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פרק א'  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
 .1מבוא
דירקטוריון מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ מתכבד להגיש בזאת את תיאור
עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר  ,2007הסוקר את תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו,
כפי שחלו בשנת ") 2007תקופת הדוח"( .הדו"ח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
 .1.1מקרא
למען הנוחות ,בדוח תקופתי זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה
לצידם:
"אמניר"-

אמניר תעשיות מחזור בע"מ;

"אמניר סביבה"-

אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ;

"גרפיטי"-

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ;

"דסק"ש"-

חברת השקעות דיסקונט בע"מ;

"הבורסה" -

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"החברה" או "מנא"י"-

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ;

"הקבוצה"-

החברה ,חברות הבת והחברות הכלולות שלה,
כהגדרתן להלן;

"חברות בת" -

החברות אשר בשליטת החברה ,במישרין ו/או
בעקיפין :1גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ,
מנא"י תעשיית נייר ) (1995בע"מ ,אמניר תעשיות
מיחזור בע"מ ,עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ וחברות
נוספות לא פעילות כמפורט בסעיף  2.5להלן;

"חברות כלולות" -

כרמל מערכות מיכלים בע"מ ,חוגלה קימברלי בע"מ,
מונדי נייר חדרה בע"מ ,פרנקל כ.ד בע"מKCTR ,
)תורכיה( )לשעבר אוביסן( וסייקלטק בע"מ;

1

לענין דוח זה "שליטה" – כהגדרתה בסעיף  1לחוק ניירות ערך.

1

"חוגלה קימברלי"-

חוגלה קימברלי בע"מ;

"חוק החברות" -

חוק החברות ,התשנ"ט;1999-

"חוק ניירות ערך" -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-

"כרמל"-

כרמל מערכות מיכלים בע"מ;

"כת"ש" -

כלל תעשיות והשקעות בע"מ;

"מונדי"-

מונדי נייר חדרה בע"מ;

"מועד הדוח"

 31בדצמבר ;2007

"מנא"י תעשיית נייר"-

מנא"י תעשיית נייר ) (1995בע"מ;

"סייקלטק"-

סייקלטק בע"מ;

"עטר"-

עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ;

"פרנקל"-

פרנקל -כ.ד בע"מ;

"-"AMEX

;American Stock Exchange

"-"KCTR

Kimberly-Clark Tuketim Mallari Sanayi Ve
) Ticare A.Sלשעבר – אוביסן(.

 .1.2מהותיות המידע הכלול בדוח זה ,ובכלל זאת תיאור חברות הבת והחברות
הכלולות ותיאור עסקיהן ,נכלל מנקודת מבטה של החברה ,כאשר בחלק מן
המקרים הורחב התיאור כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר.
 .1.3שיעורי ההחזקה במניות חברות מוחזקות מוצגים במספרים מעוגלים לאחוז
השלם הקרוב ונכונים למועד הסמוך למועד דוח זה ,למעט אם צוין אחרת.
שיעורי ההחזקה במניות חברה מוחזקת מחושבים מתוך סך ההון המונפק
בפועל של החברה המוחזקת ,מבלי לקחת בחשבון דילול אפשרי עקב מימוש
אופציות וניירות ערך המירים אחרים שהונפקו על-ידיה ,למעט אם צוין אחרת.
 .1.4חלק זה מופנה לגברים ולנשים כאחד -השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות
בלבד.
 .1.5את חלק א' של דוח זה יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו ,לרבות
הביאורים לדוחות הכספיים.
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 .2פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
 .2.1החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה פרטית בשנת  .1951בשנת 1959
הציעה החברה לראשונה את ניירות הערך שלה לציבור והחל מאותו מועד
רשומות מניות החברה למסחר בבורסה ובבורסת ה .AMEX-בעלי השליטה
בחברה הינם כת"ש ודסק"ש ,אשר מחזיקים נכון למועד הסמוך למועד פרסום
הדוח כ 37.98%-וכ 21.45%-מהון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה,
בהתאמה.
למיטב ידיעת החברה ,בין כת"ש לבין דסק"ש קיים הסכם בעלי מניות בהתייחס
להחזקותיהן בחברה ,מחודש פברואר  .1980תוקף הסכם בעלי המניות כאמור
הינו לתקופה של  10שנים ומתחדש אוטומטית לתקופה נוספת של  10שנים,
אלא אם יודיע צד למשנהו  6חודשים טרם חלוף התקופה על כוונתו להפסיק את
ההתקשרות .נכון למועד הדוח ,ההסכם כאמור בתוקף עד לחודש פברואר
 .2010על פי הסכם בעלי המניות כת"ש ודסק"ש תשתפנה פעולה ביניהן
בהצבעה בנוגע למינוי דירקטורים של החברה במספר שווה לכל צד ,כאשר אם
ייווצר הבדל מהותי בשיעורי האחזקה של הצדדים בחברה יקבע מספר
הדירקטורים במשא ומתן בין הצדדים במגמה ליתן ייצוג הולם לכל צד לפי
שיעורי אחזקתו .עוד קובע הסכם בעלי המניות כי כת"ש ודסק"ש תשתפנה
פעולה ביניהן בנוגע למינוי נציגים לוועדות מרכזיות של דירקטוריון החברה
ובנוגע לאישור חלוקת דיבידנד .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה ,ההסכם כאמור
כולל גם התחייבויות הצדדים לו למתן זכות סרוב ראשונה למי מהם במקרה של
מכירת מניות על ידי הצד האחר )למעט בהתייחס למכירות בלתי מהותיות
בבורסה( .לפרטים אודות המחזיקים ב 5% -ומעלה מהון המניות המונפק
בחברה ראו סעיף  2.4להלן.
 .2.2החברה עוסקת בייצור ומכירה של ניירות אריזה ,פעילות איסוף ומיחזור פסולת
נייר ושיווק צרכי משרד באמצעות חברות הבת .כמו כן ,לחברה אחזקות במספר
חברות כלולות 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.
.2.3

לחברה שני תחומי פעילות המדווחים גם כמגזרים חשבונאיים בדוחותיה
הכספיים המאוחדים של החברה -מגזר הנייר והמיחזור ומגזר שיווק צרכי
משרד .החברות בקבוצה העוסקות במגזר הנייר והמיחזור הינן מנא"י תעשיות

3

נייר ואמניר )חברות בנות בבעלותה המלאה של החברה( ,והחברות בקבוצה
העוסקות במגזר שיווק צרכי משרד הינן גרפיטי ועטר )חברות בנות בבעלותה
המלאה של החברה( .לפירוט בדבר שני תחומי הפעילות כאמור ראו סעיף 4
להלן .מנא"י מעניקה שירותים שונים ,לרבות שירותי מטה ,לחלק מהחברות
הבנות והחברות הכלולות שלה ,לפרטים ראו סעיף  3.1.1.1להלן .יצוין כי,
בנוסף לפעילות החברה באמצעות חברות הבנות שלה בתחומי הפעילות כאמור,
לחברה השקעות במספר חברות כלולות :כרמל ,חוגלה קימברלי ,מונדי ,פרנקל,
 KCTRוסייקלטק .לפירוט בדבר פעילות החברות הכלולות כאמור ראו סעיף
 22להלן.
 .2.4למיטב ידיעת החברה ,להלן פרטים בדבר המחזיקים נכון למועד הסמוך למועד
פרסום הדוח ב 5% -ומעלה מהון המניות המונפק בחברה:

שם בעל המניה
כלל תעשיות והשקעות בע"מ

2

3 2

כמות ושיעור ההחזקות בהון ובזכויות ההצבעה
שיעור ב%-
כמות מניות
37.98%
1,921,861

כת"ש הינה חברה ציבורית .נכון למועד דוח זה ,מחזיקה אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן" :אי די בי פתוח"(,
חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ,כ 60.52%-מהונה המונפק של כת"ש .למיטב ידיעת החברה ,כלל
החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל החזקות"( ,חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ,והנשלטת נכון
למועד הדוח על ידי אי די בי פתוח ,מחזיקה כ 6.27% -מההון המונפק של כת"ש .למיטב ידיעת החברה ,כלל החזקות
הינה בעלת עניין בכת"ש בשל היותה חברה בשליטת אי די בי פתוח ,בעלת השליטה בכת"ש.
למיטב ידיעת החברה ,אפסילון מחזיקה כ 0.27%-מההון המונפק של כת"ש .למיטב ידיעת החברה ,אפסילון הינה
בעלת עניין בכת"ש בשל היותה חברה בת של אי די בי פתוח ,בעלת השליטה בכת"ש.
למיטב ידיעת החברה ,אי די בי פתוח ,אשר בעלת השליטה בה הינה אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )להלן :אי די בי
אחזקות"( המחזיקה כ 75.27%-מההון וכ 75.56%-מזכויות ההצבעה של אי די בי פתוח.
למיטב ידיעת החברה ,אי די בי אחזקות הינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה ,אשר נכון למועד
התשקיף ,בעלי השליטה בה הינם כדלקמן:
)א( גנדן הולדינגס בע"מ )"גנדן הולדינגס"( ,חברה פרטית רשומה בישראל ,המחזיקה ,במישרין ובאמצעות גנדן
השקעות אי די בי בע"מ )"גנדן"( ,חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה )בעקיפין( ,כ51.93%-
מההון ומזכויות ההצבעה של אי די בי אחזקות ,כדלקמן :גנדן מחזיקה כ 37.73%-מההון ומזכויות ההצבעה של
אי די בי אחזקות ,וגנדן הולדינגס מחזיקה במישרין כ 7.15%-מההון וכ 7.16%-מזכויות ההצבעה של אי די בי
אחזקות .עוד יצוין ,כי שלי ברגמן מחזיקה ,באמצעות חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה ,כ-
 4.23%מההון ומזכויות ההצבעה של אי די בי אחזקות.
)ב( מנור אחזקות בי .איי .בע"מ )"מנור אחזקות"( ,חברה פרטית רשומה בישראל ,המחזיקה ,במישרין ובאמצעות
מנור השקעות  -אי די בי בע"מ )"מנור"( ,חברה פרטית רשומה בישראל שהינה חברה בת שלה ,כ12.31%-
מההון ומזכויות ההצבעה של אי די בי אחזקות ,כדלקמן :מנור מחזיקה כ 10.39%-מההון ומזכויות ההצבעה
של אי די בי אחזקות ,ומנור אחזקות מחזיקה במישרין כ 1.93%-מההון ומזכויות ההצבעה של אי די בי
אחזקות.
אברהם לבנת בע"מ ,חברה פרטית רשומה בישראל ,מחזיקה במישרין ובאמצעות אברהם לבנת השקעות
)ג(
) (2002בע"מ )"לבנת"( ,חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה ,כ 12.33%-מההון ומזכויות
ההצבעה של אי די בי אחזקות ,כדלקמן :לבנת מחזיקה כ 10.34%-מההון ומזכויות ההצבעה של אי די בי
אחזקות ,ואברהם לבנת בע"מ מחזיקה במישרין כ 1.99%-מההון ומזכויות ההצבעה של אי די בי אחזקות.
למיטב ידיעת החברה ,גנדן ,מנור ולבנת מחזיקות ,יחד ,מכוח הסכם בעלי מניות ביניהן בקשר לאחזקותיהן
ושליטתן המשותפת באי די בי אחזקות ,שתוקפו עד מאי ") 2023הסכם בעלי המניות באי די בי"( ,כ51.70%-
מההון המונפק באי די בי אחזקות ,לפי הפירוט שלהלן] :א[ גנדן  -כ] ;31.02%-ב[ מנור  -כ ;10.34%-ו]-ג[
לבנת  -כ.10.34%-
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הסכם בעלי המניות באי די בי כולל ,בין השאר ,הסדר לתיאום מוקדם של הצבעה אחידה באסיפות בעלי מניות
של אי די בי אחזקות ,הפעלת כוח הצבעה להשגת ייצוג מרבי למומלצי גנדן ,מנור ולבנת בדירקטוריונים של אי
די בי אחזקות וכן ייצוג בדירקטוריונים של חברות הבת העיקריות; קביעת זהות המכהנים בתפקיד יו"ר
הדירקטוריון והמשנים לו באי די בי אחזקות ובחברות הבת העיקריות שלה; שמירת סודיות בכל הקשור לעסקי
אי די בי אחזקות והחברות המוחזקות שלה; הגבלות לגבי עסקאות במניות אי די בי אחזקות המהוות חלק
מגרעין השליטה; קביעת מנגנון של זכות הצעה ראשונה ,זכות הצטרפות למכירה או להעברה של מניות אי די
בי אחזקות וזכות לגנדן לחייב את מנור ולבנת למכור ביחד עמה את מניות גרעין השליטה לצד שלישי,
בהתקיים נסיבות מסוימות; הסכמת גנדן ,מנור ולבנת ,בינן לבין עצמן ,לפעול כמיטב יכולתן ,כפוף להוראות כל
דין ,על מנת לגרום לכך שאי די בי אחזקות תחלק לבעלי מניותיה ,מדי שנה ,לפחות מחצית מהרווחים השנתיים
הראויים לחלוקה ,וכן שכל אחת מהחברות המוחזקות של אי די בי אחזקות תאמץ מדיניות שתשאף לחלק
כדיבידנד לבעלי מניותיה ,מדי שנה ,לפחות מחצית מהרווחים השנתיים הראויים לחלוקה ,וכל זאת בלבד שלא
תיגרם פגיעה משמעותית בתזרים המזומנים או בתכניות כפי שיאושרו ויאומצו מעת לעת על-ידי הדירקטוריונים
שלהן; זכות כל אחת מגנדן ,מנור ולבנת לרכוש מניות עודפות של אי די בי אחזקות ,שאינן חלק מגרעין
השליטה בכפוף לחובה להציע לשאר הצדדים להסכם בעלי המניות באי די בי לרכוש חלק מהן לפי יחס
ההחזקות באי די בי אחזקות; התחייבותן של גנדן ,מנור ולבנת להימנע מעשיית פעולה או ביצוע השקעה שיש
בה כדי להביא לביטול או להרעה מהותית בתנאי האישורים או ההיתרים הרגולטוריים שניתנו לגנדן ,מנור
ולבנת ,לאי די בי אחזקות או לחברות המוחזקות שלה.
ההחזקות הנוספות באי די בי אחזקות כאמור המוחזקות על-ידי גנדן הולדינגס בשיעור של כ ,14.2%-על-ידי
גנדן בשיעור של כ ,6.71%-על-ידי מנור אחזקות בשיעור של כ ,1.93%-על ידי מנור בשיעור של כ,0.05% -
על-ידי אברהם לבנת בע"מ בשיעור של כ ,1.99%-ועל-ידי שלי ברגמן ,באמצעות חברה בבעלותה המלאה,
בשיעור של כ 4.23%-אינן כלולות ב"גרעין השליטה" כהגדרתו בהסכם בעלי המניות באי די בי.
כמו כן ,מחזיקה מנור כ 0.32%-מההון ומזכויות ההצבעה של אי די בי פתוח ,ושלי ברגמן מחזיקה ,באמצעות חברה
בבעלותה המלאה ,כ 0.56%-מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי פתוח.
בנוסף ,למיטב ידיעת החברה ,חברות נוספות בהחזקה או בשליטה ,במישרין או בעקיפין ,של אי די
בי אחזקות ,מחזיקות מניות נוספות של אי די בי אחזקות ו/או של אי די בי פתוח בשיעורים נמוכים מאוד ,לרבות
במסגרת קרנות השקעות משותפות בנאמנות.
למיטב ידיעת החברה ,גנדן הולדינגס הינה חברה פרטית ,אשר בעלי השליטה בה הינם נוחי דנקנר ,המחזיק,
במישרין ובאמצעות חברה בשליטתו ,כ 55.46%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס ,ושלי
ברגמן המחזיקה כ 12.55%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס; בעלי השליטה הנ"ל נחשבים
כמחזיקים יחד כ 68.01%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס ,בין היתר ,מכוח הסכם לשיתוף
פעולה ותיאום מוקדם ביניהם .שליטתו של נוחי דנקנר בגנדן הולדינגס באה לידי ביטוי גם מכוח הסכם עליו חתומים
או הצטרפו בחתימתם כל בעלי המניות בגנדן הולדינגס ולפיו ,הוענקו לנוחי דנקנר ,בין היתר ,זכויות וטו
בדירקטוריונים ובאסיפות הכלליות של גנדן הולדינגס ושל חברות הבת שלה .עוד יצוין ,כי נוחי דנקנר מכהן כיו"ר
הדירקטוריון של אי די בי אחזקות ושל אי די בי פתוח וכמנהל עסקים ראשי של אי די בי אחזקות.
השקעה מוצלחת בע"מ )"השקעה מוצלחת"( ,חברה בבעלות מלאה של מר צור דבוש ,מחזיקה כ 1.69% -מההון
המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס; למען הזהירות ולנוכח התחייבותו של צור דבוש כלפי נוחי דנקנר,
להצביע ,מכח כל מניותיו של צור דבוש בגנדן הולדינגס ,ביחד עם נוחי דנקנר ,בהתאם להצבעתו ועל-פי הוראותיו
של נוחי דנקנר ,עשויים השקעה מוצלחת וצור דבוש ,כל זמן שההתחייבות הנ"ל תישאר בעינה ,להיחשב כמחזיקים
ביחד עם נוחי דנקנר באמצעי שליטה בגנדן הולדינגס ועל כן ,עשויים אף הם להיחשב לבעלי שליטה בגנדן הולדינגס.
יצוין ,כפי שנמסר לחברה ,כי אברהם פישר ,דירקטור בחברה ,מחזיק במישרין ובאמצעות חברה בשליטתו ובשליטת
רעייתו ,בכ 9.02%-מהון המניות ומזכויות הצבעה בגנדן הולדינגס;
למיטב ידיעת החברה ,מנור הינה חברה בשליטתם של יצחק מנור ורעייתו ,רות מנור .יצחק מנור ורות מנור וכן
ארבעת ילדיהם ,דורי מנור ,תמר מנור מורל )דירקטורית בחברה( ,מיכל טופז ושרון וישניה ,מחזיקים בכל מניותיה
של מנור ,באמצעות שתי חברות פרטיות  -מנור אחזקות ויורו מן אוטומוטיב בע"מ )"יורו מן"( ,לפי הפירוט שלהלן:
רות ויצחק מנור מחזיקים במלוא מניותיה של מנור אחזקות ,המחזיקה  60%ממניותיה של מנור; בנוסף ,רות ויצחק
מנור וילדיהם הנזכרים לעיל ,מחזיקים במלוא מניותיה של יורו מן ,המחזיקה  40%ממניותיה של מנור ,כדלקמן :רות
מנור ויצחק מנור מחזיקים כל אחד– כ 10%-ממניות יורו מן; דורי מנור ,תמר מנור מורל ,מיכל טופז ושרון וישניה –
מחזיקים כל אחד כ 20% -ממניות יורו מן .עוד יצוין ,כי יצחק מנור מכהן כמשנה ליו"ר הדירקטוריון של אי די בי
אחזקות וכדירקטור באי די בי פתוח ,ודורי מנור מכהן כדירקטור באי די בי אחזקות ובאי די בי פתוח.
למיטב ידיעת החברה ,אברהם לבנת בע"מ הינה חברה בשליטת אברהם לבנת ,המוחזקת במלואה על-ידי אברהם
לבנת ושלושת בניו ,זאב לבנת ,צבי לבנת ושי לבנת ,כדלקמן :אברהם לבנת מחזיק  75%מזכויות ההצבעה
באברהם לבנת בע"מ ,וצבי לבנת ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,מחזיק  25%מזכויות ההצבעה באברהם לבנת
בע"מ ,וכל אחד מזאב לבנת ,צבי לבנת ושי לבנת ,מחזיק כ 33.3%-בהון באברהם לבנת בע"מ .עוד יצוין ,כי צבי
לבנת מכהן כדירקטור וכמשנה למנכ"ל באי די בי אחזקות וכמשנה ליו"ר הדירקטוריון של אי די בי פתוח ,ושי לבנת
מכהן כדירקטור באי די בי פתוח.
למיטב ידיעת החברה ,בין כת"ש לבין דסק"ש קיים הסכם שהינו בתוקף עד לחודש פברואר  2010בהתייחס
להחזקותיהן בחברה ,לפיו כת"ש ודסק"ש תשתפנה פעולה ביניהן בהצבעה בנוגע למינוי דירקטורים של החברה
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שם בעל המניה
השקעות דיסקונט בע"מ
כלל אחזקות עסקי ביטוח בע"מ
ציבור
סה"כ

4

4

כמות ושיעור ההחזקות בהון ובזכויות ההצבעה
שיעור ב%-
כמות מניות
21.45%
1,085,761
4.42%
223,495
5,060,774

100%

מינוי נציגים לוועדות מרכזיות של דירקטוריון החברה ,ובנוגע לאישור חלוקת דיבידנד .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה,
ההסכם כאמור כולל גם התחייבויות הצדדים לו למתן זכות סרוב ראשונה למי מהם במקרה של מכירת מניות על ידי
הצד האחר .לפרטים נוספים אודות ההסכם ראו סעיף  2.1לעיל.
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל החזקות"( ,חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה,
והנשלטת נכון למועד הדוח על ידי אי די בי חברה לפיתוח בע"מ )להלן":אי די בי פיתוח"( .למיטב ידיעת החברה,
כלל החזקות הינה בעלת עניין בחברה בשל היותה חברה בשליטת אי די בי פתוח ,בעלת השליטה בכת"ש.
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 .2.5להלן תרשים מבנה החזקות של החברה בחברות עיקריות בקבוצה:
מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ

49.9%

מונדי ביזנס נייר
)(3
חדרה בע"מ

49.9%

100%

KCTR
)תורכיה(
לשעבר  -אוביסן

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

100%

36.21%

חוגלה קימברלי
)(4
בע"מ

כרמל מערכות
מיכלים בע"מ

אמניר תעשיות
מיחזור בע"מ

)(5

27.85%

)(2) (1

27.85%

30.18%

סייקלטק בע"מ

פרנקל -כ.ד .בע"מ

100%

מנא"י תעשיית נייר
) (1995בע"מ

100%

גרפיטי שיווק ציוד
משרדי ונייר בע"מ

100%

עטר שיווק ציוד
משרדי בע"מ

בחודש פברואר  2007מכרה החברה את אחזקותיה בתמ"מ תעשיות מיחזור משולבות בע"מ )כ 43% -מהון המניות המונפק של תמ"מ( וחדלה מלהחזיק מניות בתמ"מ .לפרטים
אודות מכירת האחזקות כאמור ראה סעיף  21.5להלן.
בנוסף ,לחברה יש החזקות בחברות לא פעילות כדלהלן :אנרגיה משולבת בע"מ ,נייר חדרה -פיתוח ותשתיות בע"מ ,מנא"י שיווק ) (1992בע"מ ,יבניר חברה למסחר בע"מ ,ניר עוז
חברה להשקעות בע"מ ודפניר מערכות אריזה בע"מ.
למונדי ארבע חברות בת בבעלות מלאה :מונדי ביזנס נייר חדרה שיווק בע"מ ,גרפיניר שיווק נייר בע"מ ,יבניר ) (1999בע"מ ומיטרני שיווק נייר  (1998) 2000בע"מ.
בנוסף ל ,KCTR -לחוגלה-קימברלי שתי חברות בת נוספות בבעלות מלאה :חוגלה קימברלי שיווק בע"מ ומולט שיווק בע"מ.
לכרמל חברה בת בבעלות מלאה :מיכלי טרי וול )ישראל( בע"מ.
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 .2.6להלן נתונים אודות החזקות החברה בחברות הבת ובחברות הכלולות
נכון למועד הדוח:
שם החברה

תחום
פעילות

אופן הצגת
החברה
בדוחות
הכספיים
של מפעלי
נייר

נציגות מפעלי
נייר
בדירקטוריון

שיעור החזקה
בהון ובזכויות
ההצבעה

שיעור החזקה
בדילול מלא
בהון
ובהצבעה

מאוחדת

 5נציגים מתוך 5
דירקטורים
 4נציגים מתוך 4
דירקטורים
 5נציגים מתוך 5
דירקטורים
 3נציגים מתוך 6
דירקטורים
 2נציגים מתוך 4
דירקטורים
 3נציגים מתוך 5
דירקטורים
 3נציגים מתוך
 10דירקטורים
 2נציגים מתוך 7
דירקטורים
 3נציגים מתוך 8
דירקטורים

100

100

100

100

100

100

49.9

49.9

49.9

49.9

49.9

49.9

36.21

36.21

30.18

30.18

 27.85בהון
 27.79בהצבעה

 27.85בהון
 27.79בהצבעה

מנא"י תעשיית
נייר
אמניר

תחום הנייר
והמחזור
תחום הנייר
והמחזור
תחום שיווק
צרכי משרד
כלולות

כלולה

חוגלה קימברלי

כלולות

כלולה

KCTR

כלולות

כלולה

כרמל

כלולות

כלולה

סייקלטק

כלולות

כלולה

פרנקל

כלולות

כלולה

גרפיטי מאוחד
)כולל עטר(
מונדי

מאוחדת
מאוחדת

 .3שינויים בעסקי התאגיד
 .3.1שינויים במבנה הקבוצה
מבנה הקבוצה כיום הינו תוצאה של רכישות ,השקעות בחברות שונות
ושותפויות עסקיות כמתואר להלן:
 .3.1.1חברות בת
.3.1.1.1

מנא"י תעשיית נייר ) (1995בע"מ  -החברה הקימה בשנת
 1995את חברת מנא"י תעשיית נייר ,חברה בת בבעלות
מלאה ,לפעילות בתחום ייצור ומכירת ניירות אריזה .בחודש
דצמבר  2007הגישה החברה בקשה לרשות מס הכנסה
לפיצול פעילות מתן אספקת שרותי הייצור ,המפורטים להלן,
אותם מעניקה החברה לחברות בקבוצה באתר החברה
בחדרה ,לחברה חדשה בשם נייר חדרה -פיתוח ותשתיות
בע"מ .השירותים כאמור כוללים שירותים כגון :שירותי
הנדסה ,תחזוקה ,אספקת גז ,חשמל ,קיטור ,דלק ומים ,וכן
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שירותי הסעות ,ניקיון ,אבטחה והסעדה .תכלית הפיצול הינה
לאפשר התייעלות של הפעילות בתחומים כאמור וכן לאפשר
בעתיד ,בכפוף להזדמנויות עסקיות ולהחלטות החברה
בנושא זה ,בחינת הכנסת שותפים אסטרטגיים לפעילות
מנא"י תעשיית נייר .לעניין זה ראה סעיף  19להלן.
.3.1.1.2

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ  -החברה הקימה בשנת 1969
את חברת אמניר ,חברה בת בבעלות מלאה ,לפעילות
בתחום איסוף פסולת נייר.

.3.1.1.3

גרפיטי שיווק ציוד משרדי בע"מ  -החברה הקימה בשנת
 1993את חברת גרפיטי ,חברה בת בבעלות מלאה,
לפעילות בתחום שיווק צרכי משרד.

.3.1.1.4

עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ  -בשנת  1996הקימה גרפיטי
חברה בת בבעלות מלאה ,עטר ,לשם פעילות בתחום צרכי
המשרד.

 .3.1.2חברות כלולות
.3.1.2.1

כרמל מערכות מיכלים בע"מ  -בחודש יולי  1992רכשה
החברה  25%ממניות חברת כרמל ,שהינה חברה מובילה
בתחום ייצור ושיווק מוצרי אריזה מקרטון לשימוש תעשייתי
וחקלאי .במהלך הרבעון השני של שנת  2007ביצעה כרמל
רכישה עצמית של מניותיה מאת חברת אמפל בע"מ ובעל
מניות נוסף ,באופן שאחזקות החברה ,בזכויות ההצבעה
בכרמל גדלו מכ) 26.25% -קודם לביצוע הצעת הרכש
כאמור( לכ) 36.21% -נכון ליום  31בדצמבר  .(2007יתר
בעלי המניות העיקריים בכרמל ,נכון למועד דוח זה ,ולמיטב
ידיעת החברה ,הינם צד ג' שאינו בעל עניין בחברה ,קבוצת
קראפט )בעלי מניות זרים( ,אשר ,למיטב ידיעת החברה,
מחזיקים בכ 49.6%-מזכויות ההצבעה בכרמל .לפירוט נוסף
אודות פעילות כרמל ראה סעיף  22.4להלן.
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.3.1.2.2

פרנקל -כ.ד .בע"מ  -בחודש ינואר  2006הושלמה עסקה
לפיה רכשה כ.ד .מערכות אריזה בע"מ )שהוחזקה באותה
העת במישרין בשיעור של  50%על ידי החברה ו 50% -על
ידי כרמל( את פעילותה של חברת פרנקל ובניו בע"מ
בתמורה להקצאת מניות בשיעור של  44.3%בחברה
הממוזגת פרנקל -כ.ד .בע"מ .לאחר השלמת העסקה כאמור
ונכון למועד דוח זה ,מחזיקה החברה במישרין כ27.85% -
מההון המונפק של פרנקל ,החברה הממוזגת .כמו כן,
מחזיקה החברה בעקיפין בכ 10.1%-בפרנקל ,באמצעות
החזקותיה בכרמל ,המחזיקה בכ 27.85% -מההון המונפק
של פרנקל .למיטב ידיעת החברה ,בעל המניות הנוסף
בפרנקל הינו פרנקל ובניו בע"מ ,צד ג' שאינו בעל עניין
בחברה )שמחזיק נכון למועד הדוח כ 44.29%-בפרנקל(.
פרנקל עוסקת בתכנון ,ייצור ושיווק אריזות למוצרי צריכה.
לפירוט נוסף אודות פעילות פרנקל ראה סעיף  22.4.1להלן.

.3.1.2.3

חוגלה-קימברלי בע"מ  -חוגלה-קימברלי הוקמה בשנת 1963
כחברה בת בבעלות מלאה של החברה לשם פעילות בתחום
מוצרי הצריכה .בשנת  1996רכשה חברה זרהKimberly ,
) Clark Corporationלהלן ,("KC":צד ג' שאינו בעל עניין
בחברה 49.9% ,ממניות חוגלה-קימברלי .ביום  31במרץ
 2000הגדילה  KCאת אחזקתה בחוגלה-קימברלי ל-
 50.1%מהון המניות המונפק של חוגלה-קימברלי .כתוצאה
מכך ,החל מהרבעון השני של שנת  ,2000נפסק איחודה של
חוגלה-קימברלי במסגרת דוחותיה הכספיים של החברה
וחלקה של החברה בתוצאות חוגלה-קימברלי ) (49.9%נכלל
במסגרת חלק החברה ברווחי חברות כלולות .חוגלה-
קימברלי מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרי נייר ביתי,
חיתולים חד פעמיים לתינוקות ,מוצרי אינקונטננציה )מוצרי
ספיגה למבוגרים( ,מוצרי הגיינה נשית ומוצרים משלימים
לניקיון ולמטבח .לפירוט נוסף אודות פעילות חוגלה-קימברלי
ראה סעיף  22.2להלן.
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.3.1.2.4

Kimberly-Clark Tuketim Mallari Sanayi Ve Ticare A.S.
)לשעבר – אוביסן( -בשנת  1999רכשה חוגלה-קימברלי את
החברה התורכית Kimberly-Clark Tuketim Mallari Sanayi
) Ve Ticare A.Sלשעבר – אוביסן( ,המייצרת ומשווקת
חיתולים ,מוצרי הגיינה ומוצרי נייר ביתיים בתורכיה .נכון
למועד הדוח ,מחזיקה חוגלה-קימברלי ב 100%-מהונה
המונפק של  .KCTRלפרטים אודות פעילות  ,KCTRראה
סעיף  22.3להלן.

.3.1.2.5

מונדי נייר חדרה בע"מ  -בחודש פברואר  2000הושלמה
עסקה בין החברה לבין החברה האוסטרית ,Neusiedler AG
צד ג' שאינו בעל עניין בחברה ,לפיה רכשה Neusiedler AG
 50.1%מפעילות החברה בתחום ניירות כתיבה והדפסה,
אשר הופרדה קודם לעסקה והועברה למונדי ,שכאמור
הוקמה לצורך זה )יצוין כי ,באותה העת שמה של מונדי היה
נויזידלר נייר חדרה בע"מ( .בעקבות השלמת העיסקה כאמור
ונכון למועד הדוח ,מחזיקה החברה ב 49.9%-מההון
המונפק של מונדי .לפרוט אודות פעילות מונדי ראה סעיף
 22.1להלן.

.3.1.2.6

תמ"מ ואמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ  -בשנת 1998
העבירה החברה את פעילות איסוף האשפה מאמניר לחברת
אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ )להלן" :אמניר
סביבה"( ,חברה בת בבעלות מלאה .בחודש יולי 1998
חתמה החברה על הסכם עם חברת Compagnie Generale
) d’Enterprises Autobomobilesלהלן ("CGEA":למכירת
 51%ממניות אמניר סביבה .בחודש מרץ  2000נחתם
הסכם בין החברה ו ,CGEA -מצד אחד ,לבין ת.מ.מ.
תעשיות מיחזור משולבות בע"מ )להלן" :תמ”מ"( ובעלי
השליטה בה ,מצד שני ,לפיו רכשו מפעלי נייר ו,CGEA-
באמצעות חברה משותפת ,ברתולומי אחזקות בע"מ )להלן:
"ברתולומי"( 62.5% ,מהון המניות של תמ”מ מבעלי

11

השליטה .בנוסף ,על פי אותו הסכם ,בוצע מיזוג בין אמניר
סביבה לבין ת.מ.מ ,באופן של הקצאת  35.3%ממניות
החברה הממוזגת לבעלי המניות באמניר סביבה .בתחילת
שנת  2007מכרה החברה ל CGEA -את כל החזקותיה
בברתולומי ,וכן את יתרת החזקותיה בתמ"מ במסגרת הצעת
רכש מלאה .החל מאותו מועד חדלה החברה מלהיות בעלת
מניות בתמ"מ .לפירוט נוסף ראה סעיף  22.5להלן.
.3.1.2.7

סייקלטק בע"מ  -בשנים  1997ו ,1998 -רכשה אמניר 20%
ו ,10% -בהתאמה ,ממניות חברת סייקלטק ,העוסקת
בפיתוח תהליך ליצור חומר מרוכב עם יתרון יחסי בחוזק,
מפסולת נייר )בעיקר נייר עיתון( ומפלסטיק ממוחזר .נכון
ליום  31בדצמבר  ,2007מחזיקה אמניר ב30.18% -
ממניות סייקלטק .בעלי המניות האחרים בסייקלטק ,נכון
למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה ,הינם צדדים שלישיים
שאינם בעלי עניין בחברה ,כדלהלן :משקיעים פרטיים –
 ,19.4%יזמים ועובדים –  37.8%וחממת הפיתוח .12.6%
פעילותה של סייקלטק אינה מהותית לפעילות הקבוצה
בכללותה.

