בכל רחבי הארץ.
האתר השני בגודלו ממוקם בחולון וממנו מופצים המוצרים ללקוחות מונדי חדרה
באזור גוש דן וירושלים ,אשר אינם מסוגלים לקלוט כמויות גדולות של נייר ,או
לקוחות הדורשים רמת שירות מיידית.ההפצה מאתר זה נעשית הן באמצעות
משאיות השייכות למונדי חדרה והן באמצעות משאיות השייכות ללקוחות החברה.
האתר השלישי ממוקם בנשר ליד חיפה והוא משרת את לקוחות אזור הצפון .אתר
זה פועל באופן זהה לאתר הקודם ,אולם בהיקף קטן יותר.
מכירות מונדי חדרה הינן ברובן הגדול מכירות ממלאי קיים ואינן מתבצעות באמצעות
הזמנות מראש.
חסמי הכניסה לייצור הינם גבוהים בשל ההשקעות הכבדות במכונות ,אולם מונדי
חדרה חשופה לתחרות מצד יבואני נייר .מאחר ולא מוטלים כל מגבלות ,חסמים
ומכסים על הנייר המיובא ארצה ,על מונדי חדרה לשמר באופן שוטף את היתרונות
העומדים לה כיצרן מקומי כגון זמינות ,גמישות ,שירות ואיכות על מנת להתמודד עם
מתחריה.
התחרות הינה בעיקרה מול מוצרים המיובאים ,בעיקר מאירופה ,ע"י מתחריה
העיקריים של מונדי חדרה שהינם :ניריס בע"מ  ,רונימאר בע"מ  ,אלנפר ,מי הנחל
ואחוות הוורד.
בבעלות מונדי חדרה מכונה לייצור ניירות כתיבה והדפסה וכן ציוד לעיבוד התוצרת
האמורה .כל גורמי הייצור עובדים בתפוקה מלאה כל השנה 24 ,שעות ביממה ,ב-
 3משמרות עבודה.
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מונדי חדרה שוכרת ממנא"י את מרבית השטחים והמבנים ,אשר משמשים לייצור
ואחסנה בחדרה .בנוסף ,אתרי ההפצה בחולון ובנשר מושכרים למונדי חדרה ע"י
צדדים שלישיים.
בשנת  2005ביצעה מונדי חדרה בינוי במכונת הנייר שמטרתו שיפור איכות הנייר
והגדלת כושר היצור בכ 10,000-טון לשנה ,לכ 137,000-טון .כמו כן השקיעה מונדי
חדרה בקו חיתוך נוסף )מגלילים המיוצרים על המכונה לגיליונות וחבילות ,ואריזתם(.
השקעות אלו הסתכמו בסך של כ 11.9-מליוני  .$לאור השקעות גבוהות אלו,
הצטמצמו ההשקעות של מונדי בשנת  2006לסכומים מינימאליים בהשקעות
שוטפות.
המשאב העיקרי והחשוב של מונדי חדרה הינו ההון האנושי .מונדי חדרה מעמידה
בראש סולם יעדיה את פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה בהדרכת העובדים
ובהשתלמויות ,כולל הדרכות יעודיות בתפקידים השונים.
כמו כן ,שמה מונדי חדרה דגש על נושא הבטיחות בעבודה בכלל ושל העובדים
בפרט ,וזאת על ידי יישום מדיניות הבטיחות הפרו-אקטיבית )הפועלת למניעת
הגורמים לתאונות על ידי תחקור מקרי כמעט תאונות ,וזאת על מנת למנוע ככל
הניתן את התאונות עצמן(.
במהלך השנים האחרונות עברה מונדי חדרה קיצוץ נרחב בכוח האדם ,כחלק
מתהליך ההתייעלות המקיף אותו יישמה ובמסגרתו ירדה מצבת העובדים מ370 -
עובדים ל 306 -עובדים.
העובדים מועסקים על פי שני סוגי הסכמים כדלקמן:
 221עובדים בחוזה קיבוצי ו 85-עובדים בחוזה אישי.
לעובדים בהסכם הקיבוצי מוענק מעמד של עובדים קבועים בתום תקופת ניסיון של
 24חודשים.
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חומר הגלם העיקרי המשמש בתהליך ייצור הנייר הוא תאית .ההתקשרות לרכש
התאית מבוצעת באופן מרוכז על ידי חברת האם  MBPעבור מונדי חדרה ועבור
מפעליה האחרים של חברת האם באירופה ,ומאפשר אספקה שוטפת של תאית
מחד ,ויתרון לגודל מאידך.
מונדי חדרה רוכשת כ 100,000 -טון תאית בשנה ,משלושה סוגים עיקריים ,בשווי
כספי של כ–  65מליון  $בשנה .התאית נרכשת כולה מחו"ל במסגרת חוזים ארוכי
טווח הכוללים מנגנון עדכון מחיר והתחייבות של הספקים לדאוג לאספקת התאית
ממקורות אחרים ,באותם מיקרים בהם נבצר מן הספק לשלוח את הכמויות
המוסכמות.
קיימת גמישות בצריכה היחסית של סוגי התאית ,תוך מעבר מסוג תאית אחד לשני,
ובהיות שוק התאית העולמי כה גדול יחסית להיקף השימוש של מונדי חדרה ,לא
קיימת למעשה כל תלות של מונדי חדרה בספק זה או אחר או בסוג תאית זה או
אחר .בהינתן הצורך ניתן לרכוש בשוק החופשי באופן מיידי כל סוג תאית ובכל כמות
נדרשת.
ספקי התאית העיקריים של מונדי חדרה הינם :
•

 - IFPספק אמריקאי.

•  – Portucelספק פורטוגלי
•  – Zellstof Poelsספק גרמני
•

 - Soedraספק שבדי.

חומר גלם חשוב נוסף בייצור ניירות כתיבה והדפסה הינו גיר ) PRECIPITATED
 .(CALCIUM CARBONATEבמאי  2005נחתם באוסטריה הסכם בין

מונדי

חדרה לבין חברת ) Omya International AGלהלן אומיה( השוויצרית ,לאספקת
גיר .על פי ההסכם אומיה הקימה בארץ מפעל להפקת גיר והחלה לספק למונדי
חדרה גיר באפריל  .2006ההסכם המקורי נעשה לתקופה של  10שנים ומתנהל
משא ומתן להארכתו ל 14.7 -שנים תוך הקטנת עלות הגיר .ההסכם הוסב
בספטמבר  2005לחברת יוניקריסטל שפיה בע"מ שהינה חברה ישראלית בבעלות
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מלאה של אומיה .ההסכם האמור החליף הסכם קודם שהגיע לסיומו עם ספק גיר
אחר.
ההסכם החדש הוזיל באופן משמעותי את עלות הגיר עבור מונדי חדרה.
למונדי חדרה חשיפה לתנודתיות במחירי התאית ,המשמשת כחומר גלם עיקרי
ביצור הנייר .התייקרויות חריגות במחירי התאית עלולות לפגוע ברווחיותה אלא אם
החברה תוכל לממש התייקרויות אלו במחירי המכירה של המוצרים .בשנת 2006
חלה עליה תלולה במחירי התאית ועלית מחירי המכירה שיקפה רק חלק מעלית
מחירי התאית .לחברה חשיפות נוספות לעלויות של תשומות הכימיקלים .לקראת
תום שנת  2006עלו מחירי העמילנים )הנגזרים ממחירי התירס( בשיעור חד של כ-
 - 20%דבר אשר עלול להשפיע על עלויות יצור הנייר בהיקף שנתי צפוי של כ-
.$ 750,000
מונדי חדרה מייבאת תאית וניירות משלימים במט"ח ,וכן ברשותה הלוואות צמודות
לדולר ,וכתוצאה מכך קיים סיכון הנובע מתנודות בשער החליפין.
כמו כן מהווים מפעלי הנייר מעצם טבעם צרכנים כבדים של אנרגיה ,והתייקרות
מחירי האנרגיה בעולם משפיעים לרעה על רווחי מונדי חדרה.
ההון החוזר התפעולי של מונדי חדרה כאחוז מהמכירות עומד על כ.16.1%-
למונדי חדרה הלוואות לזמן ארוך בהיקף של כ 11.6 -מיליון דולר מזה לפרעון בשנת
 2007סך של כ 3.6 -מליון דולר .מרבית ההלוואות נלקחו עם הקמתה והן נפרעות
כסדרן .כבטוחה להלוואות האמורות התחייבה מונדי חדרה לבנקים כי יחס ההון
לסה"כ המאזן לא יפחת מ .22% -החברה עומדת בהתחייבות זו.
על מונדי חדרה חלים חוקי המיסוי אשר חלים על תאגיד תעשייתי הרשום בישראל.
למונדי חדרה ,שהחלה את פעילותה בשנת  ,2000טרם הוצאו מאז יסודה שומות
מס סופיות.
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היעדים המרכזיים של מונדי חדרה הינם:
)א(

הרחבת שיווק ניירות כתיבה והדפסה תוך התמקדות הולכת וגוברת בניירות
הממותגים לשימוש משרדי ).(A 4

)ב(

מיקוד הפעילות בשוק המקומי ובשוק היצוא הישיר למזרח התיכון – שווקים
שלגביהם לחברה קיימים יתרונות לוגיסטיים.

)ג(

הרחבת היקפי יצור הנייר במכונת הנייר ,בהתאם להתפתחות הביקושים
למוצרי מונדי חדרה ,במטרה להגדיל את המכירות לשוק המקומי ולשוקי
היצוא ולשם הקטנת עלויות היצור הקבועות לטון נייר ,על מנת ליצור יתרון
בשוק התחרותי.

)ד(

השלמת מגוון הניירות המשווקים באמצעות יבוא משלים בניירות ,שאין
כדאיות ליצרם במכונת הנייר ,והם משלימים את סל המוצרים ללקוח או
מאפשרים למונדי חדרה סינרגיה מבחינת לקוחותיה.

)ה(

בנית ויישום התפיסה השיווקית המציבה את הלקוח כנכס המרכזי של מונדי
חדרה ,תוך בנית מערכת פעילויות ותקשורת ,שיתמכו בתפיסה זו.

האמור לעיל לגבי היעדים המרכזיים של מונדי הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניתוח הנתונים הרלוונטיים כפי שהם נכון
למועד פרסום דוח זה ועל הערכות החברה.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל שינויים במשק ,בשוק המקומי והעולמי ובייצור.
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חוגלה-קימברלי בע"מ
חוגלה-קימברלי בע"מ )להלן -חוגלה-קימברלי( מוחזקת על ידי מנא"י ) (49.9%ועל-
ידי ) Kimberly Clark Corporationלהלן – קימברלי-קלרק או .(50.1%) (KC
חוגלה-קימברלי הינה החברה המובילה בשוק מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון
בישראל  .חוגלה-קימברלי מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרי נייר ביתי )נייר
טישו ,מגבות נייר ,מפיות ומגבונים( ,חיתולים חד פעמיים לתינוקות ,מוצרי
אינקונטננציה )מכנסונים למבוגרים( ,מוצרי הגיינה נשית ומוצרים משלימים לניקיון
ולמטבח .כמו כן ,חוגלה-קימברלי מוכרת גלילי נייר טישו ליצרני מוצרי נייר ביתיים.
בנוסף ,חוגלה-קימברלי פועלת בשוק התורכי באמצעות חברת בת מקומית
KIMBERLY-CLARK TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET A.S.