 .3.2שינויים מהותיים שאירעו באופן ניהול עסקי התאגיד
בתחילת שנת  2005החל מר אבי ברנר בתפקידו כמנכ"ל החברה .אבי
ברנר החליף את מר יקי ירושלמי ,אשר כיהן כמנכ"ל החברה החל משנת
 1990וכיו"ר דירקטוריון החברה החל משנת  .1999בחודש אפריל 2006
מונה מר צביקה לבנת כיו"ר דירקטוריון החברה בעקבות פרישתו של מר
ירושלמי גם מכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.
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 .4תחומי פעילות
כאמור לעיל ,החברה )באמצעות חברות הבנות שלה( פועלת בשני תחומי
פעילות המדווחים בדוחותיה הכספיים כמגזרים חשבונאיים:
 .4.1נייר ומיחזור – פעילות החברה בתחום פעילות זה כוללת ייצור ומכירה
של ניירות אריזה ,המשמשים בעיקר כחומרי גלם לתעשיית האריזות
)המקרגלים( .תחום פעילות זה כולל גם את פעילות איסוף ומיחזור נייר.
פעילות ייצור הנייר מתבססת בעיקר על פסולת הנייר הממוחזרת ,כחומר
גלם .עיקר היצור הינו של נייר פלוטינג )הנייר המשולב בקופסאות
הקרטון הגלי בתור גל בין הקיר החיצוני של הקופסא לקיר הפנימי(.
ניירות אלה מיוצרים על ידי מנא"י תעשיית נייר מפסולת נייר ממוחזרת,
הנאספת ממקורות שונים ברחבי המדינה על ידי אמניר .ניירות האריזה
מיועדים בעיקר לתעשיית הקרטון הגלי לצורך יצור מיכלי קרטון
המשמשים כאריזות למוצרים .תעשיית הקרטון הגלי משרתת את
התעשייה ,החקלאות ותעשיית המזון והמשקאות .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 .כמו כן ניתנים שירותים
נוספים כגון :מחסן חלקי חילוף ,שירותי הסעדה והסעות לעובדים,
אבטחה וניקיון האתר .השירותים כאמור ניתנים גם לחברות הכלולות של
החברה באתר החברה בחדרה תמורת כיסוי העלויות .לעניין בקשה
לפיצול פעילות אספקת השירותים כאמור לחברה בת בבעלות מלאה של
החברה ראה סעיף  3.1.1.1לעיל.
בחודש פברואר  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
בגלילים ובגליונות .בתחום ניירות אריזה בגלילים ובגליונות לא בוטלה
ההכרזה ,לפרטים ראו סעיף  9.13.6להלן.
 .4.2שיווק צרכי משרד – פעילות החברה בתחום פעילות זה מבוצעת
באמצעות גרפיטי ועטר )חברות בנות בבעלות מלאה של החברה(
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וכוללת שיווק צרכי משרד ונייר ,בעיקר לשוק המוסדי והעסקי ,הכולל
בתוכו ,בין היתר ,מוסדות ממשלה ,בנקים ,קופות חולים ועסקים אחרים.
קצב ההתפתחות הטכנולוגית של המגזר העסקי בישראל ,מביא לביקוש
הולך וגדל למוצרים מבוססי טכנולוגיה ,כולל מיכון משרדי ,מדפסות,
חומרה ,תוכנה ,ומוצרים מתכלים כגון טונרים ,ראשי דיו ועוד .צרכי
המשרד מסופקים לעיתים תוך ניהול תקציב הרכש הרלוונטי של הלקוח,
ובאופן זה מסייעת גרפיטי לארגונים גדולים לצמצם בעלויות ולהתייעל.
לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  10להלן.
 .5השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
 .5.1החברה אימצה שתי תוכניות אופציות לעובדים בשנת ) 2001תוכנית
אופציות לעובדים בקבוצה ותוכנית אופציות לבעלי תפקידים בכירים
בקבוצה( ,שבמסגרתם הוענקו  275,755אופציות לעובדים בקבוצה
)באותה העת ,בהנחת מימוש מלאה של מלוא האופציות למניות החברה,
היוו אותן מניות כ 6.58% -מהון המניות המונפק בחברה( .נכון למועד
הדוח ,מלוא האופציות אשר הוקצו על פי התוכניות כאמור מומשו או
פקעו.
 .5.2ביום  2בינואר  ,2005מכר מיקי דורסמן מחוץ לבורסה ,באותה העת בעל
עניין בחברה ,שהחזיק ב 11.4% -ממניות החברה במועד המכירה
כאמור ,את כל מניותיו בחברה ,במחיר המשקף לחברה שווי של כ895-
מליון ש"ח )במסגרת המכירה מכר מר דורסמן  455,150מניות לפי שער
של  224ש"ח למניה(.
 .5.3במהלך שנת  2006רכשו כת"ש ודסק"ש )בעלות ענין בתאגיד( בבורסה
במספר רכישות  106,780ו 60,324-מניות נוספות ,בהתאמה.
 .5.4בחודש נובמבר  2007בוצעה הקצאה פרטית של  1,012,585מניות
רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ )להלן" :מניות רגילות"( של החברה )אשר
היוו נכון למועד ההקצאה כ 20% -מהון המניות המונפק של החברה(
)להלן בסעיף זה" :המניות"( כנגד השקעה בסך כולל של כ 213 -מיליון
ש"ח )להלן בסעיף זה" :סכום הגיוס"( .כ 60% -מהמניות )607,551
מניות( הוקצו לבעלי השליטה בחברה ,כת"ש ודסק"ש )להלן" :הניצעים
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המיוחדים"( ,בהתאם לשיעור החזקותיהם בחברה )פרו-רטה( ,וכ40% -
מהמניות ) 405,034מניות( הוצעו בדרך של מכרז לגופים מוסדיים
וגופים פרטיים )שמספרם לא עלה על ) (35להלן בסעיף זה" :הניצעים
הרגילים"( .המחיר למניה לניצעים הרגילים שנקבע במכרז היה 210
ש"ח .בהתאם ,המחיר למניה עבור הניצעים המיוחדים בהתייחס לכמות
המניות המוצעת לניצעים המיוחדים ,נקבע על  211.05ש"ח )מחיר
המניה במכרז בתוספת שיעור של  .(0.5%החברה שילמה למפיצים
שיעור של  1.2%מסך התמורה שהתקבלה מהניצעים הרגילים ,כלומר
סך של  1,020,686ש"ח .התמורה שהתקבלה בגין הקצאת המניות
המוצעות כאמור לעיל תשמש למימון חלקי של רכישת המכונה החדשה
לייצור נייר אריזה ,כמפורט בסעיף  9.1.4.4להלן.
 .5.5ביום  23בדצמבר  2007נחתם הסכם )להלן בסעיף זה" :ההסכם"( עם
פריזמה שוקי הון בע"מ )להלן" :עושה השוק"( לעשיית שוק במניות
החברה .עושה השוק יפעל כעושה שוק במניות החברה בהיקף ובתנאים
המפורטים בהסכם ובכפוף לתקנון והנחיות הבורסה .ההסכם הינו
לתקופה של שנתיים כאשר כל צד רשאי לסיים את ההסכם עם תום שנה
מכניסתו לתוקף בכפוף למתן הודעה מראש של  45יום .לחברה הזכות
להאריך את ההסכם לתקופה נוספת של שנה בהודעה בכתב עד 15
יום לפני תום תקופת ההסכם .בתמורה לפעילות עושה השוק תשלם
החברה לעושה השוק תשלום חודשי בסכום שאינו מהותי לחברה.
 .5.6לאחר מועד הדוח ,ביום  14בינואר  ,2008אישר דירקטוריון החברה,
בהמשך לאישור ועדת הביקורת ,אימוץ תוכנית תגמול לעובדים בכירים
בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות כלולות של החברה ,לפיה יוקצו
עד  285,750כתבי אופציה הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה בת
 0.01ש"ח ע.נ .של החברה לעובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה,
לרבות למנכ"ל החברה ,אשר היוו נכון למועד אישור ההקצאה כ5.65% -
מהון המניות המונפק של החברה .לפרטים אודות תוכנית האופציות
וההקצאה כאמור ראה סעיף  12.4.5.1להלן.
 .5.7למעט האופציות אשר על הענקתן הוחלט כאמור בסעיף  5.6לעיל ,נכון
למועד הדוח ,לא קיימות בהונה של החברה אופציות שטרם מומשו.
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 .6חלוקת דיבידנדים
 .6.1דיבידנדים שהתאגיד הכריז וחילק בשלוש השנים האחרונות:
להלן יפורטו פרטים בדבר חלוקת דיבידנדים שבוצעו על ידי החברה
בשנים  2006 ,2007ו:2005 -
תאריך
 18ביולי 2006
 10בינואר
2006
 13ספטמבר
2005

סכום החלוקה

אופן החלוקה
מזומן/אחר
מזומן

 100.1מליון ש"ח
) 24.85ש"ח למניה(
 50מליון ש"ח ) 12.494ש"ח מזומן
למניה(
מזומן
 50.02מליון ש"ח
) 12.5ש"ח למניה(

מותרת/באישור
בימ"ש
מותרת
מותרת
מותרת

 .6.2מגבלות חיצוניות על יכולת התאגיד לחלק דיבידנד ומדיניות חלוקת
דיבידנד
 .6.2.1יצוין כי ,נכון למועד הדוח ,החברה לא אימצה מדיניות מוגדרת לחלוקת
דיבידנד .כמו כן ,נכון למועד הדוח ,החברה לא קיבלה על עצמה מגבלות
על חלוקת דיבידנדים .במקרה של חלוקת דיבידנדים מרווחים ראויים
לחלוקה ממפעלים מאושרים )מפעל חלופי( יחול מס נוסף על הדיבידנד
המחולק ,כפי שקבוע בחוק עידוד השקעות הון.
 .6.2.2על פי תקנון החברה ,רשאי הדירקטוריון ,בכפוף להוראות חוק החברות
בעניין זה ,לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד.
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פרק ב'  -מידע אחר
 .7מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
 .7.1להלן יפורטו נתונים בדבר המידע הכספי אודות תחומי הפעילות של
החברה בשנים  2006 ,2007ו:2005 -
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2007
התאמות
תחום פעילות
תחום פעילות
למאוחד**
שיווק צרכי
נייר ומחזור
משרד

אלפי ש"ח
הכנסות*
הכנסות
א.
מחיצוניים
מתחומי
הכנסות
ב.
פעילות אחרים
סך הכל
ג.
עלויות*
המהוות
עלויות
א.
הכנסות של תחום
אחר בתאגיד
עלויות אחרות
ב.
סך הכל
ג.
רווח תפעולי
ליום
הנכסים
סך
31.12.2007

.1

התחום

.2

.3
.4
*
**

.1

.2

.3
.4

הכנסות*
א.
ב.

464,653

118,997

__

__

__

__

464,653

118,997

__

__

__

__

389,717
389,717
74,936
630,435

118,564
118,564
433
63,509

__
__
__

מאוחד

583,650
__

583,650
__

508,281
508,281
75,369
1,319,067

625,123

מייצג מכירות ועלויות מול חיצוניים.
ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי )כגון
השקעה בחברות כלולות ,מזומנים וכד'(.
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006
מאוחד
התאמות
תחום פעילות
תחום פעילות
אלפי ש"ח
למאוחד**
שיווק צרכי
נייר ומחזור
משרד
הכנסות התחום מחיצוניים
הכנסות מתחומי פעילות
אחרים
סך הכל

ג.
עלויות*
עלויות המהוות הכנסות של
א.
תחום אחר בתאגיד
עלויות אחרות
ב.
סך הכל
ג.
רווח תפעולי
סך הנכסים ליום 31.12.06

408,045

122,064

__

__

__
__

408,045

122,064

__

__

__

__

357,686
357,686
50,359
574,319

121,922
121,922
142
56,663

__
__
__

542,305

530,109
__

530,109
__

479,608
479,608
50,501
1,173,287

*

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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שנה שהסתיימה ביום 31בדצמבר 2005
התאמות
תחום פעילות
תחום פעילות
למאוחד**
שיווק צרכי
נייר ומחזור
משרד

אלפי ש"ח
.1

הכנסות*
הכנסות
א.
מחיצוניים
מתחומי
הכנסות
ב.
פעילות אחרים
סך הכל
ג.
עלויות*
המהוות
עלויות
א.
הכנסות של תחום
אחר בתאגיד
עלויות אחרות
ב.
סך הכל
ג.
רווח תפעולי
סך הנכסים ליום 31.12.05
התחום

.2

.3
.4

368,884

113,577

__

__

__

__

368,884

113,577

__

__

__

__

324,666
324,666
44,218
536,965

114,457
114,457
)(880
57,377

__
__
__

561,416

מאוחד

482,461
__

482,461
__

439,123
439,123
43,338
1,155,758

*

מייצג מכירות ועלויות מול חיצוניים.

**

ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי )כגון
השקעה בחברות כלולות ,מזומנים וכד'(.

 .7.2התפתחויות שחלו במהלך שלוש השנים האחרונות
להלן הסברי ההתפתחויות שחלו בנתונים בדבר המידע הכספי
המפורטים בסעיף  7.1לעיל:
 .7.2.1שנת  2007התאפיינה בהמשך צמיחה במשק הישראלי )צמיחה בשיעור
של  4.7%לעומת שנת  ,(2006תוך שמירה על רמות ביקושים גבוהות
בצריכה הפרטית .כמו כן ,שנת  2007התאפיינה בהמשך מגמת התיסוף
של הש"ח מול הדולר אשר הסתכם בכ ,9% -זאת בנוסף לתיסוף של
 8.2%בשנת .2006
המגמות העולמיות החיוביות בענף הנייר ,בעיקר באירופה עקב צמצום
בפער בין היצע הנייר לביקושים ,משפיעות על חברות הקבוצה הפעילות
בישראל .בנוסף ,מגמת הצמיחה בשווקים המתפתחים ,בעיקר באסיה,
המלווה בשיעורי צמיחה גבוהים יחסית ,יוצרת ביקוש גבוה לתאית,
פסולת נייר וכן למוצרי נייר .ביקושים אלו גורמים לעליה מתמשכת
במחירי התשומות ,בעיקר סיבים וכימיקלים ,ובמקביל )החל מסוף שנת
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 (2006אנו עדים לעליית מחירי הנייר בעולם הן בניירות לבנים והן
בניירות אריזה .מגמות אלו מאפשרות לחברות הקבוצה לממש עליות
מחירים ברוב תחומי הפעילות בנייר ובמוצרי נייר ולפצות על מחירי
התשומות הגבוהים תוך שיפור הרווחיות.
מחירי האנרגיה )במיוחד מזוט( שהיו במהלך הרבעון הראשון של שנת
 2007ברמתם הנמוכה מזה שנתיים ,שינו את המגמה במהלך הרבעון
השני של שנת  2007והחלו לשוב לרמות המחירים הגבוהות ששררו
במהלך שנת  .2006מגמת עליית מחירי הדלקים שהחלה כאמור ברבעון
השני של שנת  2007והחריפה במחצית השנייה של שנת 2007
והסתכמה בכ 40%-לעומת רמת המחירים בתחילת שנת  .2007כמו כן,
במהלך שנת  2007חלה התייקרות במחירי החשמל בשיעור ממוצע של
 13%לעומת שנת  .2006בשל המעבר ההדרגתי לשימוש בגז טבעי
במהלך הרבעון הרביעי השנה חסכה הקבוצה במהלך שנת  2007סך
של כ 12-מליון ש"ח בעלויות האנרגיה ,חיסכון אשר נבע ברובו מהמעבר
לייצור קיטור באמצעות גז במהלך הרבעון הרביעי של שנת .2007
בדבר חסכון בעלויות האנרגיה של החברה בשל הסבת מערך הדוודים
לגז ראה סעיף  8.11להלן.
המידע האמור לעיל בקשר להערכות החברה בהתייחס למגמות בשוק
הנייר ,העלייה במחירי התשומות ,והשפעת כל אלו על תוצאות החברה,
הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה
תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס
על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות
החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על
כך הינם מחירי חומרי הגלם בעולם ,שינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר
בעולם ,תלות בגורמים חיצוניים כגון ספקי הגז והזרמת הגז הטבעי
לאתר החברה בחדרה ,התפתחות ושינויים ברגולציה בתחום הפעילות,
ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים 10.14 ,9.16
ו 21-להלן.

19

 .7.2.2השיפור בתוצאות הפעילות בשנת  2006לעומת שנת  2005בתחום
הנייר והמיחזור נבע בעיקרו מהגורמים הבאים) :א( העלאת מחירי
המכירה ,שהתחייבה מגידול בעלויות ובמיוחד בעליית מחירי האנרגיה
)בעיקר מזוט המשמש ליצור קיטור( שהתייקרו ב 22% -בממוצע בשנת
 2006לעומת שנת  ,2005וזאת לאחר התייקרות של  38%במחירי
האנרגיה בשנת  2005לעומת ) 2004סה"כ התייקרות מצטברת בשנים
 2005-2006של כ 70% -בעלות האנרגיה(; )ב( 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; )ג( המשך צעדי ההתייעלות בתחום ניירות אריזה ומחזור
תרמו אף הם לשיפור ברווח התפעולי בהשוואה לשנת .2005
 .7.2.3השיפור בתוצאות הפעילות בשנת  2006לעומת שנת  2005בתחום צרכי
המשרד התבטא בשיפור ברווחיות התפעולית שנבע מגידול במכירות
ומהמשך צעדי ההתייעלות בתחום התפעולי של תחום הפעילות של
שיווק צרכי משרדי.
 .7.2.4בחודש יולי  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות תקן
חשבונאות מספר " 29אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )"(IFRS
)להלן" :תקן  .("29תקן זה קובע כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך
והמחויבות לדווח על פי תקנותיו תחויבנה לערוך את דוחותיהן הכספיים
לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )"תקני  ,("IFRSהחל מתקופות הדיווח
המתחילות ביום  1בינואר  .2008יישום תקני  IFRSכולל שינויים
תפיסתיים רבים ביחס לכללי החשבונאות המקובלים כיום בישראל .על
פי תקן  ,29על החברה לכלול בביאור לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר
 2007את נתוני המאזן ליום  1בינואר  2007וליום  31בדצמבר ,2007
את נתוני דוח רווח והפסד ,וסך ההון העצמי של החברה

לשנה

המסתיימת במועד כאמור ,לאחר שיושמו לגביהם כללי ההכרה ,המדידה
וההצגה של ה .IFRS -לפרטים נוספים אודות המעבר ל IFRS -ראה
ביאור  16לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2007
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 .8סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה
 .8.1בשנת  2007נמשכה מגמת הצמיחה של הכלכלה בישראל ,תוך שמירה
על רמות ביקושים גבוהות בצריכה הפרטית ,דבר שהביא לביקושים
גבוהים יותר למוצרי החברה .מגמת הצמיחה בשנת  2007לוותה
בהמשך עליות בבורסה ותנודתיות בשערי החליפין של הדולר לעומת
השקל ולעומת היורו .שער החליפין של השקל ביחס לדולר תוסף בשנת
 2007בכ 9.0% -לעומת  8.2%בשנת  2006ולעומת פיחות של 6.8%
בשנת  .2005לפרטים אודות השלכות התנודתיות בשער החליפין ראה
סעיף  21.2.3להלן .האינפלציה בשנת  2007הסתכמה ב 3.4%-לעומת
אינפלציה של  0%ו 2.4% -בשנים  2006ו ,2005-בהתאמה.
 .8.2קצב ההתפתחות הטכנולוגית של המגזר העסקי בישראל גורם לביקוש
הולך וגדל למוצרים מבוססי טכנולוגיה בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
המשווקים על ידי גרפיטי ,כולל מיכון משרדי ,מדפסות ,חומרה ,תוכנה,
ומוצרים מתכלים כגון טונרים ,ראשי דיו ועוד .גורמי הצלחה קריטיים
בתחום פעילות זה הינם רמת שירות גבוהה הנתמכת בלוגיסטיקה
מורכבת והפחתת עלויות על ידי שיפור מקורות רכש בדגש על מעבר
לרכש מהמזרח הרחוק.
 .8.3מלחמת לבנון השנייה שהתרחשה בקיץ  2006הביאה אמנם להאטה
מסוימת 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.
 .8.4המגמות העולמיות בענף הנייר ,בעיקר באירופה משפיעות על חברות
הקבוצה הפעילות בישראל .מגמת הצמיחה בשווקים המתפתחים,
בעיקר באסיה אך גם באירופה המלווה בשיעורי צמיחה גבוהים יחסית,
יוצרת ביקוש גבוה לתאית ופסולת נייר וכן למוצרי נייר.
 .8.5ביקושים אלו גורמים לעליה מתמשכת במחירי התשומות ,בעיקר סיבים
וכימיקלים ובמקביל החל מסוף שנת  2006גם עליית מחירי הנייר
בהתמדה.
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 .8.6המגמות האמורות לעיל אפשרו לחברות הקבוצה לממש עליות מחירים
ברוב תחומי הפעילות בנייר ובמוצריו ולפצות על מחירי התשומות
הגבוהים תוך שיפור הרווחיות.
 .8.7בנוסף ,על תוצאות הקבוצה המשיכו להשפיע מחירי האנרגיה הגבוהים
)בעיקר מחירי המזוט( .מחירי האנרגיה שהיו במהלך הרבעון הראשון של
שנת  2007ברמתם הנמוכה מזה שנתיים ,שינו את המגמה במהלך
הרבעון השני של  2007והחלו לשוב לרמות המחירים הגבוהות ששררו
במהלך שנת  .2006מגמת עליית מחירי הדלקים שהחלה כאמור ברבעון
השני של שנת  ,2007אף החריפה לקראת תום שנת .2007
 .8.8המזוט התייקר בכ 59% -במצטבר בשנים  2006ו 2007-לעומת 2005
)הוזלה של כ 6% -ב 2006-והתייקרות של כ 70% -ב ,(2007-כמו כן
התייקרו מחירי הסולר בכ ,9% -בממוצע לעומת שנת  .2006בשנת
 2006התייקרו מחירי הסולר בכ 18% -לעומת שנת .2005
 .8.9כחלק מפעולותיה של החברה במטרה להביא לחסכון בעלויות היצור
ולשיפורים נוספים באיכות הסביבה ,ועם קידום הנחת צנרת גז טבעי
במדינה ,המשיכה לפעול החברה אף בשנת  2007להסבת מערכי ייצור
האנרגיה שלה משימוש במזוט לגז טבעי .במהלך הרבעון הרביעי של
שנת  ,2007השלימה החברה את הסבת מערך ייצור האנרגיה באתר
בחדרה לשימוש בגז טבעי במקום מזוט .עם המעבר לשימוש בגז טבעי
במקום מזוט ,החברה התאימה את סביבת העבודה לשימוש בגז טבעי,
לרבות בנוגע לשימוש בחומרים מסוכנים ונוהלי עבודה.
 .8.10הסבת מערך ייצור האנרגיה באתר בחדרה לשימוש בגז הטבעי
התעכבה לעומת התחזית המקורית של החברה )לפיה השימוש בגז
טבעי יחל במהלך הרבעון השני של שנת  (2007בשל עיכוב בהשלמת
הנחת הצנרת באתר החברה הנדרשת לאספקת הגז הטבעי על ידי
הרשויות הרלבנטיות.
 .8.11הסבת המזוט לגז תאפשר חסכון משמעותי בעלויות האנרגיה בקבוצה,
בהשוואה למחירים הנוכחיים של המזוט ששררו ברבעון השלישי של
שנת  ,2007וזאת בשל הפערים הניכרים בין מחיר המזוט הנוכחי לבין
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מחיר הגז ,ולהערכת החברה עשויה לשפר את התחרותיות והרווחיות
של הקבוצה .השפעת החיסכון על הרווח הנקי של החברה תגיע לכ25 -
מליון ש"ח ברמה השנתית.
המידע האמור לעיל בקשר להערכות החברה בהתייחס למגמות בשוק
הנייר והחסכון ,מגמות העלייה במחירי התשומות והנייר ,הערכות
החברה בהתייחס לחסכון בעלויות האנרגיה עם הסבת מערך הייצור לגז
והשפעת כל אלו על תוצאות החברה ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה
שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחברה נכון
למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים
העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם מחירי חומרי הגלם בעולם,
שינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם ,תלות בגורמים חיצוניים כגון
ספקי הגז והזרמת הגז הטבעי לאתר החברה בחדרה ,שינויים במחירי
המזוט ,התפתחות ושינויים ברגולציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות
איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  10.14 ,9.16ו 21-להלן.
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פרק ג'  -תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
 .9תחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.1מידע כללי על תחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.1.1מבנה תחום פעילות הנייר והמיחזור והשינויים החלים בו
פעילות תחום הנייר והמיחזור מתמקדת בעיקר בייצור ומכירה של ניירות
אריזה ,המשמשים כחומרי גלם לתעשית הקרטון הגלי )מקרגלים(
ופעילות איסוף ומיחזור של פסולת נייר .פעילות הייצור והמכירה של
ניירות האריזה מבוצעת על ידי החברה באמצעות חברת הבת מנא"י
תעשיית נייר .פעילות איסוף ומיחזור הנייר מתבצעת בעיקר באמצעות
חברת הבת ,אמניר.
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 לקוחותיה.
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.
בהתבסס על הערכות פנימיות בחברה ,היקף צריכת הנייר לסוגיו
בממוצע בשנים האחרונות בישראל היה כ 1 -מיליון טון.
היקף מחזור הנייר הממוצע השנתי בישראל בשנים האחרונות עמד על
כ 255 -אלף טון .שיעור מיחזור הנייר מסך צריכת הנייר בישראל עמד על
כ .25% -בהתאם ,בהתבסס על הנתונים כאמור ,נראה כי קיים פוטנציאל
לגידול בהיקף ייצור הנייר בישראל על חשבון ייבוא נייר וכן קיים
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פוטנציאל לגידול בהיקף מיחזור הנייר בשל שיעור המיחזור הנמוך
בישראל ופוטנציאל הגידול בהיקף ייצור הנייר בישראל .לעניין רכישת
המכונה החדשה ואפשרויות הגדלת הייצור באמצעותה ראה סעיף
 9.1.4.4להלן .יצוין כי בהתבסס על נתוני ה-

Confederation Of

 ,(CEPI) European Paper Industriesהשיעור הממוצע השנתי בשנים
האחרונות של מחזור הנייר מסך צריכת הנייר במערב אירופה עמד על כ-
) 55%לעומת כ 25% -בישראל(.
לצורך פעילות ייצור הנייר האמורה לעיל ,מנהלת החברה מערך שירותים
נילווים לפעילות חברות בקבוצה באתר בחדרה )מנא"י תעשיית נייר,
אמניר וחברות כלולות -מונדי וחוגלה-קימברלי( .השירותים הנלווים
כאמור כוללים שירותי הנדסה ,תחזוקה שוטפת לשמירת רציפות הייצור,
ייצור עצמי של קיטור ,חשמל )אשר חלקו מיוצר עצמאית וחלקו נרכש
מגוף חיצוני( ,אספקת מים ,טיפול בשפכים וכדומה .כמו כן ,ניתנים על ידי
החברה שירותים נוספים כגון :מחסן חלקי חילוף ,הסעדה והסעות
לעובדים ,אבטחה וניקיון האתר .יצוין כי ,שירותים אלה ניתנים גם
לחברות הכלולות של החברה באתר החברה בחדרה ,תמורת כיסוי
העלויות .לפרטים אודות בקשת החברה לפיצול פעילות השירותים
כאמור לחברה בת בבעלות מלאה של החברה ,ראה סעיף 3.1.1.1
לעיל.
פעילות איסוף חומר הגלם ליצור הנייר )פסולת נייר וקרטון( נעשית על
ידי חברת אמניר ,שהינה חלק מתחום הפעילות .פעילות אמניר
מתמקדת באיסוף נייר וקרטון ,אבטחת מידע )שירותי גריסה בבית
בלקוח או באתרי אמניר( ופעילות של ייצור מוצרי נייר אשר אינה מהותית
לאמניר.
כיוון שאספקת חומר הגלם האמור חיונית לרציפות הייצור ,פעילות אמניר
באיסוף פסולת זו הינה נדבך חיוני לתהליך ייצור נייר האריזה.
אמניר אוספת את פסולת הנייר ממקורות שונים ברחבי המדינה ונכון
למועד הדוח ,מטפלת )ממיינת וכובשת את פסולת הנייר( במפעליה
)בחדרה ובבני ברק( בכ 210,000 -טון פסולת נייר בממוצע בשנה )נייר
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נטול עץ ,נייר מכיל עץ וקרטון( .כ 60%-מפסולת הנייר המטופלת על ידי
אמניר משמשת לייצור עצמי של ניירות האריזה על ידי מנא"י תעשיות
נייר וכ 40% -מהכמות כאמור נמכרת כחומר גלם ליצרני ניירות טישו
)חוגלה קימברלי -חברה כלולה של החברה ,שניב תעשיות נייר בע"מ,
פנדה מפעלי נייר ) (1997בע"מ ונייר לבן ירושלים ) (2000בע"מ( .בנוסף
לאיסוף פסולת הנייר על ידי אמניר ,במידת הצורך ,רוכשת אמניר פסולת
מאספנים שונים.
 .9.1.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום פעילות
הנייר והמיחזור
בשל אופי תחום הפעילות ,כפופה החברה למגבלות רגולטוריות שונות
בתחום איכות הסביבה .לפרטים נוספים ראה סעיף  9.13להלן.
בנוסף ,בחודש פברואר  1989הוכרזה מנא"י כמונופול בתחום ייצור
ושיווק נייר בגלילים ובגיליונות על ידי הממונה על הגבלים עסקיים מכוח
סמכותו לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח) 1988-להלן" :חוק
ההגבלים"( ,ובחודש יולי  1998בוטלה חלקית ההכרזה בכל הנוגע
לניירות לכתיבה והדפסה בגלילים ובגליונות .בתחום ניירות אריזה
בגלילים ובגליונות לא בוטלה ההכרזה .לעניין ההגבלות החלות על
החברה בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים ראה סעיף  9.13.6להלן.
 .9.1.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום פעילות הנייר והמיחזור וברווחיותו
תעשיית הנייר בעולם הינה באופן היסטורי תעשייה מחזורית,
המתאפיינת בשנים רווחיות יותר המביאות לגל השקעות בתעשיית הנייר
והרחבת כושר התפוקה .בעקבות כך ,בשנים העוקבות נוצר עודף 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(.
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להערכת החברה ,סה"כ שוק ניירות האריזה בישראל גדל בשנת ,2007
 2006ו 2005 -בכ ,5%-כ ,5% -וכ ,3% -בהתאמה ,עקב הגידול ביצוא
החקלאי והגידול בתפוקת התעשייה.
 .9.1.4התפתחויות בשווקים של תחום פעילות הנייר והמיחזור ושינויים
במאפייני הלקוחות שלו
.9.1.4.1

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.
המעבר לניירות ממוחזרים התאפשר נוכח השינוי הטכנולוגי
אשר אפשר לייצר מנייר ממוחזר נייר בעל תכונות חזקות.
כמו כן ,בשנים האחרונות גדלה המודעות בנושא איכות
הסביבה ,דבר שעשוי לסייע בגידול שיעור מיחזור הנייר.
לפרטים נוספים אודות ההתפתחות בתחום איכות הסביבה
ראו סעיף  9.13להלן.

.9.1.4.2

לאחר ירידת מחירי ניירות האריזה בשנת  ,2005עלו בשנים
 2006ו 2007-מחירי ניירות האריזה באירופה באופן
משמעותי )עקב העלייה החדה במחירי האנרגיה ,הייצור,
התשומות והביקושים הגבוהים אל מול ההיצע( ובעקבות כך
עלו גם מחירי המכירה בישראל.

.9.1.4.3

בשנת  2007החל להגיע לישראל היצע של ניירות אריזה
ממוחזרים ממזרח אסיה .כמות ניירות האריזה המגיעה
ממזרח אסיה כאמור הינה נמוכה ובמחירי שוק ולפיכך בשלב
זה אינה משפיעה באופן מהותי על פעילות הקבוצה.

.9.1.4.4

בשנים האחרונות נמשכת מגמת מעבר השוק לניירות אריזה
דקים יותר מחוזקים בעמילנים בעלי איכות ורמת ניקיון טובים
יותר .ניירות אלה פותחו בחו"ל ומיוצרים על ידי מכונות
מודרניות שנבנו בשנים האחרונות .הניירות המיובאים
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מתחרים במוצרי החברה .מגמה זו מחייבת שינוי במגוון
הניירות המיוצרים על ידי החברה ,על מנת לאפשר את
עמידתה בתחרות בתחום הפעילות.
כחלק מהפתרונות לאתגר זה ,אישר דירקטוריון החברה ביום
 19בנובמבר  2006וביום  15באוקטובר  2007הקמת מערך
חדש לייצור ניירות אריזה ,הידוע בכינויו כ" -מכונה"8 -
)להלן" :המכונה החדשה" או "מכונה  ,("8שיאפשר מתן
מענה להיקפי ביקוש ההולכים וגדלים של השוק המקומי,
בעלות תחרותית יותר לחברה ובאיכות נייר גבוהה יותר מול
היבוא המתחרה .עלות הקמת המערך כולו אותו אישר
הדירקטוריון לרבות השקעה נלווית במערך איסוף פסולת
הנייר )המשמש כחומר גלם( הינו כ 690 -מיליון ש"ח.
להערכת החברה ,המכונה החדשה עתידה לייצר נייר אריזה
מפסולת נייר וקרטון ,והיא עתידה להיות בעלת כושר תפוקה
של כ 230-אלף טון לשנה .המכונה החדשה תוקם באתר
החברה בחדרה .להערכת החברה ,לאחר הקמת המכונה
החדשה והפעלתה הצפויה בשנת  2009והשבתת אחת
ממכונות הייצור הקיימות בחברה ,יגדל כושר התפוקה של
החברה בניירות אריזה מכ 160-אלף טון לשנה במועד
פרסום דוח זה לכ 330-אלף טון לשנה .עד למועד הדוח,
חתמה החברה על ההסכמים המרכזיים לרכישת הציוד
העיקרי של המכונה החדשה ,והחברה מנהלת משא ומתן
לחתימת הסכמים עם ספקים וקבלנים נוספים הדרושים
למכונה החדשה.
המידע בדבר מועד הפעלתה הצפוי של המכונה החדשה,
יתרונותיה של המכונה החדשה והגידול בכושר התפוקה
הצפוי של החברה ,הוא מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה
שהתממשותם אינה ודאית המבוססות על הערכות החברה
נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד
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הדוח .התחזיות והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות מההערכות
והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות הזדמנויות
עסקיות שיעמדו בפני החברה ,שינויים בביקוש בשווקים
בהם פועלת החברה ,היצע ועלויות של מוצרי נייר בעולם,
התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.16ו-
 21להלן.
 .9.1.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות הנייר והמיחזור והשינויים
החלים בהם
בפעילותה של חברה בתחום הנייר והמיחזור ניתן להצביע על מספר
גורמי הצלחה קריטיים ,המשפיעים על פעילותה:
.9.1.5.1

המצב הכלכלי במשק הישראלי  -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 ,לפעילות כלכלית רחבה וענפה
קיימת השפעה משמעותית לטובה על הביקוש לניירות
אריזה ועל היקף איסוף הפסולת הנגזר.
.9.1.5.2

השקעה בציוד הנדרש לצורך ייצור  -המכונות המייצרות את
הנייר הינן מכונות יקרות במיוחד ,הן מבחינת עלות רכישתן
והן מבחינת תחזוקתן.

.9.1.5.3

יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון בולט ליצרן מקומי
מול הייבוא וזאת בשל יכולתו להבטיח אספקה סדירה של
המוצר ,בטווח הזמנה קצר יחסית ובמידות ובאיכויות
הנדרשות על ידי הלקוחות ובכך למנוע מהם את הצורך
באחזקת כמות מלאי גבוהה .החברה הינה יצרן ניירות
אריזה היחיד בישראל ולפיכך הינה בעלת יתרון בתחום
הפעילות.
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.9.1.5.4

איכות המוצרים ושירות הלקוח  -איכות גבוהה של מוצרים,
זמינות ושירות טוב ללקוח הינם גורם הצלחה חשוב בתחום
הפעילות .איכות ושירות ברמה גבוהה תורמים לשימור
הלקוחות הקיימים וכן לשימור מספר הלקוחות.

.9.1.5.5

מוניטין  -בשל אופי תחום הפעילות ,מוניטין הינו גורם הצלחה
מרכזי בתחום הפעילות.

.9.1.5.6

היטל הטמנה  -החל מחודש יולי  ,2007בהתאם לחוק הניקיון
כאמור בסעיף  9.13.2להלן ,מוטל היטל הטמנה על פסולת
בסכומים של החל מ 10 -ש"ח לטון בשנת  2007ועד 50
ש"ח לטון בשנת  2011ואילך .אכיפת חוק הניקיון כאמור
עשויה להגדיל את כמות הפסולת הנאספת לצורך מיחזור
ולהוזיל את עלויות האיסוף.
המידע בדבר גידול איסוף פסולת הנייר לעיל והוזלת עלויות
איסוף הפסולת הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה
שהתממשותם אינה ודאית המבוססות על אינפורמציה
קיימת בחברה נכון למועד הדוח .יישום התחזיות והערכות
החברה עשויות שלא להתממש כולן או חלקן .כמו כן,
התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות
הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות התפתחות ושינויים
ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיפים  9.16ו 21-להלן.

 .9.1.6שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום פעילות הנייר והמיחזור
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 .מלבד איסוף פסולת הנייר והקרטון על ידי
אמניר ,חלק נוסף של הפסולת הנצרכת במכונות ייצור הנייר הוא נפולת
הנרכשת על ידי מנא"י תעשיות נייר מיצרני אריזות קרטון גלי )נפולת
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הנוצרת בתהליך יצירת האריזות אצל הלקוחות המקרגלים ונמכרת
לחברה(.
האיסוף על ידי אמניר של פסולת הנייר מתבצע ממקורות שונים ברחבי
המדינה .בשנים  2006 ,2007ו 2005 -אספה אמניר פסולת נייר )נייר
נטול עץ ,נייר מכיל עץ וקרטון( בהיקף של  162,313טון 141,018 ,טון ו-
 139,701טון ,בהתאמה .בשנתיים האחרונות טיפלה אמניר במפעליה
בממוצע שנתי כ 210,000 -טון פסולת נייר )כמות זו כוללת פסולת נייר
אשר רכשה אמניר מספקי פסולת אחרים( .בשנים האחרונות עמד שיעור
הפסולת הנרכש מספקי פסולת אחרים על ידי אמניר על שיעור של כ-
 20%-30%מסך הפסולת המטופלת על ידי אמניר.
כאמור לעיל ,בנוסף לפעילות איסוף הפסולת ,אמניר מספקת גם שירותי
אבטחת מידע )שירותי גריסה באתר הלקוח או באתרי אמניר( .שירותי
אבטחת מידע וגריסה מסופקים על ידי אמניר באתר הלקוח באמצעות 5
משאיות יעודיות ומגרסות נייחות .כמו כן ,מפעילה אמניר מרכז גריסה
ארצי )לנייר ולמדיה מגנטית( ,במפעלה שבחדרה ומתפעלת מרכזי
גריסה חיצוניים נוספים .הנייר הגרוס נאסף על ידי אמניר כפסולת נייר.
במסגרת פעילותה להנצלת נייר מייצרת ומשווקת אמניר מוצרי נייר
ואריזה שונים ,אשר אינם מהותיים לפעילות אמניר.
בשנים האחרונות ,בעיקר כתוצאה מניצול מלוא רוחב מכונות הנייר
ושיפור יעילות ומהירות המכונות ,גדלה תפוקת מכונות ניירות האריזה.
בשל הגידול בתפוקות מכונות הנייר נדרשה אמניר להרחיב את מערך
האיסוף ואת רכש חומרי הגלם .הגדלת היקף ייצור הנייר הצפויה
באמצעות הפעלת מכונת האריזה החדשה )מכונה  ,(8כמפורט בסעיף
 9.15להלן ,מצריכה הכפלה של כמויות איסוף פסולת הנייר המשמשת
חומר גלם ליצור ניירות אריזה ,במהלך השנים הבאות .בהתאם ,כבר
בשנת  2007החלה אמניר להגדיל את כמויות איסוף פסולת הנייר כחלק
מההיערכות להגדלת כמויות איסוף הפסולת ,כהכנה לקראת הקמתה של
מכונת ניירות האריזה החדשה .לצורך ההערכות כאמור ,בכוונת אמניר
לנקוט ,בין היתר ,בפעולות הבאות:
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העמקת פעילות האיסוף בקרב

לקוחות קיימים ופיתוח מקורות איסוף חדשים ,התאמת המבנה הארגוני
של אמניר והערכות חדשה בכל תחומי הפעילות ,לרבות שיווק,
לוגיסטיקה ,מפעלים ,אחזקה ,רכש וכו' ,בחינת אתר חליפי למפעל אמניר
בבני ברק לשם קליטה וטיפול בתוספת הכמויות הנדרשת ,צבירת מלאי
פסולת נייר עד להפעלת המכונה החדשה ,שיתופי פעולה עם רשויות
מקומיות בכל הקשור לאיסוף פסולת הנייר )לרבות שיתופי פעולה
לאיסוף פסולת נייר מבתים משותפים( ,איסוף יעודי מצרכנים פרטיים ,בין
היתר ,בדרך של התקנת מכלי איסוף ,פינוי קרטון מהרחובות וביצוע
פרויקטים שיווקים להגדלת מודעות מחזור הפסולת.
בשנת  ,2007ביקושים גבוהים לפסולת נייר עיתון וקרטון בעולם )ובייחוד
באסיה( הביאו לעליית מחירי פסולת הנייר בעולם כמו גם בישראל.
החל מחודש יולי  ,2007בהתאם לחוק הניקיון כאמור בסעיף 9.13.2
להלן ,מוטל היטל הטמנה על פסולת בסכומים החל מ 10 -ש"ח לטון
בשנת  2007ועד  50ש"ח לטון בשנת  2011ואילך .אכיפתו של חוק
הניקיון כאמור באמצעות גביית ההיטל כאמור עשוי להביא לשיפור
ביכולת איסוף פסולת הנייר.
המידע בדבר הגידול בכושר התפוקה של החברה ויכולת גידול איסוף
פסולת הנייר לעיל ,הוא מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך
ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית
המבוססות על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .יישום
התחזיות והערכות החברה עשויות שלא להתממש כולן או חלקן .כמו כן,
התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות
בשל גורמים שונים ,לרבות הזדמנויות עסקיות שיעמדו בפני החברה,
שינויים בשווקים בהם פועלת החברה ,שינויים בביקוש ,היצע ועלויות של
מוצרי נייר בעולם ,התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.16ו 21-להלן.

32

 .9.1.7מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום פעילות הנייר והמיחזור
והשינויים החלים בהם
.9.1.7.1

ניתן להצביע על מספר מחסומי כניסה המשפיעים על יכולת
של חברה להיכנס לפעילות ייצור הנייר:
)א(

הון ראשוני  -מעצם היות תעשיית הנייר תעשייה
עתירת הון ,עם השקעות כבדות בתשתיות בציוד
)מכונות נייר ,מערכי טיפול בפסולת נייר ותשתיות
נלוות( ,לצורך כניסה לתחום הפעילות נדרש הון
התחלתי משמעותי .כמו כן ,גם לאחר ההשקעות בהון
הראשוני ,תחום פעילות זה מתאפיין בהשקעה ניכרת
בתחזוקת הציוד.

)ב(

כוח אדם מיומן  -ייצור מוצרים בתחום דורשים כוח
אדם מקצועי ומיומן .חברה המתחילה לפעול בתחום
פעילות זה נדרשת לגייס כוח אדם מתאים ,וייתכן כי
חברה שתחפוץ לפעול בתחום תתקשה לגייסו.