) ,KCTRלשעבר  -אוביסן(
כאמור לעיל בשנת בשנת  1996רכשה )Kimberly Clark Corporation (KC
 49.9%ממניות חוגלה-קימברלי בע"מ ,שהינה חברה מובילה בתחום של מוצרי
צריכה ואשר היתה חברת בת בבעלות מלאה של מנא"י.
ב 31.3.2000 -הגדילה  KCאת אחזקתה בחוגלה-קימברלי בע"מ ל.50.1% -
כתוצאה מכך ,החל מהרבעון השני של שנת  ,2000נפסק איחודה של חוגלה-
קימברלי בע"מ במסגרת דוחות מנא”י וחלקה של מנא"י בתוצאות חוגלה-קימברלי
) (49.9%נכלל במסגרת חלק החברה ברווחי חברות כלולות.
להלן עיקרי ההסכם בין מנא"י לקימברלי קלארק ):(KC
בהסכם ,הוחלט על ניהול החברה באופן המבטא מחד את שליטתה של  KCבחוגלה-
קימברלי ומאידך את החזקותיה המשמעותיות של מנא"י.
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מספר הדירקטורים על פי ההסכם בין בעלי המניות ובפועל הינו  ,4שניים מטעם
מנא"י ושניים מטעם  .KCיו"ר הדירקטוריון מתמנה מטעם  KCוסגן יו"ר הדירקטוריון
מתמנה מטעם מנא"י.
לקבלת החלטות בדירקטוריון נדרשת החלטה פה אחד ע"י הדירקטורים הנוכחים
כאשר המניין הדרוש הוא לפחות שני דירקטורים ,אחד מטעם כל צד.
המנכ"ל מתמנה ע"י  KCמתוך רשימה מוסכמת שהוכנה ע"י שני הצדדים ומנהל
הכספים הראשי מתמנה בהמלצת בעל המניות העיקרי ואישור הדירקטוריון.
ההחלטות באסיפות בעלי מניות מתקבלות פה אחד .אם אין הסכמה אזי בהחלטות
בעניינים של בחירת מנכ"ל ומנהל כספים ראשי ,פיטורים וקביעת שכרם וכן בענין
החלטה על קביעת התקציב התפעולי כולל  capital expenditure plansיש מספר
הליכים כדי להגיע להסכמה.
אם לא הושגה הסכמה אזי העניינים הנ"ל יוחלטו באסיפת בעלי המניות ברוב רגיל.
עפ"י ההסכם בין  KCלמנא"י הסכימה מנא"י לספק לחוגלה-קימברלי ,לפי בקשתה,
שירותים שונים כגון שירותי תחזוקה ותשתיות וכן להשכיר לחוגלה-קימברלי ,לפי
בקשתה ,מקרקעין ומבנים הדרושים לה לצורך פעילותה.
 KCהסכימה מצידה לתת לחוגלה -קימברלי מידע וסיוע טכנולוגי ורשות להשתמש
במותגיה הבינלאומיים.
סוכם כי השרותים שינתנו על ידי בעלי המניות לחוגלה-קימברלי ינתנו בתמורה
שתסוכם בין הצדדים על בסיס מחירי השוק .בנוסף ,סוכם גם על זכות סירוב ראשונה
במקרה שאחד הצדדים יהיה מעוניין במכירת חלקו.
יש לציין כי בהסכם האופציה ,לפיו רכשה  0.2% KCמהמניות בשנת  ,2000ניתנה
למנא"י אופציה נגדית לפיה במקרה ש KC -תרצה למכור מניותיה לצד ג' תוכל מנא"י
לרכוש חזרה את השליטה ) (0.2%בתמורה לסכום שקיבלה עבור מכירת השליטה
) 5מיליון דולר( .זאת בנוסף על זכות הסרוב הקיימת לבעלי מניות עפ"י ההסכם
במקרה שבעל המניות האחר מעונין למכור אחזקותיו.
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חוגלה-קימברלי פועלת בסביבה תחרותית ביותר ,הן מצד מוצרים המיוצרים בשוק
המקומי ,והן מול מוצרי יבוא .יש לציין כי בשנים האחרונות קיימת מגמה של
התחזקות המותגים הפרטיים ,המשווקים על ידי רשתות השיווק.
שוק הלקוחות של חוגלה-קימברלי הינו בדרך כלל יציב ורחב ,כאשר בשנים
האחרונות היתה מגמה מסוימת של התחזקות בתחום הקמעונאי המאורגן )רשתות
שיווק פרטיות( ,על חשבון החלשות מה של רשתות השיווק העיקריות הגדולות.
בשנת  2005התהפכה המגמה עם התחזקות הרשתות.
בשוק המוסדי )המשרת עסקים כגון :מוסדות ,בתי חולים ,משרדים ,מלונות וכדומה(
ישנה מגמה בשנים האחרונות של קונסולידציה )צמצום/איחוד מתחרים קטנים( ,מצד
אחד ,וכניסת מתחרה/יצרן חדש בתחום המכנסונים למבוגרים ,מצד שני.
ההכנסות המאוחדות של חוגלה קימברלי הסתכמו ב1,255 -מליוני ש"ח1,146 ,
מליוני ש"ח ו 995.6 -מליוני ש"ח ,בשנים2005 ,2006ו ,2004 -בהתאמה .הרווח
הגולמי המאוחד של חוגלה קימברלי בשנים הנ"ל עמד על  71מליוני ש"ח325.3 ,
מליוני ש"ח ו 275.6 -מליוני ש"ח ,בהתאמה.

הפעילות בישראל
העצמת הפעילות השיווקית וחיזוק המותגים בחוגלה-קימברלי ,בשילוב מימוש עליות
מחירים ותוכניות התייעלות אפקטיביות ,פיצו בשנת  2006על ההתייקרות החריפה
במחירי התשומות )חומרי הגלם והאנרגיה( ושיפרו את הרווח התפעולי.
בשנת  2006המשיכה חוגלה-קימברלי בפעולותיה לחידוש המוצרים הקיימים ,כאשר
בין העיקריים שבהם – נייר טואלט מולט לבבות ,נייר טואלט לילי מבושם ,מוצרי
ההיגיינה קוטקס וניקול – מוצרים לבית.
במקביל ,באופן שוטף ,משדרגת חוגלה-קימברלי חלק גדול ממוצריה על בסיס
טכנולוגיות חדשות ופעילות שיווקית תומכת.

- 66 -

חוגלה-קימברלי פועלת בפריסה ארצית מלאה ומוצריה משווקים ומופצים באופן
נרחב בכל רחבי הארץ.
בין לקוחות חוגלה-קימברלי נמנות כל רשתות השיווק והפארמים .המכירות לרשת
השיווק הגדולה מסתכמות ,בכ 17.6% -מהכנסות חוגלה-קימברלי.
המכירות לרשת הפארם הגדולה מסתכמות בכ 12% -מהכנסות חוגלה-קימברלי.
המכירות לרשת השיווק השניה בגודלה מסתכמות בכ 13.7%-מהכנסות חוגלה-
קימברלי.
חוגלה-קימברלי מפעילה ,באמצעות עובדי החברה ,מערך מכירות והפצה ,המבוסס
על תפעול מחסני הפצה ,משאיות חלוקת סחורה ומערך אנשי מכירות רחב.
במכירות לשוק המוסדי ,נעשה שימוש במערך מכירות נפרד של החברה ושילוב
ההפצה עם הפעילות בתחום הביתי .במקביל נעשה שימוש בסיטונאים לטובת שרות
ללקוחות קטנים בשוק.
אין תלות משמעותית בסיטונאי מסוים.
אופי המוצרים של חוגלה-קימברלי ,בהיותם 'מוצרי מדף' ,ובעלי נפח גדול יחסית
)חיתולים ,נייר טואלט ,וכד'( וכן סוג הלקוחות ,מחייבים אספקה תכופה ללקוחות.
מדיניות חוגלה-קימברלי היא לספק סחורה תוך  48שעות מההזמנה.
חוגלה-קימברלי מובילה בכל הקטגוריות בהן היא פעילה ,למעט היגיינה נשית.
מתחריה העיקריים הינם :חברת  P&Gבמוצרי ההגיינה הנשית והחיתולים החד-
פעמיים ,סנו שניב וקליר ,במוצרי הנייר הביתי וקליר וסנו ,במוצרי נייר לשוק המוסדי.
בתחום עזרי הניקוי הבייתי קיימים מתחרים רבים ,כאשר נתח גדול נמצא בידי
המותג הפרטי.
בתחילת שנת  2005פרסם הממונה על הגבלים עסקיים את עמדתו בעניין ההסדרים
בין ספקים דומיננטיים לבין רשתות השיווק .עמדת הממונה כוללת התייחסות
להסדרים בין הספקים לרשתות השיווק כולל ,בין היתר ,הסדרים לגבי ספקים
מתחרים ,רכישת שטחי תצוגה ,ניהול קטגוריות ,סדרנות ,שטחי מדף ,בונוסים
והטבות ומבצעים בלעדיים .במהלך שנת  2005פורסם צו מוסכם בין רשות ההגבלים
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העסקיים לספקי המזון ,אשר מסדיר היבטים שונים של הסדרי הסחר בין ספקים
דומיננטיים לבין רשתות השיווק.
בין היתר מתייחס הצו לאיסורים והגבלות על הסדרים המתייחסים לצמצום מספר
הספקים ,זהותם ,כמות מוצריהם ,סוגם ומיקומם ,מעורבות בניהול קטגוריה ,הקצאת
שטחי מדף בשיעור העולה על מחצית משטח המדף ,הסדרי סדרנות ,בלעדיות
במבצעים ,מתן הטבות בזיקה להשגת יעדי מכירות.
חוגלה קימברלי הודיעה לממונה על הגבלים עסקיים על נכונותה להצטרף לצו
המוסכם ,ולאחר שזה אושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים ,חתמה עליו בנובמבר
.2006להערכת חוגלה-קימברלי ,לא תהיה ליישום הצו השפעה מהותית על עסקיה.
מוצרי חוגלה-קימברלי נמכרים ,בדרך כלל ,בהיקף דומה לאורך כל השנה ,כאשר
בתקופת חודשי החגים )ראש השנה ,פסח( ישנו גידול מה בהיקף המכירות מעבר
לממוצע חודש רגיל.
לחוגלה-קימברלי שני מפעלים ליצור נייר ביתי )טישו( ,בחדרה ובנהריה ,בעלי היקף
יצור כולל של כ 50-אלפי טון/שנה ,העובדים בתפוקה מלאה ,שני מערכי גילול מוצרי
נייר ,בעלי תפוקה של כ 36-אלפי טון/שנה ,העובד בתפוקה מלאה ומפעל ליצור
חיתולים ,בעפולה ,בעל כושר יצור של כ 350 -מיליון חיתולים/שנה ,העובד אף הוא
בתפוקה מלאה .חוגלה קימברלי הרחיבה בשנת  2005את מפעל החיתולים
בעפולה ,על ידי הוספת מכונת חיתולים ,להגדלת כושר היצור שלה בחיתולים
לתינוקות ,וכן את מפעל גילול הנייר בנהריה ובחדרה .השקעות אלו נועדו לצורך
אספקת הביקושים הגדלים בהתמדה בשוק המקומי וביצוא לתורכיה.
הרכוש הקבוע של חוגלה-קימברלי הינו בעיקר מכונות וציוד ,כ 75-משאיות הפצה
והובלה )כולל משאיות בליסינג תפעולי( ומלגזות.
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לחוגלה-קימברלי  3אתרי יצור :
אתר ייצור נייר בחדרה ,כאשר המקרקעין מושכרים לחוגלה קימברלי על ידי מנא"י,
עפ"י חוזה שכירות המתחדש מפעם לפעם.
אתר ייצור נייר בנהריה ,כאשר המקרקעין מושכרים לחוגלה-קימברלי על ידי מנא"י,
עד שנת  ,2011כולל.
אתר ייצור החיתולים בעפולה ,כאשר המקרקעין נחכרים ממנהל מקרקעי ישראל על
ידי חוגלה-קימברלי.
חוגלה-קימברלי מתפעלת  2אתרי הפצה שנשכרו לטווח ארוך:
אתר הפצה מרכזי ומשרדים בצריפין בשכירות עד שנת  2022ואתר הפצה בחיפה,
כאשר המקרקעין והמבנים בשכירות עד  .2007חוזי השכירות של האתרים השונים
מאפשרים קיצור תקופות השכירות במועדים שונים.
מערך הפיתוח של חוגלה-קימברלי מתמקד בליבת העסקים ,במוצרי הנייר
והחיתולים ,ובשינוי טכנולוגיות בפלטפורמת המוצרים הקיימים .במקביל ניזונה
חוגלה-קימברלי ממרכזי הפיתוח של חברת קימברלי קלרק ברמת ידע ומוצרים
חדשים.
לחוגלה-קימברלי נכסי מותג המשמשים אותה בפעילותה .ביניהם :טיטולים ,לילי,
מולט ,שמורת טבע ,ניקול ,שיקמה ואחרים .כמו כן יש לחוגלה-קימברלי זכויות
שימוש ,לפעילותה בשוק המקומי ,במותגי חברת קימברלי קלרק העולמיים ,ביניהם:
האגיס ,קלינקס ,קוטקס ,דיפנד ואחרים.
המשאב העיקרי והחשוב של חוגלה קימברלי הינו ההון האנושי .חוגלה-קימברלי
מעמידה בראש סולם יעדיה את פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה בהדרכת העובדים
ובהשתלמויות ,כולל הדרכות ייעודיות בתפקידים השונים.
כמו כן ,שמה חוגלה קימברלי דגש על נושא הבטיחות בעבודה בכלל ושל העובדים
בפרט ,וזאת על ידי יישום מדיניות הבטיחות הפרו-אקטיבית )הפועלת למניעת
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הגורמים לתאונות על ידי תחקור מקרי כמעט תאונות ,וזאת על מנת למנוע ככל
הניתן את התאונות עצמן(.
כח האדם המועסק על ידי חוגלה-קימברלי ,בישראל ,מסתכם ב 963-עובדים.
העובדים מועסקים על פי שני סוגי הסכמים כדלקמן:
 490עובדים בחוזה קיבוצי ו 473 -עובדים בחוזה אישי.
לעובדים בהסכם הקיבוצי מוענק מעמד של עובדים קבועים בתום תקופת ניסיון של
 24חודשים.
חומרי הגלם העיקריים של חוגלה קימברלי הינם :לתעשיית ניירות הטישו – תאית
נקיה ו/או סיבים ממוחזרים .התאית מיובאת מחו"ל ,מ 3 -ספקים עיקריים .סיבים
ממוחזרים נרכשים מיבוא ומספק מקומי )חברה בת של מנא"י(.
תאית לתעשיית החיתולים מיובאת מ 3-ספקים מחו"ל.
חומרי הגלם האחרים הינם בחלקם מיובאים ובחלקם נרכשים מספקים מקומיים.
אין חוזי התקשרות מיוחדים או לטווח ארוך ,אלא הזמנות ע"פ דרישה במחירי שוק.
לא קיימת תלות בספקים הואיל ולגבי כל חומרי הגלם העיקריים קיימים מקורות
חלופיים בתוספת עלות שאינה מהותית.
בתהליך הרכש נעזרת חוגלה-קימברלי ברכש המרכזי של קימברלי-קלרק ,בעיקר
ברכישות קומודיטי.
לחוגלה-קימברלי חשיפה הנובעת מתנודתיות של מחירי חומרי הגלם ,בעיקר תאית,
פלאף וחומרי ספיגה ) ,(SAPהמהווים חומרי גלם עיקריים ביצור נייר הטישיו
והחיתולים ,וכן של מוצרים מיובאים .התייקרויות חריגות בחומרי הגלם ובמוצרים
המוגמרים המיובאים עלולות לפגוע ברווחיותה.
במידה משנית חוגלה-קימברלי חשופה לתנודות במחירי האנרגיה ,הן בתהליך יצור
הנייר והן כדלק לצי משאיות ההפצה .חוגלה-קימברלי חשופה לשינויים בשער
החליפין של השקל ,הן כלפי הדולר והן כלפי האירו ,דרך יבוא מוצרים וחומרי גלם.
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תיק הלקוחות של חוגלה-קימברלי הוא מאוזן יחסית למעט כשלושה לקוחות גדולים
במיוחד )רשתות השיווק והפארם(.
שיעור ההון החוזר התפעולי המאוחד ,כאחוז מהמכירות של חוגלה-קימברלי הינו
כ.19% -
מעת לעת ,בהתאם לצרכי ההשקעות ,מגייסת חוגלה קימברלי סכומים בעיקר
מבנקים בישראל ובתורכיה במטבע תורכי ובשקל ישראלי.
שיעור ההון העצמי של חוגלה מהמאזן הינו  49%ומרבית פעולותיה של חוגלה
קימברלי ממומנות מתזרים המזומנים החיובי שלה.
על חוגלה-קימברלי ובנותיה בישראל חלים חוקי המיסוי אשר חלים על תאגיד
תעשייתי הרשום בישראל .לחוגלה קימברלי חברות בנות בחו"ל ,הכפופות לחוקי
המס המקומיים .המהותית שבהן היא חברת הבת התורכית ) KCTRראה פירוט
להלן(.
לחוגלה-קימברלי בע"מ שומות סופיות עד וכולל שנת  ,2003לחברת הבת חוגלה
קימברלי שיווק בע"מ שומות סופיות עד שנת  2004ולחברת הבת מולט שיווק בע"מ
שומות סופיות עד שנת .2002
בעקבות ביקורת שומות לשנים  2002-2003רשמה החברה הוצאות מס נוספות של
כ 4-מליוני  ₪בגין שנים קודמות.
לחוגלה-קימברלי "מפעל מאושר" ,בגין השקעה של כ 80-מיליון ש"ח במפעלי יצור
הנייר באתר נהריה ויצור החיתולים באתר עפולה .עיקרי כתב האישור להטבות ע"פ
חוק עידוד להשקעות הון מתבטאים בפטור ממס על חלק הרווח הנובע מפעילות
תוספתית בגין המפעל הנ"ל .תקופת הפטור 10 :שנים החל מהשנה בה הושלמה
עיקר ההשקעה.
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חוגלה קימברלי החליטה על פישוט מבנה האחזקות בקבוצתה .במסגרת זו ,לאחר
קבלת אישור שלטונות מס הכנסה ,מוזגו חלק מחברות הבת )שקמה לשיפור חיי
הפרט בע"מ ורקפת שירותי שיווק ומסחר בע"מ( לתוך חוגלה קימברלי בע"מ.
כחלק מהמהלך ב 30-בדצמבר  ,H-K Overseas (Holland) B.V. 2005חברה בת
הולנדית בהחזקה של  100%של חוגלה קימברלי ,מכרה את החזקותיה בKCTR-
לשקמה לשיפור חיי הפרט בע"מ ,בסכום כולל של  70.8מליוני ש"ח .במסגרת הליך
המיזוג ,הועברו אחזקות שקמה ב KCTR -לידי חוגלה קימברלי.
ביולי  ,2005קלאב מרקט רשתות שיווק בע"מ )להלן – קלאב מרקט( ,לקוחה של
חוגלה קימברלי ואחת מרשתות השיווק הקמעונאיות הגדולות בישראל ,הגישה
בקשה להקפאת הליכים לבית המשפט המחוזי בתל אביב )להלן – ביהמ"ש(.
ברבעון השלישי של שנת  ,2005שופרסל ,הרשת הקימעונאית הגדולה בישראל,
זכתה במכרז ,שנערך בפיקוח ביהמ"ש ,לרכישת החנויות ,הפעילות והמלאים של
קלאב מרקט.
הנאמנים הגישו לביהמ"ש הסדר נושים ,אשר אושר על ידי בית המשפט ב-
 .12.12.05בהסדר הנושים נקבע כי נושים מעל לחוב של  5מליון ש"ח יקבלו כ-
 51%מסכום החוב שלהם שיאושר על ידי הנאמנים ,אך סכומי ההסדר עלולים
להשתנות בעקבות שינויים בהיקף ההתחייבויות של הקלאב מרקט בין היתר
כתוצאה מתשלומים שונים ,מחלוקות עם רשויות המס וכתוצאה מבדיקת תביעות
החוב שהגישו הנושים.
במהלך שנת  2006נתקבלו כ 4.4 -מליוני  ₪במסגרת הסדר הנושים.
בנובמבר  2006אושר סכום של  22.7מליוני  ₪מתוך סך של  25.4מליוני ₪
שהגישה חוגלה קימברלי בתביעת חוב ,בגין  2.4מליוני  ₪נוספים הגישה חוגלה
קימברלי ערעור במהלך דצמבר .2006
יתרת החוב של קלאב מרקט לחוגלה-קימברלי ליום  ,31.12.06העודפת מעבר
להפרשה לחובות מסופקים שבוצעה בדוחות הביניים ,הינה כ 1 -מיליון ..₪
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בדצמבר  2003הוגשה נגד חוגלה-קימברלי בקשה לאישור תביעה ייצוגית ,בטענה של
הקטנת כמות החיתולים באריזות "האגיס פרימיום" ,שהוערכה ע"י התובעים בסך של
 18מליון ש"ח.
בפברואר  2004הוגשה תביעה ע"י ניצולת הקרטל בע"מ ופיקנטי תעשיות בשר
) (1982בע"מ )להלן – התובעות( נגד החברה ונגד  28חברות נוספות חלקן
מהמובילות במשק .סכום התביעה הכולל עומד על  1.0מיליארד ש"ח כאשר לא צוין
סכום התביעה המיוחס לכל אחת מהנתבעות ,בטענה של שיתוף פעולה בין הנתבעות
למטרת פגיעה בעסקי התובעות .במקביל הוגשה ע"י התובעות בקשה לפטור מתשלום
אגרת בימ"ש שנדחתה .בשל אי תשלום אגרה ,מחק ביהמ"ש את התביעה .התובעות
הגישו ערעור על ההחלטה למחוק את התביעה .להערכת באי כוח חוגלה קימברלי
סיכויי הערעור קלושים.
בספטמבר  2006הוגשה נגד חוגלה-קימברלי בקשה לאישור תביעה ייצוגית ,בטענה
של הקטנת כמות החיתולים באריזות "טיטולים" ,שהוערכה ע"י התובעים בסך של 47
מליון ש"ח.
בדצמבר  2006הוגשה נגד חוגלה-קימברלי בקשה לאישור תביעה ייצוגית ,בטענה של
הקטנת כמות הנייר באריזות נייר טואלט "קלינקס פרימיום" ,שהוערכה ע"י התובעים
בסך של  43מליון ש"ח.
בינואר  2007הוגשה נגד חוגלה-קימברלי בקשה לאישור תביעה ייצוגית ,בטענה של
הקטנת כמות המגבונים באריזות מגבונים לחים "טיטולים פרימיום" ,שהוערכה ע"י
התובעים בסך של  28מליון ש"ח.
להערכת באי כוח חוגלה לעניין התביעות הייצוגיות ,לחוגלה קימברלי סיכויי הגנה
טובים ,והסיכוי כי הגנתה תתקבל גבוה מהסיכוי כי הגנתה תדחה.
האסטרטגיה העסקית/שיווקית ,של חוגלה-קימברלי בשוק המקומי ,הינה לפתח
ולהרחיב את הצריכה בקטגוריות הרלוונטיות ,מחד ,ולהוביל צרכנים בהתמדה
למוצרי פרימיום איכותיים ,מאידך.
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חדשנות טכנולוגית ,המתבטאת במוצרים איכותיים ועדיפים למול התחרות ,ופעילות
שיווקית ופרסומית מקצועית ,מאפשרים המשך מובילות ברוב תחומי השיווק ,תוך
שיפור התוצאות הכספיות לאורך זמן.
האמור לעיל בקשר למובילות בשיווק ושיפור התוצאות הכספיות של חוגלה קימברלי
הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על התכניות
הקיימות והערכת חוגלה קימברלי .
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון מצב המשק ,מצב השוק