)ג(

זמן חדירה ממושך  -חדירה לתחום הפעילות דורשת
זמן רב ,בעיקר בשל ההשקעות המשמעותיות
בהקמת הציוד הנדרש ,הכשרת כוח האדם כאמור
לעיל והחשיבות למוניטין בתחום הפעילות.

)ד(

גופים גדולים  -בשל אופי תחום הפעילות ,לרבות
הציוד הרב והעלויות הנדרשות לרכישתו ,אין מקום
בתחום לגופים קטנים בעלי היקפי פעילות קטנים.
לגופים קטנים כאמור קשה לעמוד בעלויות הרבות
והגבוהות הנדרשות לפעילות בתחום.

)ה(

יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון בולט
ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת בשל יכולתו להבטיח
אספקה סדירה של המוצר ,בטווח הזמנה קצר יחסית,
במידות ובאיכויות הנדרשות על ידי הלקוחות ובכך
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למנוע מהם את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה.
החברה הינה יצרן ניירות האריזה היחיד בישראל.
ברוב המדינות רוב הייצור נמכר לשוק המקומי ורק
העודפים ,במידה וקיימים ,מועברים לייצוא ,במחירים
תחרותיים.
)ו(

מיעוט לקוחות  -תחום פעילות זה מאופיין במספר
מועט של לקוחות .עובדה זו ,בצד הסביבה
התחרותית של תחום הפעילות ,מקשה על כניסת
חברות לתחום בשל קושי לגיוס לקוחות ,אשר
לעיתים רבות מקיימים קשרים ארוכי טווח עם יצרני
ו/או יבואני הנייר.

.9.1.7.2

יצויין כי לעניין איסוף הפסולת לא קיימים חסמי כניסה
מהותיים שכן לא נדרשת השקעה מהותית בתשתית ובציוד,
רישיונות מיוחדים וכן אין זמן חדירה ממושך לשוק .כמו כן,
שחקנים קטנים יכולים גם לפעול בתחום פעילות זה.

 .9.1.8מבנה התחרות בתחום פעילות הנייר והמיחזור ושינויים החלים בו
החברה באמצעות חברה בת )מנא"י תעשיית נייר( הינה היצרן היחיד
בישראל של ניירות אריזה והינה מתחרה עם ייבוא עצמי שמבצעים
לקוחותיה .לעניין מתחריה העיקריים של החברה מהם מיובאים מוצרים
מתחרים ראה סעיף  9.7להלן.
בתחום איסוף פסולת נייר ,קיימת תחרות בעיקר מול שני גורמים –
ק.מ.מ .מפעלי מיחזור בע"מ וטל-אל איסוף ומיחזור בע"מ ,שלמיטב
ידיעת החברה ,העמיקו את פעילותן לאחרונה .בנוסף ,קיימים אספנים
קטנים של פסולת נייר .לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום איסוף
פסולת נייר ראה סעיף  9.7להלן.
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 .9.2מוצרים ושירותים בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.2.1המוצרים והשירותים העיקריים
.9.2.1.1

ניירות אריזה  -עיקר עיסוקה של החברה בתחום פעילות זה
הינו בייצור ומכירת ניירות אריזה ,בעיקר ניירות מסיב
ממוחזר )פסולת נייר שנאספת לצורך מחזור( ,המשמשים
כחלק מחומרי הגלם בייצור אריזות קרטון על ידי תעשיית
הקרטון הגלי בארץ וזאת באמצעות החברה הבת מנא"י
תעשיית נייר .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 .כמו כן
ניתנים על ידי החברה שירותים נוספים כגון :מחסן חלקי
חילוף ,הסעדה והסעות לעובדים ,אבטחה וניקיון האתר.
שירותים אלה ניתנים גם לחברות הכלולות של החברה
באתר החברה בחדרה תמורת כיסוי העלויות .לפרטים אודות
בקשת החברה לפיצול פעילות השירותים כאמור לחברה בת
בבעלות מלאה של החברה ,ראה סעיף  3.1.1.1לעיל.

.9.2.1.2

איסוף פסולת נייר  -החברה עוסקת באמצעות חברת הבת
אמניר במתן שירותי איסוף פסולת נייר המשמשת כחומר
גלם ,וזאת בעיקר למפעל החברה לייצור ניירות אריזה,
כמפורט לעיל )נכון למועד הדוח ,כ 60% -מכמות הפסולת
הנאספת על ידי אמניר משמשת לייצור עצמי של ניירות
האריזה על ידי מנא"י תעשיות נייר(.

יתרת הפסולת

הנאספת על ידי אמניר )ממוצע שנתי של כ 40% -מכמות
הפסולת הנאספת נכון למועד הדוח( נמכרת כחומר גלם
ליצרני ניירות טישו )חוגלה קימברלי -חברה כלולה של
החברה ,שניב ,פנדה ונייר ירושלים( .בנוסף לאיסוף פסולת
הנייר על ידי אמניר ,במידת הצורך ,רוכשת אמניר פסולת
מאספנים שונים .אמניר ממיינת וכובשת את פסולת הנייר
אותו אוספת במפעליה כאמור בסעיף  9.9.2להלן .כמו כן,
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מספקת אמניר שירותי אבטחת מידע )שירותי גריסה(,
כשפסולת הגריסה משמשת כחומר גלם בפעילותה .בנוסף,
לאמניר פעילות של ייצור מוצרי נייר אשר נכון למועד הדוח
אינה מהותית לתחום הפעילות .יצוין כי ,למיטב ידיעת
החברה ועל פי הערכות פנימיות שלה ,לאמניר נתח שוק של
כ 65% -משוק איסוף פסולת הנייר בישראל )מבלי להתחשב
ברכישת פסולת מאספנים נוספים כאמור בסעיף 9.1.6
לעיל(.
.9.2.1.3

פלסטיק  -ייצור חומר גלם ממוחזר לתעשיית הפלסטיק
באתר החברה בחדרה .החברה ממחזרת פסולת פלסטיק
מהחקלאות ומהתעשייה והופכת אותו לחומר גלם לתעשיית
הפלסטיק )בעיקר לצנרת לתחום הבניה( .הכנסות החברה
מפעילות זו בשנים  2006 ,2007ו 2005-היו נמוכות משיעור
של  5%מכלל מכירות החברה ולכן אינן מהותיות עבורה.

 .9.2.2שינויים מהותיים הצפויים בחלקו של התאגיד ובתמהיל
דירקטוריון החברה אישר ביום  19בנובמבר  2006וביום  15באוקטובר
 2007הקמת מערך חדש לייצור ניירות אריזה )מכונה  ,(8לפרטים
נוספים אודות המכונה החדשה ,לרבות בדבר הערכת החברה בדבר
כושר התפוקה של המכונה החדשה ,ראה סעיף  9.15לעיל.
 .9.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום פעילות נייר אריזה
ומחזור
להלן יפורטו נתונים אודות פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
בשנים  2006 ,2007ו:2005 -
2007

מליוני ש"ח

מכירת ניירות אריזה
מכירת פסולת נייר
לאחרים

2006

הכנסות

שיעור
מהכנסות
החברה

הכנסות

329.5

56%

280.2

53%

64.2

11%

63.6

12%
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2005
שיעור
מהכנסות
החברה

שיעור
מהכנסות
החברה

הכנסות
259.5

54%

51.3

11%

2007
במליוני ש"ח ב% -
רווח גולמי של
תחום הנייר
והמחזור

109.9

24%

במליוני
ש"ח

2006
ב% -

2005
ב% -
במליוני ש"ח

19%

19%

78.7

69.8

 .9.4לקוחות תחום פעילות הנייר והמחזור
 .9.4.1ניירות האריזה
ניירות האריזה הממוחזרים נמכרים ברובם לחמישה לקוחות בארץ,
המייצרים קרטון גלי וממנו אריזות קרטון )מקרגלים( :כרמל )חברה
כלולה( ,קרגל בע"מ ,5י.מ.א  1990ייצור מוצרי אריזה בע"מ ,בסט קרטון
בע"מ ואורדע פרינט תעשיות בע"מ )להלן בסעיף זה" :הלקוחות"(.
לחברה אין הסכמים ארוכי טווח עם הלקוחות כאמור .למיטב ידיעת
החברה ,האמור הינו נכון גם בהתייחס להסכמים בין לקוחות אלו עם
מתחריה של החברה .ההתקשרות מול כל לקוח הינה בהתייחס למסגרת
של כמות שנתית של ניירות אריזה אשר תסופק ללקוח כאשר המחיר
נקבע מראש מדי רבעון.
בשל מבנה הענף )יצרן מקומי אחד מול מספר מצומצם של לקוחות(,
לתחום תלות בכל אחד מלקוחות כאמור והפסקת ההתקשרות עם כל
אחד מהם עשויה להשפיע מהותית לרעה על תוצאות החברה .לקוחות
כאמור הינם לקוחות ותיקים של הקבוצה המקיימים קשרים עסקיים עם
החברה מספר רב של שנים ובפועל הקבוצה מצליחה לשמר את
ההתקשרות עם הלקוחות לאורך שנים על ידי הבטחת אספקה ושירות
שוטפים בטווח הזמנה קצר ,המעניקים לה יתרון של ספק מקומי.
בנוסף ,מייצאת מנא"י תעשיית נייר ניירות אריזה ללקוחות שונים בחו"ל
)בעיקר לתורכיה ,יוון ומצרים( .בשנים  2006 ,2007ו 2005 -היקף
ההכנסות ממכירת ניירות אריזה ללקוחות בחו"ל עמד על כ ,47 -כ48 -

5

נכון למועד הדוח ,כת"ש מחזיקה כ 27%-מהון המניות של קרגל בע"מ.
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וכ 43 -מיליוני ש"ח והיווה כמות של כ ,8% -כ 9% -וכ 9%-ממחזור
המכירות באותה שנה.
 .9.4.2פסולת נייר
כ 60%-מפסולת הנייר הנאספת על ידי אמניר משמשת לייצור עצמי של
ניירות האריזה ע"י מנא"י תעשיות נייר ,וכ 40% -מפסולת הנייר הנאספת
על ידי אמניר נמכרת לחיצוניים ,בעיקר לארבעת יצרני הטישו בארץ-
חוגלה קימברלי )חברה כלולה של החברה( ,שניב תעשיות נייר בע"מ,
פנדה מפעלי נייר ) (1997בע"מ ונייר לבן ירושלים  2000בע"מ .לאמניר
אין תלות בלקוח מסויים וכן אין לה הסכמים ארוכי טווח עם לקוחות אלה.
הסכמי ההתקשרות נעשים לשנה ,בהם מוגדרת הכמות שתסופק לכל
לקוח והמחיר .רוב הלקוחות הינם לקוחות ותיקים של הקבוצה.
 .9.4.3מאפייני לקוחות
בתחום פעילות הנייר והמחזור לחברה לקוח אחד ,חברת כרמל )שהינה
חברה כלולה של החברה( ,שהכנסות החברה ממנו מהוות מעל 10%
מסך הכנסותיה .שעור ההכנסות מלקוח זה בשנים 2005 ,2006 ,2007
מהכנסות התאגיד ,היוו  14% ,15%ו 15% -בהתאמה מכלל הכנסות
התאגיד באותן תקופות .לפרטים נוספים אודות כרמל ראה סעיף 22.4
להלן.
להלן התפלגות המכירות העיקריות של תחום פעילות זה לפי מאפייני
הלקוחות:
הכנסות במליוני ש"ח
לקוחות מקומיים
לקוחות יצוא

2006
296
48

2007
346
49

2005
268
43

 .9.5שיווק והפצה בתחום פעילות הנייר והמיחזור
השיווק וההפצה מבוצעים ישירות על ידי עובדי החברה מול הלקוחות.
ההובלה ללקוחות מבוצעת בעיקר באמצעות מובילים חיצוניים .לצורך
היצוא נשכרים שירותיהם של מובילים ימיים .לחברה אין הסכמי בלעדיות
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אם אף אחד מהמובילים כאמור .כמו כן ,אין לחברה תלות באף אחד
מהמובילים.
 .9.6צבר הזמנות בתחום פעילות הנייר והמיחזור
היקף אספקת המוצרים מתבצע על בסיס תחזית שנתית כללית,
שנקבעת ומתואמת בין החברה לבין לקוחותיה .האספקה השוטפת
מתורגמת להזמנות על בסיס של מספר ימים בודדים מראש או אף פחות
מכך ,כך שלחברה אין צבר הזמנות בתחום פעילות זה.
המפעל לייצור ניירות אריזה פועל על פי תוכנית ייצור גמישה המאפשרת
לספק ללקוח את הזמנתו תוך  48 - 24שעות באיכות הנדרשת על פי
המפרט.
 .9.7תחרות בתחום פעילות הנייר והמיחזור
כאמור לעיל ,מנא"י תעשיית נייר הינה יצרן היחיד בישראל של ניירות
אריזה ולכן 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.
למיטב ידיעת החברה ,מתחריה העיקריים של החברה הינם הספקים
הזרים המפורטים להלן – Varel :גרמניה –Emin Leidlier ,צרפתSaica ,
– ספרד – Hamburger ,אוסטריה – SCA ,איטליה – Otor ,צרפת ו-
 -Nine Dragonsסין.
כאמור לעיל ,הקבוצה מתמודדת מול תחרות בתחום פעילות זה על ידי
הבטחת אספקה ושירות שוטפים בטווח הזמנה קצר ,המעניקים לה יתרון
של ספק מקומי.
להערכת החברה ,בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,חלק
השוק של החברה נכון למועד הדוח ,בתחום מכירת ניירות האריזה
המשמשים כחומר גלם לתעשיית הקירגול בישראל ,מגיע לכ.35%-
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לאיסוף פסולת הנייר קיימים שני מתחרים עיקריים ,הפעילים באזורי
הארץ  -קמ"מ מפעלי מיחזור בע"מ ,וטל-אל איסוף ומיחזור בע"מ.
בנוסף ,פועלים גם מספר רב של מתחרים בעלי נתחי שוק קטנים
הפעילים בעיקר בשטח גיאוגרפי מצומצם.
להערכת החברה ,בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,נתח השוק
של החברה נכון למועד הדוח באיסוף פסולת )מבלי להתחשב ברכישת
פסולת מאספנים נוספים כאמור בסעיף  9.1.6לעיל( מכלל הפסולת
שנאספת בישראל )כולל פסולת שנאספת בישראל ונמכרת בחו"ל( הינו
כ.65% -
 .9.8כושר יצור בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.8.1ניירות אריזה
במפעל של החברה לניירות אריזה בחדרה קיימות שתי מכונות נייר
בעלות כושר תפוקה שנתי כולל יחד של כ 160-אלף טון ,המייצרות
ניירות אריזה )פלוטינג ,טסט ליינר וליינר לבן( ,המשמשים כחומר גלם
לתעשיית המקרגלים .המכונות פועלות בתפוקה הקרובה למלאה ולפיכך
כושר הייצור מנוצל כמעט במלואו.
מכונות הנייר מופעלות  24שעות ביממה ב 3-משמרות עבודה )פרט
לעצירות אחזקה מתוכננות(.
כאמור בסעיף  9.1.4.4לעיל ,דירקטוריון החברה אישר השקעה בפרויקט
הקמת מכונה  8באתר בחדרה ,בעלת כושר תפוקה של כ 230 -אלף טון
לשנה .להערכת החברה ,עם תחילת הפעלתה המתוכננת בשנת ,2009
במקביל להשבתת אחת המכונות הקיימות בחברה ,יגדל כושר התפוקה
של החברה בניירות אריזה מכ 160 -אלף טון לשנה כיום לכ 330 -אלף
טון לשנה .לפירוט נוסף ראה סעיף  9.15להלן.
המידע בדבר מועד הפעלתה הצפוי של המכונה החדשה ,יתרונותיה של
המכונה החדשה והגידול בכושר התפוקה הצפוי של החברה ,הוא מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות
בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית המבוססות על הערכות
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החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד
הדוח .התחזיות והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא להתממש,
כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות
בשל גורמים שונים ,לרבות הזדמנויות עסקיות שיעמדו בפני החברה,
שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,היצע ועלויות של מוצרי
נייר בעולם ,התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.16ו 21-להלן.
להלן נתוני תפוקת המכונות )אלפי טון( בשנים  2006 ,2007ו:2005 -
2007
62
99
161

מכונה 1
מכונה 2
סה"כ

2005
56
97
153

2006
59
95
154

 .9.8.2איסוף פסולת נייר
להלן פירוט בדבר תפוקת המיון והכבישה )באלפי טון( של חומרי הגלם
הנאספים ,בעיקר פסולת נייר וקרטון ,לעומת כושר התפוקה הפוטנציאלי
בשנים  2006 ,2007ו:2005 -

בני
ברק
חדרה
סה"כ

כושר תפוקה
פוטנציאלי
)נכון למועד
הדוח(
180
105
285

2007

תפוקה בפועל
2006

2005

128

125

128

83
211

78
203

64
192

 .9.9רכוש קבוע ומיתקנים בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.9.1ניירות אריזה
.9.9.1.1

מכונות לניירות אריזה  -באתר בחדרה פועלות ,כאמור לעיל,
שתי מכונות לניירות אריזה הפועלות בתפוקה הקרובה
למלאה ,של כ 160-אלף טון בשנה .על מנת להגדיל את
כושר ייצור החברה של נייר האריזה )ושיפור איכותו( ,אשר
אינה מסוגלת כיום לספק את כל צרכי השוק המקומי ,ולאור
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הערכת החברה כי הביקוש לניירות אריזה המיוצרים מסיבים
ממוחזרים צפוי לגדול משמעותית במהלך השנים הבאות,
אישר דירקטוריון החברה ביום  19בנובמבר  2006וביום 15
באוקטובר  2007את הקמתו של מערך חדש לייצור ניירות
אריזה )מכונה  ,(8לפרטים נוספים ראה סעיף  9.1.4.4לעיל.
בד בבד עם ההשקעה במכונה תשקיע החברה )במסגרת
ההשקעה לעיל( אף בהרחבת מערך איסוף פסולת הנייר
אשר ישמש כחומר גלם למכונה .לעניין אפשרויות הפעולה
להרחבת מערך איסוף פסולת הנייר ראה סעיף  9.1.6לעיל.
.9.9.1.2

מערך אנרגיה  -כאמצעי עזר לייצור ,קיים באתר החברה
בחדרה מרכז אנרגיה ,המספק קיטור המשמש בתהליך ייצור
הנייר וכמחצית מצריכת החשמל למכונות הנייר הפועלות
באתר .מרכז האנרגיה כולל דוודים ליצור קיטור ,טורבינה
קיטורית לייצור חשמל )המספקת כ 13 -מגוו"ט בממוצע ,עם
יצור מקסימאלי של  18מגוו"ט( וכן מערכות מי קירור,
מערכות אוויר דחוס ,מערכות זיקוק מים ,מערכת מים קרים
ומערכות בקרה המאפשרות שליטה על התהליך השלם.
במהלך טיפול תקופתי בטורבינה הקיטורית כאמור לעיל,
התגלתה בחודש אוקטובר  2007תקלה בתפקודה .נכון
למועד הדוח ,בשל התקלה ,מייוצרים רק עד כ 7 -מגאוו"ט
באמצעות טורבינה חלופית והתקלה נמצאת בשלבי תיקון.
להערכת החברה ,השפעת התקלה כאמור על החברה אינה
מהותית ,לרבות בשל כך שלהערכתה של החברה ,בהתבסס
על מכתב שקיבלה החברה מחברת הביטוח בחודש מרץ
 ,2008רוב ההפסד יכוסה על ידי חברת ביטוח.

.9.9.1.3

מעבר לגז טבעי  -במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2007
השלימה החברה הסבת מערך האנרגיה באתר בחדרה,
משימוש במזוט ,לשימוש בגז טבעי .השימוש בגז טבעי אמור
להוזיל משמעותית את עלות הדלקים ולשפר את הפליטות
לסביבה .החברה השקיעה כ 30-מיליון ש"ח בהקמת
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התשתית והסבת הציוד הקיים לשימוש בגז טבעי במקום
מזוט .להערכת החברה ,המעבר לגז טבעי צפוי להביא ,עם
השלמתו לשיפור נוסף באיכות האוויר ולחיסכון שנתי שיוביל
לשיפור ברווח הנקי בסכום של כ 25 -מליון ש"ח לשנת
פעילות מלאה .בהתאם להסכם בו התקשרה החברה עם ים-
תטיס כאמור בסעיף  9.14.1להלן ,הגז הטבעי יסופק על ידי
שותפות ים-תטיס עד לאמצע שנת  .2011עם המעבר
לשימוש בגז טבעי במקום מזוט ,החברה התאימה את
סביבת העבודה לשימוש בגז טבעי ,לרבות בנוגע לשימוש
בחומרים מסוכנים ונוהלי עבודה.
האמור לעיל בקשר להשפעת ההסבה לגז טבעי על החברה,
לרבות בהתייחס לחסכון בעלויות החברה ולשיפור באיכות
הפליטות לאוויר כתוצאה מהשימוש במכונות החברה הינו
בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על הערכת החברה נכון למועד הדוח .הערכה זו
עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן
שונה וזאת בין היתר בשל שינויים בעלויות השימוש בגז
טבעי ,תלות בגורמים חיצוניים כגון ספקי הגז ומוליך הגז
הטבעי לאתר החברה בחדרה ואיזה מן גורמי הסיכון
המפורטים בסעיפים  9.16ו 21-להלן.
לפרטים אודות אתר החברה בחדרה ראה סעיף  11.1להלן.
 .9.9.2איסוף פסולת נייר
נכון למועד הדוח ,לצורך איסוף וטיפול בחומרי הגלם הנאספים )פסולת
נייר וקרטון( מפעילה אמניר צי של כ 35-משאיות מסוגים שונים ,כ30 -
משאיות נוספות מתופעלות על ידי קבלני משנה וכן שני מפעלים,
כדלקמן:
.9.9.2.1

מפעל אמניר בחדרה הכולל :מפעל למיון ,ניקוי וכבישת
פסולת נייר וקרטון ,אשר עיקר נכסיו הקבועים הם שני
מכבשים ,מערך מיון נייר ומערך גריסת נייר ומדיה מגנטית,
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וכן מפעל להנצלת נייר ובו גיליוטינות ומכונות הדפסה ,גילול
וחיתוך .במפעל שטח אחסון של פסולת נייר וקרטון .שטח
המפעל הינו כ 40 -דונם .לפרטים נוספים אודות אתר
החברה בחדרה ראה סעיף  11.1להלן.
.9.9.2.2

מפעל אמניר בבני ברק :מפעל למיון ,ניקוי וכבישת פסולת
נייר וקרטון ,אשר עיקר נכסיו הקבועים הם שני מכבשים
ומערך מיון .שטח המפעל הינו כ 12.5 -דונם וכולל שטח
פתוח ומבנים .חלק מתוך השטח האמור ,בגודל כ 2.5 -דונם,
שוכרת אמניר מצד ג' .עלות השכירות השנתית הינה 90
אלפי ש"ח .חוזה השכירות הינו עד לחודש יולי .2011

עוד יצוין כי אמניר העניקה שעבודים שוטפים על נכסיה לטובת ומדינת
ישראל.
 .9.10חומרי גלם וספקים בתחום פעילות הנייר והמיחזור
איסוף פסולת הנייר מהווה את חומר הגלם העיקרי של תחום פעילות
הנייר והמיחזור .פעילות איסוף פסולת הנייר פרושה על פני כל הארץ,
ונאספת על ידי אמניר וכן 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 על ידי אמניר של פסולת הנייר והקרטון ורכישת אמניר
פסולת נייר מספקים חיצוניים ,חלק נוסף של הפסולת הנצרכת במכונות
הנייר הוא נפולת הנרכשת מיצרני אריזות קרטון גלי )נפולת הנוצרת
בתהליך יצירת האריזות אצל הלקוחות המקרגלים ונמכרת לחברה(.
בתחום הנייר והמיחזור ישנם הסכמי רכישה עם ספקים לרכישת חומרי
עזר ,כגון כימיקלים ,דבקים לבדים ,רשתות וכו'.
המחירים נקבעים במשא ומתן עם הספקים ,בהתחשב בתנאי השוק
ובמחירי יבוא מתחרה.
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לצורך ייצור הקיטור והחשמל הנחוצים לעבודת מכונות הנייר ,החברה
נהגה עד להסבה לגז אשר הושלמה ברבעון הרביעי של שנת 2007
כאמור בסעיף  8.9לעיל ,לרכוש באופן מאסיבי מזוט מחברות הדלק
)החל מחודש מאי  2005נרכש המזוט מחברת "דלק"( .מחירי המזוט
נקבעים בהתבסס על מחירי המזוט בשער בתי זיקוק לנפט בע"מ.
סך רכישות המזוט לצורך תחום פעילות זה בשנים  2006 ,2007ו-
 ,2005הסתכם בכ 67 -מליון ש"ח ,בכ 86 -מליון ש"ח ובכ 72 -מליון
ש"ח ,בהתאמה .שיעור עלות רכישת המזוט עמד על כ 18%-כ 24%-וכ-
 20%בשנת  2006, 2005ו 2007-בהתאמה ,מתוך כלל עלות רכישות
בתחום הנייר והמיחזור מספקים.
בחודש יולי  2005חתמה החברה על הסכם עם שותפות ים תטיס
לרכישת גז טבעי ,שאמור להחליף את רכישת המזוט )כאמור בסעיף 8.9
לעיל ,במהלך הרבעון הרביעי של שנת  ,2007השלימה החברה את
הסבת מערך ייצור האנרגיה באתר בחדרה לשימוש בגז טבעי במקום
מזוט( .נכון למועד הדוח ,לחברה תלות בים תטיס באספקת הגז הטבעי
בשל היותו ספק יחיד בשלב זה של גז טבעי במדינת ישראל .לפרטים
אודות ההסכם כאמור ראה סעיף  9.14.1להלן.
 .9.11הון חוזר
 .9.11.1מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם ומוצרים מוגמרים
.9.11.1.1

מלאי מוצרים מוגמרים וחומרי גלם – לחברה קיימות רמות
מלאי תפעוליות של מוצרים מוגמרים וחומרי גלם ,ברמה של
צריכה ואספקה של כשבועיים עד שלושה שבועות.
בשנתיים הקרובות ,כהיערכות לתחילת פעילותה של מכונת
הנייר החדשה,

להערכת החברה ,היא צפויה )באמצעות

אמניר( לצבור מלאי של חומר גלם )פסולת נייר( מעבר
לצרכים השוטפים כאמור לעיל .לפרטים נוספים אודות
הערכות כאמור ראה סעיף  9.1.6לעיל.
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המידע בדבר צבירת המלאי בגין הפעלתה הצפויה של
המכונה החדשה הוא מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה
שהתממשותם אינה ודאית המבוססות על הערכות החברה
נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד
הדוח .התחזיות והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונים מההערכות
והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות הזדמנויות
עסקיות שיעמדו בפני החברה ,שינויים בביקוש בשווקים
בהם פועלת החברה ,היצע ועלויות של מוצרי נייר בעולם,
ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים
 9.16ו 21-להלן.
.9.11.1.2

מלאי חומרי אחזקה – לחברה מלאי של חומרי אחזקה
לשימוש אמצעי הייצור ,לפי רמת הצריכה הצפויה והצורך
בקיום פעילות שוטפת של המכונות.

 .9.11.2מדיניות החזרה או החלפת סחורות
המוצרים בתחום פעילות זה נמכרים מכירה סופית ללקוחות 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 .על פי ניסיון העבר ,כמות ההחזרות אינה משמעותית לגבי היקפי
הפעילות כולה.
 .9.11.3ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של האשראי
מספקים ולקוחות לשנים  2006 ,2007ו:2005-
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לקוחות
ספקים

31.12.05
31.12.06
31.12.07
ממוצע היקף ממוצע
היקף
היקף ממוצע
ימי
אשראי
ימי
אשראי
ימי
אשראי
ממוצע
ממוצע אשראי
אשראי ממוצע אשראי
93
112
102
129
96
139
77
58
84
70
83
79

 .9.12איכות הסביבה בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.12.1פעילות החברה בנושא איכות הסביבה מתמקדת בשלושה תחומים
עיקריים :טיפול בשפכים ואיכות הקולחין ,איכות אוויר והפחתת רעש.
רישיון העסק של האתר העיקרי בחדרה כולל ,בין היתר ,תנאים בנושאי
טיפול בשפכים ,איכות קולחין ,איכות אויר וטיפול בפסולות ובכימיקלים.
בעניין זה ראה סעיף  9.13.4להלן.
החברה מזרימה מי קולחין לנחל חדרה אשר עוברים תהליך של טיהור
במתקני החברה .בהתאם ,לחברה צו ההרשאה להזרמת מי קולחין לנחל
חדרה אותו קיבלה מנציבות המים לשנת  ,2007ונכון למועד הדוח
החברה פועלת לחידוש הרישיון לשנת  .2008צו הרשאה זה מגדיר ,בין
היתר ,את תנאי איכות הקולחין המוזרמים לנחל .הצו מיושם ברובו
ובחלקו הקטן מצוי בדיונים מול נציבות המים .החברה מחזיקה ומתפעלת
בצמוד למפעלה בחדרה מכון לטיהור שפכים בשטח של כ 21 -דונם.
החברה מתעתדת לקדם צמצום הקולחין המועברים לנחל חדרה
והשבחתם ,וכן העברת חלקם לשימוש חוזר באתר בחדרה.
בפעילותה של החברה ,עושה החברה שימוש בחומרים המוגדרים
כחומרים מסוכנים ,ובהתאם לכך בידי החברה היתר רעלים מאת
הממונה על משרד איכות הסביבה בתוקף עד לחודש יולי .2008
בנוסף ,החברה פועלת מול רשות הגז ועומדת בכל הדרישות אשר נקבעו
לה .עם המעבר לשימוש בגז טבעי במקום מזוט ,החברה התאימה את
סביבת העבודה לשימוש בגז טבעי ,לרבות בנוגע לשימוש בחומרים
מסוכנים ונוהלי עבודה.
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למיטב ידיעת החברה המפעל פועל בהתאם לדרישות הרשויות ובמקרים
של סטיות החברה פועלת לתיקונן על ידי תכניות פעולה מתואמות
בשיתוף עם הרשויות.
כאמור בסעיף  8.9לעיל ,החברה הסבה את מערכת ייצור האנרגיה שלה,
שהושתתה בעבר על מזוט כבד ,לשימוש בגז טבעי ,מטרת ההסבה היא
להביא לחיסכון בעלויות ולשיפור נוסף באיכות גזי הפליטה לסביבה.
בנוסף ,בשנתיים האחרונות החברה מיישמת תוכנית הדרגתית לשיפור
נוסף בהפחתת מוקדי הרעש באתר החברה בחדרה .במהלך שנת
 ,2007הושקע סך של כ 1-מיליון ש"ח ביישום התוכנית כאמור.
לעניין החקיקה העיקרית הקשורה לתחום פעילות זה בנושא איכות
הסביבה ראה סעיף  9.13להלן.
החברה השקיעה בשנים  2000-2007כ 15.9 -מליון דולר בפרויקטים
שנועדו לשם עמידה בתנאי איכות הסביבה ,מתוכם כ 4.4 -מליון דולר
בשנת  ,2007אשר כוללים השקעה בסך של כ 3.6 -מליון דולר בהסבת
מערך האנרגיה לשריפת גז טבעי במקום מזוט ,כמפורט בסעיף 8.9
לעיל ,כ 250 -אלף דולר לפרויקטים הפחתת רעש מאתר חדרה ,וכן
השקעות בנושאי השבת קולחים לשימוש חוזר במפעל ,הגברת אמינות
מערך טיפול במים ושפכים.
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 ,בהתבסס על חוות דעת משפטית שקיבלה ,כי
לחקירה לא תהא השפעה מהותית על פעילותה.
המידע בדבר הערכת החברה בנוגע להשפעה של חקירה כאמור על
החברה הוא מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה
תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית
המבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה קיימת
בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה כאמור לעיל
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עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונים
מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות שינויים
ברגולציה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים 9.16
ו 21-להלן.
 .9.12.2החברה צופה כי בשנת  2008סך ההוצאות הסביבתיות הצפויות במהלך
העסקים הרגיל של החברה יהיה כ 3.6 -מיליון ש"ח .הסכום כאמור
מתייחס להשקעות סביבתיות שאושרו בדירקטוריון החברה ופעילות
שוטפת של החברה בתחום איכות הסביבה .להערכת החברה ,החברה
לא צופה שתהיה ירידה ברמת הוצאות אלו גם בשנים הבאות.
המידע האמור לעיל בקשר להוצאות הצפויות בפעילות החברה בנוגע
לאיכות הסביבה ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה
ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח.
התחזיות והערכות החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים
העשויים להשפיע על כך הינם תלות בגורמים חיצוניים ,התפתחות
ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיפים  9.16ו 21-להלן.
 .9.13מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.13.1חוק המיחזור
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור ,התשנ"ג 1993-ותקנות איסוף פסולת
למיחזור )חובת פינוי פסולת למיחזור( ,התשנ"ח ,1998-מחייבים את
הרשויות המקומיות ואת העסקים למחזר פסולת בשיעורים הולכים
וגדלים ,ומאפשרים לחברה להציע שירותים ולזכות במכרזים הכוללים
פעולות מיחזור .העדר אכיפה תומכת בחוק המיחזור ,פוגע ביכולת
החברה להרחיב את האיסוף של פסולת הנייר.
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 .9.13.2חוק הניקיון
ביום  16בינואר  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 -ש"ח לטון בשנת  2007ועד  50ש"ח לטון בשנת 2011
ואילך .שאריות מיון של פסולת )דהיינו פסולת שעברה מיון בתחנת מעבר
לטיפול ומיון של פסולת לצורכי מיחזור( ,יחוייב בהיטל הטמנה מופחת
בסכום של  0.80ש"ח לטון בשנת  2007עד לסכום של  4ש"ח לטון
בשנת  2011ואילך.
תחולתו של החוק על פי נוסחו ,הינה החל מיום  1ביולי  .2007אכיפת
חוק זה ,עשויה להביא לשיפור ביכולת איסוף פסולת הנייר.
המידע האמור לעיל בקשר להשפעת חוק הנקיון הינו בגדר מידע צופה
פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של
החברה שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת
בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי
שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם התפתחות
ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  9.16ו 20-להלן.
 .9.13.3חוק שעות עבודה
החברה ,כפופה להוראות חוקי המגן בתחום דיני העבודה ובכלל זה לחוק
חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א) 1951-להלן בסעיף זה" :חוק שעות
עבודה"( .חוק שעות עבודה מסדיר ,בין היתר ,את מספר שעות העבודה
המותר ,ואת המנוחה השבועית לה זכאי כל עובד בישראל .על פיו ,אורך
המנוחה השבועית לעובד הינו  36שעות ברציפות ,כאשר לגבי יהודי,
המנוחה השבועית תכלול את יום השבת ולגבי מי שאינו יהודי ,אחד
מהימים – שישי ,שבת או ראשון ,לפי בחירתו .חוק שעות עבודה אוסר
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להעביד עובד במנוחה השבועית ללא היתר משר התעשייה המסחר
והתעסוקה ,כאשר השר רשאי לתת היתר להעבדת עובד במנוחה
השבועית או בחלק ממנה ,אם הוא משוכנע שהפסקת העבודה עלולה
לפגוע בביטחון המדינה ,בביטחון הגוף או הרכוש ,או לפגוע פגיעה רבה
בכלכלה ,בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים חיוניים לציבור .בנוסף,
תקנות שעות המנוחה השבועית )עבודה במשמרות( )מס'  (2תשי"ב –
 1952קובעות ,כי מותר שהמנוחה השבועית לעובדים במשמרות תהיה:
) (1במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות  -בתחום של פחות
מ 36-שעות רצופות ,אך לא פחות מ 25-שעות רצופות; ) (2במפעלים
בהם נעשית העבודה בשתי משמרות  -אחת לשבועיים  -בתחום של
פחות מ 36-שעות רצופות ,אך לא פחות מ 25-שעות רצופות.
פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח 1948-כי הוראות החלות על
המנוחה השבועית בחוק שעות עבודה ,יחולו לגבי יהודי  -על מועדי
ישראל ,ולגבי יש שאינו יהודי ,על מועדי ישראל או על חגי עדתו ,הכל לפי
המקובל עליו .בימי מנוחה אלו ,לא יעבוד בעל בית מלאכה בבית
מלאכתו ,ולא בעל מפעל תעשיה במפעלו ,ולא יסחר בעל חנות בחנותו.
נכון למועד הדוח ,החברה עומדת בכל הוראות חוק שעות עבודה
והתקנות שהותקנו מכוחו ,וקיבלה את ההיתרים הנדרשים לפעילותה.
 .9.13.4רשיונות עסק
רישיון העסק של מנא"י מיום  14בנובמבר  2001הותנה ,בין היתר,
בקיומם של מערכות לאיסוף והולכת שפכים ונגר עלי ,הזרמת כל
השפכים התעשייתיים למתקם קדם הטיפול בשפכים ,התקנת והפעלת
משאבות גיבוי ,החזקת מלאי ביו-מסה וניהול יומן תקלות .כמו כן,
הרישיון מותנה בהגשת דוחות למשרד להגנת הסביבה .למיטב ידיעת
החברה ,החברה עומדת בכל הדרישות והתנאים לתוקפו של הרישיון
כאמור.
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 .9.13.5חוק משק הגז
בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב) 2002-להלן" :חוק
הגז"( ,הוקמה רשות גז טבעי במסגרת המשרד לתשתיות לאומיות אשר
תפקידה לפקח על מתן תנאי רישיונות ותעריפים הקשורים במערכת
ההולכה ,חלוקה ואחסון של גז טבעי .כן נקבעו בחוק הגז העדפות
מסוימות לרכישת תוצרת הארץ .בנוסף ,הוקמה בשנת  2003חברה
ממשלתית – "נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ" )להלן" :נתיבי גז"( אשר
הופקדה על הקמת תשתית הולכת הגז בישראל .החברה הינה המפעל
התעשייתי מהראשונים בישראל שהתחבר למערכת הגז הטבעי ואשר
יפעל לעבוד על גז טבעי .החברה התחברה לתוואי הימי של מערכת
הולכת הגז הטבעי .לפרטים אודות הסכם החברה עם נתיבי הגז ראה
סעיף  9.14.2להלן.
 .9.13.6הגבלים עסקיים
בחודש פברואר  1989הוכרזה מנא"י כמונופול בתחום ייצור ושיווק נייר
בגלילים ובגיליונות על ידי הממונה על הגבלים עסקיים מכוח סמכותו לפי
חוק ההגבלים העסקיים ,ובחודש יולי  1998בוטלה חלקית ההכרזה בכל
הנוגע לניירות לכתיבה והדפסה בגלילים ובגליונות .בתחום ניירות אריזה
בגלילים ובגליונות לא בוטלה ההכרזה .למעט הוראות חוק ההגבלים
העסקיים ,לא ניתנו לחברה הוראות מיוחדות לבעל המונופולין על ידי
הממונה על הגבלים עסקיים.
חוק ההגבלים קובע ,בין היתר ,כי בעל מונופולין לא ינצל לרעה את
מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע
בציבור ,ובכלל זה באמצעות קביעת מחירים בלתי הוגנים; צמצום או
הגדלה של כמות הנכסים או היקף השירותים המוצעים שלא במסגרת
תחרותית הוגנת; קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקות דומות אשר
עשויים להעניק ללקוחות או לספקים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי
המתחרים בהם; התניית ההתקשרות בדבר הנכס או השירות
שבמונופולין בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים
אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.
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כמו כן ,קובע חוק ההגבלים ,כי אם ראה הממונה על ההגבלים העסקיים
כי כתוצאה מקיומו של מונופולין או מהתנהגותו של בעל מונופולין ,נפגעת
התחרות בעסקים או נפגע הציבור ,רשאי הוא לתת לבעל המונופולין
הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה .הכלים
הסטטוטוריים הקבועים בחוק ההגבלים מקנים לממונה ,בין היתר ,את
הזכות לפנות לבית הדין בבקשה להפרדת המונופולין לשני תאגידים
עסקיים או יותר.
עד למועד הדוח לא היתה להכרזתה של החברה כמונופולין השפעה
מהותית על פעילותה ,רווחיותה או מצבה הכספי של החברה .החברה
אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות בעתיד להכרזה האמורה ,
לרבות אם וככל שתקבל החברה הוראות מיוחדות מאת הממונה בנוגע
לפעילותה כמונופולין ,על פעילות החברה ,רווחיותה ומצבה הכספי.
 .9.13.7בטיחות בעבודה
החברה כפופה לחקיקה בנושא בטיחות וגיהות בעבודה .פקודת
הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ,תש"ל 1970-והתקנות לפיה ,מסדירים
את נושא הבריאות ,הבטיחות והרווחה לעובדים .בנוסף ,חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954-ותקנותיו ,מסדירים את נושא
הפיקוח על הבטיחות בעבודה ,ועדות בטיחות ,מינוי ממוני בטיחות,
תוכניות בטיחות ,מסירת מידע אודות סיכונים והדרכת עובדים.
החברה שמה 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( .נכון
למועד הדוח ,החברה עומדת בכל הוראות הבטיחות כמפורט בסעיף זה
לעיל.
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 .9.13.8בקרת איכות
החברה פועלת באתר היצור העיקרי בחדרה בהתאם לתקנים הבאים:
 – ISO 9001/2000ניהול איכותי – ISO14001 ,איכות הסביבה ,ות"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 ,פעילות החברה במפעלה כפופה אף לדרישות תקנים בתחום
המוצרים ,תחיקה מוניציפאלית )בעיקר רישיון עסק( ותקנים מקובלים
בעולם.
 .9.14הסכמים מהותיים בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.14.1הסכם עם קבוצת ים תטיס  -ביום  29ביולי  2005נחתם הסכם לרכישת
גז טבעי בין החברה לבין השותפים בקבוצת ים-תטיס )נובל אנרג'י
מדיטריניאן לימיטד ,דלק קידוחים שותפות מוגבלת ,אבנר חיפושי נפט
שותפות מוגבלת ודלק השקעות ונכסים בע"מ( .הגז שיירכש במסגרת
ההסכם אמור לספק את צרכי החברה בשנים הקרובות בהפעלת מערכת
ייצור האנרגיה שלה בקוגנרציה באתר בחדרה שתוסב לשימוש בגז טבעי
במקום השימוש במזוט כיום )כאמור הסעיף  8.9לעיל( .עם השלמת
צנרת ההולכה והמתקנים הנדרשים בחברה למעבר לשימוש בגז ,החלה
בחודש אוגוסט  2007אספקת הגז על פי ההסכם )להלן" :מועד תחילת
הזרמת הגז"( .הספקת הגז עתידה להסתיים במועד המוקדם מבין
המפורטים להלן 5 (1) :שנים מיום תחילת הזרמת הגז כמפורט בהסכם;
) (2השלמת רכישת גז בכמות של  ;BCM0.43אך לא לאחר  1ביולי
 .2011בהתבסס על הערכות החברה לגבי היקף צריכת הגז הטבעי
בתקופת ההסכם ,ההיקף הכספי הכולל המוערך של העסקה הינו כ35 -
מליון דולר על פני כל התקופה כאמור לעיל .נכון למועד הדוח ,לחברה
תלות בים תטיס באספקת הגז הטבעי בשל היותו ספק יחיד בשלב זה
של גז טבעי במדינת ישראל.
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הערכת החברה לגבי צריכת הגז בתקופת ההסכם עם ים-תטיס וההיקף
הכספי של העסקה כאמור הוא מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם
אינה ודאית המבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל
אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה
כאמור לעיל עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות
שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות צריכת
הגז בפועל ,שינויים בשווקים בהם פועלת החברה ,ו/או התממשות איזה
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.16ו 21-להלן.
 .9.14.2הסכם עם נתיבי גז לישראל בע"מ
לצורך הובלת הגז הטבעי לאתר בחדרה ,ביום  11ביולי 2007
התקשרה החברה בהסכם עם נתיבי גז לתקופה של  6שנים ,עם אופציה
להארכה לתקופה של שנתיים נוספות .הסכם ההולכה הוא בנוסח
שאושר על ידי רשות הגז הטבעי עבור צרכני ההולכה ,ונוסחו מתפרסם
באתר של משרד התשתיות הלאומיות ,כאשר התנאים המסחריים
נקבעים באופן פרטני בין הצדדים .התמורה על-פי ההסכם כוללת תשלום
דמי חיבור חד פעמי עם ההתקשרות בהתאם להשקעה בפועל בחיבור
למפעל החברה ,וכן תשלום חודשי המחושב על בסיס שני מרכיבים) :א(
סכום קבוע עבור קיבולת הגז כפי שהוזמנה על ידי החברה; )ב( בהתאם
לכמות הגז שהוזרמה למפעל בפועל .נכון למועד הדוח ,לחברה תלות
בנתיבי גז ,בהסכם התחייבה החברה לתשלום שנתי קבוע גם במקרה
שלא תעשה שימוש בפועל בהולכה ,בהיקף של כ 2 -מליון ש"ח לשנה.
לפרטים נוספים ראה סעיף  9.16.2.2להלן.
 .9.14.3הסכם עם  - EMGבחודש במאי  ,2007נחתם הסכם עקרונות )להלן
בסעיף זה":הסכם העקרונות"( לרכישת גז טבעי ממצרים בין החברה
לבין ) East Mediterranean Gas Companyלהלן ("EMG":שנועד
להבטיח את המשך אספקת הגז ,לאחר תום ההסכם עם שותפות ים-
תטיס ,לאתר בחדרה למוקדם מבין  15שנים או סיום מלוא צריכת הגז
כפי שיוסכם עליה בהסכם .מזכר ההבנות כולל אופציה מוגבלת בזמן
לחברה להגדיל את הכמות הנרכשת בהתאם לצרכי תחנת הכוח ליצור
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חשמל שהקמתה נבחנת כיום על ידי החברה )לפרטים נוספים אודות
תחנת הכוח ראה סעיף  9.9.1.3לעיל( .נכון למועד הדוח ,ההיקף השנתי
של הרכישה מ EMG-מוערך בין  10מיליון דולר ל 50-מיליון דולר
בהתאם לכמות שתירכש ולמחירה .עם חתימת ההסכם המפורט יינתנו
ערבויות כמפורט בהסכם העקרונות בהיקף כולל המבוסס על שנת
רכישת גז .על פי הסכם העקרונות ,על הצדדים לחתום על הסכם מפורט
עד סוף שנת  .2007נכון למועד הדוח ,הצדדים מנהלים משא ומתן
מתקדם לצורך גיבוש נוסח סופי של ההסכם המפורט כאמור.
הערכת החברה לגבי ההסכם המפורט עם  EMGוההיקף השנתי של
הרכישה מ EMG -הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך
ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית
המבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה קיימת
בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה כאמור לעיל
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות
מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים כגון ,אי הסכמות
מהותיות במהלך המשא ומתן ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיפים  9.16ו 21-להלן.
 .9.15צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום הפעילות
כאמור בסעיף  9.1.4.4לעיל ,דירקטוריון החברה אישר הקמת מערך
חדש לייצור ניירות אריזה ,הידוע בכינויו כ" -מכונה  ,"8שיאפשר מתן
מענה להיקפי ביקוש ההולכים וגדלים של השוק המקומי ,בעלות
תחרותית יותר לחברה ובאיכות נייר גבוהה יותר מול היבוא המתחרה.
להערכת החברה ,המכונה החדשה עתידה לייצר נייר אריזה מפסולת
נייר וקרטון ,והיא עתידה להיות בעלת כושר תפוקה של כ 230-אלף טון
לשנה .לאחר הקמת המכונה החדשה והפעלתה הצפויה ,והשבתת אחת
המכונות הקיימות בחברה ,להערכת החברה ,במהלך שנת  ,2009יגדל
כושר התפוקה של החברה בניירות אריזה מכ 160-אלף טון לשנה
במועד פרסום דוח זה לכ 330-אלף טון לשנה .רכישת מכונת ניירות
האריזה החדשה מצריכה הכפלה של כמויות איסוף פסולת הנייר
המשמשת חומר גלם ליצור ניירות אריזה ,במהלך השנים הבאות .אמניר
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נערכת להגדיל את כמויות איסוף הפסולת ,כהכנה לקראת הקמתה של
מכונת ניירות האריזה החדשה ,בין היתר על ידי העמקת פעילות האיסוף
בקרב לקוחות קיימים ופיתוח מקורות איסוף חדשים ,התאמת המבנה
הארגוני ,בחינת אתר חליפי למפעל אמניר בני ברק וצבירת מלאי.
לפירוט נוסף אודות המכונה החדשה וההערכות להגדלת חומר הגלם
ראה בסעיף  9.1.6לעיל.
המידע בדבר מועד הפעלתה הצפוי של המכונה החדשה ,יתרונותיה של
המכונה החדשה ,הגידול בכושר התפוקה הצפוי של החברה וההערכות
להגדלת חומר הגלם ,הוא מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה
ודאית המבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה
קיימת בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה כאמור לעיל
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות
מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות הזדמנויות
עסקיות שיעמדו בפני החברה ,שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת
החברה ,היצע ועלויות של מוצרי נייר בעולם ו/או התממשות איזה מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיפים  9.16ו 21-להלן.
 .9.16גורמי סיכון בתחום פעילות הנייר והמיחזור
לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו -כלכליים ראה סעיף  21להלן.
 .9.16.1גורמי סיכון ענפיים
.9.16.1.1

כפיפות לרגולציה
הפעילות

בתחום

הנייר

והמיחזור

כפופה

למערכות

רגולטוריות בנושאים שונים )בעניין זה ראה סעיף 9.13
לעיל( .לשינויים ברגולציה תיתכן השפעה על החברות
הפועלות בתחום הפעילות ,כגון ,החמרת התנאים בתחום
איכות הסביבה והחלטות שלטוניות על העלאת שכר
המינימום .כמו כן ,אי אכיפת הרגולציה בנושא איסוף פסולת
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בהתאם לחוק הניקיון וחוק המחזור עשויה לפגוע ביכולת
הגדלת האיסוף של פסולת הנייר על ידי החברה.
.9.16.1.2

תחרות
תחום פעילות זה הינו תחום תחרותי בו קיימת תחרות מול
ניירות מיבוא בכל הקשור לייצור ניירות אריזה .כמו כן ,קיימת
תחרות גם באיסוף חומרי הגלם .בארץ פעילים אספנים רבים
בארץ ,מתוכם ,למיטב ידיעת החברה ,שניים בעלי נתחי שוק
משמעותיים.

.9.16.1.3

חומרי הגלם
הגידול בהיקפי הפעילות של מכונות הנייר ,המתבססות על
פסולת נייר כסיב הממוחזר ,מחייב הגדלת היקף איסוף הנייר
המהווה את חומר הגלם לפעילות בתחום ייצור הנייר ופנייה
ומציאת מקורות איסוף רחבים יותר .בנוסף ,עם תחילת
הפעלתה של מכונה  8תידרש החברה לכמות כפולה של
פסולת נייר .היעדר העברת כמות מספקת של פסולת הנייר
לצורך ייצור תפגע ביכולת החברה לייצור כמות מספקת של
ניירות אריזה.
העדר אכיפה של חוק המיחזור ,המחייב מיחזור פסולת,
תקשה על מציאת מקורות חומרי גלם אלטרנטיביים בעלות
תחרותית .יחד עם זאת ,אישור חוק הניקיון כאמור בינואר
,2007

המטיל היטל הטמנה על פסולת ,עשוי ,להערכת

החברה ,עם אכיפתו היעילה להביא לשיפור כלשהוא ביכולת
איסוף פסולת הנייר .לפירוט נוסף ראה סעיף  9.13.1לעיל.
.9.16.1.4

איכות הסביבה
דרישת המשרד לאיכות הסביבה בקשר עם התחום ומתקניו
מאלצת את החברה להקצות משאבים כספיים בנושא זה.
דרישות אלו ,עשויות להתרחב ולהתרבות בשל המודעות
ההולכת וגוברות לאיכות הסביבה ,דבר שיכול ויאלץ את
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החברה בקשר עם תחום הפעילות להקצות משאבים כספיים
נוספים.
כמו כן ,מאחר והחברה עוסקת בין היתר בחומרים מסוכנים
ורעילים ,היא חשופה לנזקים שעלולים להיגרם בשל מוצרים
אלו ,לרבות נזקים בריאותיים ,נזקים סביבתיים ,נזקים
כתוצאה מהתלקחות חומרים דליקים וכדומה .לפיכך,
החברה חשופה לתביעות שעשויות להשפיע לרעה על
התוצאות העסקיות של תחום הפעילות ולפגוע במוניטין
שלה.
.9.16.1.5

ריכוזיות פעילות החברה בתחום הפעילות
פעילות הייצור בתחום פעילות זה מרוכזת במספר קטן של
אתרים .פגיעה באחד או יותר מאתרי הייצור ו/או ההפצה
עשויים להשפיע מהותית על התוצאות הכספיות של תחום
הפעילות.

.9.16.1.6

לקוחות
בשל מיעוט הלקוחות של התוצרת המוגמרת בניירות אריזה,
קיימת תלות בלקוחות .עם זאת ,בשל יתרונות יצרן מקומי,
הסיכון מוערך כנמוך.

 .9.16.2גורמים מיוחדים
.9.16.2.1

תלות בספק הגז
כאמור בסעיף  9.10לעיל ,לחברה בפעילותה בתחום הנייר
והמיחזור תלות בספק הגז ,ים תטיס ,שהינה נכון למועד
הדוח ספק יחיד לגז טבעי בישראל .הפסקת ההתקשרות עם
הספק כאמור ,תחייב את החברה להתקשר עם ספק חלופי
בחו"ל או לעבור לשימוש בסולר שהינו ,נכון למועד הדוח,
יקר משמעותית מהגז הטבעי .החלפת ספק עלולה להיות
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כרוכה בעלויות מהותיות .לפרטים אודות ההתקשרות עם ים
תטיס ראו סעיף  9.14.1לעיל.
.9.16.2.2

תלות במוליך גז
באספקת הגז לאתר החברה בחדרה ,לחברה תלות בנתיבי
גז המוליכה את הגז הטבעי לאתר בחדרה באמצעות הצינור
הימי עד לחדרה וצינור יבשתי עד לאתר בחדרה .להפסקת
ההתקשרות עם ספק הגז כאמור עלולה להיות השלכה
מהותית על תחום הפעילות .לפרטים אודות ההתקשרות עם
נתיבי גז ראה סעיף  9.14.2לעיל.

.9.16.2.3

מונופולין
החברה הינה מונופולין בתחום ניירות האריזה בגלילים
ובגליונות ,כהגדרת מונח זה בחוק ההגבלים העסקיים )לעניין
הכרזת החברה כמונופולין ראו סעיף  9.13.6לעיל( ,וחלים
עליה

הדינים

החלים

על

מונופול

בישראל.

הכלים

הסטטוטוריים הקבועים בחוק ההגבלים מקנים לממונה ,בין
היתר ,את הזכות להתערב בנושאים העלולים לפגוע בציבור,
לרבות הטלת מגבלות עסקיות על התאגיד ,ובכלל זה פיקוח
על מחירים .מגבלות אלו ,אם וככל שיוטלו ,עשויים להשפיע
לרעה על תוצאות תחום הפעילות.
 .9.16.3מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון
האמורים על תחום הפעילות .לפרטים אודות הערכות גורמי הסיכון
המקרו -כלכליים ראה סעיף  21להלן.
מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה
גורמים ענפיים
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השפעה בינונית
• תחרות

•
•
•
•

השפעה קטנה
כפיפות לרגולציה
חומרי גלם
איכות סביבה
ריכוזיות פעילות

מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה

גורמים מיוחדים

השפעה בינונית

• תלות בספק
הגז
• תלות
במוליך הגז

השפעה קטנה
החברה
• לקוחות
• מונופולין

 .10תחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .10.1מידע כללי על תחום פעילות שיווק צרכי משרד
גרפיטי הינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה .במשך למעלה
מחמש עשרה שנים ,חברת גרפיטי היא מהחברות המובילות בישראל
במתן פתרונות כוללים לתחום צרכי המשרד בדרך של אספקה ישירה
למוסדות ועסקים.
גרפיטי מציעה ללקוחותיה ברחבי הארץ כ 8,000 -פריטים שונים,
הנתמכים במערך לוגיסטי ,הכולל :שני אתרי אחסון והפצה )הממוקמים
בראש העין ובבאר שבע( ,מערך הפצה הכולל רכבי הפצה ,וכן משרדי
שרות ומכירות הממוקמים בבאר שבע ,ירושלים וראש העין.
בנוסף ,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 2004
נחנך אתר אינטרנט בין עסקי ) (B2Bחדש להזמנות מקוונות ,המאפשר
ללקוחות גרפיטי להשתמש באתר זה לצורך ביצוע הזמנותיהם ובה בעת
לנהל ולבקר את תקציבי הרכש שלהם .כלי זה מאפשר לגרפיטי לשרת
מגוון לקוחות רב יותר ,ללא גידול משמעותי בעלויות השיווק.
גרפיטי אינה מייצרת את צרכי הציוד המשרדי בעצמה ,אלא רוכשת את
הציוד ממספר רב של ספקים )היולט פקרד בע"מ ,ברדר -רשף פתרונות
הנדסה בע"מ ,זירוקס ישראל בע"מ ,מונדי ,חוגלה-קימברלי ,שטראוס-
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עלית בע"מ ,אפיק מוצרי הדפסה בע"מ ,קנון -קרט ישראל בע"מ ועוד(,
ומשווקת אותו ללקוחותיה .כמו כן ,משמשת גרפיטי באמצעות עטר,
חברה בת בבעלותה המלאה ,כסוכנת בלעדית של מותגים בינלאומיים
בתחום הציוד המשרדי כגון ארטליין )) (Sachihata Incלהלן" :ארטליין"(,
מיצובישי )) (Uni- Mitsubishi pencil co.להלן" :מיצובישי"( ,מקס ) Max
) (co LTDלהלן" :מקס"( ,שניידר )(Schneider Schreibgerate GmbH
)להלן" :שניידר"( ופלווז )) (Fellowes Distribution Services B.V.להלן:
"פלווז"(.
קצב ההתפתחות הטכנולוגית של המגזר העסקי בישראל ,מביא לביקוש
הולך וגדל למוצרים מבוססי טכנולוגיה המשווקים על ידי גרפיטי ,כולל
מיכון משרדי ,מדפסות ,חומרה ,תוכנה ,ומוצרים מתכלים כגון טונרים,
ראשי דיו ועוד.
גורמי הצלחה קריטיים בתחום פעילות זה הינם רמת שירות גבוהה
הנתמכת בלוגיסטיקה מורכבת והפחתת עלויות על ידי שיפור מקורות
רכש בדגש על מעבר לרכש מהמזרח הרחוק.
בתחום שיווק ציוד משרדי קיימים מתחרים רבים לגרפיטי .לפרטים
אודות התחרות בתחום פעילות זה ראה סעיף  10.7להלן.
 .10.2מוצרים ושירותים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
המוצרים העיקריים בתחום הציוד המשרדי והמיכון המשרדי ,הנמכרים
על ידי גרפיטי כוללים 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.
חברת הבת של גרפיטי ,עטר ,עוסקת במכירת והפצת מותגים בתחום
הציוד המשרדי.
גרפיטי מפרסמת את מוצריה באמצעות קטלוג מחירים ועלוני מבצעים
המופצים ללקוחותיה.
לכל המוצרים אותם משווקת גרפיטי קיימים מוצרים מתחרים הנמכרים
על ידי ספקים/משווקים רבים.
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 .10.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום פעילות שיווק צרכי
משרד
להלן יפורטו נתונים אודות פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
בתחום פעילות זה בשנים  2006 ,2007ו:2005 -

2007
הכנסות
)מיליוני
ש"ח(
תחום פעילות
שיווק צרכי
משרד

2006

שיעור מסך
הכנסות
החברה
21%

119

תחום פעילות שיווק
צרכי משרד

32.9

שיעור מסך
הכנסות
החברה

הכנסות
122.1

2007
שיעור
רווח
ממחזור
גולמי
גרפיטי
)במליוני
ש"ח(
28%

2005

23%

2006
רווח גולמי
)במליוני
ש"ח(
32.7

הכנסות
113.5

שיעור
ממחזור
גרפיטי
27%

שיעור מסך
הכנסות
החברה
24%

2005
רווח גולמי
)במליוני
ש"ח(
29.4

שיעור
ממחזור
גרפיטי
26%

 .10.4לקוחות תחום פעילות שיווק צרכי משרד
גרפיטי מוכרת את מוצריה לאלפי ולמגוון לקוחות בתחום העסקי
והמוסדי ,בישראל בלבד .מבין לקוחותיה של גרפיטי נמנים ארגונים
גדולים בפריסה מקומית או ארצית )כגון משרדי ממשלה ,בנקים ,קופות
חולים וכד'( המונים אלפי עובדים וכן ארגונים קטנים המונים מספר
מצומצם של עובדים.
בשנים  2006 ,2007ו ,2005 -כ ,21%-כ 27%-וכ 26%-ממכירות
גרפיטי נבעו מזכיה במכרזים שונים אשר היקנו לגרפיטי חוזי אספקה
לתקופות של שנה עד ארבע שנים .ההתקשרויות שנעשו באמצעות
מכרזים ,הינן מעצם טיבן לתקופה מוגבלת בהתאם לתנאי המכרז ,כאשר
עם סיום תקופת ההסכם ,מסתיימת ההתקשרות.
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במהלך שנת  2006 ,2007ו 2005-לא היה לקוח בתחום פעילות זה
שההכנסות ממנו היוו  10%או יותר מסך ההכנסות של החברה באותן
התקופות .כמו כן ,נכון למועד הדוח לגרפיטי אין תלות בלקוח כלשהו.
 .10.5שיווק והפצה בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
הזמנות למוצרים בתחום פעילות זה מגיעות לגרפיטי 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 .את ההזמנות שלוקטו מסדרים
על פי יעדי החלוקה ,והמוצרים שהוזמנו נשלחים לתעודתם לרוב כבר
למחרת.
במהלך שנת  2007גרפיטי החלה בקמפיין שווק הכולל הפצת פרסומים
בעיתונות יומית.
מערכת ההפצה של גרפיטי מבוססת על צי משאיות בבעלותה ,בתוספת
גיבוי של קבלני הפצה חיצוניים למקרים של עומס בביקושים.
לעניין היות עטר סוכנת בלעדית של מספר ספקים בישראל ראו סעיף
 10.1לעיל.

 .10.6צבר הזמנות בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
בתחום פעילות זה אין צבר הזמנות .ההזמנות מבוצעות בפרק זמן קצר
ולרוב כבר ביום שלמחרת ההזמנה.
 .10.7תחרות בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .10.7.1תנאי התחרות בתחום הפעילות
תחום הציוד המשרדי באספקה ישירה למוסדות ועסקים מונה שלושה
שחקנים דומיננטיים עיקריים :גרפיטי ,אופיס דיפו )ישראל( בע"מ ,וקרביץ
) (1974בע"מ ,אשר חולשים בעיקר על נתח לקוחות שהתקשרות עימם
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נעשית על פי מכרזים ועל

לקוחות אסטרטגיים )כגון בנקים ורשויות

מקומיות( .בנוסף לשחקנים כאמור ,בשוק הלקוחות העסקיים פועלים גם
מספר רב של מתחרים בעלי נתחי שוק קטנים הפעילים בעיקר בשטח
גיאוגרפי מצומצם.
גרפיטי אינה מסוגלת להעריך את חלקה בשוק ,מאחר וגרפיטי משווקת
מגוון רחב מאוד של מוצרים בתחום צרכי המשרד במטרה להעניק פתרון
כולל לאספקת מוצרים שונים בתחום צרכי המשרד .בשל זאת ,קיים קושי
להגדיר את גודל השוק הרלבנטי.
 .10.7.2שמות המתחרים המשמעותיים בתחום הפעילות
להלן פרוט המתחרים העיקריים של גרפיטי בתחום פעילות זה למיטב
ידיעת החברה :קרביץ ) (1974בע"מ ,אופיס דיפו )ישראל( בע"מ ,אלפא
ביתא שיווק ציוד משרדי בע"מ ,פיתגורס ) (1986בע"מ ,ארטא ציוד
לאומנות גרפיקה ומשרד בע"מ ,יבנה פיתנגו  (1994) 2000בע"מ,
לאוטמן רימון בע"מ ופאן ייצור וייבוא ציוד משרדי בע"מ.
 .10.7.3שיטות להתמודדות עם התחרות
גרפיטי מתמודדת עם מתחריה על ידי עמידה בסטנדרטים גבוהים של
איכות ושרות .כמו כן ,הגודל ומגוון המוצרים של גרפיטי מקנים לה יתרון
אל מול מתחריה.
לגרפיטי מוקד מכירות ושירות מתקדם הנותן מענה מהיר ללקוחותיה.
גרפיטי מנהלת את מחסן מוצריה באופן ממוחשב וחלקו הגדול מנוהל
באופן אוטומטי.
 .10.8עונתיות
מכירות גרפיטי בחציון השני של שנה קלנדרית גבוהות בדרך כלל
מהחציון הראשון של אותה שנה בשל תחילת שנת הלימודים ומימוש
תקציבי רכש שנתיים של מוסדות ועסקים .בחציון השני של שנת 2007
מכירות גרפיטי היו גבוהות בכ 10% -מהחציון הראשון של אותה שנה,
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והמכירות בחציון השני של שנת  2006היו גבוהות בכ  5.6%מהחציון
הראשון של אותה שנה.
 .10.9רכוש קבוע ומיתקנים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
גרפיטי שוכרת מבנים בשלושה אתרים שונים.
האתר ראשון הינו בפארק אפק בראש העין בשטח של כ 5,350 -מ"ר .כ-
 120מטר מתוך השטח כאמור מושכרים בשכירות משנה עד לחודש
אוקטובר  .2009תקופת השכירות של האתר בפארק אפק הינה לארבע
שנים )עד שנת  ,(2011כשלמשכיר שמורה הזכות להביא את השכירות
לידי סיום בסוף שנת  2009ובכל מועד לאחר מכן על פי הסכם השכירות.
קיימת לגרפיטי אופציה להארכת תקופת השכירות לשנתיים נוספות.
אתר נוסף נמצא ברחוב כנפי נשרים בירושלים בגודל של כ 600-מ"ר .כ-
 150מטר מתוך השטח האמור מושכרים בשכירות משנה לשוכר משנה
מקומי .יתר האתר משמש כחנות ומחסן .תקופת השכירות לאתר זה
הינה עד לחודש אוקטובר .2009
האתר השלישי נמצא בבאר שבע ומשמש כמחסן ומוקד מכירות .שטח
האתר הינו כ 1,140 -מטר .תקופת השכירות לאתר זה הינה עד לחודש
דצמבר .2011
בנוסף ,לגרפיטי מערך הפצה הכולל כ 20-רכבי הפצה ,וכן משרדי שרות
ומכירות הממוקמים בבאר שבע ,ירושלים וראש העין.
 .10.10ספקים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
גרפיטי משווקת מוצרים הנרכשים ממספר רב של ספקים המפורטים
בסעיף  10.1לעיל ,וכן משמשת באמצעות עטר מאז הקמתה ,כסוכנת
בלעדית של מספר חברות כמפורט בסעיף  10.1לעיל.
לגרפיטי הסכמים עם ספקיה המרכזיים ובהם מוסדרים נושאים שונים
כגון :רמת שרות ,החזרות ,תיקונים וכיו"ב .ההסכמים כאמור הינם בדרך
כלל הסכמי מסגרת שנתיים כאשר כמות המוצר המוזמנת בפועל נקבעת
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בהתאם לביקושים במהלך אותה שנה .לגבי הספקים האחרים ,מחירי
הקניה נקבעים מפעם לפעם במשא ומתן בין הצדדים כאשר במרבית
הקטגוריות של מוצרים יש לפחות שני ספקים ,דבר המאפשר שיפור
יכולת הקניה.
לגרפיטי אין תלות באף אחד מספקיה המפורטים לעיל.
מונדי ,חברה כלולה של החברה ,הינה ספק ניירות הכתיבה וההדפסה
העיקרי של גרפיטי בתחום פעילות של צרכי ציוד משרד .גרפיטי
מתקשרת עם מונדי בהסכם מסגרת שנתי המפרט עקרונות מסחריים בין
היתר בהתייחס לעלות ,מנגנון הצמדה ,הסכמי בונוסים והשתתפות
בפרסום ,כאשר הכמות נקבעת בהתאם לביקושים במהלך השנה .שיעור
הרכישות של ניירות כתיבה והדפסה על ידי גרפיטי ממונדי בשנים
 2006 ,2007ו 2005 -הינו  29% ,23.4%ו 26% -מסך הרכישות של
ציוד משרדי ,בהתאמה.
 .10.11הון חוזר
 .10.11.1מדיניות החזקת מלאי ומוצרים מוגמרים
רמות המלאי של המוצרים המוגמרים בתחום הציוד המשרדי הינן
תפעוליות ומותאמות למשך האספקה והצורך בשמירת מגוון .בממוצע
רמות המלאי הינן של כחודשיים אספקה צפויה.
 .10.11.2מדיניות החזרה ,החלפה ואחריות מוצרים
המוצרים בתחום הציוד המשרדי 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.
גרפיטי מעניקה אחריות למוצרים אותם משווקת ומוכרת בהתאם
לאחריות היצרן )ככל שניתנת( של אותו מוצר.
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 .10.11.3ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע בתקופות דיווח
לשנים  2006 ,2007ו 2005-של אשראי מספקים ולקוחות:

לקוחות
ספקים

31.12.05
31.12.06
31.12.07
ממוצע היקף ממוצע ימי
היקף
ממוצע
היקף
אשראי
אשראי
ימי
אשראי
ימי
אשראי
ממוצע אשראי ממוצע אשראי ממוצע
במיליו
במיליוני
במיליוני
ני ש"ח
ש"ח
ש"ח
100
36.6
97
38.2
101
39.5
110
22.6
110
25.3
117
27.8

 .10.12מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
גרפיטי מחוייבת לסטנדרטיים הגבוהים ביותר ,ועומדת בתקנים
הישראלים ובתקני  ISO 2000, 9001בתחום הפצת ציוד משרדי לעסקים
ומוסדות .גרפיטי הינה ספק מוכר של משרד הביטחון .מעבר לאמור לעיל
לא קיימות מגבלות מיוחדות על תחום פעילות זה.
 .10.13צפי להתפתחות בתחום הפעילות בשנה הקרובה
החברה בוחנת התרחבות תחום פעילות זה באמצעות רכישה או שיתופי
פעולה עם ספקים קטנים של ציוד משרדי .כמו כן ,החברה בוחנת
ומתמקדת ביצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים על מנת לשפר את בסיס
פעילותה של גרפיטי באמצעות הרכש ,שיטות המכירה והתמיכה
המיחשובית למערכות המידע של גרפיטי.
המידע האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם
אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח.
התחזיות והערכות החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים
העשויים להשפיע על כך הינם הזדמנויות עסקיות שיעמדו בפני החברה,
תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים בביקוש ובהיצע ,התפתחות ושינויים
ברגולציה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים
 10.14ו 21-להלן.
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 .10.14גורמי סיכון בתחום הפעילות של צרכי ציוד משרדי
לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו-כלכליים ,ראה סעיף  21להלן.
 .10.14.1גורמי סיכון ענפיים
.10.14.1.1

מכרזים
כמתואר לעיל ,הפעילות בענף זה הינה באמצעות זכייה
במכרזים גדולים לתקופות מוגדרות וקצובות .אין כל ודאות,
כי בעתיד תמשיך החברה ו/או חברות הבנות ותזכנה
במכרזים ,כאמור ולפיכך עלולים היקפי המכירות לקטון
בצורה מהותית ,דבר שעלול לפגוע ברווחיות תחום הפעילות.

.10.14.1.2

סיכוני אשראי לקוחות
מרבית מכירות בתחום פעילות זה נעשות בישראל ,כאשר
חלק מהמכירות נעשה ללא בטחונות מלאים .החברה בוחנת
באופן שוטף את טיב הלקוחות על מנת לקבוע אם נדרשת
הפרשה בגין חובות מסופקים וכן את סכומם .להערכת
החברה ,הדוחות הכספיים של החברה כוללים הפרשות
נאותות בגין חובות מסופקים

.10.14.1.3

תחרות
התחום פועל במשק תחרותי בו קיימת תחרות רבה ,לעניין
זה ראה סעיף  10.7לעיל .כניסה של מתחרים חדשים ו/או
הרחבת פעילות של מתחרים קיימים יכול להשפיע לרעה על
היקפי פעילותה של החברה בתחום פעילות זה ועל התוצאות
הכספיות של תחום הפעילות.
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 .10.14.2גורמים מיוחדים
בלעדיות
כאמור בסעיף  10.1לעיל ,גרפיטי )באמצעות עטר( ,היא המפיצה
הבלעדית בישראל של מספר מותגים בינלאומיים בתחום הציוד המשרדי.
באם תסתיים הבלעדיות כאמור ,עלול הדבר להשפיע על תחום
הפעילות .יחד עם זאת לאור העובדה שגרפיטי מהווה סוכן בלעדי של
מספר ספקים ,להערכת גרפיטי השפעת האמור לעיל אינה מהותית.
 .10.14.3מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון
האמורים על תחום הפעילות .לפרטים אודות הערכות גורמי הסיכון
המקרו -כלכליים ראה סעיף  21להלן.

מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה
גורמים ענפיים

• תחרות

השפעה בינונית

השפעה קטנה

• סיכון אשראי
לקוחות
• מכרזים
• בלעדיות

גורמים מיוחדים
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פרק ד'  -מידע נוסף ברמת התאגיד

 .11רכוש קבוע ומיתקנים
להלן פרטים על הרכוש הקבוע והמתקנים המשמשים את החברה:
 .11.1משרדי ההנהלה הראשיים ומתקני הייצור והאחסון המרכזיים של
החברה ממוקמים בחדרה )להלן" :אתר החברה"( ,בשטח המשתרע על
כ 350 -דונם )להלן" :השטח"( שחלקו בבעלות החברה )כ 274-דונם(
וחלקו )כ 68-דונם( בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל )להלן":ממ"י"(.
החכירות על פי הסכמי חכירה מסתיימות בין השנים  .2012-2056חלק
מהסכמי החכירה הינם בתנאי היוון.
חלק מהשטח מושכר לחברות כלולות הפועלות באתר .כ 87 -דונם
מהשטח נרכשו על ידי החברה בשנת  2005כעתודה לפיתוח עתידי של
החברה ,בתמורה לסך של כ 4.4 -מיליוני דולר.
 .11.2בנוסף ,חוכרת החברה ממנהל מקרקעי ישראל שטח של כ 25 -דונם
בנהריה בחכירה עד שנת  ,2018אשר מושכר לחברה כלולה )חוגלה-
קימברלי( ,ובו מפעל לייצור ועיבוד נייר .לאחרונה רכשה החברה את
הזכויות החוזיות מכח הסכם פיתוח בשטח נוסף של  3.5דונם בנהריה,
אשר יושכר אף הוא לחוגלה-קימברלי .גם אמניר ,חברת בת של החברה,
חוכרת ממינהל מקרקעי ישראל שטח של כ 9 -דונם בבני ברק ,המשמש
למפעל איסוף ומיחזור פסולת נייר וקרטון.
 .11.3החברה חוכרת מעירית תל-אביב על פי הסכמי חכירה שבתוקף עד
לשנת  ,2059שטח של כ 7.6 -דונם ,אשר שימש בעבר כמפעל לייצור
נייר של החברה .החברה בודקת אפשרויות שונות לשימוש בקרקע .על
פי הסכם החכירה עם עיריית תל אביב ,התחייבה החברה לנצל זכויות
בניה שניתנו לה עד חודש ספטמבר  ,2009ואי ניצול הזכות במידה
והתקופה כאמור לא תוארך ,עלול להוות הפרת ההסכם.
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 .11.4ביום  31בדצמבר  ,2006מכרה החברה את זכויות החכירה בשטח
קרקע של כ 12 -דונם ,עליו קיים מבנה של כ 4.7 -דונם ,הרשום בבעלות
רשות הפיתוח ,והמצוי בין אזור התעשיה רמת החייל לבין קריית עתידים
בתל-אביב ,לצד ג' שאינו בעל עניין בחברה ,בתמורה לסך של כ 57-מליון
ש"ח בתוספת מע"מ ,הכולל היטלי השבחה החלים על הקונה,
כשהתמורה נטו לחברה לפני מס שבח עמדה על כ 43 -מליון ש"ח.
 .11.5בנוסף 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 .לעניין זה ראו סעיפים  10.9 ,9.9לעיל ,ו 22.2.10 ,22.1.10-ן-
 22.4.11להלן.
 .12הון אנושי
 .12.1תיאור המבנה הארגוני של החברה
להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה והחברות בנות נכון למועד
הדוח:
מנכ"ל הקבוצה ומטה הקבוצה )(20

תחום הנייר והמיחזור

מטה
)(17

כספים
)(28

ייצור
)(481

מערכות
מידע
)(39

תחום שיווק צרכי משרד

שיווק
)(33

רכש
ולוגיסטיקה
)(57

מטה+
שונות
)(10

כספים
)(13

רכש
ולוגיסטיקה
)(76

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.
הקבוצה מקדמת תהליך פיתוח ההון האנושי )(Talent Management
שבמסגרתו ,בהתייחס לתפקידים הניהוליים ,התבצעו הגדרות תפקידים
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שיווק
)(48

ומתקיימים משובים והערכות ביצועים שנתיות לכלל הדרג הניהולי .כמו
כן ,הקבוצה עברה לשיטת ניהול  ,MBOהכוללת הגדרת יעדים ומדדים
) (KPIאישיים לכל דרג המנהלים,.בנוסף ,התבצע  .תהליך פיתוח חוצה
ארגון לדרג מנהלי ביניים בתפעול.
 .12.2העובדים המועסקים לפי תחומי פעילות
נכון למועד הדוח ,העסיקו החברה ,באמצעות החברות בנות ,עובדים
בשני תחומי פעילותה כדלהלן :בתחום פעילות של נייר אריזה ומיחזור –
 655עובדים ,ובתחום פעילות של צרכי הציוד המשרדי –  147עובדים.
סך הכל העובדים אשר הועסקו על ידי החברה והחברות בנות יחד הינו
 785 ,822ו 748-עובדים ליום  31בדצמבר בשנים  2006 ,2007ו-
 ,2005בהתאמה.
 .12.3הסכמי העסקה
נכון למועד הדוח העובדים בחברה ובחברות בנות מועסקים על פי שני
סוגי הסכמים 272 .עובדים מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים וצווי
הרחבה כלליים בתחום התעשייה החלים עליהם ו–  550עובדים
מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים.
הסכמי עבודה קיבוציים
כאמור לעיל ,נכון למועד הדוח  272מעובדי החברה והחברות בנות
מועסקים תחת הסכם קיבוצי מיוחד "מהדורה משולבת" )להלן בסעיף
זה" :ההסכם"( אשר מורכב מההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת  1972בין
מועצת פועלי חדרה ,סניף הסתדרות הפקידים וועד העובדים של החברה
לבין החברה ,וכן מחידושים של ההסכם שנכרתו בין הצדדים מפעם
לפעם .ההסכם מתחדש בהסכמת הצדדים מדי שנתיים -שלוש.
ההסכם חל על כל העובדים המועסקים על ידי החברה והחברות בנות
בעת חתימת ההסכם ובין עובדים שיועסקו על ידה בעתיד ,וזאת למעט
עובדי מנהלה ,מומחים ,נערים עובדים ,עובדים מוגבלים ועובדים בשכר
יומי.
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עם התפנות משרה קבועה או התהוות משרה חדשה ,החברה רשאית
לפרסם מכרז פנימי בין עובדיה ועל ידי כך לתת זכות קדימה לעובדיה
שלה .כל עובד שנתקבל לעבודה נחשב כעובד ניסיון במשך תקופה של
 24חודשים שלאחריה ,על פי החלטת ההנהלה ,מוענק לו מעמד של
עובד קבע .בנוסף ,באפשרות החברה להעסיק עובדים "ארעיים" וזאת
לתקופה שלא תעלה על  12חודשים.
שכר העבודה של העובדים נקבע בהתאם לטבלת משכורת וותק הקיים
בחברה ,אשר מתעדכן בהתאם להסכמים החלים על החברה .כמו כן
העובדים זכאים להטבות שונות כגון :קרן השתלמות וקופת תגמולים,
תוספת בגין עבודה במשמרות וכן בגין קריאות מיוחדות ועוד.
 .12.3.1הסכמי העבודה האישיים
כאמור לעיל ,נכון למועד הדוח 550 ,עובדים בחברה ובחברות בנות
מועסקים באמצעות הסכמי עבודה אישיים .הסכמי העבודה האישיים ,על
פיהם מועסקים חלק מעובדי החברה כוללים את תנאי העסקתם של
העובדים ,מידע על הזכויות הנלוות של העובד )כגון :חופשה שנתית
והודעה מוקדמת( ,הפרשות לקרנות פנסיה וקופת תגמולים ,וכן הפרשות
לקרנות השתלמות .על פי הסכמי ההעסקה ,העובדים מועסקים
במשכורת חודשית אשר גדלה מעת לעת בסכום תוספת היוקר ,בהתאם
למוסכם בין ההסתדרות לבין התאחדות התעשיינים .העלאות שכר
נוספות לעובד הינן על בסיס אישי ונתונות לשיקול דעתה של החברה.
כמו כן ,על פי הסכמי ההעסקה האישיים ,העובד זכאי למשכורת  ,13וכן
להחזר הוצאות נסיעה או חלק מהוצאות הרכב או לחלופין ,רכב חברה
שיועמד לרשותו.
בנוסף ,הסכמי העבודה האישיים כוללים לרוב סעיף איסור תחרות
בתקופות כקבוע באותם הסכמי עבודה ..כמו כן ,על פי הסכמי העבודה
כל צד רשאי לסיים את ההסכם על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב
שהינה לרוב בת חודש עד  3חודשים מראש.
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 .12.4התקשרות עם נושאי משרה בכירה
 .12.4.1עובדי ההנהלה הבכירה של החברה מועסקים באמצעות הסכמי העסקה
אישיים .לפרטים אודות הסכמי ההעסקה האישיים ראו סעיף 12.3.1
לעיל.
כמו כן ,לפרטים בדבר הסכם ההעסקה עם מנכ"ל החברה ,ראו ביאור 9
לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2007
 .12.4.2שכר הדירקטורים
ביום  17ביוני  2007אישרה האסיפה הכללית של החברה ,בהמשך
לאישור הדירקטוריון מיום  7במרץ  ,2007את הגמול השנתי וגמול
השתתפות של הדירקטורים .הגמול השנתי לדירקטורים ,לרבות
הדירקטורים החיצוניים ולרבות הדירקטורים שהינם בעלי שליטה או
קרוביהם ,הינו  40,000ש"ח וגמול השתתפות בישיבה הינו  1,550ש"ח.
 .12.4.3כתבי שיפוי
בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום  21ביוני 2006
ומיום  14ביולי  ,2004החברה העניקה כתבי שיפוי לכל הדירקטורים
ונושאי המשרה בה ,לרבות לדירקטורים העשויים להיחשב לבעלי שליטה
בחברה )ה"ה צביקה לבנת ויצחק מנור( ,מכוח היותם בעלי שליטה באי
די בי אחזקות ,שהינה בעקיפין בעלת השליטה בחברה .לפרטים נוספים
ראה הערת שוליים  2לעיל .לפרטים אודות כתבי השיפוי ראה סעיף
 17.1להלן.
 .12.4.4ביטוח אחריות נושאי משרה
ביום  17ביוני  2007אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה,
לאחר שהתקבל לכך אישור של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,
התקשרות החברה לרכישת פוליסת לביטוח אחריות נושאי משרה
לתקופה החל מיום  1ביוני  2007ועד ליום  31במאי  2008ותשלום
פרמיה של  40,000דולר .הפוליסה נרכשה מחברת ביטוח שהינה חברה
בשליטת בעל שליטה בחברה .הפוליסה הנה בתנאי שוק ובהתאם
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למקובל בעסקאות מסוג זה .בהתאם להחלטת החברה ,פוליסת הביטוח
כאמור תחול אף על דירקטורים העשויים להיחשב לבעלי שליטה בחברה
)ה"ה צביקה לבנת ויצחק מנור( .היקף הכיסוי של הפוליסה ) 6מיליון
דולר( והפרמיה במסגרת הפוליסה כאמור הינם זהים להיקף הכיסוי
ולפרמיה במסגרת הפוליסות הקודמות לשנים  2006ו.2005 -
 .12.4.5תכניות אופציות לעובדים
.12.4.5.1

תוכנית תגמול לעובדים בקבוצה 2008
)א(

לאחר מועד הדוח ,ביום  14בינואר  ,2008אישר
דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור ועדת הביקורת,
אימוץ תוכנית תגמול לעובדים בכירים בחברה ו/או
בחברות בת ו/או בחברות כלולות של החברה )להלן
בסעיף זה" :התוכנית"( ,לפיה יוקצו עד 285,750
כתבי אופציה )להלן בסעיף זה" :כתבי האופציה"(
הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה של החברה
לעובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה ,לרבות
למנכ"ל החברה ,אשר היוו נכון למועד אישור
ההקצאה כ 5.65% -מהון המניות המונפק של
החברה .הניצעים בהצעה כאמור אינם בעלי עניין
בחברה ,למעט מנכ"ל החברה אשר הינו בעל עניין
מכוח תפקידו .בהתאם לתנאי כתבי האופציות כאמור,
לא יוקצו לניצעים שיממשו את כתבי האופציה מלוא
המניות הנובעות מהם ,אלא רק כמות מניות
המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי
האופציה במועד המימוש בלבד .נכון למועד הדוח,
הוקצו כתבי האופציה שהוענקו במסגרת התכנית
לעובדים בכירים בחברה ובחברות בת .נכון למועד
הדוח ,טרם הוקצו כתבי האופציה אשר הוענקו
למנכ"ל החברה ולעובדים בכירים בחברות כלולות של
החברה.
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סך כל ההוצאה הכללית בגין התוכנית נאמדת בכ-
 27מליון ש"ח .השפעת התוכנית בדוח הכספי
המאוחד נאמדת בכ 22-מליון ש"ח.
כתבי האופציה אינם רשומים למסחר .החברה קיבלה
אישור מהבורסה ומה AMEX -לרשום למסחר את
המניות הרגילות אשר יוקצו לניצעים עם מימוש כתבי
האופציה.
)ב(

תקופת ההבשלה של כתבי האופציה
כתבי האופציה ניתנים למימוש במועדים כדלקמן,
ובתנאי שהניצע יהיה מועסק על ידי החברה ו/או
חברה בת ו/או חברה כלולה ,במועד האמור:
)(1

כל ניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע מכמות
כתבי האופציה המוצעים לו על פי התכנית
)להלן" :המנה הראשונה"( ,החל מתום שנה
מהיום הקובע )להלן" :סיום תקופת ההבשלה
של המנה הראשונה"( ועד תום ארבע שנים
מהיום הקובע .בתום ארבע השנים האמורות
יפקעו כל כתבי האופציה שיכללו במנה
הראשונה ואשר טרם מומשו ולא יקנו זכות
כלשהי.

)(2

כל ניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף
)שני( מכמות כתבי האופציה המוצעים לו על
פי התכנית )להלן" :המנה השניה"(,החל
מתום שנתיים מהיום הקובע )להלן" :סיום
תקופת ההבשלה של המנה השניה"( ועד
תום ארבע שנים מהיום הקובע .בתום ארבע
השנים האמורות יפקעו כל כתבי האופציה
שנכללו במנה השניה ואשר טרם מומשו ולא
יקנו זכות כלשהי.
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)(3

כל ניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף
)שלישי( מכמות כתבי אופציה המוצעים לו על
פי התכנית )להלן" :המנה השלישית"( החל
מתום שלוש שנים מהיום הקובע )להלן" :סיום
תקופת ההבשלה של המנה השלישית"( ועד
תום חמש שנים מהיום הקובע .בתום חמש
השנים האמורות יפקעו כל כתבי האופציה
שנכללו במנה השלישית ואשר טרם מומשו
ולא יקנו זכות כלשהי.

)(4

כל ניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף
)רביעי( מכמות כתבי האופציה המוצעים לו על
פי התכנית )להלן" :המנה הרביעית"( החל
מתום ארבע שנים מהיום הקובע )להלן" :סיום
תקופת ההבשלה של המנה הרביעית"( ועד
תום שש שנים מהיום הקובע .בתום שש
השנים האמורות יפקעו כל כתבי האופציה
שנכללו במנה הרביעית ואשר טרם מומשו ולא
יקנו זכות כלשהי.

)ג(

הערך הכלכלי של כתבי האופציה
נכון למועד אישור ההקצאה כאמור לעיל ) 14בינואר
 ,(2008הערך הכלכלי של כתב אופציה היה 96.43
ש"ח .הערך הכלכלי כאמור חושב על פי נוסחת "בלק
אנד שולס" בהתחשב בשער הסגירה של מניות
החברה בבורסה ביום  13בינואר ) 2008יום המסחר
האחרון לפני החלטת הדירקטוריון( ,שהיה 237.40
ש"ח למניה ,כשסטית התקן השבועית היתה כ-
 .4.3%בחישוב הערך הכלכלי דלעיל נלקחו בחשבון
ההנחות הבאות :א .כל כתבי האופציה ימומשו ביום
האחרון של תקופת המימוש שלהם; ב .בהנחה של
מימוש כל כתבי האופציה ובהנחה תיאורטית של
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הקצאת הכמות המירבית האפשרית של מניות
המימוש .מובהר בזה ,כי על פי התכנית ,ההקצאה
המירבית האפשרית ,בפועל ,הינה רק בגובה סכום
ההטבה הכספי; ג .חישוב הערך הכלכלי אינו מביא
בחשבון את העובדה שכתבי האופציה לא יירשמו
למסחר בבורסה ,וכן אינו מביא בחשבון את חסימתם
של כתבי האופציה לתקופות החסימה שפורטו
בתכנית; ד .סטית התקן חושבה על פי התשואות
השבועיות של מניה רגילה של החברה במשך ששת
החודשים שנסתיימו ביום  31בדצמבר  ;2007ה.
שיעור ההיוון השנתי לכתבי האופציה נקבע ל.4.5% -
)ד(

מחיר המימוש
כתבי האופציה מוצעים לניצעים ללא תמורה.
מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה יהיה
 223.965ש"ח למניה .מחיר המימוש נקבע על-פי
שער הסגירה הממוצע של מניה רגילה של החברה
בבורסה בשלושים ) (30ימי המסחר שקדמו ליום
החלטת הדירקטוריון בדבר אישור התכנית )14
בינואר  ,(2008בניכוי ) 10%להלן" :מחיר המימוש"(.
במועד המימוש לא ידרשו הניצעים לשלם את מחיר
המימוש ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך קביעת
סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצה
בפועל לניצעים ,תחושב בהתאם לתנאי תכנית
התגמול .התמורה שישלמו הניצעים בפועל לחברה
בגין המימוש הינה אך ורק בגובה הערך הנקוב של
המניות שיוקצו להם בפועל בעת המימוש.

)ה(

הוראות נוספות
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כמו כן ,כוללת התוכנית הוראות נוספות לגבי אופן
חישוב מחיר המימוש ,התאמות במקרים של שינויים
בהון ותשלום דיבידנד וזכאות למימוש האופציות
במקרים של סיום ההעסקה.
.12.4.5.2

תוכניות אופציות 2001
בשנת  2001אושרו על ידי דירקטוריון החברה שתי תוכניות
אופציות )תוכנית אופציות לעובדים בקבוצה ותוכנית אופציות
לבעלי תפקידים בכירים בקבוצה( .נכון למועד הדוח ,מלוא
האופציות שהוקצו על פי התוכניות כאמור מומשו או פקעו.

 .12.5עסקאות לא חריגות עם נושאי משרה או בעל שליטה
תקנון החברה כולל הוראה לפיה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,עסקה
של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של
החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה,
יש בה עניין אישי ,ואשר אינן עסקאות חריגות ,יאושרו בדרך כדלקמן:
א.

התקשרות כאמור לעיל ,בעסקה שאינה חריגה ,תאושר על ידי
הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי גורם אחר שיוסמך
לכך על ידי הדירקטוריון ,בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי
הדירקטוריון ,בין בהסמכה כללית ,בין בהסמכה לסוג מסוים של
עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסוימת;

ב.

אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור בסעיף קטן א' לעיל ,יכול
שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי
אישור עסקה מסוימת;

בכפוף להוראות חוק החברות ,הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי
נושא משרה או בעל שליטה בחברה ,בדבר עניינו האישי בגוף מסוים,
תוך פירוט עניינו האישי ,תהווה משום גילוי של נושא משרה או בעל
השליטה ,לחברה ,בדבר עניינו האישי כאמור ,לצורך כל התקשרות עם
גוף כאמור לעיל ,בעסקה שאינה חריגה.
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ביום  7.3.06אישר דירקטוריון החברה כי הנהלת החברה הינה הגוף
המוסמך לאשר עסקאות שאינן חריגות של החברה עם נושא משרה או
בעל שליטה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה
או לבעל שליטה בחברה יש בה עניין אישי ,כאמור בסעיף זה לעיל.
לחברה ו/או לחברות הבנות שלה מספר התקשרויות עם בעלי עניין
בחברה ו/או עם חברות בהן בעלי עניין בחברה הנם בעלי שליטה בהן,
הנעשות במהלך העסקים הרגיל בתנאים ובמחירים שאינם חורגים
מהמקובל בחברה לגבי לקוחותיה וספקיה האחרים ,כגון רכישת ושכירת
ציוד ,תקשורת סלולארית וביטוח.
 .13נוהל אכיפה
בתאריך  8באוגוסט  2007אימץ דירקטוריון החברה תוכנית הכוללת נוהל
אכיפה לעניין חובות הדיווח על פי דיני ניירות ערך ונוהל אכיפה לעניין איסור
השימוש במידע פנים .התכנית אושרה במסגרת מדיניות החברה להגברת
השקיפות והבטחת בקרה מרבית על ניהול עסקיה .במסגרת התוכנית מונתה
היועצת המשפטית של החברה כממונה על האכיפה וביצועה של התוכנית.
התוכנית כוללת שני נהלים עיקריים :האחד ,נוהל אכיפה לעניין חובות הדיווח
של החברה על פי דיני ניירות ערך .נוהל זה נועד לוודא כי החברה תעמוד בכל
חובות הדיווח החלות עליה )בין היתר ,הדוחות השנתיים ,הרבעוניים והמיידיים(
וכי תדווח באופן מתאים על אישור עסקאות עם נושאי משרה ובעלי שליטה.
במסגרת זו ,אושר להקים ועדת תגמול ולהסמיכה לאשר את תנאי העסקת
נושאי משרה ,פרט למנכ"ל ,שאינם מהוווים עסקה חריגה .הנוהל השני הינו
נוהל אכיפה לעניין איסור השימוש במידע פנים .נוהל זה נועד לסייע בהבטחת
קיומן של ההוראות האוסרות שימוש במידע פנים לצורך מסחר בניירות הערך
של החברה .הנוהל עתיד לסייע לחברה להפחית את הסיכונים הנובעים מן
השימוש במידע פנים .במסגרת נוהל זה ,מונה אחראי לענייני מידע פנים אשר
אחראי על הטיפול בנושא .בין היתר ,קובע הנוהל הנחיות ומגבלות שונות
החלות על אנשי הפנים בחברה )כהגדרתם בנוהל( ביחס למסחר בניירות
הערך של החברה וביחס למסירת מידע אודות החברה.
 .14מימון
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החברה ממנת את פעילותה ממקורותיה העצמאיים ומהלוואות מבנקים .יצויין
כי ,החברה הנפיקה  2סדרות של אגרות חוב .בשנת  1992הנפיקה החברה
אג"ח למשקיעים מוסדיים בסך של כ 48 -מיליוני ש"ח )להלן":אג"ח סדרה .("1
אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור  3.8%לשנה כאשר הקרן והריבית צמודות
למדד .יתרת אגרות החוב ליום  31בדצמבר  2007בסך של  14.1מליון ש"ח
עומדת לפירעון בשני תשלומים שווים בחודש יוני של כל אחת מהשנים 2008-
 .2009אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות החברה והן לא רשומות
למסחר בבורסה .בחודש דצמבר  2003הנפיקה החברה ,בהנפקה פרטית
במכרז ,אג"ח למשקיעים מוסדיים בסך של כ 200 -מיליון ש"ח )להלן":אג"ח
סדרה  .("2אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור  5.65%לשנה כאשר הקרן
והריבית צמודות למדד .הקרן נפרעת בשבעה תשלומים שווים החל מדצמבר
 .2007יתרת אגרות החוב ליום  31בדצמבר  2007בסך של  182מליון ש"ח
עומדת לפירעון ב 6 -תשלומים שנתיים שווים בחודש דצמבר של כל אחת
מהשנים  .2008-2013אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות החברה והן לא
רשומות למסחר בבורסה.
להלן פירוט לגבי ההיקף של הלוואות שהועמדו לחברה והריבית הממוצעת
ששולמה עליהן ליום  31בדצמבר  2006 ,2007ו:2005 -
מקורות
מימון

הלוואות לזמן קצר
הלוואות לזמן ארוך

לא צמוד
צמוד לפריים

בנקים
בנקים

סכום בפועל
)במיליוני
ש "ח (
143
34

4.7%
5.7%

הלוואות לזמן ארוך –
אג"ח סדרה 1
הלוואות לזמן ארוך –
אג"ח סדרה 2

הצמדה
למדד
הצמדה
למדד

גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים

14

3.8%

182

5.65%

עד 2013

ריבית
ממוצעת

זמן פרעון

31.12.2007

31.12.06
הלוואות לזמן קצר
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך –
אג"ח סדרה 1

לא צמוד
צמוד
לפריים
הצמדה
למדד
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ריבית
ממוצעת

מקורות
מימון

סכום בפועל
)במיליוני
ש "ח (
203
39

5.9%
6.6%

גופים
מוסדיים

20

3.8%

בנקים
בנקים

זמן פרעון

20122014
עד 2009

20122014
עד 2009

גופים
מוסדיים

207

5.65%

עד 2013

הלוואות לזמן ארוך –
אג"ח סדרה 2

הצמדה
למדד

מקורות
מימון

הלוואות לזמן קצר

לא צמוד

בנקים

סכום בפועל
)במיליוני
ש "ח (
93

ריבית
ממוצעת

זמן פרעון

4.5%

הלוואות לזמן ארוך –
אג"ח סדרה 1

הצמדה
למדד

גופים
מוסדיים

27

3.8%

עד 2009

הלוואות לזמן ארוך –
אג"ח סדרה 2

הצמדה
למדד

גופים
מוסדיים

207

5.65%

עד 2013

31.12.05

החברה לא התחייבה לאמות מידה פיננסיות כלשהן .נכון למועד הדוח ,לחברה
מסגרת אשראי בנקאית בסך של כ 366 -מליון ש"ח ,ממנה נוצלו ,נכון ליום 31
בדצמבר  2007כ 177 -מיליון ש"ח.
הלוואות האון קול שבידי החברה הינן בריבית משתנה .עדכון שיעורי הריבית
נעשה בעת שינוי ריבית בנק ישראל .במהלך שנים  2006 ,2007ו 2005 -היה
שיעור הריבית הממוצע בגין ההלוואות כאמור כ.5.3%-6.3% ,4.3%-5.3% -
ו ,4.3%-5.3% -בהתאמה.
שיעור הריבית הממוצע הסמוך לתאריך דוח זה הינו .4.5%
לחברה התחייבות כלפי חוגלה בגינה ניתן שטר הון בסך כ 33 -מליון ש"ח,
לפרטים ראה ביאור  4לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2007
לתאגיד דירוג אשראי לאגרות החוב סדרה  Iו II -שהונפקו על ידי החברה של
 .(AA-)/Stableדירוג האשראי  AA-ניתן בדצמבר  ,2003ואושרר באפריל
 .2006בחודש פברואר  ,2008ניתן תוקף לדירוג אגרות החוב האמורות עם
דירוג .(AA-)/Stable
כאמור בסעיף  9.1.4.4לעיל ,ביום  19בנובמבר  2006אישר דירקטוריון
החברה רכישת מכונה חדשה לייצור ניירות אריזה .שווי העיסקה כולה אותה
אישר הדירקטוריון לרבות השקעה נלווית במערך איסוף פסולת הנייר )המשמש
כחומר גלם( הינו  690מליון ש"ח .בנוסף לגיוס הכספים במסגרת ההצעה
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הפרטית שנערכה בנובמבר  ,2007כאמור בסעיף  5.4לעיל ,בוחנת החברה
מספר דרכים לגיוס הכספים הנדרשים להשלמת רכישת המכונה החדשה,
לרבות בדרך של הצעת ניירות ערך של החברה לציבור.
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 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.
 .15מיסוי
 .15.1הטבות מס בתוקף החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט) 1959-להלן
בסעיף זה":החוק"(
על פי החוק היה זכאי התחום )להלן בסעיף א' זה" :המפעל"( 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:
(1

מס חברות בשיעור של  25%במקום מס בשיעור הרגיל )ראה ד'
להלן(.

(2

פטור 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,
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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 נכסים מאושרים של
ה"מפעל המאושר" ,לבין כלל נכסיו; המחזור המיוחס ל"מפעל המאושר"
מחושב ככלל ,על פי הגידול במחזור ,ביחס למחזור "בסיס" ,שנקבע
בכתב האישור.
תקופת ההטבות לגבי המפעלים המאושרים של המפעל 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.
 .15.2מדידת 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 .החברות הפועלות בתחום נישומות על פי חוק
זה.
 .15.3חוק עידוד התעשייה )מסים( ,תשכ"ט1969-
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 אמניר
ומנא"י תעשיית נייר.
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 .15.4שיעורי המס החלים על הכנסות שאינן נובעות מ"מפעלים מאושרים"
הכנסות החברה )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' 140
לפקודת 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,35% – 2004 :
- 2009 , 27% - 2008 , 29% - 2007 ,31% - 2006 ,34% – 2005
 26%ו 2010-ואילך .25% -
כתוצאה מהשינויים בשיעורי המס האמורים ,עדכנה החברה – בכל אחת
מהשנים  2004ו) 2005 -במועדים בהם נעשו התיקונים לחוק( את
יתרות המסים הנדחים ,בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בשנים
הבאות; השפעת השינוי נזקפה לדוח רווח והפסד באותן שנים.
לחברות הפועלות בתחום הנייר והמחזור שומות סופיות עד וכולל השנה
שהסתיימה ב.31.12.2005-
 .15.5הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות
יתרות ההפסדים להעברה בחברות המאוחדות מסתכמות לימים 31
בדצמבר  2006 ,2007ו 2005-ב 24,334-אלפי ש"ח  24,036אלפי
ש"ח ו 22,470-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
לפי חוק התיאומים ,יתרות ההפסדים צמודות למדד והן ניתנות לניצול
ללא הגבלת זמן.
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לגרפיטי שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ב-
.31.12.2002
לפרטים נוספים בעניין זה ראו ביאור  7לדוחות הכספיים של החברה
מיום  31בדצמבר .2007
לפרטים אודות היבטי המיסוי בטורקיה בקשר עם  KCTRראו סעיף
 22.3.12להלן.
 .16ביטוח
החברה והחברות הבנות מבוטחות באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ ,חברה
בשליטת אי די בי פתוח ,בפוליסות הביטוח המפורטות להלן) :א( ביטוח נזקי
אש ואובדן רווחים; )ב( ביטוח נזקי טרור; )ג( ביטוח שבר מכני; )ד( ביטוח
חבות מעבידים; )ה( ביטוח צד ג'; )ו( ביטוח סחורות בהעברה; ו) -ז( ביטוח
אחריות נושאי משרה )כמפורט בסעיף  12.4.4לעיל( .הפוליסות בתוקף עד
ליום  31במאי  .2008סך פרמיית הביטוח השנתית של כל פוליסות הביטוח
המפורטות לעיל בגין החברה והחברות בנות בשנת  2007הינה כ 2.3-מיליון
ש"ח .בנוסף ,לחברה פוליסות ביטוח נוספות בסכומים שאינם מהותיים
לחברה ,כגון ביטוח חובה וביטוח מקיף לרכביה .להערכת החברה ,הכיסוי
הביטוחי של החברה הולם.
 .17הסכמים מהותיים
 .17.1כתבי שיפוי  -בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום 21
ביוני  2006ומיום  14ביולי  ,2004החברה מעניקה כתבי שיפוי לכל
הדירקטורים ונושאי המשרה בה ,לרבות לדירקטורים הנחשבים לבעלי
שליטה בחברה )ה"ה צביקה לבנת ויצחק מנור( ,כפי שיהיו מעת לעת.
במסגרת כתבי השיפוי ,החברה מעניקה לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בה ,כפי שיהיו מעת לעת ,שיפוי מראש ,בהתאם לתקנון החברה
והוראות חוק החברות בשל כל חבות או הוצאה ,שתוטל על נושא
המשרה עקב פעולות שעשה ,ו/או שיעשה בתוקף היותו נושא משרה
בחברה ,הקשורות במישרין או בעקיפין ,לאחד או יותר מסוגי האירועים
המפורטים בכתבי השיפוי ,כגון) :א( עסקאות ו/או פעולות הנעשות
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במישרין ו/או בעקיפין במהלך הפעילות של הקבוצה ,לרבות העברה,
הענקה ,מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות לרבות ניירות ערך
או זכויות שונות ,ולרבות הצעת רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה
עם גוף אחר וכן עסקה בניירות ערך שהנפיקה החברה ,והכל בין אם
החברה צד לעסקאות ופעולות אלה ובין אם אינה צד להן; )ב( הצעה,
הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על ידי החברה או על ידי בעלי
המניות של החברה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
הצעה לציבור על פי תשקיף ,הצעה פרטית או הצעה בדרך כלשהי
אחרת; )ג( אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע
מכך שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע מכך שמניותיה נסחרות בבורסה
בישראל או מחוצה לה; )ד( אירועים הקשורים לביצוע השקעות על ידי
החברה בתאגידים כלשהם ,לרבות לפני ,במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה,
ולרבות פעולות הנעשות בשם החברה כדירקטור ,נושא משרה ,עובד או
משקיף בדירקטוריון התאגיד בו מבוצעת ההשקעה; )ה( פעולה בקשר
עם הוצאת רישיונות והיתרים; )ו( פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין
עם יחסי עובד מעביד בחברה ועם יחסי מסחר של החברה; )ז( פעולה
בקשר עם דיווחים או הודעות המוגשים על פי כל דין ,או על פי כללים או
הנחיות הנהוגים בבורסות בהם נסחרות החברה או על פי הוראות דיני
המס החלים על החברה; )ח( העברת מידע הנדרש על פי דין לחברות
בעלות עניין בחברה; )ט( פעולות בקשר לזכויות הצבעה בחברות
מוחזקות; )י( כל העסקאות ,הפעולות והאירועים המופרטים לעיל יכללו,
את ההחלטות ,ההסכמים ,ההודעות ,מסמכי הגילוי והדיווחים הקשורים
בהם ,וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל במישרין או בעקיפין והכל
בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפועלות כאמור ובין עם לא יושלמו ,מכל
סיבה שהיא.
סכום השיפוי על פי כל כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לנושאי
המשרה ועובדים בחברה ,לא יעלה על סכום מצטבר השווה ל25%-
מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים
שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל .עוד יצוין ,כי במקרה שבו יקבל נושא
המשרה שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי משרה ,בגין העניין
נשוא השיפוי ,יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית
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שהוטלה עליו וההוצאות המשפטיות ,לבין הסכום שהתקבל מאת
המבטח בגין אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא
יעלה על סכום השיפוי המרבי.
 .17.2הסכם למכירת אחזקות בתמ"מ  -בתחילת  ,2007השלימה החברה
עסקה לפיה מכרה ל CGEA -בהסכם שנחתם ביום  4בינואר  2007את
כל אחזקותיה בתמ"מ במישרין )באמצעות הצעת רכש מלאה( ובעקיפין
)בהסכם עם  CGEAלמכירת אחזקותיה בברתולומי( בתמורה לסך כולל
של כ 27 -מליון דולר ,כך שמנא"י חדלה לחלוטין מלהחזיק מניות
בתמ"מ .לפירוט נוסף ראה בסעיף  22.5להלן.
 .18הליכים משפטיים
כנגד החברה לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים לרבות דרישות מהותיות
של רשויות שלטוניות .לעניין הליכים משפטיים המתוארים בדוחות הכספיים,
ראה ביאור  9לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2007המצורפים
לדוח זה.
 .19יעדים 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.
מנא"י בוחנת מעת לעת ,בכפוף להזדמנויות עסקיות ולהחלטות החברה בנושא
זה ,הכנסת שותפים אסטרטגיים לפעילויותיה שכיום מבוצעות באמצעות
חברות בבעלותה המלאה.
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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החברה ממשיכה ביישום תוכניות חוצות ארגון :תכנית ,Talent Management
להגדרת יעדים אישיים מדדים ,ולשיפור הביצועים ,וכן תכנית לפיתוח מנהלי
ביניים בתפעול .לפרטים ראו סעיף  12.1לעיל.
כמו כן ,אימצה החברה 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.
התכנית נמצאת בשלבי יישום שונים בחברות השונות .בנוסף ,אימצה החברה
תוכנית ה) Center lining-המיושמת גם בקימברלי קלארק העולמית( לשיפור
יעילות קווי הייצור על מנת לשפר את הביצועים התפעוליים .התכנית פועלת
במתודולוגיה היוצרת בסיס משותף לכל הגורמים המשפיעים בתפעול המכונות,
כגון –אחזקה ,טכנולוגיה ותפעול ,תוך מדידה רציפה של שונות הפרמטרים
הנבחרים ,כדי ליצור תהליך של שיפור מתמיד באיכות ובעלויות .החברה
ממשיכה בהטמעת התכניות בכל חברות הקבוצה למיצוי הפוטנציאל בשנים
הקרובות.
החברה מבצעת תהליך רה ארגון במערך הרכש על מנת להביא לחסכון
בעלויות הרכש קבוצה .בשנת  2006הוכנה תוכנית עבודה שנתית לרכש ברמת
חברה וברמת הקבוצה אשר כוללת יעדים ומדדים ,בנוסף ,החל תהליך של
ניתוח הוצאות בקבוצה ) (Spend Analysisוהגדרת קטגוריות הרכש העיקריות
ופוטנציאל החיסכון הקבוצתי ,לשיפור תשתיות הרכש בהיבט מערכות מידע
לתכנון ובקרה ,קטגוריות רכש והאחדת הפריטים בקבוצה .במסגרת הרה-
ארגון במערך הרכש בוצע גם שינוי המבנה הארגוני של מערך הרכש.
במקביל ,החברה מבצעת פעילות שיווקית באוריינטציית לקוחות  ,B2Bשמטרה
יצירת

מיקוד

בלקוחות

העסקיים

על

בסיס

הבנת

צרכיהם,

ערכם

לחברה ותיעדוף שלהם ,ליצירת יתרון ובידול במתן פתרונות שיגרום ליצירת
נאמנות תוך שיפור הפרמיה אל מול המתחרים.
כמו כן ,החברה מיישמת גישה פרו אקטיבית בתחום הבטיחות ותרבות הניהול,
לפיה על העובד לזהות סיכונים ולפעול למניעתם ,כשהאחריות לבטיחות
ולהפעלת הכלים השונים היא על כלל העובדים ,ומטרת הגישה להפחית אירועי
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בטיחות ,הגברת המידע על סיכונים וכן הגברת שיתוף פעולה בין מנהלים
לעובדים בבטיחות ,איכות ופעילויות אחרות בחברה.
פעולות אלו ,ביחד עם מיקוד בתכניות לחסכון בעלויות והעלאת המחירים נועדו
לתרום להתייעלות נוספת ,לצמצם את השפעת התייקרות התשומות על
התוצאות ולהביא לשיפור הרווחיות.
כאמור בסעיף  9.1.4.4לעיל ,בתחום ייצור ניירות האריזה ,בהמשך לאישור
דירקטוריון החברה ,החברה מבצעת הקמה של מערך חדש לייצור ניירות
אריזה )מכונה  (8שיאפשר מתן מענה להיקפי ביקוש ההולכים וגדלים של
השוק המקומי ,בעלות תחרותית יותר לחברה ובאיכות נייר גבוהה יותר מול
היבוא המתחרה .להערכת החברה ,לאחר הקמת המכונה החדשה והפעלתה
הצפויה בשנת  2009והשבתת אחת ממכונות הייצור הקיימות בחברה ,יגדל
כושר התפוקה של החברה בניירות אריזה מכ 160 -אלף טון לשנה במועד
פרסום דוח זה לכ 330 -אלף טון לשנה .רכישת מכונת האריזה החדשה
מצריכה הכפלה של כמויות איסוף פסולת הנייר המשמשת חומר גלם ליצור
ניירות אריזה ,במהלך השנים הבאות .בהתאם ,החברה ,באמצעות אמניר,
נערכת להגדיל את כמויות איסוף הפסולת המשמשת חומר גלם ליצור ניירות
אריזה במהלך השנים הבאות ,כהכנה לקראת הקמתה של המכונה החדשה,
בין היתר על ידי העמקת פעילות האיסוף בקרב לקוחות קיימים ופיתוח מקורות
איסוף חדשים ,התאמת המבנה הארגוני ,בחינת אתר חליפי למפעל וצבירת
מלאי.
נכון למועד הדוח ,החברה בוחנת ומקדמת הקמת תחנת כוח שאמורה לספק
קיטור וחשמל למערך הייצור בחדרה ולמכור עודפי החשמל לחברת חשמל ו/או
ללקוחות פרטיים .התחנה מתוכננת לפעול ,אם וככל שתוקם תחנת הכוח,
משטח שנרכש לטובת הפרויקט בצמוד לאתר החברה בחדרה והפעלתה
תתבסס על גז טבעי שיסופק מחברת  EMGבהתאם להסכם כאמור בסעיף
 9.14.3להלן .ההחלטה לגבי אישור פרויקט תחנת הכוח מתעכבת בין היתר,
בשל אי פרסומם של הסדרי ותעריפי חשמל במכירה לרשת .הציפיות
לפרסומים אלה מתבססת על ההגנה המוקנית ליצרנים בתעשייה מתוקף
החלטות ממשלה ותקנות שיצאו בעקבותיהן )בין השנים .(2002-2005
החברה בוחנת גם הקמה בשלבים של התחנה.
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האמור לעיל בקשר להקמת תחנת הכוח הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכת החברה נכון למועד הדוח.
הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה
וזאת בין היתר בשל שינויים בתוכנית העבודה של החברה ,השגת אישורים
רגולטוריים ,תנאי שוק ,בחינות כדאיות כלכלית ,תלות בגורמים חיצוניים ואיזה
מן גורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.16ו 21-להלן.
בתחום צרכי הציוד המשרדי ,יעדי החברה הינם המשך בניית וחיזוק מעמדה
של גרפיטי כאחת החברות המובילות בתחום האספקה הישירה של ציוד
משרדי למוסדות ועסקים בישראל )" , ("One Stop Serviceתוך פעילות
ממוקדת להרחבת מכירת מגוון המוצרים ללקוחות קיימים ,הגדלת הפעילות עם
לקוחות פוטנציאלים לרכישת סל מוצרים רחב והרחבת הפעילות בשימוש
באתר הסחר האלקטרוני.
בנוסף ,כאמור בסעיף  9.12לעיל ,החברה מתעתדת לקדם צמצום השפכים
המועברים לנחל חדרה מאתר החברה והעברת חלקם לשימוש חוזר באתר
בחדרה.
בנוסף ,החברה ממשיכה בפעילותה להעצמת התהליכים לטיפוח החדשנות
בחברות בקבוצה על ידי פיתוח מוצרים חדשים ובידול תחרותי.
יעדיה האסטרטגיים של החברה כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה
של החברה נכון למועד הדוח ושעשויים להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות
המתאימות לכך בחברה.
המידע האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית
ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות
החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה
מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם
הזדמנויות עסקיות שיעמדו בפני החברה,תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים
בביקוש ובהיצע ,התפתחות ושינויים ברגולציה ,ו/או התממשות איזה מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיפים  10.14 ,9.16לעיל ו 21-להלן.
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 .20צפי להתפתחות בשנה הקרובה
במסגרת הרחבת מערך הייצור של ניירות אריזה ,החברה צופה כי תשלים את
רכישת המכונה החדשה )מכונה  ,(8כאמור בסעיף  9.1.4.4לעיל ,במהלך
השנה הקרובה .בנוסף לגיוס הכספים במסגרת ההצעה הפרטית שנערכה
בנובמבר  2007כאמור בסעיף  5.4לעיל ,בוחנת החברה מספר דרכים לגיוס
הכספים הנדרשים להשלמת רכישת המכונה החדשה ,ביניהם הצעת ניירות
ערך של החברה לציבור.
פרוייקט תחנת הכוח ,שאמורה לספק קיטור וחשמל למערך הייצור בחדרה
ולמכור עודפי החשמל לחברת חשמל ו/או ללקוחות פרטיים ,מתעכב בין היתר,
בשל אי פרסומם של הסדרי ותעריפי חשמל במכירה לרשת .הציפיות
לפרסומים אלה מתבססת על ההגנה המוקנית ליצרנים בתעשייה מתוקף
החלטות ממשלה ותקנות שיצאו בעקבותיהן )בין השנים  .(2002-2005החברה
בוחנת גם הקמה בשלבים של התחנה .התחנה תקום בשטח שנרכש לטובת
הפרוייקט בצמוד לאתר החברה בחדרה והפעלתה תתבסס על גז טבעי
שיסופק מחברת  EMGבהתאם להסכם כאמור בסעיף  9.14.3לעיל.
נכון למועד הדוח ,החברה מגבשת תוכנית רב שנתית לאחריות חברתית
שתושק במהלך שנת  2008ותעצים פעילות הארגון בתחום זה .החברה פועלת
בהתאם ליצירת צמיחה עיסקית-אתית ,ברת -קיימא ורווחית ,שבמסגרתה
נטילת אחריות והשפעה ,בין היתר ,על סביבת השוק )לקוחות ,ספקים,
מתחרים ,רשויות וכד'( ,סביבת עבודה ,זכויות עובדים ובטיחות ,פיתוח עובדים,
תוכניות השקעה בקהילה והתנדבות עובדים.
הערכת החברה בעניין הרחבת מערך הייצור של ניירות האריזה ,פרויקט תחנת
הכוח ותוכנית האחריות החברתית כאמור לעיל ,הינו מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על המידע שבידי החברה נכון למועד
הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם
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שינויים בביקוש ובהיצע של השוק ,שינויים בתוכניות החברה ,השגת אישורים
רגולטוריים ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף ,9.16
 10.14לעיל ו 21-להלן.
 .21גורמי סיכון
 .21.1כללי
החברה נוהגת לקיים דיונים תקופתיים בנושאי סיכוני השוק וחשיפות
לשינויים בשערי החליפין ובשיעורי הריבית בהשתתפות הגורמים
הרלוונטיים ולקבל החלטות בנושא .האחראי על ביצוע מדיניות ניהול
סיכוני השוק בחברה הוא ישראל אלדר ,בקר הקבוצה.
 .21.2גורמי סיכון מאקרו כלכליים
 .21.2.1מצב כלכלי ,פוליטי ,חברתי
להאטה בכלכלה בישראל ובעולם ו/או הידרדרות של המצב הפוליטי
והביטחוני בארץ ובעולם ,עלולה להיות השפעה שלילית על מצבה של
החברה והחברות בקבוצה .בנוסף ,נסיבות אלו עשויות לפגוע בביקושים
למוצרי החברה בתחום פעילותה ועקב כך לגרום לירידה במכירות ולפגוע
ברווחיות ובתוצאות החברה.
 .21.2.2אינפלציה
כיוון שלחברה עודף התחייבויות ניכרות הצמודות למדד המחירים לצרכן
בעיקר בגין אגרות החוב שהחברה הנפיקה ,בסך כולל של  196מליוני
ש"ח ,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. .
בראשית שנת  2008התקשרה החברה בעסקאות הגנה לתקופה של
שנה למול עליית המדד בסך של  140מליון ש"ח בהמשך לעסקאות
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קודמות שנעשו בחודש דצמבר  2006ובחודש ינואר  ,2007והסתיימו
בסוף שנת .2007

 .21.2.3חשיפה 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.
כמחצית ממכירותיה של החברה נקובות בדולר בעוד שחלק ניכר
מהוצאותיה והתחייבויותיה הינן שקליות ועל כן לחברה חשיפה לשינויים
בשער החליפין של השקל לעומת הדולר.
בחודש ספטמבר  2007התקשרה החברה בעסקאות הגנה של דולר –
יורו לתקופות של עד  4חודשים בסך  13.4מליון יורו ,אשר הסתיימו
בחודש דצמבר  .2007בחודש דצמבר  2007התקשרה החברה
בעסקאות רכש ומכר של אופציות יורו -שקל לתקופות של עד כשנה בסך
 20מליון יורו.
 .21.2.4סיכוני ריבית
החברה חשופה לשינויים בשעורי ריבית בעיקר בגין אגרות החוב אותן
הנפיקה בסך של  196מליון ש"ח ,נכון ליום  31בדצמבר  .2007לפרטים
ראו סעיף  14לעיל.
 .21.3גורמי סיכון ענפיים
לפרטים אודות גורמי סיכון ענפיים ראו סעיף  9.16.1לעיל בתחום
פעילות נייר אריזה ומחזור וסעיף  10.14.1לעיל בתחום פעילות שיווק
צרכי משרד.
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 .21.4גורמים מיוחדים
 .21.4.1סיכוני 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.
 .21.4.2קבוצת לווים
בשל היות החברה מקבוצת אי די בי פתוח ,הקבוצה עלולה להיות
מושפעת מהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים בישראל,
הכוללות ,בין היתר ,מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק ישראל
להעמיד ללוווה בודד ולקבוצת לווים .אי די בי אחזקות וחלק מחברות
קבוצת אי די בי נחשבים כקבוצת לווים אחת .הדבר עלול להשפיע
בנסיבות מסויימות על יכולתה של החברה ללוות סכומים מבנק ישראלי.
לעניין גורמי הסיכון בכל אחד מתחומי הפעילות של החברה ראה סעיפים
 9.16ו 10.14-לעיל.
 .21.5מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון
האמורים על החברה .לפרטים אודות הערכת החברה לגבי סוג ומידת
השפעתם של גורמי הסיכון הענפיים ראה סעיפים  9.16.1ו10.14.1 -
לעיל.