ו/או עקב

התממשותם של גורמי הסיכון המתוארים לעיל.
בדצמבר  2006חילקה חוגלה קימברלי דיבידנד לבעלי מניותיה בסך  34מליוני ₪
סה"כ.

הפעילות בתורכיה
בתורכיה פועלת חוגלה קימברלי באמצעות חברת הבת ) KCTRלשעבר אוביסן(.
השוק התורכי ,בשל גודלו ושיעורי החדירה הנמוכים יחסית ,מסומן כפוטנציאל
לצמיחה אסטרטגית רבת שנים ו KCTR-פועלת ליישום התוכניות האסטרטגית ,
כאמור להלן.
 KCTRמתעתדת לפעול בשוק התורכי באמצעות מוצרי הפרימיום במותגי קימברלי
קלארק העולמית במתכונת דומה לפעילות חוגלה קימברלי בישראל .לצורך כך
הקימה  KCTRבשנים האחרונות הן תשתית ייצורית והן תשתיות שיווק ,הפצה
ומכירה מתאימות .לקראת סוף  2005השיקה  KCTRאת המוצרים הראשונים במותג
"קוטקס" להיגיינה נשית ,ובמהלך שנת  2006השיקה  KCTRגם את המותג
"האגיס" .בשלב זה נרשמים הפסדים מפעילות  ,KCTRעקב היקף המכירות הנמוך
ביחס להוצאות התשתיות ובעיקר עקב הוצאות ההשקה הגבוהות .ההשקה לוותה
בקמפיין שיווקי רחב .כניסת המותגים לשוק התורכי מלווה בתחרות חריפה מול
המותגים המקומיים ובעיקר מול פרוקטור אנד גמבל ) ,(P&Gהן בתחום החיתולים
והן בתחום ההיגיינה הנשית .ההחדרה של מוצרים בתחומים אלה כרוכה מעצם טיבה
בהשקעה גבוהה בפרסום ,קידום מכירות והוצאות נוספות הכרוכות בחדירה לרשתות
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השיווק הגדולות והגדלת שטח המדף .הוצאות אלו ,יחד עם התחרות החריפה,
הגברת מבצעי המחיר והתייקרות היבוא עקב הפיחות החד של המטבע התורכי
המקומי באמצע שנת  ,2006גרמו ,על אף הגידול המשמעותי בהיקף המכירות
)בשיעור של כ ,(30%-לגידול בהפסד התפעולי של  KCTRבשנת  2006שהסתכם
בכ 80-מיליון ש"ח.

חוגלה קימברלי גיבשה במהלך  2006תוכנית אסטרטגית לגבי  ,KCTRלעשור
הקרוב ,המיועדת להרחיב את פעילות  ,KCTRולשפר את רווחיותה ,באמצעות
בנייתה כגורם משמעותי בשוק התורכי בתחום החיתולים החד פעמיים ,ההגיינה
הנשית ומוצרי טישו למיניהם ,על בסיס המותגים הבינלאומיים של קימברלי -קלארק
העולמית .התוכנית מאפשרת יישום הדרגתי בהתאם לתוצאות הפעילות בפועל,
לאורך השנים ובתחומים השונים .התכנית אושרה הן על ידי קימברלי קלארק והן על
ידי מנא"י .כחלק מהתכנית האסטרטגית ,התקשרה  KCTRבהסכם עקרונות עם
חברת יוניליבר ,לפיו תבצע יוניליבר את ההפצה והמכירות של מוצרי KCTR
בתורכיה ,למעט המכירות וההפצה לרשתות המזון שיבוצעו ישירות על ידי .KCTR
ראה יעדים ואסטרטגיה עסקית )המשך מידע כללי לגבי החברה(.
האמור לעיל בקשר להשקת מוצרים של חוגלה קימברלי בשוק התורכי ולתכנית
האסטרטגית הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס
על התכניות הקיימות של חוגלה קימברלי .
תכניות אלו עשויות שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת
בין היתר בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון מצב השוק המקומי בתורכיה
וההתפתחויות בשוק זה.
הפעילות התורכית מחייבת הזרמת מזומנים ,חלקם ממקורות פנימיים של חוגלה
קימברלי )כ 26 -מליון דולר בשנת  (2006ובחלקם ממקורות בנקאיים )כ 7 -מליון
דולר אשר גויסו מבנקים ב (2006 -בערבות חוגלה קימברלי.
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להלן עיקרי חוקי המס החלים על  KCTRבתורכיה .מס החברות מבוסס על בסיס
ההכנסות החייבות בתורכיה המחושבות על פי הדוחות הכספיים בניכוי הוצאות
מוכרות ,בתוספת הוצאות לא מוכרות בניכוי תמריצי השקעה ,כפי שמוגדרים בחוק
המס התורכי .מס החברות האמור על הרווח הינו בשיעור של . 20%
במהלך רבעון שני  2006ירד שיעור מס החברות מ 30%-לשיעור של  ,20%החברה
רשמה הוצאות מיסים של כ 10-מליוני'  ₪בגין הקטנת נכס מס בתורכיה
הרווח לאחר מס בכפוף לניכוי מס במקור ,במקרה שמשולם לבעל מניות תושב זר.
על פי האמנה למניעת מיסי כפל בין תורכיה לישראל שיעור המס על הדיבידנד הינו
בשיעור של . 10%
הפסדים צבורים להעברה לצורך מס ניתנים לקיזוז במהלך  5שנים מהשנה בה הם
נוצרו.
סחורות ושירותים הנמכרים בתורכיה חייבים במע"מ בשיעור של  .18%המע"מ מוטל
גם על יבוא לתורכיה ,מע"מ התשומות ניתן לקיזוז ממע"מ העסקאות.
חוגלה קימברלי חשופה לסיכונים שונים הקשורים בפעילות בתורכיה .בשנים
האחרונות ניכרת התייצבות בשוק התורכי ,והסיכון העיקרי לגבי השוק התורכי הוא
לאי יציבות כלכלית ושיעורי אינפלציה גבוהים ,שאפיינו את הכלכלה התורכית בשנים
עברו ,ועלולים לחזור ולפגוע בפעילותה של .KCTR

- 76 -

כרמל מערכות מיכלים בע"מ
מנא"י מחזיקה בכרמל מערכות מיכלים בע"מ )להלן – כרמל( ב.26.25%-
בעלי המניות העיקריים האחרים בכרמל הינם קבוצת קרפט מארה"ב ,המחזיקה
ב ,35.5%-ואמפל בע"מ ,המחזיקה ב .21.8%-בין שלשת בעלי המניות העיקריים
קיים הסכם משנת  1992בו נקבע מספר חברי הדירקטוריון והועדות שימונו בהמלצת
כל אחד מבעלי המניות .כמו כן הוסכם כי בעלי המניות האמורים ישתפו פעולה
בהצבעה במספר נושאים מהותיים המגיעים לאשור אסיפת בעלי המניות.
כרמל הינה חברה ציבורית ,אשר נסחרה בבורסה בארה"ב ) .(AMEXביולי 2005
נמחקה כרמל ביוזמתה מהרישום בבורסה בארה"ב וזאת בשל מיעוט בעלי המניות
של כרמל בארה"ב ,הסחירות הנמוכה וההוצאות האדמיניסטרטיביות הגבוהות וכן
בהתחשב בכך שלכרמל אין תוכניות בעתיד הקרוב לגיוס הון באמצעות הבורסה.
קבוצת כרמל מערכות מיכלים בע"מ נמנית עם החברות המובילות בישראל בתכנון,
בייצור ובשיווק מוצרי אריזה מקרטון .כרמל מציעה ללקוחותיה הרבים ,מתחום
התעשייה ,החקלאות ,תעשיית המזון והמשקאות והתעשייה עתירת הידע ,מכלול
שלם של פתרונות אריזה ייחודיים המותאמים לצרכיהם .כמו כן ,לכרמל יכולת
ייחודית בתחום ההדפסה הדיגיטלית .מרבית המכירות מיועדות לשוק המקומי.
ההכנסות המאוחדות של כרמל הסתכמו בכ 419.9 -מליון  415.3 ,₪מליון  ₪ו-
 398.0מליון ש"ח בשנים  2005 ,2006ו ,2004 -בהתאמה .הרווח הגולמי המאוחד
של כרמל בשנים הנ"ל עמד על כ 51.1 -מליון  47.2 , ₪מליון  ₪ו 54.3-מליון ש"ח ,
בהתאמה .החל משנת  2006התוצאות העסקיות של חברת פרנקל -כ.ד .בע"מ
נכללות בדוחות כרמל בשיטת השווי המאזני וזאת לאור סיום הליך המיזוג של
הפעילות שבין חברת פרנקל ובניו בע"מ לחברת כ.ד .מערכות אריזה בע"מ ,כפי
שמתואר בהמשך.
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שנת  2006התאפיינה בגידול הביקוש לאריזות הקרטון ב ,3% -קרוב לגידול בתל"ג
לשנת  ,2006המוערך ב .5% -כתוצאה מכך נרשם גידול כמותי של  2.4%בהיקף
המכירות של כרמל בהשוואה לשנת  .2005מאידך ,נרשם גידול חד במחירי
התשומות .כרמל פעלה והצליחה להעלות את מחירי מוצריה וכתוצאה מכך גדל
המרווח הגולמי לטון ושיפר את תוצאות כרמל.
בסיס הלקוחות בכרמל רחב מאד וכולל חברות מובילות במשק ,הפועלות במגוון רחב
של לקוחות בתחומים השונים ,לדוגמה -תעשייה ,מזון ,משקאות וחקלאות .מתוך כ-
 400לקוחות פעילים ,כ 20-הלקוחות הגדולים ביותר מהווים כ 57%-מסך הפעילות.
הייצור ומכירת המוצרים נעשים על סמך הזמנות ותיאום עם הלקוחות ,וחלק קטן
מהמוצרים מיוצר למלאי.
בשנת  2006התרחבה פעילות היצוא של כרמל למצרים .פעילות זו מתבצעת
ברובה במסגרת הסכם משולש שבין ישראל ,מצרים וארצות הברית )הסכם ה- QIZ-
 .(QUALIFIYING INDUSTRIAL ZONEהסכם זה מעניק הטבות מכס ליצוא המצרי
לארה"ב בתנאי של רכישת תשומות בישראל.
כרמל מפיצה את מוצריה במגוון דרכים לרבות מכירות ישירות ללקוחות סופיים,
ומכירות באמצעות סוכנים.
בשוק הישראלי לייצור קרטון גלי פועלים לצד כרמל עוד שלושה יצרנים עיקריים –
קרגל ,ימ"א ובסט קרטון ,וכן קיים יבוא מתורכיה בשיעור של כ.3% -
תעשיית הקרטון הגלי זו הינה עתירת הון ,עובדה המשמשת כחסם טבעי לכניסה
ויציאה של מתחרים לענף .התחליפים למוצרי הקרטון הגלי הם בעיקר אריזות שרינק
למשקאות.
ייצור הקרטון הגלי מתבצע בשני אתרים ,בקיסריה )המפעל עובד  24שעות ביממה,
למעט סופי שבוע( ובכרמיאל )המפעל עובד במשמרת אחת בלבד( .כמו כן ,לחברה
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מרכז הקמה לאריזות חקלאיות באשקלון אשר החל את פעילותו בתחילת שנת
 ,2006המספק קרטונים מוקמים באזור הדרום והמרכז .לחברה מרכז הקמה נוסף
בעין יהב ,המשרת את לקוחות הערבה.
כושר התפוקה השנתי של כרמל במפעל בקיסריה בקרטון גלי נאמד כיום בכ100-
אלף טון .במהלך שנת  2005ו 2006 -כרמל ביצעה מהלך אסטרטגי של שיפור
מערך הקרגול במטרה להגדיל את כושר הייצור ,להתייעל ולהרחיב את יכולת
השימוש בסוגי נייר .השקעה זו שיפרה את שעור נפולת הנייר ומאפשרת שימוש
בניירות קלים יותר .סך ההשקעה הסתכמה בסך של כ 21-מליוני ש"ח.
הרכוש הקבוע של כרמל כולל בעיקר מכונות וציוד ייצור ,לתחום קירגול הנייר ומכונות
עיבוד ,המבצעות עבודות חיתוך ,הדפסה ,הדבקה וקיפול ,להשלמת המוצר הסופי.
בשנת  2006נרכשה מכונה לייצור קופסאות ) (BOXMAKERעל ידי חברת הבת
טריוול לאתר הייצור בנתניה וב ,2007 -מתוכננת רכישת קו ייצור למשטחים
בנתיבות.
לכרמל צי רכב ,הכולל כלי רכב בשכירות תפעולית ומלגזות בבעלות עצמית
ובשכירות תפעולית .החברה מפעילה צי משאיות באמצעות קבלני משנה.
כרמל שוכרת מקרקעין ומבנים באזור התעשייה בקיסריה,

בכרמיאל ,בחדרה,

באשקלון ,במגדל העמק ובנתניה .בנוסף ,יש לכרמל מקרקעין בבעלותה בנתיבות.
בשנת  2006נמכרו מקרקעין בנתניה שבבעלות חברת הבת מיכלי טריוול בע"מ.
לכרמל שתי חברות בנות:
.1

פרנקל -כ.ד .בע"מ )" ,("FCDחב' בת בבעלות משותפת עם מנא"י ופרנקל
ובניו בע"מ ,נמנית עם החברות המובילות בתכנון ,ייצור ושיווק אריזות למוצרי
צריכה ועוסקת בתחום אריזות מדף מקרטון FCD .מציעה ללקוחותיה הרבים,
מתחום התעשייה ,החקלאות ,תעשיות המזון והמשקאות והתעשייה עתירת
הידע ,פתרונות אריזה ייחודיים המותאמים לצרכיהם.
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בינואר  2006הושלמה עסקה לפיה רכשה כ.ד .מערכות אריזה בע"מ
)שהוחזקה במישרין בשיעור של  50%על ידי מנא"י ו 50% -על ידי כרמל( את
פעילותה של חברת פרנקל ובניו בע"מ בתמורה להקצאת מניות בשיעור
 %44.3בחברה הממוזגת  .FCDמטרת הגוף החדש ,לחבר את הפעילויות
בתחום וליצור גורם משמעותי יותר בשוק התחרותי ,תוך שילוב יתרונות שתי
החברות ומימוש הפוטנציאל לחסכון בעלויות ,כתוצאה מסינרגיה בין
הפעילויות.
.2

מיכלי טריוול )ישראל( בע"מ ,חב' בת בבעלות מלאה ,העוסקת בתכנון ,ייצור
ושיווק מיכלים מיוחדים מקרטון תלת גלי )מתוצרת כרמל( ,בשילוב חומרים
נוספים ,המיועדים לאריזת ומשלוח מוצרים בעיקר לשוק ההיי-טק ,משלוחים
בצובר ועוד .כמו כן מייצרת טרייוול משטחי עץ לשוק המקומי וליצוא .לטריוול
שני אתרי יצור ,בנתניה ובנתיבות.

המשאב העיקרי והחשוב של כרמל הינו ההון האנושי .כרמל מעמידה בראש סולם
יעדיה את פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה מאמצים בהדרכת העובדים והשתלמויות,
כולל הדרכות ייעודיות בתפקידים השונים.
כמו כן ,שמה כרמל דגש על נושא הבטיחות בעבודה בכלל ושל העובדים בפרט,
וזאת על ידי יישום מדיניות הבטיחות הפרו-אקטיבית )הפועלת למניעת הגורמים
לתאונות על ידי תחקור מקרי כמעט תאונות ,וזאת על מנת למנוע ככל הניתן את
התאונות עצמן(.
סך העובדים בקבוצת כרמל מגיע ל 800-עובדים המועסקים על פי סוגי הסכמים
כדלקמן:
 278עובדים בחוזים קיבוציים.
 449עובדים בחוזים אישיים.
 73עובדי חברות כח אדם.
כרמל שמה דגש מיוחד לעמידה בתקני איכות ובקרה כמקובל בחברות בינלאומיות,
במסגרת זו כרמל עומדת בדרישות התקן הבינלאומי  ,ISO 9001 :2000ותקנים
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בינלאומיים לניהול בטיחות מזון  HACCPו .BRC/IOP -בנוסף ,הוסמכה כרמל
לתקן איכות הסביבה  14001ובטיחות  .18001כמו כן ,כרמל משתתפת וזוכה מדי
שנה בפרס התעשייה היפה .ב 2006 -זכתה החברה בדגל היופי -מקום ראשון בענף
הנייר ודפוס .בנוסף ,ב 2006 -כרמל זכתה בתחרות "כוכב ישראל" בפרס שני -עבור
אריזה מיוחדת לתבלינים .
חומר הגלם העיקרי בייצור הקרטון הגלי הוא נייר .חומר גלם זה מהווה מרכיב מרכזי
בעלות המכר ,ומהווה כ 60%-מעלות המוצר המוגמר .לכרמל שני ספקים מרכזיים
בתחום הנייר ,הנמנים על בעלי המניות שלה.
שיעור ההון החוזר המאוחד של כרמל ,כאחוז מהמכירות ,עומד על כ 30% -בשנת
.2006
גורם סיכון עיקרי הוא מחירי חומרי הגלם ובראשם נייר ,המהווה מרכיב מהותי
בהוצאות כרמל .בנוסף קיים סיכון הנובע מהצורך בשימוש בתשומות נוספות בתהליך
הייצור דוגמת אנרגיה ,חשמל ,הובלות ועמילן.
כרמל מייבאת את הנייר במטבע דולר של ארצות הברית וכתוצאה מכך קיים סיכון
הנובע מתנודות בשער החליפין אל מול מטבע זה המשפיע על המחיר השקלי של
התשומות ועל הפרשי השער הנובעים מהתחייבות דולרית.
לכרמל הלוואות לזמן קצר שהסתכמו ב 7.64 -מליוני ש"ח ליום  31.12.06והלוואות
לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות( שהסתכמו ב 72.38 -מליוני ש"ח ליום .31.12.06
על כרמל חלים חוקי המיסוי אשר חלים על תאגיד תעשייתי הרשום בישראל .לכרמל
שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2001
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ת.מ.מ .תעשיות מיחזור משולבות בע"מ
ביום  ,13.02.07חדלה מנא"י להיות בעלת מניות בתמ"מ עקב מכירת כל אחזקותיה
בתמ"מ ,כמפורט להלן .נכון ליום  ,31.12.06שיעור האחזקה של מנא"י בזכויות
ההצבעה בת.מ.מ .תעשיות מיחזור משולבות בע"מ )להלן "תמ"מ"( ,במישרין
ובעקיפין ,הגיע לכ ;43.08%-יתר בעלי המניות -

הקבוצה הצרפתית

) Environnmentבאמצעות חברת (Israel) Ltd.