מידת ההשפעה

גורמי סיכון

השפעה בינונית

השפעה גדולה
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השפעה קטנה

מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה

השפעה בינונית

גורמי מקרו

•

מצב

כלכלי,

השפעה קטנה
פוליטי,

חברתי
•

•

סיכוני ריבית

•

אינפלציה

חשיפה לשינויים בשערי
חליפין

גורמים
מיוחדים

•

סיכוני אשראי לקוחות

•

קבוצת לווים

 .22השקעות בחברות כלולות
להלן יובא תיאור אודות החברות הכלולות העיקריות של החברה .תוצאות
פעילותן של חברות כלולות אלו אינן מאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה
ומוצגות במסגרת סעיף השקעות בחברות כלולות בדוחות הכספיים של
החברה.
 .22.1מונדי נייר חדרה
מונדי מייצרת ניירות כתיבה והדפסה ומוכרת ניירות מיובאים ,כגון נייר
מצופה וניירות מיוחדים ,כהשלמה לסל מוצריה .להלן יובאו פרטים
נוספים אודות מונדי ופעילותה.
 .22.1.1כללי
.22.1.1.1

מונדי הינה חברה פרטית אשר הוקמה בסוף שנת 1999
במסגרת עסקה שנערכה בין החברה לבין החברה
האוסטרית  ,Neusiedler AGשנכון למועד הדוח נמנית על
קבוצת  Neusiedler AG .Mondi Holdingsשינתה את שמה
ל) Mondi Business Paper Ltd. -להלן ("MBP" :ובחודש
פברואר 2000

רכשה  50.1% MBPמפעילות החברה

בתחום ניירות כתיבה והדפסה ,אשר הופרדה קודם לעסקה
והועברה למונדי ,שכאמור הוקמה לצורך כך.
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בעקבות העסקה ,ונכון למועד הדוח ,בעלי מניותיה של מונדי
הינם מנא"י )אשר מחזיקה בכ 49.9% -מהונה המונפק של
מונדי( ו ,Neusiedler Holdings BV -חברה הנמנית על קבוצת

) Mondi Holdingsאשר מחזיקה בכ 50.1% -מהונה
המונפק של מונדי(.
.22.1.1.2

להלן יפורטו עיקרי ההסכמות בין מנא"י לבין  MBPעל פי
הסכמים שנחתמו בין הצדדים )להלן בסעיף זה יחד:
"ההסכם"(:
)א(

כל עוד כל אחד מבין מנא"י או  MBPמחזיק לפחות
 49%מהון המניות במונדי ,מספר הדירקטורים להם
יהיה זכאי למנות כל בעל מניות יהיה זהה ..בהתאם
לאמור ונכון למועד הדוח ,דירקטוריון מונדי מונה
ששה דירקטורים ,שלושה דירקטורים מטעם החברה
ושלושה

דירקטורים

.MBP

מטעם

החלטות

בדירקטוריון מתקבלות ברוב קולות ,כאשר השקעות
עד לסכום של  250,000דולר ניתנות לאישור על ידי
הדירקטורים

שמונו

מטעם

MBP

לבדם.

יו"ר

הדירקטוריון ממונה מקרב הדירקטורים שמטעם
MBP

וסגן

יו"ר

הדירקטוריון

ממונה

מקרב

הדירקטורים שמטעם החברה .הדירקטוריון ממנה את
המנכ"ל ,מנהל תפעול ,מנהל שיווק ומנהל כספים
ראשי של מונדי.
)ב(

בהתאם להסכם ,לכל אחד מהצדדים זכות סירוב
ראשונה בעת שהצד השני מבקש למכור את
אחזקותיו במונדי ,בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם
כאמור .בהתרחש אירועים מהותיים המפורטים
בהסכם )כגון :הפרה במתכוון של הוראות מסוימות
בהסכם( לצד האחר תהיה אופציה לרכוש את כל
אחזקותיו במונדי .כמו כן ,בהתרחש אירועים מסוימים
המפורטים בהסכם בעקבות פעולות החברה )כגון:
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הפרה מכוונת של ההסכם על ידי החברה( ,העניקה
החברה אופציה ל MBP -למכור לה את כל אחזקותיה
במונדי לחברה .במקרה של מימוש האופציות כאמור,
מחיר המכירה ייקבע בהתאם להערכת שווי ,אולם
שווי מונדי לא יפחת מהסך הקבוע בהסכם.
)ג(

ל MBP-הוענקה אופציה ,שאינה מוגבלת בזמן
ושניתנת למימוש בכל עת ,לפיה  MBPתהא רשאית
למכור לחברה את החזקותיה במונדי במחיר הנמוך
ב 20% -משווי מונדי .על פי ההסכם ,שווי מונדי יקבע
על פי הערכת שווי ,כאשר שווי זה לא יפחת מסך
הקבוע בהסכם .על פי הבנות בעל פה בין הצדדים,
 MBPתוכל לממש את האופציה רק במקרים חריגים
ביותר כדוגמת אלו המשתקים לאורך זמן את פעילות
הייצור

בישראל.

להערכת

החברה,

הסבירות

להתרחשות נסיבות אלה הינה קלושה ביותר.
)ד(

מערך הניהול והתפעול של מונדי נקבע על ידי MBP
ועל פי נוהליה .תהליך בניית התקציב של מונדי יערך
בהתאם

לדרישת

.MBP

הביקורת

הטכנית

והתפעולית נעשית על ידי אנשים הממונים על ידי
 .MBPל ,MBP-הזכות לבקש את מינויו של רואה
החשבון המבקר של מונדי.
)ה(

ההסכם

כולל

הוראות

לעניין

קבלת

החלטות

בדירקטוריון במקרה שאחזקות הצדדים יפחתו.
)ו(

על פי ההסכם ,כל ההחלטות באסיפה הכללית
יתקבלו ברוב של .75%

)ז(

בהתאם לתנאי ההסכם ,החברה מספקת למונדי
שירותים שונים כגון שירותי תחזוקה ותשתיות ,וכן
משכירה לה מקרקעין ומבנים הדרושים לה לצורך
פעילותה MBP .מצידה מעניקה למונדי סיוע טכנולוגי,
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ואף מעמידה לרשות מונדי סיוע בשיווק מוצרי מונדי
באירופה ובשאר העולם ,אשר בשנת  2007לא נוצל
בפועל על ידי מונדי .השירותים שניתנים על ידי בעלי
המניות כאמור לעיל ניתנים בתמורה שמשקפת את
מחירי השוק .כמו כן ,על פי ההסכם ,בכפוף לתנאי
הסכם רישיון שנחתם בין מונדי לMBP ,MBP-
תאפשר למונדי שימוש במותגיה בתמורה לכיסוי עלות
בלבד ומבלי לשלם תמלוגים.
)ח(

לעניין הסכמת בעלי המניות בהתייחס למגבלות על
חלוקת דיבידנד במונדי ,ראה סעיף  22.1.2להלן.

)ט(

כמו כן ,כולל ההסכם סעיפי אי תחרות בין הצדדים
בתחומי פעילותה של מונדי ,בתקופת ההסכם וכן
לתקופה נוספת לאחר מכן ,והכל בהתאם לתנאים
הקבועים בהסכם.

)י(

ההסכם יהיה בתוקף עד למועד בו) :א( יועברו מלוא
החזקותיו של בעל המניות במונדי; )ב( בהחלטה
משותפת לסיים ההסכם; )ג( פשיטת רגל ,חדלות
פירעון או פירוק של מונדי.
לאחר תקופה של  20שנים מחודש נובמבר 1999
ניתן לסיים ההסכם על ידי הודעה מראש בכתב .אם
ההסכם לא יסתיים לאחר תום  20השנים כאמור,
ההסכם מתחדש לתקופות נוספות של  10שנים כל
פעם ,כאשר ניתן לסיימו בהודעה מראש של  5שנים.

 .22.1.2חלוקת דיבידנדים
מונדי לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה בשלוש בשנים השנים
האחרונות .נכון ליום  31בדצמבר  ,2007למונדי רווחים הראויים לחלוקה
בסך של  62.7מיליון ש"ח.
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בהתאם להסכם בין בעלי המניות של מונדי ,ובהעדר החלטה אחרת ,לא
יחולק דיבידנד אשר כתוצאה מכך יפחת יחס ההון העצמי ל 30%-או
פחות מסך המאזן .כמו כן ,על פי אמות מידה פיננסיות בהן התחייבה
מונדי כלפי חלק מהבנקים ,לא יחולק דיבידנד אשר כתוצאה מכך יחס
ההון העצמי מסך המאזן יפחת לשיעור של  22%או פחות.
 .22.1.3מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של מונדי
להלן יפורטו נתונים בדבר המידע הכספי אודות מונדי בשנים ,2007
 2006ו) 2005-במיליוני ש"ח(:
2007
770.0
82.0
33.6

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי

2006
711.5
51.7
-2.1

2005
663.3
53.6
1.0

למידע כספי נוסף אודות מונדי ,ראה דוחותיה הכספיים המצורפים לדוח
זה.
 .22.1.4סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות מונדי
עלות התאית ,שהינו חומר הגלם העיקרי ליצור הנייר ,המשיכה להתייקר
גם בשנת ) 2007בשיעור של כ 12%-לעומת שנת  2006במונחי
דולרים( וזאת בהמשך להתייקרויות שאירעו בשנת  2006ביחד עם
העלייה במחירי האנרגיה והכימיקלים ,אשר שחקו באופן ניכר את
רווחיותה של מונדי .ברם ,כפי שמפורט להלן ,יחסי היצע וביקוש של נייר
בעולם בשנת  2007אפשרו העלאת מחירי המכירה של סוגי המוצרים
אותם מוכרת מונדי ,דבר אשר היווה את אחד הגורמים החשובים
להשבת מונדי לרווחיות.
 .22.1.5מוצרים ושירותים
.22.1.5.1

ייצור ניירות כתיבה והדפסה
מונדי הינה היצרנית היחידה בישראל של ניירות כתיבה
והדפסה .יחד עם זאת ,בשוק הישראלי פועלים יבואנים
רבים ,המייבאים ניירות כתיבה והדפסה ,בעיקר מאירופה.
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היקף הייצור השנתי של ניירות הכתיבה וההדפסה המיוצרים
על ידי מונדי הסתכם בשנת  2007בכ 142 -אלפי טון לעומת
כ 133-אלפי טון בשנת  2006וכ 126 -אלפי טון בשנת
 .2005הגידול בתפוקת היצור ,נבע ממימוש יעדי היצור אשר
הוגדרו בפרויקט הבינוי במכונת הנייר של מונדי )להלן בפרק
זה" :המכונה"( כפי שבוצע בשנת  ,2005ושמטרתו הייתה
שיפור איכות הנייר והגדלת כושר הייצור ל 137,000-טון
לפחות )ראה בסעיף  22.1.10להלן(.
הפעלת המכונה ביעילות מוגברת תוך הגדלת מהירות
העבודה של המכונה תרמו להגדלת היקף היצור של מונדי.
הגדלת היקף היצור היה גורם משמעותי נוסף בהשבתה של
מונדי לרווחיות בשנת .2007
בשנת  2007כ 102.5 -אלפי טון מהנייר אשר יוצר על ידי
מונדי שווק בשוק המקומי והיתרה כ 34 -אלפי טון יועדה
לייצוא ישיר למצרים ,ירדן ולתורכיה .במהלך השנים  2007ו-
 2006העמיקה מונדי את הייצוא הישיר שלה לשווקי המזרח
התיכון וזאת עד כדי ביטול היצוא באמצעות MBP
לאוסטרליה ולמזרח הרחוק .להערכת מונדי ,מגמה זו
תישמר גם בשנים הקרובות והיקף הייצוא של מונדי לשווקים
של המזרח התיכון אף עשוי לגבור.
המידע האמור לעיל בקשר להעתקת הייצוא הישיר של מונדי
לשווקי המזרח התיכון והאפשרות להרחבת הייצוא לשווקי
המזרח התיכון ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של מונדי
שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת
במונדי נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות מונדי עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה
מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע
על כך הינם תלות בגורמים חיצוניים ,התפתחות ושינויים
ברגולוציה בתחום הפעילות ,שינויים בביקוש וההיצע בשוק,
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הצלחת מאמצי השיווק של מונדי ,ו/או התממשות איזה
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22.1.17להלן.
בשנת  2007נרשם גידול במכירות לשוק המקומי של כ-
 12,000טון )כ (9.2%-לעומת שנת  ,2006ובשנת 2006
נרשם גידול של כ 3,300 -טון )כ (2.6%-לעומת שנת .2005
בשנת  2005נרשמה ירידה של כ 1000 -טון )כ(0.9%-
לעומת שנת  .2004הגידול במכירות מונדי לשוק המקומי
בשנים  2006 ,2007ו 2005-לעומת שנה קודמת היה בסך
של כ 75-מיליון ש"ח ,כ 29-מיליון ש"ח וכ 20-מיליון ש"ח,
בהתאמה.
בשווקי הייצוא הישיר למזרח התיכון ,נרשם גידול בשנת
 2007של כ 10,000 -טון )כ (44%-לעומת שנת ,2006
ובשנת  2006נרשם גידול של כ) 8,700 -כ (60.6% -לעומת
שנת  .2005בשנת  2005נרשם גידול של כ 5,200 -טון )כ-
 (56%לעומת שנת  .2004הגידול במכירות מונדי לייצוא
ישיר בשנים  2006 ,2007ו 2005-לעומת שנה קודמת היה
בסך של כ 43-מליון ש"ח ,כ 32-מליון ש"ח וכ 21 -מליון
ש"ח ,בהתאמה.
בשנת  ,2007בשל הסבת הייצוא למזרח התיכון ,מונדי
כמעט ולא ייצאה באמצעות ) MBPלמעט כ 650-טון( .בשנת
 ,2006הייצוא באמצעות  MBPירד בכ 4,000 -טון לעומת
שנת

2005

).(20.1%

בשנת

2005

ירד

הייצוא

באמצעות  MBPבכ 18,000 -טון לעומת שנת 2004
).(47.0%
.22.1.5.2

מכירת ניירות מיובאים
מונדי משלימה ,כאמור לעיל ,את סל מוצריה באמצעות יבוא
נייר מאירופה )כגון נייר מצופה וניירות מיוחדים אותם אינה
מייצרת( ,ארה"ב והמזרח הרחוק .בשנת  2007היקף השנתי
של הייבוא של מונדי עמד על כ 43,000-טון נייר ,אשר
103

משווקים על ידה בשוק המקומי בלבד ,לעומת כ 39,000 -טון
בשנת  2006וכ 47,000 -טון בשנת .2005
מבין ספקי הנייר של מונדי חברת  STORA ENSOוקבוצת
 APPהם ספקיה העיקריים לסוגים שונים של נייר מצופה.
ההתקשרות עם  STORA ENSOהינה על בסיס הסדרים
מסחריים אשר נקבעים על פי הצורך .ההתקשרות עם קבוצת
 APPהינה מחודש יולי  2006באמצעות מספר ספקים מסין
מקבוצת ) APPקבוצה מהגדולות בעולם בענף הנייר
לאספקת נייר מצופה( .ההסכמים עם קבוצת  APPכאמור
הינם בתוקף לתקופה של שנתיים ,עד לחודש יוני  ,2008עם
חידוש אוטומטי לשנה נוספת ,למעט במקרה ובו צד להסכם
הודיע מראש שאינו מעוניין בהמשך ההתקשרות .במסגרת
ההסכמים כאמור ,קיימת התחייבות של מונדי לרכוש
מהספקים מקבוצת  APPכאמור כמות כוללת שלא תפחת
מכ 15 -אלפי טון לשנה.
 .22.1.6לקוחות
מונדי משווקת את תוצרתה למגוון רחב של לקוחות בארץ ובחו"ל.
בישראל ,למונדי כ 700-לקוחות ,כאשר לקוחותיה המרכזיים הינם בתי
דפוס ,סיטונאי נייר ,סיטונאי ציוד משרדי ,יצרני מוצרי נייר ומשתמשי
קצה .בחו"ל מונדי משווקת לסיטונאים גדולים בתחום הנייר וכן לבתי
דפוס ויצרנים גדולים בירדן.
נכון למועד הדוח ,למונדי אין תלות בלקוח בודד או בקבוצת לקוחות אשר
בכוחה להשפיע באופן משמעותי על פעילות מונדי .בנוסף ,נכון למועד
הדוח למונדי אין לקוח אשר הכנסות מונדי ממנו מהוות כ 10% -ומעלה
מסך הכנסותיה.
 .22.1.7שיווק והפצה
למונדי מערכת הפצה מקומית המעניקה לה את היכולת לשווק את
תוצרתה למגוון לקוחותיה ,הפועלים בשוק הישראלי .במהלך השנים
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 2007ו 2006 -פעלה מונדי להרחבת מערך ההפצה המוענק על ידה,
ואף זכתה במכרזים מוסדיים הכוללים מתן שירותי הפצה ללקוחות עד
רמת משתמש הקצה.
ההפצה ללקוחות במזרח התיכון מתבצעת עד לנקודות הגבול )דרך
מסוף ניצנה למצרים ודרך מסוף גשר שיח חוסיין לירדן( כאשר ההובלה
מנקודות אלו ללקוחות מתבצעת על ידי ועל חשבון הלקוחות עצמם.
מונדי מפיצה את מוצריה משלושה אתרים לוגיסטיים ברחבי הארץ.
הגדול והעיקרי מבין אתרי מונדי הינו אתר החברה בחדרה ,הצמוד
למתקני הייצור והגימור של מונדי .באתר זה נקלט גם רוב הנייר המיובא
וממנו נשלח הנייר המיועד ליצוא ,על ידי העברתו למכולות הנשלחות
לנמלים על גבי משאיות .נכון למועד הדוח ,מאתר חדרה מופצים כ–
 135,000טון בשנה )חלק מהניירות המיובאים מועבר ישירות מנמלי הים
ללקוחות( .האתר האמור משרת את הלקוחות הגדולים של מונדי בכל
רחבי הארץ.
האתר השני בגודלו ממוקם בחולון וממנו מופצים המוצרים ללקוחות
מונדי 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 והן באמצעות משאיות
השייכות ללקוחות מונדי.
האתר השלישי ממוקם בנשר ליד חיפה והוא משרת את לקוחות אזור
הצפון .אתר זה פועל באופן זהה לאתר בחולון ,אולם בהיקף קטן יותר.
מכירות מונדי הינן ברובן הגדול מכירות ממלאי קיים ואינן מתבצעות
באמצעות הזמנות מראש.
נכון למועד הדוח ,אין למונדי תלות באף אחד מאתרי השיווק המפורטים
בסעיף זה לעיל.
 .22.1.8תחרות
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חסמי הכניסה לייצור ניירות כתיבה והדפסה הינם גבוהים בשל
ההשקעות הכבדות במכונות הנייר הנדרשות לייצור הנייר .מאידך ,מונדי
חשופה לתחרות מצד יבואני נייר אשר אינם נתקלים בחסמי כניסה לשוק
הישראלי .מאחר ולא מוטלים כל מגבלות ,חסמים ומכסים על הנייר
המיובא לישראל ,על מונדי לשמר באופן שוטף את היתרונות העומדים
לה כיצרן מקומי כגון זמינות ,גמישות ,שירות ואיכות על מנת להתמודד
עם מתחריה.
מתחריה העיקריים של מונדי הינם יבואני הנייר הבאים :ניריס בע"מ ,
רונאימר בע"מ  ,אלנפר סחר בע"מ ,מי הנחל בע"מ ובי.או.אר אחוות
הוורד בע"מ .להערכת מונדי ,נתח השוק של מונדי בשוק המקומי הינו
משמעותי ,אולם אין בידי מונדי היכולת להעריכו.
 .22.1.9כושר ייצור
בבעלות מונדי מכונה לייצור ניירות כתיבה והדפסה ,שנכון למועד הדוח
פועלת בתפוקה מלאה כל השנה 24 ,שעות ביממה ב 3-משמרות
עבודה .בנוסף ,בבעלות מונדי ציוד לעיבוד התוצרת האמורה הפועל
בתפוקה גבוהה )כ (55%-ב  2-3משמרות עבודה בהתאם לצורך.
 .22.1.10רכוש קבוע ומתקנים
מונדי שוכרת מהחברה את מרבית השטחים והמבנים ,אשר משמשים
לייצור ואחסנה בחדרה .הסכם השכירות הינו לתקופה בת  24שנים ו-
 11חודשים החל מחודש נובמבר  .1999על פי ההסכם ,כל צד רשאי
לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת של  10שנים וכן יכול לבטל שכירות
של חלקים מתוך המושכר בהודעה מוקדמת של שנה מראש .בנוסף,
אתרי ההפצה בחולון ובנשר מושכרים למונדי על ידי צדדים שלישיים
שאינם קשורים למונדי .הסכם השכירות לנכס בחולון הנו עד לתום שנת
 ,2008והסכם השכירות בנשר הנו עד לתום שנת  ,2009כאשר למונדי
אופציות להארכת הסכמים אלו לתקופה של שנתיים נוספות.
בשנת  2005ביצעה מונדי בינוי במכונת הנייר שמטרתו שיפור איכות
הנייר והגדלת כושר היצור בכ 10,000-טון לשנה ,לכ 137,000-טון
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לשנה .כמו כן ,השקיעה מונדי בקו חיתוך נוסף )מגלילים המיוצרים על
המכונה לגיליונות וחבילות ,ואריזתם( .השקעות אלו הסתכמו בסך של
כ 11.9-מליוני דולר .לאור השקעות גבוהות אלו ,הצטמצמו ההשקעות
השוטפות של מונדי בשנים  2006ו 2007-לסכומים שאינם מהותיים.
שיפורים נוספים במכונה ,אשר בוצעו ללא השקעות מהותיות ,הגדילו את
תפוקת המכונה מעבר ליעד המקורי של הבינוי כאמור לעיל ובמהלך שנת
 2007תפוקת היצור של מכונת הנייר של מונדי הגיעה לכ 142 -אלפי
טון.
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 .22.1.11הון אנושי
המשאב העיקרי והחשוב של מונדי הינו ההון האנושי .מונדי מעמידה
בראש סולם יעדיה את פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה בהדרכת העובדים
ובהשתלמויות ,כולל הדרכות יעודיות בתפקידים השונים.
כמו כן ,שמה מונדי 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(.
כל עובדי מונדי מועסקים על ידי מנא"י וכפופים להסכמי השכר של מנא"י.
על פי הסכם בין בעלי המניות של מונדי ,העובדים במונדי מושאלים
למונדי ממנא"י ומונדי נושאת בעלות העסקתם.
במהלך השנים האחרונות עברה מונדי קיצוץ נרחב בכוח האדם ,כחלק
מתהליך ההתייעלות המקיף אותו יישמה ובמסגרתו ירדה מצבת
העובדים מ 359 -עובדים בשנת  2000ל 310 -עובדים בתום שנת
.2007
העובדים מועסקים על פי שני סוגי הסכמים כאשר נכון ליום  31בדצמבר
 219 ,2007עובדים מועסקים על פי הסכם קיבוצי ו 91-עובדים מועסקים
על פי הסכמים אישיים.
למונדי תכנית אופציות למנהלים בכירים כאשר התגמול השנתי נקבע,
בין היתר ,על פי עמידה ביעדים .למנכ"ל מונדי הוקצו בשנים  2006ו-
 2005אופציות במסגרת תכנית תגמול מנהלים של קבוצת  .MBPברבעון
הראשון של שנת  2008אושרה הענקת אופציות הניתנות למימוש
למניות רגילות של מנא"י למספר מנהלים בכירים במונדי במסגרת
תוכנית תגמול של מנא"י לעובדים בכירים בקבוצה ,לפרטים ראה סעיף
 5.6לעיל.
ההוצאה החשבונאית שנרשמה בשנת  2007ו 2006-בגין הענקת
אופציות לעובדים אשר הוענקו לאחר שנת  2005אינה מהותית למונדי.
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אין למונדי תלות בעובד זה או אחר מבין עובדי החברה.
 .22.1.12חומרי גלם וספקים
לפעילותה של מונדי נדרשים חומרי גלם כמפורט להלן:
.22.1.12.1

תאית  -חומר הגלם העיקרי המשמש בתהליך ייצור הנייר
הוא תאית .ההתקשרות לרכש התאית מבוצעת באופן מרוכז
על ידי חברת האם  MBPעבור מונדי ועבור מפעליה האחרים
של  MBPבאירופה ,ומאפשר אספקה שוטפת של תאית
מחד ,ויתרון לגודל מאידך .במסגרת משא ומתן שנתי
המתקיים בין ) MBPבתיאום ובשיתוף המנהל האחראי
מטעם מונדי( נקבעים הסכמי מסגרת בין  MBPלבין ספקי
התאית לפיהם ישנה התחייבות של ספקי התאית לספק
כמות מסוימת של תאית לקבוצת ) MBPובכלל זה מונדי(.
מחירי התאית אינם נקובים בהסכמים אלו והם נקבעים
באופן שוטף על פי מחירי השוק העולמי לתאית מדי חודש
בחודשו.

מונדי משלמת את מחיר התאית ישירות לספק

ומשלמת עמלה ל MBP-בגין כיסוי עלויותיה של  MBPבלבד.
מונדי רוכשת כ 110,000 -טון תאית בשנה ,משלושה סוגים
עיקריים ,בשווי כספי של כ–  73מליון דולר בשנה .התאית
נרכשת כולה מחו"ל במסגרת חוזים ארוכי טווח הכוללים
מנגנון עדכון מחיר והתחייבות של הספקים לדאוג לאספקת
התאית ממקורות אחרים ,באותם מקרים 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 ,לא קיימת למעשה כל תלות של
מונדי 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 ושיעור
רכישת התאית מהם הינם(1):
Products Corp.
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International Forest

)ספק אשר בסיסו בארה"ב ושיעור

הרכישות ממנו הינו כ 30% -מסך רכישות התאית(; )(2
) Portucel– Empresa Produtora de Pasta e Papel S.Aספק
אשר בסיסו בפורטוגל ושיעור הרכישות ממנו הינו כ15% -
מסך רכישות התאית(; )Heinzel Zellstof Poels AG (3
)ספק אשר בסיסו באוסטריה ושיעור הרכישות ממנו הינו כ-
 10%מסך רכישות התאית(; )Soedra Cell International (4
)ABספק אשר בסיסו בשבדיה ושיעור הרכישות ממנו הינו
כ 16% -מסך רכישות התאית( ; )Grupo Empresarial (5
) Ence S.A.ספק אשר בסיסו בספרד ושיעור הרכישות ממנו
הינו כ 15% -מסך רכישות התאית(.
למונדי אין תלות בספק תאית כלשהו ,ואף לא ב ,MBP-המבצעת את
רכש התאית במרוכז לחברות בנות שלה.
.22.1.12.2

נייר מצופה  -מונדי מייבאת נייר מצופה בעיקר מקבוצת APP
ומ .STORA ENSO -למונדי אין תלות כלשהי ב APP-כספק
הנייר האמור .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות עם ,APP
ראה סעיף  22.1.5.2לעיל.

.22.1.12.3

גיר  -חומר גלם חשוב נוסף בייצור ניירות כתיבה והדפסה
הינו גיר ) .(PRECIPITATED CALCIUM CARBONATEבחודש
מאי  2005נחתם הסכם בין

מונדי לבין חברת

Omya

 International AGהשוויצרית )להלן בסעיף זה" :הספק"(,
לאספקת גיר .על פי ההסכם כאמור ,הספק הקים בארץ
מפעל להפקת גיר והחל לספק למונדי גיר בחודש אפריל
 .2006ההסכם המקורי נעשה לתקופה של  10שנים ובשנת
 ,2007הצדדים חתמו על מכתב הארכה של ההסכם לארבע
שנים נוספות .הספק מערער על תקופת ההארכה כאמור.
ההסכם הוסב בספטמבר  2005לחברת יוניקריסטל שפיה
בע"מ )אשר שינתה את שמה לאומיה שפיה בע"מ( שהינה
חברה ישראלית בבעלות מלאה של הספק .ההסכם עם
הספק הוזיל את עלות הגיר עבור מונדי ,הן בשל הפחתה
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במחיר והן בשל יעילות טכנולוגית גבוהה יותר של החומר
הנרכש .למונדי קיימת תלות בספק הגיר כאמור.
.22.1.12.4

עמילן – מונדי רוכשת עמילן מחברת גלעם בע"מ )להלן:
"גלעם"( ,המשמש את מונדי לייצור הנייר .למונדי קיימת
תלות בגלעם כיצרן יחידי של עמילן בישראל .ההתקשרות
עם גלעם הינה לתקופה של  10שנים המסתיימת בשנת
 .2010באם תסתיים ההתקשרות של מונדי עם גלעם,
תידרש מונדי לרכוש את העמילן באמצעות ייבוא ,דבר
שעלול לייקר את הוצאות רכישת העמילן ממקורות שונים
כגון ספקי מונדי העולמיים.
בשנת  ,2007רכשה מונדי תאית מInternational Forest -
 Products Corpבסך של  86,310אלפי  ,₪המהווה 11.4%
מסך הרכישות מספקים לשנת .2007

למונדי 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  2006חלה עליה תלולה במחירי התאית
ועלית מחירי המכירה שיקפה רק חלק מעלית מחירי התאית .אולם,
בשנת  ,2007במקביל להמשך מגמת עלית מחירי התאית ,מונדי
הצליחה להעלות את מחירי המכירה.
לחברה חשיפות נוספות לעלויות של תשומות הכימיקלים .לקראת תום
שנת  2006עלו מחירי העמילנים )הנגזרים ממחירי התירס( בשיעור חד
של כ .20% -במהלך שנת  2007מחירי העמילן עודכנו רק בחודש
אוקטובר  2007בשיעור של  9%אשר הגדיל את עלויות היצור של מונדי
בסך של כ 0.4 -מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת  .2007כמו כן,
הוסכם על עלית מחירים נוספת בחודש ינואר  2008בשיעור של 12%
נוספים .להערכת מונדי ,עליה זו צפויה להגדיל את עלויות היצור של
מונדי בשנת  2008בסך של כ 1.8 -מיליון ש"ח.
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המידע האמור לעיל בקשר להגדלת עלויות היצור ,הינו בגדר מידע צופה
פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של
מונדי שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת במונדי
נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות מונדי עשויות שלא להתממש ,כולן
או חלקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים
העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים
בביקוש וההיצע בשוק ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  22.1.17להלן.
מונדי מייבאת תאית וניירות משלימים במט"ח ,וכן ברשותה הלוואות
צמודות לדולר ,וכתוצאה מכך קיים סיכון הנובע מתנודות בשער החליפין
)לפרטים אודות גורם הסיכון כאמור ,ראה סעיף  22.1.17.1להלן( .מונדי
החלה בשנת  2008לבצע עסקאות הגנה על החשיפה של תזרים
המזומנים השלילי הנקוב בדולר ארה"ב.
כמו כן מהווים מפעלי הנייר מעצם טבעם צרכנים כבדים של אנרגיה,
והתייקרות מחירי האנרגיה בעולם עובר להסבה לגז ,השפיעה לרעה על
רווחי מונדי.
 .22.1.13הון חוזר
ההון החוזר התפעולי של מונדי כשיעור מהמכירות עומד נכון למועד
הדוח על  .16.2%מונדי נוקטת במדיניות בקרה הדוקה על ניהול ההון
החוזר שלה במטרה לצמצמו לצרכי התפעול.
המלאי של מונדי מנוהל על ידי מחלקת הלוגיסטיקה .הצטיידות במלאי
נרכש של חומרי גלם ,חומרי עזר ותוצרת גמורה מתבצע מתוך ראיה של
שמירה על רמות מלאי מינימאליות ,צרכים תפעוליים של מונדי
והזדמנויות עסקיות.
למונדי נהלי אשראי לקוחות ומבוצעת בקרה מתמדת של מחלקת
הכספים על האשראי המוענק ללקוחותיה ועל ביצוע תשלומים במועדם.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007ימי האשראי הממוצעים של החברה )בשוק
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המקומי ובשווקי היצוא( עומד על  89יום .למונדי קיימת פוליסה לביטוח
אשראי באמצעות חברת .MBP
חלק ניכר מתנאי האשראי לספקים נקבעים בהסכמים עם ספקים
במסגרת הסכמים קבוצתיים של קבוצת  .MBPנכון ליום  31בדצמבר
 ,2007עומד האשראי הממוצע שמקבלת מונדי מאת ספקיה על 112
יום.
בפעילות השוטפת של מונדי אין החזרת סחורות מעל לכמות שהינה
סבירה לפעילות מונדי .כל החזרת סחורה )בעקבות תלונת לקוח לגבי
איכות או אי התאמה לצרכי הלקוח( מאושר בידי הגורמים המוסמכים
במונדי.
 .22.1.14מימון
מונדי משתמשת בקווי אשראי בנקאיים בלבד ואין למונדי מקורות אשראי
חוץ בנקאיים )למעט אשראי ספקים(.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007למונדי הלוואות לזמן ארוך בהיקף של כ-
 52.4מיליון ש"ח מזה לפרעון בשנת  2008סך של כ 14.4 -מליון ש"ח.
נכון למועד הדוח ,כל ההלוואות נפרעות כסדרן.
נכון למועד הדוח ,למונדי מסגרות אשראי מאושרות על ידי המערכת
הבנקאית בסך של כ 290 -מיליון ש"ח )מסגרות אלו כוללות את
ההלוואות לזמן ארוך כאמור לעיל( .להערכת מונדי ,מסגרות אלה
תספקנה לצרכיה הצפויים של מונדי לשנים הקרובות .מונדי התחייבה
שלא לשעבד כל נכס ללא הסכמה מוקדמת של המערכת הבנקאית.
כבטוחה למסגרות ולהלוואות האמורות התחייבה מונדי כלפי הבנקים כי
יחס ההון לסה"כ המאזן לא יפחת משיעור של  .22%נכון למועד הדוח,
החברה עומדת בהתחייבות זו.
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 .22.1.15מיסוי
על מונדי חלים חוקי המיסוי אשר חלים על תאגיד תעשייתי הרשום
בישראל.
למונדי טרם הוצאו מאז הקמתה שומות מס סופיות .אולם ,מאחר ולא
הוגשו שומות על ידי מס הכנסה ,על פי החוק ,דו"חות המס שהוגשו בגין
השנים עד שנת  2003הינם שומות סופיות .נכון למועד הדוח ,אין כל דיון
או השגה פתוחה עם שלטונות מס הכנסה.
על מונדי חלים הוראות חוק עידוד התעשיה )מסים( ,תשכ"ט – 1969
והיא זכאית לפחת מואץ בגין השקעותיה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007למונדי הפסד נצבר לצרכי מס הכנסה בסך
כ 33 -מיליון ש"ח .הפסדים אלו אמורים להיות מנוצלים כולם במהלך
שנת .2008
בעניין זה ראו גם ביאור  20לדוחות הכספיים של מונדי לשנת 2007
שצורפו לדוחות הכספיים של החברה.
 .22.1.16יעדים ואסטרטגיה עסקית
נכון למועד הדוח ,היעדים המרכזיים של מונדי הינם:
.22.1.16.1

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

.22.1.16.2

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

.22.1.16.3

הרחבת היקפי יצור הנייר במכונת הנייר ,בהתאם להתפתחות
הביקושים למוצרי מונדי ,במטרה להגדיל את המכירות לשוק
המקומי ולשוקי היצוא והקטנת עלויות היצור הקבועות לטון
נייר ,על מנת ליצור יתרון בשוק התחרותי.
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.22.1.16.4

השלמת מגוון הניירות המשווקים על ידי מונדי באמצעות יבוא
משלים בניירות שאין כדאיות ליצרם במכונת הנייר של מונדי.
הרחבת המגוון כאמור תשלים את סל המוצרים ללקוח
ותאפשר למונדי סינרגיה מבחינת לקוחותיה.