 ,CGEAואוליה ישראל ( כ-

Veolia

 ;44.95%רפי אלון )נשיא קבוצת תמ”מ עד ליום  (13.12.2006כ 2.6% -והציבור
כ– ) 9.4%תמ"מ נסחרה בבורסה בתל-אביב עד ליום .(01.02.2007
בתאריך  04.01.07התקשרה מנא"י בהסכם עם  ,CGEAלפיו תמכור ל CGEA -את
החזקותיה בברתולומי ,וכן את יתרת החזקותיה בתמ"מ .בהתאם להסכם רכשה
 ,CGEAאת כל החזקות מנא"י בברתולומי .כמו כן ,רכשה  CGEAאת כל אחזקות
החברה בתמ"מ במסגרת הצעת רכש מלאה ,והחל מפברואר  2007כאמור ,מנא"י
אינה בעלת מניות בתמ"מ.
תמ”מ והחברות הבנות והכלולות שלה )להלן "קבוצת תמ”מ"( עוסקות במתן
שירותים הקשורים לטיפול בפסולת ביתית ,תעשייתית ומסחרית.
קבוצת תמ”מ נמנית על החברות הגדולות בענף פינוי האשפה המוצקה בישראל,
והיא מפעילה תחנות מעבר ומשנעת פסולת ברשויות המקומיות .כמו כן ,מעניקה
קבוצת תמ”מ שירותי איסוף ופינוי פסולת לכ 50-רשויות מקומיות ,ביניהן בין היתר
באר שבע ,תל אביב ,ראשון לציון ,נתניה ויהוד ,ולכ 1,200-לקוחות פרטיים ומוסדיים
ביניהם בין היתר חברת החשמל ,משרד הבטחון ורשתות שיווק.
תמ”מ ,שהוקמה בשנת  ,1989הפכה לחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל אביב במאי  .1994בעקבות הצעת רכש מלאה שהוצעה ע"י
 CGEAונתקבלה ,נמחקו מניות תמ"מ ביום  01.02.2007מהרישום למסחר
בבורסה.
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תמ"מ והחברות הבנות שלה עוסקות במתן שירותים הקשורים לטיפול בפסולת
ביתית ,תעשייתית ומסחרית ,הכוללים בין היתר ,איסוף ,הובלה ,הטמנה ,מיון,
מיחזור ,גריסה ודחיסה של פסולת וגזם ,ייצור קומפוסט מפסולת ,הקמה והפעלה של
אתרי הטמנת פסולת ארציים ,והקמה והפעלה של תחנות מעבר לקליטת פסולת,
דחיסתה ושינועה למטמנות.
פעילות קבוצת תמ”מ מורכבת משני תחומים עיקריים:
שירותי איסוף ופינוי פסולת וטיאטו רחובות
שירותים אלה ניתנים באמצעות חברות בת בבעלות מלאה :י.ר.א.ב .שירותי נוי בע"מ
ואמניר תעשיות ושרותי סביבה בע"מ ,וכן באמצעות צח אור שרותי תברואה בע"מ,
המוחזקת ב.67%-
הכנסות תמ”מ בתחום זה מבוססות בדרך כלל על חוזים עם רשויות מקומיות
בעקבות זכייה במכרזים והסכמים עם לקוחות אחרים.
סך ההכנסות של ת.מ.מ .בתחום פעילות זה הסתכמו ב 137.5 -מליוני ש"ח128.1 ,
מליוני ש"ח ו 125.1-מליוני ש"ח בשנים  2005 ,2006ו ,2004-בהתאמה .הרווח
הגולמי של ת.מ.מ .בתחום פעילות זה בשנים הנ"ל עמד על  11.3מליוני ש"ח6.7 ,
מליוני ש"ח ו 11.2 -מליוני ש"ח ,בהתאמה.
בשנים  2005 ,2004ו 2006 -חלה עלייה ניכרת במחירי הסולר בשל עליית מחיר
הנפט הגולמי בשוק הנפט העולמי .בנוסף ,חלה בשנים הללו גם עלייה ניכרת בשיעור
מס הבלו על הסולר .בחודש ינואר  2005ממשלת ישראל הודיעה על רפורמה
במסגרתה ניתן צו להעלאת שיעורי המס )הבלו( על הסולר באופן הדרגתי החל
מספטמבר שנת  2005עד שנת  .2009הגידול בשיעור המס על הסולר ובמחירו
השפיע בצורה משמעותית על רווחיות קבוצת תמ"מ בשני תחומי פעילותה .קבוצת
תמ"מ נקטה במספר פעולות על מנת להתמודד עם העליה האמורה ,הכוללות בין
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היתר ניהול משא ומתן להעלאת מחירים מול הרשויות המקומיות ,יציאה ממספר
לקוחות שבגינם נגרם הפסד לתמ"מ ,צמצום בעלויות תפעול שונות והתייעלות
מקיפה בכל תחומי פעילותה.
בשנת  2006התמתנה עליית מחירי הסולר אולם היא עדיין נמצאת ברמה גבוהה
יחסית לשנים שקדמו לשנת 2004
עם הרעת מצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות בשנים האחרונות ,הורידו הרשויות
את תנאי הסף במכרזי איסוף הפסולת בכל הנוגע לאיכות ,ניסיון ואיתנות פיננסית,
ושמו דגש חזק יותר על המחיר .מגמה זו הגבירה את התחרות בענף ,ואפשרה
ליותר חברות להשתתף במכרזים ,לרבות חברות שאינן בעלות ניסיון ו/או אמצעים
לבצע את השירותים ברמת האיכות הניתנת ע"י קבוצת תמ"מ.
תכנון ,הקמה והפעלת תחנות מעבר ומטמנות
תחנות המעבר נועדו לריכוז מקומי של פסולת הנאספת באזור ,משונעת לתחנת
המעבר ונאצרת במכולות גדולות לקראת שינועה למטמנות.
קבוצת תמ”מ מפעילה תחנות מעבר ומשנעת פסולת ברשויות המקומיות ראשון
לציון ,חיפה ,עפולה ופתח-תקוה .כמו כן מפעילה קבוצת תמ”מ את תחנת המעבר
של איגוד ערים דן הנמצאת בחיריה ומשנעת ממנה פסולת למטמנות.
הפסולת מועברת למטמנות המאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה ,כולל מטמנות
המתופעלות באופן חלקי או מלא ע"י קבוצת תמ”מ.
קבוצת תמ”מ מפעילה מספר מטמנות ברחבי הארץ – גני הדס ) 33%מזכויות
ההפעלה( ,עברון ) 51%מזכויות ההפעלה( ,אפעה ) 25%מזכויות ההפעלה( ,טובלן
) 100%מזכויות ההפעלה( ורמת צבי ) 100%מזכויות ההפעלה -המטמנה נסגרה
בחודש נובמבר  .(2006במטמנות אלו ניתנים שירותי סילוק פסולת ע"י קבורת
הפסולת בבור ההטמנה וכיסויה בשכבת עפר .המטמנות הינן מהמתקדמות בארץ
ועומדות בסטנדרטים אירופאיים על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע
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לאיטום הקרקע באמצעות יריעות פלסטיק למניעת זיהום הקרקע ,טיפול וניטור
הגזים המצטברים בקרקע עקב פירוק החומר האורגני שבפסולת וסגירת בור
ההטמנה ושיקום הקרקע בסוף התהליך.
בנוסף עוסקת קבוצת תמ”מ במיחזור פסולת והפרדת מוצרים בני מיחזור כגון קרטון,
מתכת ,חומר אורגני ליצור קומפוסט )בעפולה( ועוד ,במפעלי המיחזור שבעפולה,
פתח תקווה וראשון לציון.
ביום  16.1.2007אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את חוק שמירת הניקיון
)תיקון מס'  (9התשס"ז) 2007-להלן – "חוק הניקיון"( ,המטיל היטל הטמנה על
פסולת.
בהתאם להוראות חוק הניקיון ,יוטל היטל הטמנה על פסולת בסכומים החל מ₪ 10 -
לטון בשנת  2007ועד  ₪ 50לטון בשנת  2011ואילך .שאריות מיון של פסולת
)דהיינו פסולת שעברה מיון בתחנת מעבר לטיפול ומיון של פסולת לצורכי מיחזור(,
יחוייב בהיטל הטמנה מופחת בסכום של  ₪ 0.80לטון בשנת  2007עד לסכום של 4
 ₪לטון בשנת  2011ואילך.
תחולתו של החוק על פי נוסחו ,הינה החל מיום .1.7.2007
על פי הערכות תממ ,יישומו של חוק הניקיון ,החל מיום  ,1.7.2007עשוי לשפר את
הרווחיות של תממ בסכום שינוע בין כ 500 -אלפי  ₪ועד כ 3 -מיליוני  ₪לשנה,
בממוצע של שנה מלאה )לשתי התחנות יחדיו(.
מידע זה הינו מידע הצופה פני העתיד ,אשר אין ודאות להתרחשותו .הערכות תמ"מ
האמורות מבוססות על הנחות ששימשו בסיס להערכת שווי שתמ"מ קיבלה של 2

תחנות מעבר והערכות בדבר התנהגות של לקוחות פוטנציאלים שיחוייבו בהיטל
ההטמנה ,וכן הערכות לגבי מחירים שתמ"מ צופה ,כי ניתן יהיה לקבל מאותם לקוחות
עם יישומו של החוק .מאחר ומדובר במידע הצופה פני עתיד שאינו ודאי ,במקרה שבו
הנחות העבודה של החברה לא תתממשנה או תתממשנה בצורה שונה מהצפוי ,אזי
שיפור הרווחיות ישתנה בהתאם.

- 85 -

סך ההכנסות של ת.מ.מ .בתחום פעילות זה הסתכמו ב 131.2 -מליוני ש"ח140.7 ,
מליוני ש"ח ו 125.1-מליוני ש"ח בשנים  2005 ,2006ו ,2004-בהתאמה .הרווח
הגולמי של ת.מ.מ .בתחום פעילות זה בשנים הנ"ל עמד על  2.8מליוני ש"ח13.2 ,
מליוני ש"ח ו 16.5 -מליוני ש"ח ,בהתאמה.
לגבי השפעת עלית מחירי הסולר והבלו על הסולר על המגזר ראה פרוט במגזר
שירותי איסוף ופינוי פסולת.
בבעלות ו/או בשכירות קבוצת תמ”מ משאיות מסוגים שונים )משאיות דחס ,משאיות
רמסע ומשאיות מנוף( ,נגררים ,מכונות טיאוט וטרקטורים המשמשים אותה
בפעילותה .בנוסף רכשה קבוצת תמ”מ כלי אצירה שונים )מכולות אשפה ,דחסנים
וכו'( הממוקמים אצל הלקוחות ומשמשים לאגירת הפסולת עד לשינועה ע"י קבוצת
תמ”מ .בבעלות קבוצת תמ”מ היו שלושה מוסכים הממוקמים בצפון ,במרכז ובדרום,
המטפלים בכלי הרכב של קבוצת תמ”מ )כל המוסכים נסגרו במהלך חודש דצמבר
 ,2006והחברה עברה לטיפול בכלי הרכב במוסכי חוץ( .בבעלות קבוצת תמ”מ
מפעלי מיון ומיחזור בעפולה ,פתח תקווה וראשון לציון .השקעות קבוצת תמ”מ
במטמנות כוללות בין השאר עבודות חפירה ,איטום ,צנרת ,ביוב ומבני משרדים.
בתחנות המעבר השקיעה קבוצת תמ”מ בעיקר בבניית רמפות ,תשתיות ,מאזני
שקילת משאיות ,מערכות לטיפול בתשטיפים ,מתקנים וציוד נלווה.

הקבוצה מקיימת מעת לעת הדרכות לעובדים בתחום עיסוקם כגון הדרכות נהיגה
נכונה לנהגים ,הדרכות והוראות בטיחות לפועלים .תמ"מ מפעילה  2קציני בטיחות
מורשים.
סך העובדים המועסקים ע"י קבוצת תמ”מ עמד בסוף  2006על  441עובדים ,ובנוסף
מעסיקה החברה מעת לעת עשרות עובדים זמניים באמצעות חברות כוח אדם לפי
הצורך.
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לתמ"מ הלוואות )כולל לזמן קצר ולזמן ארוך( שהסתכמו בכ 112.6 -מליוני ש"ח ליום
.31.12.06
קבוצת תמ”מ התחייבה לקיים אמות מידה פיננסיות מסוימות מול הבנקים בגין
ההלוואות מהם ,בעיקר בקשר ליחס ההון העצמי מסך המאזן ,כך שזה לא יפחת בכל
עת שהיא מ 30%-או ) 25%בחלק מן הבנקים( .תמ”מ נפגשה עם כל הבנקים ביחס
לבטחונות הנדרשים על ידם על מנת להבטיח את המשך קבלת האשראי מהבנקים
ולאחרונה התחייבה תמ"מ להעניק לכל הבנקים שיעבוד שוטף על נכסיה להבטחת
האשראי האמור.
על תמ”מ חלים חוקי המיסוי אשר חלים על תאגיד רשום בישראל .לתמ”מ שומות מס
סופיות עד וכולל שנת .2002
לאור התחרות החריפה ושחיקת המרווחים בתחום איסוף האשפה ,השינוע
והשירותים לטיאוט ,היעד שהציבה לעצמה תמ”מ הוא שמירה על לקוחות קיימים וכן
התמקדות באיסוף באותם המקומות בהם ניתן לכרוך את מתן שירותי האיסוף עם
פתרונות קצה לטיפול באשפה .בכוונת תמ”מ להרחיב את פעילותה בתחומי תחנות
המעבר ,מפעלי המיון והמטמנות לאור היתרונות היחסיים שיש לה על פני מתחריה
בשוק זה הדורש ניסיון וידע מקצועי מתמחה.
תמ”מ פיתחה פעילויות משלימות לשינוע ומכירת חול ,טיפול בגריסת צמיגים וטיפול
בקרקע מזוהמת .תמ”מ מעריכה כי קיים בשוק פוטנציאל בתחומים אלה ,והיא תפעל
להרחבת פעילותה ונוכחותה בשוק זה .במהלך שנת  2006החברה הרחיבה את
פעילותה בתחום שינוע חוזר של חול תוך ניצול המשאיות הקיימות המשנעות פסולת.
לעומת זאת ,תמ"מ הפסיקה במהלך שנה זו את הטיפול בגריסת צמיגים.
האמור לעיל בקשר ליעדי תמ"מ והרחבת פעילותה הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך  ,המבוסס על התכניות הקיימות והערכת תמ"מ .
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הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל תלות בגורמים חיצוניים כגון מצב המשק ,מצב השוק