.22.1.16.5

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

יעדיה האסטרטגיים של מונדי כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה
ושאיפותיה של מונדי נכון למועד הדוח ועשויים להשתנות בהתאם
לקבלת ההחלטות המתאימות לכך במונדי.
המידע האמור לעיל הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה נכון למועד הדוח וכן על
אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .הערכות אלו עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי
שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים
בביקוש ובהיצע ,גורמים מקרו-כלכליים ,אי עמידה ביעדים ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  22.1.17להלן.
 .22.1.17גורמי סיכון
.22.1.17.1

גורמי סיכון מקרו
)א(

האטה כלכלית
האטה כלכלית בשוק העולמי ,וכן האטה כלכלית
בשוק הישראלי עשויים לפגוע בביקושים למוצרים
מהסוג אותם מייצרת או מייבאת מונדי ,להגדיל את
התחרות מיבוא ועקב כך לגרום לירידה במכירותיה
של מונדי ולפגוע ברווחיותיה.
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)ב(

אינפלציה
שיעור אינפלציה גבוה עלול להשפיע על הוצאות שכר
העובדים של מונדי ,שלאורך זמן מותאמות לשינויים
במדד המחירים לצרכן.

)ג(

שער החליפין
מחירי המכירה של כ 50% -מלקוחות מונדי נקובים
בדולר ארה"ב או צמודים לו ,ואילו היתרה נקובים
בש"ח .ירידה בשער הדולר עשויה להביא לירידת
מחירי המכירה הנקובים בש"ח עקב היבוא המתחרה.
כמו כן ,מחיר התאית ואף מחיר מספר חומרי גלם
נוספים המהווים חלק מהותי מעלויות היצור של מונדי
נקובים בדולר ארה"ב .בהתאם ,שינויים משמעותיים
בשער החליפין עלולים להשפיע על תוצאותיה
ורווחיותה של מונדי.

.22.1.17.2

גורמי סיכון ענפיים
)א(

תחרות
מונדי פועלת במשק תחרותי בו קיימת תחרות מול
ניירות מיבוא .לפרטים נוספים ראה סעיף 22.1.8
לעיל.

)ב(

חומרי הגלם
התאית הינה חומר הגלם העיקרי ביצור הנייר.
התייקרויות מהותיות במחירי התאית עלולות לפגוע
ברווחיותה של מונדי .בנוסף ,לחברה חשיפות נוספות
לעלויות של תשומות הכימיקלים ,כגון עמילנים ,וכן
להתייקרות במחירי האנרגיה.
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)ג(

תלות במחירי האנרגיה
פעילות מונדי תלויה בצריכת אנרגיה .עליה במחירי
האנרגיה או עיכובים מהותיים באספקתה עלולים
לפגוע בפעילותה של מונדי.אולם ,בשל ההסבה לגז
טבעי פחתה משמעותית השפעת מחירי האנרגיה על
מונדי.
סיכוני אשראי לקוחות

)ד(

מרבית מכירות מונדי נעשות בישראל ,כאשר חלק
מהמכירות נעשה ללא בטחונות מלאים .לפיכך,
חשופה מונדי לסיכוני קבלת מלוא אשראי הלקוחות
המגיע לה .יחד עם זאת ,מונדי בוחנת באופן שוטף
את טיב הלקוחות וכן מבטחת עצמה בביטוח אשראי
לקוחות.
.22.1.17.3

גורמים מיוחדים
תלות בספק יחיד
למונדי תלות ביצרן יחיד של עמילן בישראל ,גלעם ,וכן ,תלות
בספק הגיר )אומיה שפיה בע"מ( .לפרטים נוספים ראה סעיף
 22.1.12לעיל.

.22.1.17.4

מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות מונדי לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי
הסיכון האמורים על מונדי:

גורמי סיכון
השפעה גדולה
גורמי מקרו

גורמים
ענפיים

• תחרות

מידת ההשפעה
השפעה בינונית
• האטה כלכלית

•

השפעה קטנה
אינפלציה

• שער חליפין

•

מחירי האנרגיה

• סיכוני אשראי לקוחות

• מחירי חומרי
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גורמי סיכון
השפעה גדולה
גלם

מידת ההשפעה
השפעה בינונית

השפעה קטנה

• תלות בספק יחיד

גורמים
מיוחדים
 .22.2חוגלה-קימברלי בע"מ

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 ,מגבונים לחים ,מוצרי אינקונטננציה )מכנסונים
למבוגרים( ,מוצרי הגינה נשית ומוצרים משלימים לניקיון ולמטבח .כמו
כן ,חוגלה-קימברלי מוכרת גלילי נייר טישו ליצרני מוצרי נייר ביתיים.
פעילות חוגלה-קימברלי בישראל מתבצעת גם באמצעות חברות בנות
בבעלות מלאה -חוגלה-קימברלי שיווק בע"מ ומולט שיווק בע"מ.
בנוסף ,חוגלה-קימברלי פועלת בשוק התורכי באמצעות חברת בת
בתורכיה KIMBERLY-CLARK TUKETIM MALLARI SANAYI
 ,VE TICARET A.S.לשעבר – אוביסן) ,להלן ,("KCTR" :אשר
נרכשה על ידי חוגלה-קימברלי בשנת  .1999לפרטים אודות  KCTRראה
סעיף  22.3להלן.
להלן יובאו פרטים נוספים אודות חוגלה-קימברלי ופעילותה בישראל.
.22.2.1

כללי
.22.2.1.1

חוגלה-קימברלי הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת 1963
כחברה בת בבעלות מלאה של החברה לשם פעילות בתחום
מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון .בשנת  1996רכשה
)) Kimberly Clark Corporation (KCלהלן" :קימברלי
קלרק" או " 49.9% ("KCמהון המניות המונפק של חוגלה-
קימברלי .ביום  31במרץ  2000הגדילה  KCאת אחזקתה
בחוגלה-קימברלי ל 50.1% -מהון המניות המונפק של
חוגלה-קימברלי .כתוצאה מכך ,החל מהרבעון השני של שנת
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 ,2000נפסק איחודה של חוגלה-קימברלי במסגרת דוחותיה
הכספיים של החברה וחלקה של החברה בתוצאות חוגלה-
קימברלי נכלל במסגרת חלק החברה ברווחי חברות כלולות.
נכון למועד הדוח ,מחזיקה  KCכ 50.1% -מההון המונפק
של חוגלה-קימברלי והחברה מחזיקה כ 49.9% -מההון
המונפק של חוגלה-קימברלי.
לחברה התחייבות כלפי חוגלה בגינה ניתן שטר הון בסך כ-
 33מליון ש"ח ,לפרטים ראה ביאור  4לדוחות הכספיים של
החברה ליום  31בדצמבר .2007
.22.2.1.2

בחודש יוני  1996נחתם הסכם בין החברה וקימברלי קלרק,
בעלי המניות של חוגלה-קימברלי )להלן בסעיף זה:
"ההסכם"( ,אשר עיקריו הינם כדלהלן:
)א(

בהתאם להסכם ,מכהנים בחוגלה-קימברלי ארבעה
דירקטורים ,כאשר שני דירקטורים מטעם החברה
ושני

דירקטורים

מטעם

קימברלי

קלרק.

יו"ר

הדירקטוריון מתמנה מטעם קימברלי קלרק וסגן יו"ר
הדירקטוריון מתמנה מטעם החברה .לקבלת החלטות
בדירקטוריון חוגלה-קימברלי נדרשת החלטה פה אחד
של הדירקטורים הנוכחים )כאשר המניין הדרוש הוא
לפחות שני דירקטורים ,אחד מטעם כל צד(.
)ב(

בהתאם להסכם ,ההחלטות להלן ידרשו את החלטת
בעלי המניות של חוגלה-קימברלי (1) :תיקון תקנון
חוגלה-קימברלי והגדלת ההון הרשום; ) (2בחירת
רואה החשבון המבקר אשר יומלץ על ידי קימברלי
קלרק; ) (3פירוק או הפסקת חלק מפעילות חוגלה-
קימברלי ,רכישה של פעילות מהותית חדשה וכן מיזוג
עם צד שאינו צד קשור;

)ג(

מנכ"ל חוגלה-קימברלי מתמנה ע"י קימברלי קלרק
מתוך רשימה מוסכמת שהוכנה על ידי החברה
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וקימברלי קלרק .מנהל הכספים הראשי מתמנה
בהמלצת קימברלי קלרק וכפוף לאישור הדירקטוריון.
בהתאם להסכם ,נקבע כי במקרה של אי הסכמה בין
החברה וקימברלי קלרק בנושאים מסוימים ,כגון :שכר
מנכ"ל ,תקציב תפעולי וכד' ,יובאו נושאים אלה בפני
האסיפה הכללית ויוכרעו ברוב רגיל של בעלי המניות.
)ד(

על פי ההסכם ,מספקת החברה לחוגלה-קימברלי
שירותים שונים כגון שירותי תחזוקה ותשתיות למפעל
של חוגלה-קימברלי הפועל באתר חדרה ,וכן משכירה
לה מקרקעין לצורך פעילותה בחדרה ובנהריה.
בנוסף ,מספקת החברה לחוגלה-קימברלי שירותי
מטה שונים .קימברלי קלרק מספקת לחוגלה-
קימברלי ,בהתאם להסכם ,מידע וסיוע טכנולוגי
ורשות להשתמש במותגיה הבינלאומיים .השירותים
שמעניקים בעלי המניות לחוגלה-קימברלי ,ושאינם
מכוסים בהסכם הרישיון כהגדרתו להלן ,ניתנים
בתמורה המתבססת על מחירי השוק.

)ה(

לכל צד קיימת זכות סירוב ראשונה במקרה שאחד
הצדדים מוכר את מניותיו .כמו כן ,מקנה ההסכם
אופציה לחברה ,לפיה במקרה ש KC -תרצה למכור
מניותיה לצד ג' תוכל החברה לרכוש חזרה את
השליטה ) 0.2%מהון המניות המונפק של חוגלה-
קימברלי( בתמורה לסכום שקיבלה עבור מכירת
השליטה בשנת  5) 2000מיליון דולר(.

)ו(

בהתאם לתקנון החברה ,החלטות האסיפה הכללית
יתקבלו ברוב של  75%מהנוכחים.

)ז(

בעלי המניות הסכימו שלא להתחרות ביניהם )לרבות
חברות הבנות שלהם( בתחום העיסוק של חוגלה-
קימברלי בישראל ,איו"ש ועזה כמפורט בהסכם ,כל
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עוד מחזיקים הם במניות חוגלה-קימברלי ,ולתקופה
של  5שנים לאחר מכירת החזקותיהם בחוגלה-
קימברלי.
.22.2.1.3

במסגרת הסכם שנחתם בין חוגלה-קימברלי וקימברלי קלרק
בחודש יוני

) 1996להלן בסעיף זה" :הסכם הרישיון"(,

קימברלי קלרק מקנה רישיון לחוגלה-קימברלי לשימוש
בסימנים מסחריים מסוימים ושירותים טכניים הקשורים
לייצור המוצרים המפורטים בהסכם הרישיון .על פי הסכם
הרישיון ,חוגלה-קימברלי תישא באחריות על חבות המוצרים
) ,(Product Liabilityותשפה את קימברלי קלרק בקשר לכל
הפרה ו/או רשלנות הקשורה לייצור אותם מוצרים .נכון
למועד הדוח ,הסכם הרישיון בתוקף עד לחודש יולי .2008
 .22.2.2חלוקת דיבידנדים
להלן פירוט חלוקות הדיבידנד שחוגלה-קימברלי הכריזה וחילקה
בשנתיים האחרונות:
תאריך

סכום החלוקה

אופן החלוקה

מותרת/באישור

מזומן/אחר

בימ"ש

 9במאי 2005

 43,619אלפי ₪

מזומן

חלוקה מותרת

 19בדצמבר 2006

 34,000אלפי ₪

מזומן

חלוקה מותרת

לחוגלה-קימברלי רווחים צבורים שמקורם ב"-מפעל מאושר" )ראה סעיף
 22.2.17להלן( אשר היו פטורים ממס חברות במועד היווצרם .במקרה
שבו יחולק דיבידנד מתוך ההכנסה פטורה ,תהא חוגלה-קימברלי חייבת
במס החברות שממנו פטורה .נכון ליום  31בדצמבר  ,2007לחוגלה-
קימברלי רווחים הראויים לחלוקה בסך של  148מליוני ש"ח חלקם של
רווחים אלו מקורם במפעלים מאושרים של חוגלה -קימברלי ו/או חברות
הבת שלה וחלוקה של רווחים אלה עשויה בחלקה או בכולה להתחייב
במס חברות נוסף במקרה חלוקה הכל בהתאם לתנאים ולתוכנית המפעל
המאושר הרלבנטית
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במסגרת אישור מס הכנסה למיזוג לצורך פישוט מבנה האחזקות
בקבוצת חוגלה-קימברלי )כמפורט בסעיף  22.2.17להלן( ,הוון משקמה
לשיפור חיי הפרט בע"מ )חברה בת אשר מוזגה אל תוך חוגלה -קימברלי
כמפורט בסעיף  22.2.17להלן( סכום של  101מיליון ש"ח הנובע מרווחי
אקוויטי שלה ,שנבע מרווחי מפעל מאושר בשקמה .סכום זה באם יחולק
כדיבדנד בחוגלה – קימברלי יהיה חייב במס חברות על פי הסכם עם מס
הכנסה.
 .22.2.3מידע כספי
להלן יפורטו נתונים בדבר מידע כספי מאוחד אודות חוגלה-קימברלי
)כולל חברת הבת בתורכיה( ,בשנים ) 2005 ,2006 ,2007במליוני :(₪
2007
הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי

1,376
407.3
61.7

2006
1,244
360.3
43.9

2005
1,135
314.3
66.3

למידע כספי נוסף אודות חוגלה-קימברלי ,ראה דוחותיה הכספיים
המצורפים לדוח זה.
 .22.2.4סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות חוגלה-קימברלי
מעצם היותם של מרבית ממוצרי חוגלה-קימברלי מוצרי צריכה בסיסיים,
רמת הביקוש למוצריה בשנים האחרונות נותרה יציבה באופן יחסי ,עם
עלייה מתונה .מבין הגורמים העשויים להשפיע על תוצאות חוגלה-
קימברלי בעתיד ניתן למנות (1) :החרפת התחרות מצד יצרנים מקומיים
ומיבוא ,בין באמצעות תחרות במחירים ובין באמצעות שיווק של מוצרים
משופרים; ) (2התחזקות הרשתות ולחץ מתמיד מצדם לשחיקת מרווחים
ובכלל זה הרחבה של המותג הפרטי; ) (3עלית מחירי חומר הגלם
והמוצרים המוגמרים הנרכשים על ידי חוגלה-קימברלי בין בגלל עלית
מחירי תשומות בעולם ובין בגלל פיחות של השקל ביחס למטבעות
הזרים; ) (4גורמים מקרו כלכליים המשפיעים על מאפייני השוק שבו
פועלת חוגלה-קימברלי ,כגון קיטון בביקושים של מוצרי צריכה בעקבות
האטה בכלכלה העולמית והמקומית; ) (5חוזקם של המותגים של חוגלה-
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קימברלי לעומת מותגי המתחרים ובכלל זה אירועים שלילים בקשר עם
המותגים או המוניטין של חוגלה-קימברלי שהתרחשותם עשויה לפגוע
בביקוש הצרכני.
המידע האמור לעיל בקשר לגורמים העשויים להשפיע בעתיד אפשרויות
על תוצאות חוגלה-קימברלי ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של חוגלה-קימברלי
שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחוגלה-
קימברלי נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות חוגלה-קימברלי עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי
שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים
במבנה השוק והתחרות ,תלות בגורמים חיצוניים ,התפתחות ושינויים
ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  22.2.22להלן.
בשנת  ,2006העצמת הפעילות השיווקית וחיזוק המותגים בחוגלה-
קימברלי ,בשילוב מימוש עליות מחירים ותוכניות התייעלות אפקטיביות,
פיצו על ההתייקרות החריפה במחירי התשומות )חומרי הגלם והאנרגיה(
ושיפרו את הרווח התפעולי של חוגלה-קימברלי.
במהלך שנת  2007הצליחה חוגלה-קימברלי דרך פעילות שיווקית
והוצאה שיווקית מוגברת לחזק את המותגים המובילים שלה .כמו כן,
במהלך שנת  2007הצליחה חוגלה-קימברלי באמצעות פעילות מכירתית
ממוקדת להגדיל את המכירות הכמותיות שלה על ידי הגדלת נתחי השוק
ושיפור מסוים במחירי המכירה .לגידול המכירות הכמותי סייעה גם
הכללת המוצרים המובילים של חוגלה-קימברלי כמוצרי ”“loss leaders
)מוצר מוביל הנמכר במחיר שאינו ריווחי על חשבון הרשת על מנת
למשוך לקוחות( ברשתות השיווק .בצד העלויות השכילה חוגלה-קימברלי
לבצע הורדה משמעותית בעלות המוצרים המיוצרים דרך שינויים בחלק
ממפרטי המוצרים ובמקביל לשפר משמעותית את התפוקות בחלק
ממתקני היצור שלה .תוצאות פעולות אלה של חוגלה-קימברלי פיצו על
המשך המגמה של עלית מחירי התשומות ,בעיקר סיבי התאית .במהלך
שנת  2007נהנתה חוגלה-קימברלי מהתיסוף בשער השקל לעומת
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הדולר כיבואנית של תשומות ומוצרים מוגמרים .מכלול פעולות אלו הביאו
לשיפור ברווח הגולמי והרווח התפעולי של שנת  2007לעומת שנת
.2006
 .22.2.5מוצרים ושירותים
חוגלה-קימברלי מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרי נייר ביתי )נייר
טישו ,מגבות נייר ,מפיות ומגבונים( ,חיתולים חד פעמיים לתינוקות,
מגבונים לחים ,מוצרי אינקונטננציה )מכנסונים למבוגרים( ,מוצרי הגיינה
נשית ומוצרים משלימים לניקיון ולמטבח .כמו כן ,חוגלה-קימברלי מוכרת
גלילי נייר טישו ליצרני מוצרי נייר ביתיים.
חוגלה-קימברלי משדרגת ומחדשת באופן שוטף חלק גדול ממוצריה על
בסיס טכנולוגיות חדשות ופעילות שיווקית תומכת.
שני המוצרים שההכנסות הנובעות מהם עולות על  10%מסך הכנסות
חוגלה-קימברלי במאוחד )ישראל ותורכיה( הינם חיתולים ונייר טואלט.
ההכנסות המאוחדות )ישראל ותורכיה( של חוגלה-קימברלי מחיתולים
ונייר טואלט הסתכמו בשנת  2007בכ 574.8 -מליון ש"ח וכ 238.2-מליון
ש"ח ,בהתאמה ,המהווים כ 42% -וכ 17%-בהתאמה ,מסך ההכנסות
המאוחדות של חוגלה-קימברלי .הרווח הגולמי המאוחד של חוגלה-
קימברלי )ישראל ותורכיה( בשנת  2007מחיתולים ונייר טואלט ,הסתכם
בשנת  2007בסך  172מליון ש"ח ו 79.9 -מליון ש"ח ,בהתאמה,
המהווים כ 30% -וכ 34%-בהתאמה משיעור הרווח הגולמי של חוגלה
קימברלי מחיתולים ונייר טואלט.
חוגלה-קימברלי נוהגת להשביח מוצריה מעת לעת לשם שמירה על
חדשנות ומובילות.
 .22.2.6לקוחות
שוק הלקוחות של חוגלה-קימברלי הינו בדרך כלל יציב .חוגלה-קימברלי
פועלת בפריסה ארצית מלאה ומוצריה משווקים ומופצים באופן נרחב
ללקוחות בכל רחבי הארץ.
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במהלך השנים  2005-2007היתה מגמה של התחזקות מסוימת
במכירות חוגלה -קימברלי לרשתות שיווק המזון ,הגדלה על חשבון
המכירות לחנויות הפרטיות הקטנות .בשוק המוסדי )המשרת עסקים
כגון :מוסדות ,בתי חולים ,משרדים ,מלונות וכדומה( ישנה מגמה בשנים
האחרונות של קונסולידציה )איחוד מתחרים קטנים( .נכון ליום 31
בדצמבר  2007כ 20% -ממכירות חוגלה-קימברלי היו לשוק המוסדי
ואילו כ 80% -ממכירותיה היו לשוק הצרכני )כולל רשתות השיווק(.
בין לקוחות חוגלה-קימברלי נמנות כל רשתות השיווק והפארמים .סך
המכירות לרשת השיווק הגדולה שופרסל ,חברה בשליטת בעל שליטה,
בשנת  2007היה  211.9ש"ח ,המהווה כ 19% -מהכנסות חוגלה-
קימברלי .לחוגלה-קימברלי אין הסכם עם שופרסל וההתקשרות עם
שופרסל מתבצעת מעת לעת על פי סיכום על תנאי הסחר בין הצדדים.
סך המכירות לרשת הפארם הגדולה בשנת  2007היה  128.4ש"ח,
המהווה כ 11% -מהכנסות חוגלה-קימברלי .סך המכירות לרשת השיווק
השניה בגודלה בשנת  2007היה  162.4ש"ח ,המהווה כ14%-
מהכנסות חוגלה-קימברלי.
לחוגלה-קימברלי אין תלות בלקוח כלשהו.
חוגלה-קימברלי פעילה בשוק מוצרי הצריכה המהירים בשוק הקמעונאי
בארץ.
 .22.2.7שיווק והפצה
חוגלה-קימברלי מפעילה ,באמצעות עובדיה ,מערך מכירות והפצה,
המבוסס על תפעול מחסני הפצה ,משאיות חלוקת סחורה ומערך אנשי
מכירות רחב.
במכירות לשוק המוסדי ,נעשה שימוש במערך מכירות נפרד של חוגלה-
קימברלי ושילוב ההפצה עם הפעילות בתחום הביתי .במקביל נעשה
שימוש בסיטונאים לטובת הפצה ושרות ללקוחות קטנים בשוק.
אין תלות בסיטונאי מסוים.
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אופי המוצרים של חוגלה-קימברלי ,בהיותם 'מוצרי מדף' ,ובעלי נפח גדול
יחסית )חיתולים ,נייר טואלט ,וכד'( וכן סוג הלקוחות ,מחייבים אספקה
תכופה ללקוחות.
 .22.2.8תחרות
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.
עם זאת ,פעילותה של חוגלה-קימברלי בייצור מוצרי הנייר והחיתולים
מאופיינת במיעוט מתחרים ,וזאת בייחוד לאור חסמי הכניסה הגבוהים
הקיימים בו .חסמי כניסה אלו ,כוללים בין היתר ,השקעות רבות במתקני
ייצור ,השקעות בתשתית הפצה ,וכן השקעות תכופות בשיפורים
טכנולוגיים .עוד יש לציין ,כי אמנם אין מגבלה על יבוא מוצרי נייר
וחיתולים למעט מכסים על יבוא מהמזרח הרחוק ,אולם יחד עם זאת,
בשל אופיים הנפחי של חלק מהמוצרים ,יש יתרון כלכלי ניכר לייצור
המקומי.
בשנים האחרונות ניכרת מגמת של החרפת התחרות בתחום פעילותה
של חוגלה-קימברלי בעיקר בתחום מוצרי הנייר ,הנובעת מפעילות
המתחרים לשימור נתחי השוק הקיימים והשגת נתחי שוק חדשים,
ומהגידול בכמות המוצרים המיובאים.
התחרות החריפה הקיימת בין הלקוחות )בעיקר לקוחות רשתות שיווק(,
המלווה בתחרות במחירים לצרכן ,משליכה גם על חוגלה-קימברלי
כספקית של מוצרים אלו ועל הלחץ המופעל עליה להורדת מחירים.
בתחום מוצרי ההגיינה הנשית והחיתולים החד-פעמיים המתחרה
העיקרי של חוגלה -קימברלי הינו חברת .(P&G) Procter and Gamble
בתחום מוצרי הנייר הביתי מתחריה העיקריים של חוגלה-קימברלי הינם
סנו-מפעלי ברונוס בע"מ )להלן" :סנו"( ,שניב תעשיות נייר בע"מ )להלן:
"שניב"( וקליר כימיקלים-ייצור ושיווק בע"מ )להלן" :קליר"( .יצוין כי,
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במסגרת התחרות בשוק בתחום מוצרי הנייר הביתי למגזר החרדי ,אחד
ממתחריה של החברה )שניב( משבית את הייצור בשבת .גורם זה עשוי
להוות יתרון מסוים לאותו מתחרה בשוק זה כאמור .בתחום מוצרי נייר
לשוק המוסדי מתחריה העיקריים של חוגלה-קימברלי הינם קליר וסנו.
בתחום עזרי הניקוי הבייתי קיימים מתחרים רבים ,כאשר נתח גדול נמצא
בידי המותג הפרטי.
על פי נתוני  Nielsen Israelלגבי סקטור ה – ,Near Foodלהלן נתחי
השוק בישראל של חוגלה-קימברלי בשנת  2007בסגמנטים הספציפיים
שבהם פעילה חוגלה -קימברלי )הנתונים ,מהווים ממוצע של נתוני 12
החודשים בשנת :(2007כ 65.7% -בחיתולים חד פעמיים ,כ63.4%-
בנייר טואלט ,כ 54.6%-במגבונים לאף ,כ 55.8% -במגבות מטבח חד
פעמיות וכ 37.3% -בתחום מוצרי ההגיינה הנשית.
 .22.2.9עונתיות
מוצרי חוגלה-קימברלי נמכרים ,בדרך כלל ,בהיקף דומה לאורך כל
השנה ,כאשר בתקופת חודשי החגים )בעיקר לקראת ראש השנה ,פסח(
ישנו גידול לא משמעותי בהיקף המכירות מעבר לממוצע חודש רגיל.
 .22.2.10כושר ייצור ורכוש קבוע ומתקנים
.22.2.10.1

אתרי ייצור של חוגלה-קימברלי
ייצור הנייר הביתי )טישו( והחיתולים מתבצע על ידי חוגלה-
קימברלי בשלושה אתרי ייצור:
)א(

ייצור נייר ביתי )טישו(  -לחוגלה-קימברלי שני מפעלים
ליצור נייר ביתי )טישו( ,בחדרה ובנהריה ,בעלי היקף
יצור כולל של כ 57-אלפי טון בשנה ,העובדים
בתפוקה מלאה ,ושני מערכי גילול מוצרי נייר ,בעלי
תפוקה של כ 44-אלפי טון בשנה .חוגלה-קימברלי
משקיעה באופן שוטף בהרחבת כושר הייצור לצורך
אספקת הביקושים למוצרים כאמור.
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המקרקעין של אתר ייצור בנייר בחדרה מושכרים
לחוגלה-קימברלי על ידי החברה ,על פי חוזה שכירות
המוארך מעת לעת בהסכמת הצדדים.
המקרקעין של אתר ייצור הנייר של חוגלה-קימברלי
בנהריה מושכרים לחוגלה-קימברלי על ידי החברה,
עד סוף שנת  .2016הסכם השכירות כולל שתי
אופציות הארכה ל 9-שנים נוספות בסך הכל.
)ב(

ייצור חיתולים  -לחוגלה-קימברלי מפעל ליצור
חיתולים בעפולה ,בעל כושר יצור של כ 400 -מיליון
חיתולי ילדים בשנה ו 42-מיליון חיתולי מבוגרים
בשנה ,העובד אף הוא בתפוקה מלאה .חוגלה-
קימברלי הרחיבה בשנת  2005את מפעל החיתולים
בעפולה ,על ידי הוספת מכונת חיתולים ,להגדלת
כושר היצור שלה בחיתולים לתינוקות.השקעות אלו
נועדו לצורך אספקת הביקושים הגדלים בהתמדה
בשוק המקומי.
המקרקעין של אתר ייצור החיתולים של חוגלה-
קימברלי בעפולה בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל על
ידי חוגלה-קימברלי עד לשנת .2023

.22.2.10.2

אתרי הפצה של חוגלה-קימברלי :
לחוגלה-קימברלי שני אתרי הפצה ,בצריפין ובחיפה.
אתר הפצה מרכזי ומשרדים בצריפין של חוגלה-קימברלי
הינם בשכירות עד שנת  .2022אתר ההפצה בחיפה
בשכירות עד שנת  .2009חוזי השכירות של האתרים כאמור
מאפשרים לחוגלה-קימברלי לקצר את תקופות השכירות
במועדים שונים.
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.22.2.10.3

הרכוש הקבוע של חוגלה-קימברלי הינו בעיקר מכונות וציוד
וכ 79-משאיות הפצה והובלה )כולל משאיות בליסינג
תפעולי(.

 .22.2.11מחקר ופיתוח
חוגלה-קימברלי אינה משקיעה במחקר ופיתוח.
חוגלה-קימברלי נשענת על מרכזי הפתוח של קימברלי-קלרק העולמית
ונהנית משיתוף בתוצרי המחקר והפתוח ,ידע שווקי ומכירתי ומוצרים
חדשים דרך הסכמי שיתוף הפעולה והסכם הרישיון עם קימברלי-קלרק,
כמפורט בסעיף  22.2.1.3לעיל .בחוגלה-קימברלי עצמה מתבצעות
באופן עצמאי עבודות של התאמת מוצרים לשוק הישראלי ,עמידה
בתקנים ישראלים והתאמות שונות לסביבת היצור המקומית.
 .22.2.12נכסים לא מוחשיים
לחוגלה-קימברלי סימני מסחר רשומים המשמשים אותה בפעילותה.
ביניהם :טיטולים ,לילי ,מולט ,שמורת טבע ,ניקול ,שיקמה ואחרים .כמו
כן ,לחוגלה-קימברלי זכויות שימוש ,לפעילותה בשוק המקומי ,במותגי
חברת קימברלי קלרק העולמיים ,ביניהם :האגיס ,קלינקס ,קוטקס ,דיפנד
ואחרים .תמורת זכויות השימוש כאמור ותמורת העברת ידע ,משלמת
חוגלה-קימברלי תמלוגים לקימברלי קלרק בשיעור חד ספרתי נמוך.
 .22.2.13הון אנושי
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 ,חוגלה-קימברלי שמה 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(.
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נכון למועד הדוח ,כח האדם המועסק על ידי חוגלה-קימברלי ,בישראל,
מסתכם ב 1,057-עובדים.
העובדים מועסקים על פי שני סוגי הסכמים כדלקמן:
נכון למועד הדוח 514 ,עובדים מועסקים על פי חוזה קיבוצי ו543 -
עובדים מועסקים על פי חוזה אישי.
לעובדים בהסכם הקיבוצי מוענק מעמד של עובדים קבועים בתום תקופת
ניסיון של  24עד  36חודשים.
לנושאי משרה בכירים בחוגלה-קימברלי ,בהם המנכ"ל וכן מנכ"ל ,KCTR
הוענקו אופציות ו/או מניות מוגבלות על פי תכנית תגמול מנהלים של
קימברלי קלרק .ברבעון הראשון של שנת  2008אושרה הענקת אופציות
הניתנות למימוש למניות רגילות של מנא"י למספר מנהלים בכירים
בחוגלה-קימברלי במסגרת תוכנית תגמול של מנא"י לעובדים בכירים
בקבוצה ,לפרטים ראה סעיף  5.6לעיל.
 .22.2.14חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם העיקריים של חוגלה-קימברלי הינם כדלקמן:
.22.2.14.1

תעשיית ניירות הטישו – תאית נקיה ו/או סיבים ממוחזרים.
הסיבים הממוחזרים נרכשים מאמניר והתאית מיובאת
מחו"ל ,משלושה ספקים עיקרייםARACRUZ TRADING :
INTERNATIONAL, SODRA CELL (UK) WILFRIED
 .HEINZEL AG LTDרכישת התאית מארקרוז וסודרה,
נעשית על בסיס הסכם מסגרת של ספקים אלו עם קימברלי
קלרק ,ואילו רכישת התאית מהיינצל ,נעשית על בסיס הסכם
עצמאי של חוגלה-קימברלי עם הספק ,כאשר בכל ההסכמים
כאמור ההזמנות מתבצעות על פי דרישה במחירים שהוסכמו
בין הצדדים.

.22.2.14.2

תעשיית החיתולים  -תאית לתעשיית החיתולים המיובאת
משלושה ספקים מחו"ל RAYONIER TRS HOLDINGS,
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WEYERHAEUSER S.A., CENTRAL NATIONAL
 ,GOTTESMANוחומר ספיגה Super Absorbent Polymer
) (– SAPהנרכש ממספר ספקים בינלאומיים דרך הסכמי
מסגרת של קימברלי קלרק .בכל ההסכמים כאמור ההזמנות
מתבצעות על פי דרישה במחירים שהוסכמו בין הצדדים.
חומרי הגלם האחרים הינם בחלקם מיובאים ובחלקם
נרכשים מספקים מקומיים.
לחוגלה-קימברלי לא קיימת תלות בספקים כלשהם 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.
לצד היצור העצמי של מוצרים ,רוכשת חוגלה-קימברלי גם
מוצרים מוגמרים לשיווק והפצה תחת מותגיה השונים .נכון
למועד הדוח ,שעור המכירות של חוגלה-קימברלי הנובע
ממוצרים המיוצרים על ידה עומד על כ 75%-ושיעור
המכירות הנובע ממוצרים מוגמרים הנרכשים על ידה עומד
על כ.25% -
מרבית הרכישה של מוצרים מוגמרים לשיווק והפצה נעשית
מחברות מקבוצת קימברלי קלרק וכוללת סוגים מסוימים של
חיתולים חד פעמיים ,מוצרי נייר מיוחדים והגיינה הנשית.
במקביל רוכשת חוגלה-קימברלי מוצרים מוגמרים מספקים
שונים על פי מפרטים ספציפים שלה ובכלל זה מגבונים
לחים ,מוצרי הגיינה שונים ומגוון עזרים למטבח הנמכרים
תחת מותג ניקול כמו שקיות אשפה ,רדידי אלומיניום ,ניילון
נצמד ואחרים.
לחוגלה-קימברלי חשיפה הנובעת מתנודתיות של מחירי
חומרי הגלם ,בעיקר תאית ,פלאף וחומרי ספיגה ),(SAP
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המהווים 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 היתה חשופה לתנודות
במחירי האנרגיה עובר להסבה לגז טבעי ,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.
 .22.2.15הון חוזר
.22.2.15.1

לקוחות
חוגלה-קימברלי מוכרת ללקוחותיה בתנאי אשראי המקובלים
בשוק .בשוק הצרכני מדובר בדרך כלל באשראי של  45יום.
בשוק המוסדי מדובר בדרך כלל באשראי של  90יום.
האשראי ללקוחות ניתן לאחר בחינה של היסטורית הלקוח,
הביטחונות והמידע העסקי הקיים אצל חוגלה-קימברלי
אודות הלקוח .במידת הצורך ,הלקוחות הפרטיים נדרשים
לתת ערבויות אישיות ו/או ערבויות בנקאיות לחובם ,חלקו או
כולו ,בהתאם להערכת סיכון האשראי .החל מחודש נובמבר
 2007הצטרפה חוגלה-קימברלי לביטוח אשראי המכסה
מספר מלקוחותיה הגדולים ,כאשר הפיצוי המקסימאלי על פי
הפוליסה עומד על  7מליון דולר.