ו/או עקב

התממשותם של גורמי הסיכון המתוארים להלן.
קבוצת תמ”מ מושפעת בעיקר משני משתנים מקרו כלכליים:
• מחיר הסולר ושיעור הבלו עליו – גידול בעלות הסולר משפיע בעיקר על תחום
האיסוף ושירותי הפינוי ,וכן על הפעילות בתחנות המעבר ,שכן פעילויות אלו
מבוססות על שימוש בכלי רכב וציוד הצורכים סולר.
• מדד המחירים לצרכן – מרבית החוזים של קבוצת תמ”מ צמודים למדד המחירים
לצרכן.
בתאריך  7.3.06הודיעה ת.מ.מ .כי רשות ניירות ערך פנתה אליה בנוגע לחקירה שהיא
מקיימת ביחס לת.מ.מ ..ת.מ.מ .אינה יכולה להעריך עדיין את השפעת החקירה עליה.
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סייקלטק בע"מ
סייקלטק בע"מ )להלן – סייקלטק( ,מוחזקת  30.18%על ידי החברה .בעלי המניות
האחרים הינם – משקיעים פרטיים –  ,19.4%יזמים ועובדים –  37.8%וחממת
הפיתוח .12.6%
סייקלטק עוסקת בפיתוח תהליך ליצור חומר מרוכב עם יתרון יחסי בחוזק לתעשיית
הפלסטיק ,מפסולת נייר )בעיקר נייר עיתון( ופלסטיק ממוחזר.
הפטנט קיבל את אישור הבוחנים האמריקאים ונרשם סופית.
בשנת  2004הוכחה התכנות הטכנולוגיה ביצור מקומי )טבורים מתוצרת אמניר עם
חומר סייקלטק נמכרים בשוק הישראלי לתעשיות הפלסטיק והנייר(.
סייקלטק פועלת למיסחור הטכנולוגיה באמצעות ייצור טבורים ומכירתם ,וחיפוש
מוצרים נוספים בהם ניתן לנצל את הטכנולוגיה האמורה.
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בדוח זה נכלל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך  ,תשכ"ח . 1968-
מידע זה כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים ,המתייחסים לאירועים
או עניינים עתידיים ,אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה .מידע
צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באופן ספציפי ,או באמירות כמו "החברה
צופה" ,החברה מעריכה" ,בכוונת החברה" ,וביטויים דומים.
מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה
הסובייקטיבית של החברה ,אשר הסתמכה בהנחותיה ,בין השאר ,על ניתוח מידע
כללי ,שהיה בפניה במועד עריכת דוח זה ,ובכללו פרסומים ציבוריים ,מחקרים
וסקרים ,אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם
ונכונותו לא נבחנה על-ידי החברה באופן עצמאי.
בנוסף התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים
אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם ,גורמי
הסיכון המאפיינים את פעילות החברה כמפורט בדוח זה וכן מההתפתחויות בסביבה
הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ,כמפורט בדוח זה.
לפיכך ,על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה ,כפי שמופיעות בדוח זה ,הינן סבירות,
הרי שאין כל וודאות כי תוצאותיה באופן של החברה בעתיד תהיינה בהתאם לציפיות
אלה והן עשויות להיות שונות מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד כמבוא בדוח זה.

פרק ב'

דוח הדירקטוריון
על מצב עינייני התאגיד

פרק ג'

דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר 2006

פרק ד'

פרטים נוספים על התאגיד

תוכן העיניינים
עמוד

נושא

תוכן

תקנה  10א

תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים

1

תקנה  10ג

שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי
התמורה עפ"י התשקיף

1

תקנה 11

רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות
בתאריך המאזן

1

תקנה 12

שינויים בהשקעות בחברות-הבת ובחברות קשורות
בשנת הדוח

1

תקנה 13

הכנסות של חברות-בת וחברות קשורות והכנסות
התאגיד מהן לתאריך המאזן

1

תקנה 14

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך
המאזן אם מתן ההלוואות היה אחד מעיסוקיו
העיקריים של התאגיד

2

תקנה 20

מסחר בבורסה  -ני"ע שנרשמו למסחר /הפסקות
מסחר  -מועדים וסיבות

2

תקנה 21

תשלומים לנושאי משרה בכירה

2

תקנה 22

שכר וטובות הנאה

2

תקנה 24

מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי ענין
בתאגיד ,בחברת-בת או בחברה קשורה סמוך ככל
האפשר לתאריך הדוח

2

תקנה  24א

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים

3

תקנה  25א

מען וכתובת

3

תקנה 26

הדירקטורים של התאגיד

3

תקנה  26א

נושאי משרה בכירה של התאגיד

3

תקנה 27

רואה החשבון של התאגיד

3

תקנה 28

שינוי בתזכיר או בתקנות

4

תקנה 29

המלצות והחלטות המנהלים

4

תקנה  29א

החלטות החברה

4

עמוד

נושא

תוכן

נספח א'

תמצית דוחות רבעוניים

5

נספח ב'

רשימת ההשקעות בחב' בת ובחב' קשורות

6

נספח ג'

רשימת שינויים בהשקעות

8

נספח ד'

רשימת הכנסות של חברות בת וחב' קשורות

9

נספח ה'

תשלומים לנושאי משרה בכירה

10

נספח ו'

רשימת אחזקות בעלי עניין

11

נספח ז'

רשימת הדירקטורים

12

נספח ח'

רשימת נושאי משרה בכירה בתאגיד

22
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שם החברה:

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ

מס' חברה ברשם:

ח.צ52-0018383-3 .

כתובת:

ת.ד ,142 .חדרה 38101

טלפון:

04-6349405

פקסימיליה:

04-6339740

תאריך המאזן:

31.12.06

תאריך הדוח:

7.3.07

תקנה  10א  -תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים
תמצית הדוחות הרבעוניים מצ"ב כנספח א' לדוח זה.

תקנה  10ג  -שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי
התמורה עפ"י התשקיף
אין.

תקנה  - 11רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתאריך
המאזן
רשימת ההשקעות מצ"ב כנספח ב' לדוח זה.

תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות-הבת ובחברות קשורות בשנת
הדוח
רשימת השינויים מצ"ב כנספח ג' לדוח זה.

תקנה  - 13הכנסות של חברות-בת וחברות קשורות והכנסות התאגיד
מהן לתאריך המאזן
רשימת ההכנסות מצ"ב כנספח ד' לדוח זה.
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תקנה  - 14רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן
אם מתן ההלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
אין.

תקנה  - 20מסחר בבורסה  -ני"ע שנרשמו למסחר /הפסקות מסחר -
מועדים וסיבות
בתקופת הדוח נרשמו למסחר בבורסה  30,518מניות רגילות שהונפקו עקב
מימוש אופציות של עובדים.
בתקופת הדוח חלו הפסקת מסחר ביום:
 -8.3.06פרסום מאזן שנתי
 -18.5.06פרסום מאזן רבעוני.
 -22.6.06חלוקת דיוידנד
 – 9.08.06פרסום מאזן רבעוני.
 – 9.11.06פרסום מאזן רבעוני.
 – 19.11.06הודעת החברה.

תקנה  – 21תשלומים לנושאי משרה בכירה
מצ"ב פירוט בנספח ה'.

תקנה  - 22שכר וטובות הנאה
שכר בעלי העניין ששולם בתקופת הדוח מסתכם ב 8,598 -אלפי ש"ח.
)כולל דירקטורים ,יו"ר הדירקטוריון עד  02.04.06ומנכ"ל .פירוט נוסף
לגבי היו"ר שפרש -בנספח ה'(

תקנה  - 24מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי ענין בתאגיד,
בחברת-בת או בחברה קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדוח
רשימת אחזקות בעלי ענין מצ"ב כנספח ו' לדוח זה.
בשנת  1980נחתם הסכם הצבעה )שתוקן בשנת  (1982בין כלל תעשיות
והשקעות בע"מ לבין חברת השקעות דיסקונט בע"מ  ,לפיו שתי החברות
ישתפו פעולה ביניהן בהצבעה בנוגע למינויים בדירקטוריון ,שכר היו"ר והמנכ"ל
בוועדות הדירקטוריון של התאגיד ובנוגע לאישור חלוקת דיבידנד .כן כולל
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ההסכם התחייבויות הצדדים למתן זכות סרוב ראשונה למי מהם במקרה של
מכירת מניות ע"י הצד האחר.

תקנה 24א – הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
ההון הרשום ליום  31.1.07של התאגיד 20,000,000 :מניות.
ההון המונפק ליום  31.1.07של התאגיד 4,033,317 :מניות.
ביום  5.7.01הונפקו  194,300אופציות לעובדים בכירים .יתרת האופציות
שטרם מומשו נכון ליום  31.01.07הנה .33,450
ביום  2.11.01הוענקו  81,455אופציות לעובדים בהתאם למיתאר .ביום
 03.11.06פקעה התוכנית.

תקנה  25א – מען וכתובת
המען הרשום של התאגיד:

ת.ד 142 .אזור התעשיה חדרה .38101

כתובת הדואר האלקטרוני:

hq@aipm.co.il

מס הטלפון:

04 -6349349

מס' הפקס:

04-6339740

תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
רשימת הדירקטורים ופרטיהם מצ"ב כנספח ז'.

תקנה  26א'  -נושאי משרה בכירה של התאגיד
רשימת נושאי משרה בכירה ופרטיהם מצ"ב כנספח ח'.

תקנה  - 27רואה החשבון של התאגיד
רואי-החשבון של התאגיד בתקופת הדוח הם קסלמן וקסלמן ,רח' המרד ,25
תל-אביב.
למיטב ידיעת התאגיד ,רואי החשבון אינם בעלי ענין או בני משפחה של בעלי
ענין או של נושאי משרה בכירה בתאגיד.
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תקנה – 28שינוי בתזכיר או בתקנות בשנת הדיווח
בתאריך  21.06.06הוחלט באסיפה הכללית על שינוי סעיפים ,136 ,135.1
 137.1לתקנון החברה ,בנוגע למתן התחייבויות לשיפוי נושאי המשרה
בחברה ,בהתאמה לתיקון  3לחוק החברות ,התשנ"ט")1999 -חוק החברות"(.

תקנה  – 29המלצות והחלטות המנהלים
ביום  22.06.06החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 24.85
 ₪לכל מניה רגילה לבעלי המניות הרשומים בספרי החברה ביום .05.07.06
תשלום הדיבידנד בוצע ביום .18.07.06

תקנה  29א – החלטות החברה
דירקטוריון החברה החליט ביום  10.5.2004כאמור לעיל על מתן התחייבות
לשיפוי של כל אחד מנושאי המשרה בחברה ,בשל כל חבות או הוצאה כמפורט
להלן ,שתוטל עליו עקב פעולות שעשה )לרבות פעולות לפני תאריך כתב
השיפוי( ו/או שיעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,הקשורות במישרין או
בעקיפין לאירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי ,לחלקם או כל הקשור
בהם ,במישרין או בעקיפין ,ובלבד שסכום השיפוי על פי מכלול כתבי השיפוי
אשר יוענקו לעניין זה לנושאי המשרה בחברה ,על פי החלטת הדירקטוריון לא
יעלה על סכום מצטבר השווה ל 25% -מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה
הכספיים האחרונים )מאוחד( שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל.
ביום  21.06.06אישרה האסיפה הכללית תיקון לסעיף  .1.1לכתבי השיפוי,
בהתאמה לתיקון  3לחוק החברות ובהתאם לתיקון תקנון החברה.
כמו כן אישר דירקטוריון החברה עריכת ביטוח אחריות נושאי משרה בהיקף של
 6מליון דולר .ההחלטה אושרה ביום  21ביוני  2006על ידי האסיפה הכללית
של התאגיד.
מפעלי ניר אמריקאיים ישראליים בע"מ
תאריך החתימה 7 :במרס2007 ,
שמות החותמים:
אבי ברנר  -מנכ"ל התאגיד.
ישראל אלדר – בקר התאגיד
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נספח א'

תקנה  10א'  -תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים מאוחדים
)באלפי ש"ח( )(1

אפריל-יוני 2006

יולי-ספטמבר 2006

אוק'-דצמבר 2006

מכירות  -נטו

131,488

127,676

136,527

134,418

530,109

עלות המכירות

103,826

102,120

106,109

105,070

417,125

רווח גולמי

27,662

25,556

30,418

29,348

112,984

ינואר-מרץ 2006

שנת 2006

הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות:
7,923
6,407

7,590
6,152

8,287
5,370

7,566
11,588

31,366
29,517

מכירה ושיווק
הנהלה וכלליות

14,330

13,742

13,657

19,154

60,883

רווח מפעולות רגילות

13,332

11,814

16,761

10,194

52,101

הוצאות מימון  -נטו

4,241

8,618

8,679

9,573

31,111

37,305

37,305

רווח לפני מסים על ההכנסה

9,091

3,196

8,082

37,926

58,295

מסים על ההכנסה

2,700

1,400

1,959

12,243

18,302

רווח מפעולות החברה והחברות המאוחדות

6,391

1,796

6,123

25,683

39,993

חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות  -נטו

1,770

)(7,292

)(9,795

)(10,885

)(26,202

הכנסות )הוצאות אחרות(  -נטו

השפעה מצטברת לתחילת תקופה ברווחי חברות כלולות

)(461

)(461

רווח נקי לתקופה

7,700

)(5,496

)(3,672

14,798

13,330

רווח נקי )הפסד( בסיסי לפני השפעה מצטברת למניה )ב(₪-
השפעה מצטברת ,לתחילת שנה ,בשל שינוי בכללי
חשבונאות ,ברווחי חברות כלולות
רווח נקי )הפסד( בסיסי למניה )ב(₪-

2.03

)(1.37

)(0.91

3.68

3.42

)(0.11
1.92

)(1.37

)(0.91

3.68

)(0.11
3.31

2.03

)(1.37

)(0.91

3.65

3.39

)(1.37

)(0.91

3.65

)(0.11
3.28

רווח נקי )הפסד( מדולל לפני השפעה מצטברת למניה )ב(₪-
השפעה מצטברת ,לתחילת שנה ,בשל שינוי בכללי
)(0.11
חשבונאות ,ברווחי חברות כלולות
1.92
רווח נקי )הפסד( מדולל למניה )ב(₪-
מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח הבסיסי למניה
מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח המדולל למניה

)(1

4,017,683
4,036,704

הסכומים בש"ח הינם בהתאם לתקן  12של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל.

4,023,550
4,023,550

4,027,819
4,027,819

4,025,181
4,058,610

4,025,181
4,058,610

-6נספח ב'
עמ' 1
תקנה  - 11רשימת השקעות
הון המניות בחברות בת וחברות קשורות פעילות ושעורי החזקה
מעודכן ליום  31בדצמבר 2006

הון מניות רשום

הון מניות מונפק ונפרע

שעור החזקה
)במישרין ובעקיפין(

שם החברה
סוג
המניה
אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
ברתולומי אחזקות בע"מ
חוגלה-קימברלי בע"מ
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
מנא"י תעשיות נייר ) (1995בע"מ
מונדי ביזנס נייר חדרה בע"מ
פרנקל-כ.ד .בע"מ
פרנקל-כ.ד .בע"מ
כרמל מערכות מיכלים בע"מ
ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות בע"מ )(1

א'
ב'

ע.נ.
סה"כ ע.נ.
למניה מספר מניות
בש"ח
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

6,000,000
38,200
11,000,000
22,000
28,000
38,000
11,998,000
2,000
10,000,000
33,000,000

6,000,000
38,200
11,000,000
22,000
28,000
38,000
11,998,000
2,000
10,000,000
33,000,000

מספר מניות

ש"ח

5,367,000 5,367,000
38,200
38,200
8,263,473 8,263,473
1,000
1,000
100
100
1,000
1,000
10,000,000 10,000,000
1,795
1,795
2,520,000 2,520,000
32,612,055 32,612,055

) (1שער המניה של ת.מ.מ .תעשיות מיחזור משולבות בע"מ )מס' מניה  (10803992ביום  31בדצמבר  2006היה  1.77ש"ח.

בהון
100.00%
35.98%
49.90%
100.00%
100.00%
49.90%
35.16%
26.25%
41.60%

בהצבעה ובסמכות
למנות מנהלים
100.00%
35.98%
49.90%
100.00%
100.00%
49.90%
35.16%
26.25%
41.60%

-7נספח ב'
עמ' 2
השקעות בחברות בת וחברות קשורות 31.12.06 -
באלפי ש"ח
שם החברה
חברות מאוחדות
אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
דפניר מערכות אריזה בע"מ
ניר עוז חברה להשקעות בע"מ
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
מנא"י תעשיית נייר ) (1995בע"מ
מפעלי ניר אמריקאיים ישראליים שיווק ) (1992בע"מ
חברות כלולות
ברתולומי אחזקות בע"מ )(1
חוגלה-קימברלי בע"מ )(2
כרמל מערכות מיכלים בע"מ )(3
מונדי ביזנס נייר חדרה בע"מ )(4
ת.מ.מ  .תעשיות מיחזור משולבות בע"מ )(5
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

מזה חלקנו 35.98%
מזה חלקנו 49.90%
בכרמל חלקנו  ,26.25%בנוסף ל 35.16%-בחברה כלולה של כרמל
מזה חלקנו 49.90%
מזה חלקנו במישרין ובעקיפין 43.08%

עלות
6,741
92
999
245,308

27,250
23,323
18,313
1,095
14,788

ערך מאזני
118,991
)(893
64,945
)(26,011
323,701
)(2,023

17,921
430,765
136,019
88,062
36,664

יתרת הלוואות
21,527
1,134
)(14,673
38,768
2,103

12,613
)(32,770
43,011

תנאי ההלוואות
בהצמדה לדולר  -ריבית 6.15% - 0%
בהצמדה למדד  -ריבית 4%-0%
הלוואה ללא הצמדה בריבית 3.9%
שטרי הון  -ללא הצמדה וללא ריבית
סה"כ

25,557
38,768
36,674
-29,287
71,712

תנאי הפרעון של ההלוואות
טרם נקבע מועד פרעונן

71,712
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נספח ג'
תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח
שינוי באחזקות בתקופת הדוח -
בינואר  2006הושלמה עסקה לפיה רכשה כ.ד .מערכות אריזה בע"מ את פעילותה של
חברת פרנקל ובניו בע"מ בתמורה להקצאת מניות לבעלי המניות של חברת פרנקל ובניו
בע"מ בחברה הממוזגת.
שינוי באחזקות לאחר תאריך המאזן -
בתאריך  4בינואר  2007התקשרה החברה בהסכם עם חברתCGEA (Israel) Ltd.
ואוליה ישראל )להלן ,(CGEA -לפיו תמכור החברה ל CGEA -את החזקותיה
בברתולומי ,וכן את יתרת החזקותיה בתמ"מ .בהתאם להסכם רכשה  CGEAאת כל
החזקות החברה בברתולומי .כמו כן ,רכשה  CGEAאת כל החזקות החברה בתמ"מ
במסגרת הצעת רכש מלאה ,והחל מפברואר  ,2007החברה אינה בעלת מניות בתמ"מ.

-9נספח ד'
תקנה  – 13הכנסות של חברות בת וחברות קשורות
)לשנת (2006
באלפי ש"ח
שם החברה

רווח )הפסד(
לפני מס

רווח )הפסד(
לאחר מס

דיבידנד
שהתקבל

דמי ניהול

ריבית שהתקבלה
)ששולמה(
)אלפי ש"ח נומינליים(

חברות מאוחדות
אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
מנא"י תעשיית נייר ) (1995בע"מ

19,950
)(873
15,963

)(5,654
517
)(3,397

12,323
)(495
12,517

חברות כלולות
ברתולומי אחזקות בע"מ )(1

)(32,777

חוגלה-קימברלי בע"מ )(2

)(10,671

כרמל מערכות מיכלים בע"מ )(3

11,438

מונדי ביזנס נייר חדרה בע"מ )(4

)(7,719

ת.מ.מ .תעשיות מיחזור משולבות בע"מ )(5

)(36,786

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

מזה חלקנו 35.98%
מזה חלקנו 49.9%
מזה חלקנו  ,26.25%בנוסף ל 35.16%-בחברה כלולה של כרמל
מזה חלקנו 49.90%
מזה חלקנו ,במישרין ובעקיפין43.08% ,

1,115
16,966
1,651
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נ ס פ ח ה'

תשלומים לנושאי משרה בכירה
להלן פירוט התשלומים ששילם התאגיד בשנת  2006והתחייבויות שקבל על
עצמו,כמפורט בתקנה .21
תפקיד

באלפי ש"ח

מס' 1

יו"ר הדירקטוריון)עד * (4/06

5,692

מס' 2

מנכ"ל

2,402

מס' 3

מנהל חטיבה

1,448

מס' 4

סמנכ"ל

1,348

מס' 5

מנהל חטיבה

1,112

* יו"ר הדירקטוריון סיים את תפקידו ביום  2.4.06לאחר כ 37-שנות עבודה בתפקידים בכירים
בחברה .הסכום שלעיל כולל את שכרו עבור  3חודשים וכן תגמול בגין מימוש יתרת התגמול
בהתאם לתכנית שאושרה על ידי האסיפה הכללית בשנת .2001
בנוסף התחייבה החברה לשלם ליו"ר שפרש ,עפ"י ההסכם עמו שאושר על ידי דירקטוריון החברה
במרץ  2003ועל יד האסיפה הכללית ביולי  ,2003סכום )שטרם שולם( של  4.992מליון ש"ח.
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נ ס פ ח ו'
תקנה 24

שם בעל הענין

מס' חברה /מס' שם הנייר
זהות

מס' הנייר
בבורסה

שיעור האחזקה
שיעור האחזקה
בדילול מלא
בהצבעה ובסמכות
בהצבעה ובסמכות בהון
מספר ני"ע המוחזקים בהון
למנות דירקטורים
למנות דירקטורים
בתאריך 29.1.2007

כלל תעשיות
והשקעות בע"מ

52-002187-4

מניות
רגילות

632018

1,531,128

37.96%

37.96%

37.65%

37.65%

כלל החזקות עסקי
בטוח בע"מ

52-003612-0

מניות
רגילות

632018

99,738

2.47%

2.47%

2.45%

2.45%

השקעות דיסקונט
בע"מ

52-002389-6

מניות
רגילות

632018

865,014

21.45%

21.45%

21.27%

21.27%

אפסילון ניהול קרנות
נאמנות ) (1991בע"מ

51-157620-9

מניות
רגילות

632018

1,205

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

אבי ברנר

51659571

אופציות
עובדים לא 6320030

סחירות

1,975

-

-

-

-
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נ ס פ ח ז'
רשימת הדירקטורים
)לפי סדר א-ב(

א.
.1

שם :בלום רונית

1א.

ת.ז51192334 :.

.2

תאריך לידה.4.3.1952 :

.3

מען :רחוב עוזיאל  8תל-אביב 62333

.4

נתינות :ישראלית

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :חברה בועדת הביקורת.

.6

האם משמשת כדח”צ :כן.

.7

האם עובדת של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל ענין :לא.

.8

תאריך מינוי.1.3.2005 :

.9

השכלתה והתעסקותה בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
משמשת כדירקטור :בוגר בפסיכולוגיה ,מדעי החברה ושווק מאוניברסיטת
תל -אביב .מנכ"ל עמותת הידידים במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי משנת
.1995

.10

האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא.

.11

בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית :לא.

ב.
.1

שם:

ברונשטיין ארי

1א .ת.ז024455404 .
תאריך לידה30.07.69 :
.2
.3

מען :מרכז עזריאלי  ,3בניין המשולש ,תל -אביב.

.4

נתינות :ישראלית

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :אינו חבר בועדות הדירקטוריון.
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.6

האם הוא משמש כדח"צ :לא.

.7

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
סגן נשיא בחברת השקעות דיסקונט בע"מ – בעלת ענין בתאגיד.

.8

תאריך מינוי10.05.06 :

.9

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
הוא משמש כדירקטור :בוגר ניהול וכלכלה באוניברסיטת תל אביב
ומוסמך במדעי הניהול בחשבונאות ומימון מאוניברסיטת תל אביב.
סגן נשיא בחברת השקעות דיסקונט בע"מ; דירקטור באלרון תעשיה
אלקטרונית בע"מ ,וכן דירקטור בחברות

Microwave Networks

 ,(MNI) Incorporatedדקולינק אלחוטי בע"מ ,אפסילון ניהול קרנות
נאמנות ) (1991בע"מ ,מקבוצת כור תעשיות בע"מ .לשעבר סמנכ"ל
כלכלה ופיתוח עסקים וכן מנהל אגף מימון והשקעות בבזק החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ.
.10

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :כן.

ג.
דנקנר נוחי

.1

שם:

1א.

ת.ז052763224 :.

.2

תאריך לידה13.11.54 :

.3

מען:מרכז עזריאלי  ,3מגדל משולש ,קומה  ,44ת"א 67023

.4

הנתינות :ישראלית

.5

חברות בועדות דירקטוריון :אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

.6

דח"צ :לא

.7

עובד התאגיד/חברה בת/חברה קשורה או בעל ענין :נוחי דנקנר מכהן
כיו"ר הדירקטוריון וכמנהל עסקים ראשי של אי די בי חברה לאחזקות
בע"מ .

.8

תחילת כהונה17.9.03 :

.9

השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
משמש כדירקטור :בוגר במשפטים  LLBמאוניברסיטת תל אביב ,ובוגר
במדעי המדינה  BAמאוניברסיטת תל אביב.
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יו"ר הדירקטוריון ומנהל עסקים ראשי של אי די בי חברה לאחזקות
בע"מ ,יו"ר הדירקטוריון של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ,חברת
השקעות דיסקונט בע"מ וכלל תעשיות והשקעות בע"מ ,יו"ר ומנהל
עסקים של קבוצת גנדן.
משמש כדירקטור בתאגידים הבאים:
אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )יו"ר(; אי די בי חברה לפתוח בע"מ
)יו"ר(; חברת השקעות דיסקונט בע"מ )יו"ר(; כלל תעשיות והשקעות
בע"מ )יו"ר(; כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ; כלל חברה לביטוח
בע"מ; שופרסל בע"מ; סלקום ישראל בע"מ ,משאב יזום ופיתוח בע"מ;
נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ; אלרון
תעשיה אלקטרונית בע"מ ,כור תעשיות בע"מ ,מכתשים אגן תעשיות
בע"מ ,גנדן הולדינגס בע"מ )יו"ר(; גנדן השקעות אי.די.בי .בע"מ
)יו"ר(; גנדן השקעות  2000בע"מ )יו"ר(; גנדן החזקות בנדל"ן )(2000
בע"מ )יו"ר(; גנדן תיירות ותעופה בע"מ )יו"ר משותף(; גנדן החזקות
בתיירות בע"מ )יו"ר משותף(; ישראייר תעופה ותיירות בע"מ )יו"ר
משותף(; ערי ברצלונה ) (1997ניהול בע"מ; אופן סקי בע"מ; טומהוק
השקעות בע"מ; יוברט השקעות בע"מ; פלג-דן השקעות בע"מ ,אושיר
אחזקות בע"מ; רונעד החזקות ) (1992בע"מ; לאק טיים בע"מ
שימש כדירקטור בחברות שונות בקבוצת אי די בי ובקבוצת גנדן ,כיהן
כדירקטור בוילאר אינטרנשיונל בע"מ עד יוני  ,;2003בנק הפועלים
בע"מ )לרבות יו"ר ועדת האשראי( עד מאי  ,2003קרדן נדל"ן עד יוני
 ,2003שותף במשרד עורכי הדין דנקנר-לוסקי ושות' ,עד .2004
.10

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד? מר נוחי דנקנר הינו
אחיה של הגב' שלי ברגמן ,אשר עשויה להיחשב כבעלת עניין בתאגיד
מכח היותה בעלת שליטה באי די בי חברה לאחזקות בע"מ.
מר נוחי דנקנר והגב' שלי ברגמן מחזיקים בעקיפין במניות החברה
באמצעות החזקתם במניות גנדן הולדינגס בע"מ ,בעלת שליטה באי די
בי חברה לאחזקות בע"מ.

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :כן.
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ד.
.1

שם :יחזקאל אבי,

1א .ת.ז055355374 .
.2

תאריך לידה10.6.58 :

.3

מען :רח' מאיר יערי  ,4שכונת מישור הנוף ,ראשון לציון.

.4

נתינות :ישראלית

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

.6

האם הוא משמש כדח"צ :לא.

.7

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
לא

.8

תאריך מינוי.10.9.03 :

.9

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
הוא משמש כדירקטור :בוגר בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ,לימודי
תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן .דירקטור חיצוני בבנק
יהב,בשנים  2003 – 1992חבר כנסת ,לסרוגין :סגן שר התחבורה ,
יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת ,יו"ר ועדת תקציב הבטחון ,חבר ועדת
הכספים ,יו"ר ועדת המשנה לשוק ההון והיו"ר ועדת המשנה לבנקאות.

.10

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :כן.

ה.
.1

שם:

לבנת צבי

1א .ת.ז51918001 .
.2

תאריך לידה27.8.53 :

.3

מען :רח' היסמין  12כרמי יוסף

.4

נתינות :ישראלית

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

.6

האם הוא משמש כדח"צ :לא.
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.7

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
כן .מכהן כיו"ר דירקטוריון התאגיד החל מיום  .02.04.06מכהן כיו"ר או
סיו"ר בחברות בת ובחברות כלולות של התאגיד החל ממרץ .2007
מנכ"ל משותף בכלל תעשיות והשקעות בע"מ – בעלת ענין בתאגיד.

.8

תאריך מינוי13.8.03 :

.9

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
הוא משמש כדירקטור :מנהל עסקים בתובלה בDorset Institute of -
 .Higher Education, U.Kמנכ"ל משותף בכלל תעשיות והשקעות
בע"מ  ,סמנכ"ל למסחר קבוצת תעבורה אחזקות בע"מ .מכהן
כדירקטור בתאגידים :אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ,אי די בי חברה
לפיתוח בע"מ ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,תעבורה אחזקות בע"מ,
תעבורה מיכלי מלט בע"מ ,אברהם לבנת בע"מ ,נשר מפעלי מלט
ישראליים בע"מ ,משאב יזום ופיתוח בע"מ ,כור תעשיות בע"מ,
מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,יפאורה בע"מ ,יפאורה תבורי בע"מ ,כיתן
תעשיות בע"מ ,גולף א.ק .בע"מ ,קי.בי.ע .קבוצת בוני ערים בע"מ,
תעלמרין עבודות ים וחוף בע"מ ,יוזמה גליל אחזקות  1982בע"מ,
יוזמה גליל חב' להובלה  1993בע"מ ,יוזמה גליל פיתוח בע"מ ,גליל
מערבי  1993חב' להובלה בע"מ ,חרושת חמרי נפץ בע"מ ,תעשיות
חרושת חמרי נפץ בע"מ ,תמיג בע"מ ,ונטה שיווק בע"מ ,ונטה
טכנולוגיות איוורור בע"מ ,שמרלינג-סינכרו חב' להנדסה בע"מ,
שמרלינג הנדסה ,מיכפלים השקעות ופיתוח בע"מ ,ממן – מסופי מטען
וניטול בע"מ ) דירקטור חליף( ,מ.מ.מ .מפעלי מטמנות מאוחדים 1998
בע"מ ,תעבורה תפזורת ) (1995בע"מ ,כרמן נכסים והשקעות בע"מ,
יחק להשקעות  -שותפות מוגבלת ,כרמן מימון  1994בע"מ ,גב-ים ממן
נכסים בלוד בע"מ ,אור אסף בע"מ ,המשביר אחזקות בע"מ ומספר
חברות לא פעילות בקבוצת אברהם לבנת בע"מ.

.10

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :מר צבי לבנת מחזיק
יחד עם בני משפחתו באמצעות אברהם לבנת השקעות ) (2002בע"מ
ב 10.34%-ממניות אי די בי חברה לאחזקות בע"מ.

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :לא.
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ו.
.1

שם:

מנור יצחק

1א .ת.ז049474356 .
.2

תאריך לידה17.3.41 :

.3

נתינות :ישראלית

.4

מען :הגדרות  26סביון

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

.6

האם הוא משמש כדח"צ :לא.

.7

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
כן .משנה ליו"ר דירקטוריון אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ,אי די בי
פיתוח בע"מ ,כלל תעשיות והשקעות בע"מ וחברת השקעות דיסקונט
בע"מ  -בעלות ענין חברה.
17.9.03

.8

תאריך מינוי:

.9

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
הוא משמש כדירקטור :מוסמך מנהל עסקים באוניברסיטה העברית
בירושלים.
מנכ"ל משותף של חברות מגזר הרכב בקבוצת דוד לובינסקי בע"מ; דוד
לובינסקי בע"מ )יו"ר( ,לובקס טריידינג בע"מ ,יורומן אוטומוטיב בע"מ
)יו"ר(  ,די.טי.אמ.אס ,השקעות בע"מ )יו"ר( ,מנור השקעות אי די בי
בע"מ )יו"ר( ,ד.ל.ב .מוטו ספורט בע"מ )יו"ר( ,דולב חברה להשכרת רכב
בע"מ )יו"ר( עדמית תעשיה ושרותי רכב בירושלים בע"מ )יו"ר( ,נכסי דוד
לובינסקי )אחזקות(  1993בע"מ ,פריים ליס ניהול ציי רכב בע"מ )יו"ר(,
לוביט סוכנות לביטוח ) (1997בע"מ )יו"ר( ,עודית השקעות בע"מ )יו"ר(,
מוסך לובינסקי ת"א בע"מ )יו"ר( ,נכסי שרודר בע"מ ,מנור אחזקות
בי.איי .בע"מ )יו"ר( ,מנור השקעות אר .איי .בע"מ )יו"ר( ,ויטל מדיקל
בע"מ ,יורומן השקעות בע"מ )יו"ר( ,בנק איגוד לישראל בע"מ ,אי.אמ.סי
)יציקות בע"מ( ,אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ,אי די בי חברה לפתוח
בע"מ ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ , ,מורגן רימון בינוי בע"מ,
אולימפיה מורגן פרויקטים בע"מ ,שופר-סל בע"מ ,משאב יזום ופתוח
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בע"מ ,נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ ,כלל תעשיות והשקעות בע"מ,
שרודר בע"מ ,כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ,החברה לנכסים ובנין
בע"מ ,סלקום ישראל בע"מ ,כור תעשיות בע"מ ,מכתשים אגן תעשיות
בע"מ.
 .10האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :מר יצחק מנור הינו
בעלה של רות מנור ואביו של דורי מנור שעשויים להחשב כבעלי ענין
בתאגיד מכח היותם בעלי ענין באי די בי חברה לאחזקות בע"מ.
 .11בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :כן.
ז.
.1

שם :מקוב עמיר

1א .ת.ז09816521 :.
 .2תאריך לידה.10.4.1934 :
.3

מען :רח' המגינים  20הרצליה

.4

נתינות :ישראלית.

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :חבר בועדת הביקורת.

.6

האם הוא משמש כדח”צ :כן.

.7

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
לא.

.8

תאריך מינוי.1.3.2005 :

.9

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
הוא משמש כדירקטור :בוגר  BSCבהנדסה כימית מהטכניון ובוגר
משפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים .יו"ר מכון הנפט והאנרגיה,
יו"ר דירקטוריון פוליאון תעשיות פלסטיקה בע"מ ,יו"ר מכון היצוא ,חבר
נשיאות התאחדות התעשיינים ,מפעלי ים המלח בע"מ ,רותם דשנים
אמפרט בע"מ ,ברום ים המלח בע"מ ,דח"צ בוולפמן תעשיות .

.10

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא.

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :כן.
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ח.
.1

שם :מר-חיים עמוס

1א.

ת.ז15543 :

.2

תאריך לידה.4.7.1938 :

.3

מען :רח' קובובי 24א' ,ירושלים

.4

נתינות :ישראלית

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :חבר בועדת ביקורת.

.6

האם הוא משמש כדח”צ :לא.

.7

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
לא.

.8

תאריך מינוי17.7.1984 :

.9

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
הוא משמש כדירקטור:
בעל תואר  B.Aבכלכלה ו M.A-במינהל עסקים עם התמחות במימון
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .חבר במועצת המוסד הישראלי
לתקינה חשבונאית ,סגן יו"ר דירקטוריון הפניקס השקעות ופיננסים
בע"מ ,יו"ר דירקטוריון מגדל חיתום וקידום השקעות בע"מ ,חבר
דירקטוריון אלרוב בע"מ ,מטריקס בע"מ ,כתר בע"מ ,טפחות ניהול
קופות גמל בע"מ ,גולף א.ק .בע"מ , ,מוריה בע"מ .עד אוקטובר 2001
יו"ר איגוד החברות הציבוריות. .

.10

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא.

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :כן.

ט.
.1

שם :פישר אבי

1א.

ת.ז054185608 :.

.2

תאריך לידה.18.12.1956 :

.3

מען :רח' בית צורי  11רמת אביב תל-אביב

.4

נתינות :ישראלית.

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :אינו חבר בועדות הדירקטוריון.
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.6

האם הוא משמש כדח”צ :לא.

.7

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
כן ,דירקטור ומנכ"ל משותף של כלל תעשיות והשקעות בע"מ.

.8

תאריך מינוי10.3.2004 :

.9

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
הוא משמש כדירקטור :בוגר משפטים אוניברסיטת תל-אביב .דירקטור
ומנכ"ל משותף בכלל תעשיות והשקעות בע"מ ,משנה ליו"ר דירקטוריון
אי די בי חברה לפתוח בע"מ ,משנה למנהל העסקים הראשי אי די בי
חברה לאחזקות בע"מ ,דירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ,
אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ,ECI Telecom Ltd. ,כור תעשיות
בע"מ ,גנדן הולדינגס בע"מ )סגן יו"ר( ,גנדן השקעות אי די בי בע"מ,
גנדן השקעות  2000בע"מ )סגן יו"ר( ,גנדן תיירות ותעופה בע"מ )יו"ר
משותף( ,גנדן החזקות בתיירות בע"מ ,ישראייר תעופה ותיירות בע"מ
)יו"ר משותף( ,ישראייר צ'רטר ) (1994בע"מ ,אופן סקיי בע"מ ,אופן
סקיי – לאופר בע"מ ,נתור-אחוד סוכני נסיעות לטיולים מאורגנים בע"מ,
אביב יעל דרומה בע"מ ,נוגה מ.ג.א השקעות בע"מ ,אושיר אחזקות
בע"מ ,שותף בפישר בכר חן וול אוריון ושות' משרד עו"ד ,אבי פישר-
חברת עורכי דין .Vyyo Inc. ,מתן הדרך שלך לתת -יו"ר משותף.

.10

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא.

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :לא.

י.
.1

שם :רוזנפלד עדי

1א.
.2

ת.ז52508942 :.
תאריך לידה.10.5.1954 :

.3

מען :האלון  42תמרת 23840

.4

נתינות :ישראלית

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

.6

האם הוא משמש כדח”צ :לא.

.7

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל ענין:
לא.
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.8

תאריך מינוי.11.8.2004 :

.9

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם
הוא

משמש

כדירקטור:

בעל

תואר

בוגר

בהיסטוריה

כללית

באוניברסיטת חיפה .איש עסקים ,יועץ לחברות ונציג קבוצת אקטיבה
בישראל .קונסול כבוד של סלובניה בישראל .דירקטור בחברת נכסים
ובנין בע"מ  ,כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,דיסקונט השקעות בע"מ
ובשופר-סל בע"מ .נשיא אגודת הידידים של אוניברסיטת חיפה ,חבר
בהנהלת אומנות לעם.
.10

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :לא.

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :לא.
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נספח

ח'

נושאי משרה בכירה בתאגיד
א.
אבי ברנר

.1

שם:

1א.

ת.ז051659571 :.

.2

תאריך לידה.26.04.1953 :

2א.

תאריך מינוי01.01.2005 :

.3

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :מנכ"ל התאגיד.
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענין בו:
דירקטור בחברות בת של התאגיד.

.4

האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או של בעל ענין בתאגיד:
לא.

.5

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :בוגר תעשיה וניהול
במכללת שנקר .מנכ"ל חוגלה-קימברלי בע"מ -חברה קשורה של
התאגיד עד למינוי כמנכ"ל התאגיד.

ב.
.1

שם :ישראל אלדר

1א.

ת.ז324627 -9 :.
תאריך לידה.15.9.1945 :

2א.

תאריך מינוי1.10.1981 :

.3

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :בקר התאגיד ואחראי לניהול סיכונים
בקבוצה.
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענין בו:
דירקטור בחברות-בת וחברות קשורות של התאגיד.

.4

האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או של בעל ענין בתאגיד:
לא.

.5

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :בוגר לימודי תעודה
בראיית חשבון מהמכללה למנהל .בקר התאגיד.
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ג.
.1

שם :גרינבאום אלי

1א.

ת.ז051293298 :.

.2

תאריך לידה.10.02.1952 :

2א.

תאריך מינוי16.07.2006 :

.3

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :מבקר פנים.
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענין בו :מבקר
פנים בחברות של התאגיד.

.4

האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או של בעל ענין בתאגיד:
לא.

.5

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :בוגר חשבונאות
וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב .רואה חשבון .מנהל כספים בחטיבת
אריזה ומיחזור.

ד.
שם :גבי קינן

.1
1א.

ת.ז008635708 .

.2

תאריך לידה. 22.2.1944 :

2א.

תאריך מינוי7.5.2000 :

.3

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :מנהל בכיר.
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענין בו:
דירקטור בחברות בת וחברות קשורות של התאגיד.

.4

האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או של בעל ענין בתאגיד:
לא.

.5

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :בוגר הנדסת מכונות,
_BScמאוניברסיטת ברקלי -קליפורניה ,ומוסמך בהנדסת אוניות MSc
מאוניברסיטת ברקלי -קליפורניה .מנהל בכיר בתאגיד ממרץ .1998