.22.2.15.2

ספקים
חוגלה-קימברלי רוכשת ממרבית ספקיה בתנאי אשראי
פתוח.
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.22.2.15.3

מלאי
חוגלה-קימברלי מחזיקה מלאי חומרי גלם ,מלאי תוצרת
בתהליך )גלילי נייר לפני עיבוד למוצר סופי( ,מלאי תוצרת
סופית וכן מלאי חלקי חילוף .קיימת מדיניות מלאי מוגדרת
לכל קטגוריה כאשר בקביעת מדיניות המלאי מובאים
בחשבון זמן אספקה של המוצר ,זמן המשלוח ,בעיות
אפשריות ביבוא ובנמלים ,רמת הסיכון למחסור מהמוצר
ורמת השונות בביקושים .ממוצע ימי המלאי של חוגלה-
קימברלי הינו  60יום .מלאי חוגלה-קימברלי מאוחסן ברובו
במחסני חוגלה-קימברלי ,במפעלים ובמרכזי ההפצה ,ובחלקו
במחסנים חיצוניים שכורים.
שיעור ההון החוזר העיקרי התפעולי ) Primary Working
 ,Capitalקרי :לקוחות ,מלאי ואשראי ספקים( ,כאחוז
מהמכירות של חוגלה-קימברלי עמד בממוצע בשנת 2007
על .11.4%

 .22.2.16מימון
עיקר המימון של פעולותיה של חוגלה-קימברלי מתבצע דרך תזרים
המזומנים הפנוי שלה .מעת לעת משתמשת חוגלה-קימברלי באשראי
בנקאי יומי )און-קול(.במהלך שנת  2007עמד סך האשראי של חוגלה-
קימברלי אצל בנקים על ממוצע של כ 50 -מליון ש"ח עם שיאים שהגיעו
מעת לעת עד לכ 100 -מליון ש"ח .נכון למועד הדוח ,אשראי זה מתקבל
משלושה בנקים שונים.
לצרכי השקעות ברכוש קבוע והשקעות אסטרטגיות בהרחבת פעילות
ובכלל זה הפעילות בטורקיה מגייסת גם חוגלה-קימברלי אשראי בנקאי
מעת לעת .בשנים  2006ו 2007-הגדילה חוגלה-קימברלי את גיוס
האשראי מהבנקים ב 43.8 -מליון ש"ח
בהתאמה.
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וב 15.46 -מליון ש"ח,

בתחילת חודש ינואר  2008סיכמה חוגלה-קימברלי עם אחד הבנקים על
קבלת הלוואות בסך  100מיליוני ש"ח לארבע שנים בריבית שקלית
צמודה לפריים .לצורך קבלת הלוואה זו התחייבה חוגלה-קימברלי לעמוד
בהתניות הפיננסיות ) (covenantsכדלקמן:
 .1ההון העצמי שלה לא יפחת מ 250-מליון ש"ח ולא יפחת מ25%-
מסך המאזן המאוחד.
 .2בעלי המניות ,קימברלי קלרק ו/או מנא"י ,לא יחזיקו ביחד בפחות מ-
 51%מהון המניות המונפק של חוגלה-קימברלי ומכל אמצעי שליטה
בה.
חוגלה-קימברלי שוקלת להתקשר עם שאר הבנקים עמם היא עובדת
בתנאים זהים.
נכון לתוכניות חוגלה-קימברלי למועד הדוח ,סכום ההלוואה כאמור )100
מיליוני ש"ח( ישמש אותה לפעילות השוטפת ,לצרכי השקעות ברכוש
קבוע והשקעות אסטרטגיות בהרחבת פעילות ובכלל זה הפעילות
בטורקיה ,להמרת ההלוואות שמקורם באשראי הבנקאי היומי )האון-
קולים( הקיימות ולהשקעה בהרחבת פעולותיה העסקיות.
המידע האמור לעיל בקשר למטרות ההלוואה הינו בגדר מידע צופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של
חוגלה-קימברלי שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על כוונות ויעדים
ואינפורמציה קיימת בחוגלה-קימברלי נכון למועד הדוח .התחזיות
והערכות חוגלה-קימברלי עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים
העשויים להשפיע על כך הינם שינויים בעלות המימון ו/או התממשות
איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22.2.22להלן.
 .22.2.17מיסוי
על חוגלה-קימברלי וחברות הבנות שלה בישראל חלים חוקי המיסוי אשר
חלים על תאגיד תעשייתי הרשום בישראל .לחוגלה-קימברלי חברות
בנות בחו"ל ,הכפופות לחוקי המס המקומיים ,כאשר המהותית שבהן
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היא חברת הבת התורכית ) KCTRלעניין זה ראה פירוט בסעיף
 22.3.12להלן(.
לחוגלה-קימברלי 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  .2002בשנת  2006בעקבות
ביקורת שומות לשנים  2002-2003רשמה חוגלה-קימברלי הוצאות מס
נוספות של כ 4-מיליוני ש"ח בגין שנים קודמות.
לחוגלה-קימברלי אישור "מפעל מאושר" ,בגין השקעה של כ 97-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 הינה  10שנים החל מהשנה בה הושלמה עיקר
ההשקעה ,קרי שנת  .2014אין לחוגלה-קימברלי התניות יצוא הנדרשות
לצורך ניצול ההטבות.
חוגלה-קימברלי החליטה בחודש דצמבר  2005על פישוט מבנה
האחזקות בקבוצתה .במסגרת זו ,לאחר שהתקבל אישור שלטונות מס
הכנסה ,מוזגו חלק מחברות הבת של חוגלה-קימברלי )שקמה לשיפור
חיי הפרט בע"מ ורקפת שירותי שיווק ומסחר בע"מ( לתוך חוגלה-
קימברלי .במסגרת המיזוג התחייבה חוגלה-קימברלי לעמוד במספר
דרישות הנובעות מחוק המיזוגים ומדרישות מס הכנסה במסגרת הליך
פרה-רולינג .חוגלה-קימברלי לא צופה קשיים כלשהם בעמידה בדרישות
האמורות .כחלק ממהלך המיזוג כאמור ,ביום  30בדצמבר H-K 2005
 ,Overseas (Holland) B.V.חברה בת הולנדית בבעלות מלאה של
חוגלה-קימברלי ,מכרה את החזקותיה ב KCTR-לשקמה לשיפור חיי
הפרט בע"מ ,בסכום כולל של  70.8מליוני ש"ח .במסגרת הליך המיזוג,
אשר אושר בדצמבר  ,2005הועברו אחזקות שקמה ב KCTR -לידי
חוגלה-קימברלי.
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 .22.2.18איכות הסביבה
פעילות חוגלה-קימברלי כפופה להוראות שונות בעניין איכות הסביבה.
חוגלה-קימברלי מיישמת מנגנונים מחמירים ומערך בקרת איכות
בטכנולוגיה מתקדמת לשמירה על איכות הסביבה.
להיבטי איכות הסביבה באתר הייצור של חוגלה-קימברלי בחדרה ,ראה
סעיף  9.12לעיל.
באתר הייצור של חוגלה-קימברלי בנהריה מתבצע ,בין היתר ,הליך
טיהור חלקי של המים המשמשים בתהליך יצור הנייר כאשר יתרת
הטיהור מתבצעת במכון טהור השפכים האזורי ,על פי הסכם שאושר על
ידי רשויות איכות הסביבה.
 .22.2.19מגבלות ופיקוח על התאגיד
להלן פירוט תמציתי של הוראות החקיקה והתקינה העיקריים הרלוונטיים
לפעילות חוגלה-קימברלי:
.22.2.19.1

הגבלים עסקיים  -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 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
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סדרנות ,בלעדיות במבצעים ומתן 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 בחודש נובמבר .2006
להערכת חוגלה-קימברלי ,ליישום הצו לא תהא השפעה
מהותית על עסקיה.
חוגלה-קימברלי אימצה תוכנית אכיפה פנימית בתחום
ההגבלים העסקיים .בהתאם לתכנית האכיפה מתבצעות ,בין
היתר ,ביקורות שוטפות ויזומות של התקשרויות החברה
ופעילויותיה ומתקיים מנגנון עקבי של הדרכות ראשוניות
ושוטפות לעובדים הרלבנטיים .חוגלה-קימברלי מאמינה כי
יישום תכנית האכיפה יגביר את מודעות העובדים והמנהלים
לדיני ההגבלים העסקיים ,יקטין את ההסתברות להפרות
החוק שלא מדעת ויצמצמם נזקי הפרות העלולות לקרות על
אף יישום תכנית האכיפה.
.22.2.19.2

הוראות צרכניות – חוגלה-קימברלי כפופה להוראות צרכניות
שונות ובכלל זה מכוח חוק הגנת הצרכן התשמ"א1981-
)להלן" :חוק הגנת הצרכן"( .חוק הגנת הצרכן והתקנות על
פיו חלים על כל עסקת מכר או שירות שנותן עוסק לצרכן
פרטי .החוק עוסק בעסקאות פרטיות בלבד ומקיף את כל
ענפי המשק )למעט תחומי הבנקאות והביטוח הכפופים
לרגולציה ספציפית( .בבואו להגן על הצרכן ,קובע החוק
שורה של הוראות החלות על עוסקים )מוכרי נכסים או נותני
שירותים ,לרבות יצרנים( בדבר איסור הטעית צרכנים
בעניינים מהותיים בעסקה ,חובת גילוי לצרכן בעניינים
המנויים בחוק כאמור ,חובת גילוי מדיניות החזרת טובין ,אי
הטעיה באריזה ,חובת סימון טובין ואריזתם וחובת מתן
שירות לאחר מכירה .הפרת הוראה מהוראות החוק גוררת
בצדה סנקציה עונשית של מאסר ו/או קנס )תלוי בחומרת
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העבירה ומשך העבירה( וכן מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין
]נוסח חדש[ .מלבד ההוראה העונשית המוטלת על עוסק
המפר הוראה מהוראות חוק הגנת הצרכן ,קובע החוק
סנקציה עונשית למעביד ולנושא משרה בתאגיד אשר לא
מנע הפרת הוראה מהוראות החוק .הרשות להגנת הצרכן,
בראשות הממונה על הגנת הצרכן )להלן בסעיף זה:
"הממונה"( ,אמונה על ביצוע הוראותיו של החוק ועל יישום
עקרון הסחר ההוגן .לצורך ביצוע הוראות החוק הופקדו בידי
הממונה שלל סמכויות ביניהן ,הסמכות לטפל בתלונות
צרכנים ,סמכויות חיפוש וחקירה והסמכות להעמיד עוסק על
חובתו לחדול מפעולה בניגוד להוראות החוק
בנוסף ,חוגלה-קימברלי כפופה להוראות אחריות למוצרים
פגומים ,תש"ם) 1980-להלן" :חוק

אחריות מוצרים

פגומים"( .חוק אחריות מוצרים פגומים קובע מנגנון לקבלת
פיצוי כספי בגין פגיעה שחווה צרכן ממוצר פגום .החוק קובע
הוראות קוגנטיות בדבר אחריות יצרן לפיצוי מי שנגרם לו נזק
גוף מפגם במוצר שייצר .לצד זכויות הצרכן קובע החוק
הגנות אשר היצרן או היבואן יכולים לטעון להן על מנת
להתגונן בפני תביעה לפי עילות החוק )חשיפה מרצון לסיכון
על ידי הצרכן ,הפגם נוצר במוצר לאחר שיצא משליטת
הצרכן ,המוצר הפגום יצא משליטת הצרכן בניגוד לרצונו
וכד'(.
.22.2.19.3

רישוי מוצרים  -חלק ממוצרי חוגלה-קימברלי חייבים ברישוי
בהתאם להוראת משרד הבריאות .למיטב ידיעת החברה,
לחוגלה-קימברלי

אישורי

משרד

הבריאות

למוצרים

הרלוונטיים כנדרש בחוק ,וכן תו תקן של מכון התקנים
למוצריה .כמו כן ,בתחום הטואלטיקה קיימת חובת רישוי על
פי צו פיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים( ,התשל"ג
 ,1973המתחדש מעת לעת .בנוסף ,לחוגלה-קימברלי רישיון
עסק תקף.
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.22.2.19.4

סימון מוצרים  -חוגלה-קימברלי קיבלה היתר לסמן חלק
ממוצריה בתווי תקן של מכון התקנים הישראלי בהתאם
לחוק התקנים ,תשי"ג  1953והתקנות מכוחו .כמו כן ,חוגלה-
קימברלי כפופה להוראות סימון המוצרים הנכללים בתחומי
פעילותה ובכלל זה ,בדבר צירוף הוראות שימוש למוצרי
הניקוי ואחזקת הבית )על פי צו הגנת הצרכן )סימון טובין(,
תשמ"ג ,(1983 -והוראות נוספות מכוח חוק החומרים
המסוכנים ,התשנ"ג  -1993ותקנות מכוחו.

.22.2.19.5

מתוקף היותה של חוגלה-קימברלי חברה בת של קימברלי
קלרק שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בארה"ב,
כפופה היא לחוק "סרבנס אוקסלי" ) (SOXבכללותו ,לרבות
סעיף ) 302בחינת נאותות וטיב הבקרות בארגון( ,סעיף 404
)הצהרת מנהלים( וסעיף ) 906הקובע אחריות פלילית למפר
הוראת חוק זו( .עיקרי החוק נוגעים להגברת הדיווח והגילוי,
סמכויות וחובות לוועדת הביקורת ,אחריות מנהלים ,אכיפה,
סנקציות ועונשים והגברת אי -תלות ברואי החשבון חיצוניים.
הבקרות שהנהיגה חוגלה-קימברלי ליישום החוק נבדקות
לפרקים הן על צוות הביקורת של קימברלי קלרק והן על ידי
רואה החשבון החיצוני .החל משנת  ,2004עם כניסת
הוראות החוק כאמור לתוקף בארה"ב ,חוגלה עומדת
בדרישות החוק.

 .22.2.20הליכים משפטיים
לתיאור הליכים משפטיים ,לרבות דרישות של רשויות שלטוניות כנגד
חוגלה-קימברלי ,ראה ביאור  14לדוחות הכספיים של חוגלה-קימברלי
ליום  31בדצמבר  2007המצורפים לדוח זה.
 .22.2.21יעדים ואסטרטגיה עסקית
האסטרטגיה העיסקית והשיווקית של חוגלה-קימברלי בשוק המקומי
הינה לפתח ולהרחיב את הצריכה בקטגוריות הרלבנטיות בהם פועלת
חוגלה-קימברלי ולהגדיל את נתחי השוק של חוגלה-קימברלי על ידי
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חיזוק וקידום מותגיה המובילים ,דרך פעילות פרסום וקידום שיווקי ודרך
שפור המוצרים.
במקביל ,פועלת חוגלה-קימברלי להקטנת עלויות היצור והתפעול וזאת
על ידי יתרונה בשוק כיצרן העיקרי ,על ידי הקשר האסטרטגי עם
מחלקות הפיתוח של קימברלי-קלרק ,ניצול הידע המגוון הקיים בקימברלי
קלרק והעומד לרשותה ,ניצול מערך המכירות וההפצה הגדול העומד
לרשותה ועל ידי רכש חכם המשולב היטב במערך הרכש העולמי של
קימברלי קלרק.
בנוסף ,חוגלה-קימברלי גיבשה במהלך שנת  2006תוכנית אסטרטגית
לגבי  (GLOBAL BUSSINESS PLAN) KCTRלעשור הקרוב המיועדת
להרחיב את פעילות  ,KCTRולשפר את רווחיותה ,באמצעות בנייתה
כגורם משמעותי בשוק התורכי ,לפרטים נוספים ראה סעיף 22.3.14
להלן.
יעדיה האסטרטגיים של חוגלה-קימברלי כמתואר לעיל מבוססים על
יעדיה ושאיפותיה של חוגלה-קימברלי נכון למועד הדוח ושעשויים
להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך בחוגלה-קימברלי.
המידע האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של חוגלה-קימברלי
שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על כוונות ויעדים ואינפורמציה קיימת
בחוגלה-קימברלי נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות חוגלה-קימברלי
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה
מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם
תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים בביקוש ובהיצע בשוק ,התפתחות
טכנולוגית ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 22.2.22להלן.
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 .22.2.22גורמי סיכון
.22.2.22.1

גורמי מקרו
)א(

האטה כלכלית במשק הישראלי
מאחר ומרבית ממוצרי חוגלה-קימברלי הם מוצרי
צריכה בסיסיים ,ירידה ברמת החיים בישראל,
בצריכה הפרטית ורמת ההכנסה הפנויה עשויים
להשפיע לרעה על תוצאות הכספיות של חוגלה-
קימברלי.

)ב(

אינפלציה
לחוגלה-קימברלי חשיפה מסוימת לסיכונים בגין
שינויים במדד המחירים לצרכן בעיקר דרך מחירי
התשומות .שיעור אינפלציה גבוה עלול להשפיע גם
על הוצאות השכר ,שלאורך זמן מותאמות לשינויים
במדד המחירים לצרכן.

)ג(

חשיפה לשינויים בשערי חליפין
חוגלה-קימברלי חשופה לסיכונים בגין שינויים בשערי
החליפין ,בין אם בשל יבוא חומרי גלם ומוצרים
מוגמרים ובין ברמה פחותה בהרבה בשל יצוא לשווקי
חוץ .שינוי בשערי החליפין של המטבעות השונים
ביחס לשקל עלול לגרום לשחיקת הרווחיות ותזרים
המזומנים.
חוגלה קימברלי מיישמת מדיניות הגנה מפני חשיפת
שערי החליפין דרך רכישת הגנה )עסקאות פורוורד(
מתגלגלות ל 6 -חודשים קדימה המכסות בכל רגע
נתון ממוצע של שלשה חודשי עסקאות עד למקסימום
ההגנה שאושר על ידי מועצת המנהלים שהוא 80
אחוז מהחשיפה הצפויה לחודש.
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.22.2.22.2

גורמים ענפיים
)א(

תחרות
החרפת התחרות ,וכניסה בלתי צפויה של מתחרים
חדשים ,עשויות לגרום לפגיעה בנתחי השוק של
חוגלה-קימברלי בתחומי פעילותה ,לשחיקה ריאלית
במחירי המכירה של מוצריה וכפועל יוצא לפגיעה
בתוצאותיה הכספיות של חוגלה-קימברלי ובפעילותה
העסקית.

)ב(

פגיעה במוניטין
לחוגלה-קימברלי מגוון רחב של מותגים בעלי מוניטין,
אשר פגיעה בו עלולה להשפיע לרעה על תוצאותיה
הכספיות של חוגלה-קימברלי .חוגלה-קימברלי פועלת
לשימור המוניטין של מותגיה תוך הפעלת מערכי
בקרת איכות מחמיר וקפדני ,והפעלת טכנולוגיות ייצור
חדישות.

)ג(

ריכוזיות פעילות חוגלה-קימברלי
פעילות הייצור של חוגלה-קימברלי מרוכזת ב3-
אתרים )חדרה ,נהריה ועפולה( ,ופעילות ההפצה
בשני אתרים נוספים )צריפין וחיפה( .פגיעה ממושכת
באחד או יותר מאתרי הייצור ו/או ההפצה עשויים
להשפיע מהותית על תוצאותיה הכספיות של חוגלה-
קימברלי.

)ד(

איכות הסביבה
דרישת המשרד לאיכות הסביבה בקשר עם התחום
ומתקניו

מאלצת

את

חוגלה-קימברלי

להקצות

משאבים כספיים בנושא זה .דרישות אלו ,עשויות
להתרחב ולהתרבות בשל המודעות ההולכת וגוברות
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לאיכות הסביבה ,דבר שיכול ויאלץ את חוגלה-
קימברלי להקצות משאבים כספיים נוספים.
)ה(

מחירי חומרי הגלם -התייקרויות מהותיות במחירי
חומרי הגלם של חוגלה-קימברלי עלולות לפגוע
בפעילותה וברווחיותה.

)ו(

תלות במחירי האנרגיה  -פעילות חוגלה-קימברלי
תלויה בצריכת אנרגיה .עובר להסבה לגז טבעי ,עליה
במחירי האנרגיה או עיכובים מהותיים באספקתה
עלולים היו לפגוע בפעילותה וברווחיותה של חוגלה-
קימברלי.

)ז(

כפיפות לרגולוציה
חוגלה-קימברלי נתונה למגבלות חוקיות בפעילותה
העסקית ,שיתכן ותהיה להן השפעה על תוצאות
פעילותה ,כגון – מדיניות הממשלה בנושאים שונים
והחלטות שלטוניות שונות ,כגון העלאת שכר
המינימום .שינויים ברגולציה כאמור עלולה להשפיע
על פעילות חוגלה-קימברלי בתחום פעילותה.

.22.2.22.3

גורמים מיוחדים
גורמים הקשורים לפעילות חוגלה-קימברלי בתורכיה  -ראה
סעיף  22.3.1להלן.

.22.2.22.4

מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות חוגלה-קימברלי לגבי סוגם ומידת השפעתם
של גורמי הסיכון האמורים על חוגלה-קימברלי:
מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה
גורמי מקרו • האטה כלכלית
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השפעה בינונית
• שער חליפין

השפעה קטנה
• אינפלציה

גורמי סיכון
גורמים
ענפיים

מידת ההשפעה
השפעה גדולה
• פגיעה במוניטין

השפעה בינונית
• תחרות
• מחירי חומרי הגלם

השפעה קטנה
• מחירי האנרגיה
• רגולציה

• סיכון אשראי לקוחות
• פגיעה במתקן ייצור

גורמים
מיוחדים

• איכות הסביבה
• הפעילות בתורכיה

 .22.3הפעילות בתורכיה
 .22.3.1כללי
חוגלה-קימברלי פועלת בשוק התורכי באמצעות חברת בת בבעלות
מלאה שנרכשה בשנת  ,1999בשם

KIMBERLY-CLARK TUKETIM

 ,MALLARI SANAYI VE TICARET A.S.לשעבר – אוביסן) ,להלן:
" .("KCTRהשוק התורכי ,בשל גודלו ושיעורי החדירה הנמוכים יחסית,
סומן על ידי חוגלה-קימברלי כפוטנציאל לצמיחה אסטרטגית.
 KCTRמייצרת ומוכרת מוצרים בתחום החיתולים ובתחום ההגיינה
הנשית .לפרטים אודות מוצרי  KCTRראה סעיף  22.3.4להלן.
 KCTRמתעתדת לפעול בשוק התורכי באמצעות מוצרי הפרימיום
במותגי קימברלי קלארק העולמית במתכונת דומה לפעילות חוגלה-
קימברלי בישראל .לצורך כך הקימה  KCTRבתורכיה בשנים האחרונות
הן תשתית ייצורית והן תשתיות שיווק ,הפצה ומכירה מתאימות.
חוגלה-קימברלי חשופה לסיכונים שונים הקשורים בפעילות בתורכיה.
בשנים האחרונות ניכרת התייצבות בשוק התורכי ,כאשר להערכת
חוגלה-קימברלי ,הסיכון העיקרי לגבי השוק התורכי הוא לאי יציבות
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כלכלית ושיעורי אינפלציה גבוהים ,שאפיינו את הכלכלה התורכית בשנים
עברו ,ועלולים לחזור ולפגוע בפעילותה של .KCTR
על אף הגידול המשמעותי בהיקף המכירות של ) KCTRשיעור של כ-
 31%בשנת  2007לעומת שנת  2006וגידול של כ 30% -בשנת 2006
לעומת שנת  ,(2005בשל הפיחות החד של המטבע התורכי המקומי
באמצע שנת  2006ובשל הוצאות לשם השקת מותגים לשוק התורכי,
נגרם גידול בהפסד התפעולי של  KCTRבשנת  ,2006של כ13.5 -
מליוני דולר  ,אשר התמתן במעט בשנת  2007עם קיטון בהפסד
התפעולי של כ 0.7 -מליוני דולר .ההפסד התפעולי כאמור לעיל בשנת
 2007הושפע בעיקרו מתחרותיות חריפה בשוק התורכי ,אשר מובילה
למחירי שוק נמוכים ,מהוצאות לשם השקת מותגי "האגיס" ו"קוטקס"
לשוק התורכי וכולל הוצאה חד פעמית בסך של כ 6 -מליון ש"ח שנרשמה
ברבעון הראשון של שנת  2007בגין סגירת הסכמי הסחר עם המפיצים
הקודמים עקב יישום ההסכם עם יוניליבר )כמפורט בסעיף  22.3.6להלן(
וכן בגין שידרוג המותגים בשוק התורכי.
 KCTRממשיכה ביישום תוכנית רב-שנתית להרחבת פעילותה בתורכיה
ולחיזוק מעמד המותגים "האגיס" ו"קוטקס" בשוק זה .בהמשך לפעילות
זו ובהמשך להסכם ההפצה שחתמה  KCTRעם חברת יונילבר ,הצליחה
 KCTRלהגדיל באופן משמעותי את מחזור המכירות שלה ) 34%בשנת
 2007לעומת  ,2006ו 30.9%-בשנת  2006לעומת  (2005תוך שיפור
המרווחים הגולמיים.
 .22.3.2דיבידנד
 KCTRלא חילקה דיבידנדים ממועד הקמתה .נכון ליום  31בדצמבר
 ,2007אין ל KCTR -רווחים הראויים לחלוקה.
 .22.3.3מידע כספי
הכנסות  KCTRהסתכמו בשנים  2006 ,2007ו 2005 -בסך של כ-
 63.3מליוני דולר )כ 260.0 -מליוני  48.4 ,(₪מליוני דולר )כ198.8 -
מליוני  (₪ו 41.8 -מליוני דולר )כ 171.7 -מליוני  ,(₪בהתאמה.
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הפסדיה התפעוליים של  KCTRהסתכמו בשנים  2006 ,2007ו2005 -
בסך של כ 17.9 -מליוני דולר )כ 73.5 -מליוני  18.6 ,(₪מליוני דולר )כ-
 76.4מליוני  (₪ו 5.1 -מליוני דולר )כ 20.9 -מליוני  ,(₪בהתאמה.
הפסדים אלו נובעים ,בין היתר ,עקב הוצאות ההשקה ,קידום המכירות
והפרסום הגבוהות ביחס להיקף המכירות וכן לאור מרווחי רווחיות
גולמית נמוכה שמקורם בתחרות החריפה בשוק התורכי.
 .22.3.4מוצרים ושירותים
 KTCRמייצרת ומשווקת מוצרים בתחום החיתולים ובתחום ההיגיינה
הנשית .לקראת סוף שנת  2005השיקה  KCTRאת המוצרים הראשונים
במותג "קוטקס" להיגיינה נשית ,ובמהלך שנת  2006השיקה  KCTRגם
את המותג "האגיס" .ההשקה לוותה בקמפיין שיווקי רחב .ההחדרה של
מוצרים בתחומים אלה כרוכה מעצם טיבה בהשקעה גבוהה בפרסום,
קידום מכירות והוצאות נוספות הכרוכות בחדירה לרשתות השיווק
הגדולות והגדלת שטח המדף .במהלך שנת  ,2007המשיכה KCTR
בתהליך פיתוח מוצרים והשיקה קווי מוצרים חדשים תחת המותגים
"האגיס" ו Pedo-המיוצרים באתר הייצור המתקדם של  .KCTRכמו כן,
השיקה  KCTRמוצר מתקדם של "קוטקס" )להגיינה נשית(.
להכנסות  KCTRממוצריה העיקריים ,ראה סעיף  22.2.5לעיל.
 .22.3.5לקוחות
 KTCRמוכרת מוצריה הן לשוק הפרטי בתורכיה והן לרשתות המזון
הארציות הפועלות בתורכיה ,המהוות להערכת  ,KCTRכ30%-
מפוטנציאל השוק ובו ממשיכה  KCTRלפעול ישירות .השיווק והמכירה
לשוק הפרטי מבוצע באמצעות חברת יוניליבר )לפירוט נוסף ראה סעיף
 22.3.6להלן(.
בנוסף KCTR ,מייצאת את מוצריה למדינות שונות באזור .בחודש
אוגוסט  ,2007הוכרז המפעל של  KCTRבתורכיה ,על ידי קימברלי
קלארק העולמית ,כמפעל ייצור אזורי ,אשר הביא מטבע הדברים לגידול
בייצוא.
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ל ,KCTR-אין תלות בלקוח כלשהו .כמו כן ,אין ל KCTR-לקוח
שההכנסות ממנו מהוות  10%ומעלה מסך הכנסותיה של .KCTR
 .22.3.6שיווק והפצה
ביום  1במרץ  2007נחתם הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי בין ,KCTR
לבין יוניליבר בתורכיה .במסגרת הסכם זה מבצעת חברת יוניליבר את
פעילות המכירה ,ההפצה והגביה עבור  KCTRבכל השוק התורכי ,למעט
שוק רשתות המזון הארציות .בהמשך שנת  ,2007הועצם שיתוף
הפעולה עם יוניליבר ואף הורחבה כמות החנויות בשוק התורכי שמוכרות
את מותגי .KCTR
אמנם ל KCTR -קיימת תלות ביוניליבר כגורם הפצה לשוק הפרטי,
אולם ,להערכת  KCTRאין בביטול ההסכם בכדי להשפיע מהותית לרעה
על  ,KCTRאו לגרום לה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך
להחליפו.
 .22.3.7תחרות
השוק התורכי מאופיין בתחרות חריפה מול המותגים המקומיים ובעיקר
מול פרוקטור אנד גמבל ) ,(P&Gהן בתחום החיתולים והן בתחום
ההיגיינה הנשית .בשנת  2007אף העצימה התחרות בשוק החיתולים
התורכי בו פועלת  ,KCTRוחלה שחיקה נוספת של מכירי המכירה בשוק
על ידי המתחרים המובילים וכן בניסיונות חדירה של מתחרים נוספים
לשוק.
להערכת  ,KCTRבתחום החיתולים ,נכון למועד הדוח ,נתח השוק של
 KCTRבתורכיה עומד על כ ,10%-11% -כאשר למתחרה העיקרי
בשוק ,פרוקטר אנד גמבל ) ,(P&Gנתח שוק של כ 30%-ולחברה נוספת
) (Hayat Kimya A.Şנתח שוק של כ.24% -
להערכת  ,KCTRבתחום ההיגיינה הנשית ,נכון למועד הדוח ,נתח השוק
של  KCTRבתורכיה עומד על כ.7% -
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 .22.3.8כושר ייצור ,רכוש קבוע ומתקנים
ל KCTR -אתר ייצור מתקדם בתורכיה המייצר את מרבית מוצריה.
מתקן הייצור של  KCTRעובד במלוא כושר התפוקה שלו.
 .22.3.9הון אנושי
 KCTRמעמידה בראש סולם יעדיה את פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה
בהדרכת העובדים ובהשתלמויות ,כולל הדרכות ייעודיות בתפקידים
השונים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007כח האדם המועסק על ידי KCTR
בתורכיה ,הינו  277עובדים ,כאשר מרביתם מועסקים על פי הסכם
קיבוצי.
 .22.3.10חומרי גלם וספקים
חומר הגלם העיקרי של  KCTRהוא תאית המיובאת ממספר ספקים
בחו"ל ,שהעיקרי ביניהם הוא קימברלי קלרק העולמית.
ל KCTR-אין חוזי התקשרות מיוחדים או ארוכי טווח עם מי מספקי
חומרי הגלם  ,אלא הזמנות ע"פ דרישה במחירי שוק .מחירי העברה מול
קימברלי קלרק נקבעים בהתאם למדיניות מחירי העברה של קימברלי
קלרק העולמית.
כמו כן ,לא קיימת תלות בספקים כלשהם.
ל KCTR-חשיפה הנובעות מתנודתיות של שערי החליפין הן של היורו
והן של הדולר ביחס ללירה התורכית ,דרך רכישת חומרי גלם וייבוא
מוצרים.
בשנת  2007רכשה  KCTRחומר ספיגה לחיתולים מ,Sandia – Sakai -
תחת הסכמי מסגרת גלובליים של קימברלי קלרק בסך של  9.1מיליוני
דולר המהווה  11%מסך הרכישות לספקים לשנת  .2007בשוק קיימים
ספקים אלטרנטיבים לספק זה ול  KCTRאין כל תלות בספק זה.
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 .22.3.11מימון
הפעילות התורכית מחייבת הזרמת מזומנים ,חלקם ממקורות פנימיים
של חוגלה-קימברלי

ובחלקם ממקורות בנקאיים בערבות חוגלה-

קימברלי .הלוואות של חוגלה-קימברלי ל KCTR -בסכום של כ11,534 -
אלפי דולר ,הוסבו ב 27 -בדצמבר  ,2007להון עצמי.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007אין ל KCTR -מימון חיצוני מלבד מימון
ממקורות כאמור לעיל.
 .22.3.12מיסוי
 KCTRכפופה לדני המס החלים בתורכיה .מס החברות בתורכיה 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.
במהלך רבעון שני של שנת  2006ירד שיעור מס החברות מ30%-
לשיעור של .20%
 KCTRרשמה הוצאות מס בסך של  42מיליוני ש"ח בשנים  2007ו-
 2006כתוצאה ממחיקת נכס מס שנוצר מהפסדים בעבר .הקטנת נכס
המס נערכה מטעמים של שמרנות חשבונאית .מסיבה זו KCTR ,אינה
יוצרת מיסים נדחים בשל הפסדים שוטפים .על פי דיני המס בתורכיה,
הפסדים ניתנים לקיזוז במשך  5שנים בלבד.
 .22.3.13הליכים משפטיים
לתיאור הליכים משפטיים מהותיים לרבות דרישות של רשויות שלטוניות
כנגד  ,KCTRראה ביאור  14לדוחות הכספיים של חוגלה-קימברלי ליום
 31בדצמבר  2007המצורפים לדוח זה.
 .22.3.14יעדים ואסטרטגיה עסקית
חוגלה-קימברלי גיבשה במהלך שנת  2006תוכנית אסטרטגית לגבי
 (GLOBAL BUSSINESS PLAN) KCTRעד לשנת  ,2015המיועדת
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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 קלרק העולמית ,על בסיס ייצור מקומי .התוכנית מאפשרת
יישום הדרגתי בהתאם לתוצאות הפעילות בפועל ,לאורך השנים
ובתחומים השונים .התכנית אושרה הן על ידי קימברלי קלארק והן על ידי
החברה .בשנת  2007המשיכה  KCTRביישום התוכנית האסטרטגית
שבמידה ותיושם ותצליח במלואה ,צפויה  KCTRעד שנת  ,2015להפוך
לחברה דומיננטית ורווחית ,בעלת היקף מכירות שנתיות של כ300-
מליוני דולר .מחזור המכירות של  KCTRהסתכם בשנת  2007בסך של
כ 63.3 -מליוני דולר.
האמור לעיל בקשר לתוצאות יישום תוכניות התוכנית האסטרטגית של
 ,KCTRהינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על הערכות  KCTRבמועד דוח זה .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל
שינויים שיאומצו בתוכנית האסטרטגית ,גורמים שאינם בשליטת ,KCTR
כגון שינויי בתנאי השוק ,כניסת מתחרים ,שינויים בעלויות הצפויות
ושינויים בחקיקה.

 .22.4כרמל מערכות מיכלים בע"מ
כרמל עוסקת בתכנון ,ייצור ושיווק מוצרי אריזה מקרטון .כמו כן ,לכרמל
יכולת ייחודית בתחום ההדפסה הדיגיטלית .להלן יובאו פרטים נוספים
אודות כרמל ופעילותה.
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 .22.4.1כללי
כרמל נתאגדה בשנת  1982כחברה פרטית ובשנת  1986הפכה לחברה
ציבורית עקב רישום מניותיה בבורסת ה .AMEX -בחודש יולי 2005
נמחקו מניותיה של כרמל למסחר בבורסת ה) AMEX -כמפורט להלן(,
בהתאם ,נכון למועד הדוח כרמל הינה חברה ציבורית כהגדרת המונח
בחוק החברות ,אך אינה תאגיד מדווח על פי חוק ניירות ערך .בחודש יולי
 1992רכשה החברה  25%ממניות כרמל .בחודש מרץ  2007ביצעה
כרמל רכישה עצמית של מניותיה מאת חברת אמפל בע"מ ובעל מניות
נוסף )ד"ר אייל שנהב( ,באופן ששיעור אחזקות החברה בזכויות
ההצבעה בכרמל גדלו מ 26.25% -ל) 36.21% -נכון ליום  31בדצמבר
 .(2007נכון למועד הדוח ,מחזיקה החברה כ 36.21% -מזכויות
ההצבעה וכ 25.0% -מהון המניות בכרמל .יתר בעלי המניות בכרמל נכון
למועד דוח זה הינם קבוצת קראפט )בעלי מניות זרים( )להלן:
"קראפט"( ,אשר מחזיקים יחד בכ 49.7%-מזכויות ההצבעה ובכ-
 34.3%מהון המניות בכרמל ,והציבור ,המחזיק ב 14.1% -מזכויות
ההצבעה וכ 9.7% -מהון המניות של כרמל.
בין בעלי המניות העיקריים בכרמל )החברה וקבוצת קראפט(

קיים

הסכם משנת ) 1992להלן בסעיף זה" :ההסכם"( בו נקבעו הוראות
שונות ,בין היתר לגבי ניהול כרמל והרוב הנדרש לקבלת החלטות
מהותיות .ההסכם יהיה בתוקף כל עוד קראפט מחזיקה בשיעור של
 24%ומעלה מההון המונפק של כרמל וכל עוד מנא"י מחזיקה בשיעור
של  20%ומעלה מההון המונפק של כרמל )להלן בסעיף זה" :שיעור
אחזקות מינימאלי"( .אם קראפט או מנא"י יירצו למכור מניותיהם כך
ששיעור אחזקותיהם בכרמל ירד מתחת לשיעור האחזקות המינימאלי
כאמור ,אותו בעל מניות יהיה מחויב למכור את כל אחזקותיו בכרמל
כמיקשה אחת.
על פי ההסכם ,במקרה ואחד מבעלי המניות מעוניין למכור את אחזקותיו
בכרמל ,לבעל מניות האחר זכות סירוב ראשונה ,בכפוף לתנאים
הקבועים בהסכם בעניין זה.
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נכון למועד הדוח ,מונה דירקטוריון כרמל  10דירקטורים )לאחר הפסקת
כהונת  2דירקטורים מטעם אמפל( ,כאשר ,בהתאם להסכם3 ,
דירקטורים הומלצו על ידי מנא"י 5 ,דירקטורים הומלצו על ידי קראפט ו-
 2דירקטורים מונו מטעם הציבור .עוד יצוין ,כי על פי תקנון כרמל ,בעל
מניות המחזיק מעל  50%מהמניות המקנות זכות למנות דירקטורים,
יהיה זכאי למנות את כל הדירקטורים של החברה.
בנושאים מהותיים אשר נקבעו בהסכם )כגון :חלוקת דיבידנד והצעה
לציבור( נדרש אישור רוב מיוחד של  85% -80%מהדירקטורים .על פי
ההסכם ,בנושאים המפורטים בהסכם )כגון :מיזוגים ,תיקון תקנון ותזכיר,
פירוק ,שינוי בהון ודיבידנדים( ,קראפט וכרמל יסכימו בינהם לגבי אותם
נושאים בטרם ההצבעה באסיפה כללית לאישורם ,כאשר אם אחד
מבעלי המניות יתנגד לאישור אחד מהנושאים כאמור ,יצביע גם בעל
המניות האחר נגד האישור.
בשנת  1986רשמה כרמל את מניותיה לציבור ב .AMEX-בחודש יולי
 2005נמחקו מניותיה של כרמל ביוזמתה מהרישום למסחר בבורסה
בארה"ב וזאת ,בין היתר ,בשל מיעוט בעלי המניות של כרמל בארה"ב,
הסחירות הנמוכה וההוצאות האדמיניסטרטיביות הגבוהות וכן בהתחשב
בכך שלכרמל באותה העת לא היו תוכניות לגיוס הון באמצעות הבורסה.
לכרמל שתי חברות מוחזקות:
א .פרנקל -כ.ד .בע"מ )להלן" :פרנקל" או " ,("FCDחברה כלולה של
כרמל ושל החברה המוחזקת בשיעור של כ 27.85%-על ידי כרמל.
נכון למועד הדוח ,בעלי המניות הנוספים של פרנקל הינם מנא"י
)המחזיקה במישרין כ 27.85% -מהון המניות של פרנקל( ופרנקל
ובניו בע"מ )להלן" :פרנקל ובניו"( )המחזיקה כ 44.3% -מהון המניות
של פרנקל( .נכון למועד הדוח ,מכהנים בפרנקל  8דירקטורים ,מתוכם
 2דירקטורים מטעם כרמל 2 ,דירקטורים מטעם מנא"י ו4 -
דירקטורים מטעם פרנקל ובניו.
בחודש ינואר  2006הושלמה עסקה לפיה רכשה כ.ד .מערכות אריזה
בע"מ )שהוחזקה במישרין בשיעור של  50%על ידי מנא"י ו 50% -על
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ידי כרמל( את פעילותה של חברת פרנקל ובניו בע"מ בתמורה להקצאת
מניות בשיעור של כ 44.3% -לפרנקל ובניו בע"מ בחברה הממוזגת
פרנקל .מטרת החברה הממוזגת לחבר את הפעילויות בתחום וליצור
גורם משמעותי יותר בשוק התחרותי ,תוך שילוב יתרונות שתי החברות
ומימוש הפוטנציאל לחסכון בעלויות ,כתוצאה מסינרגיה בין הפעילויות.
פרנקל ,נמנית עם החברות המובילות בתכנון ,ייצור ושיווק אריזות
למוצרי צריכה ועוסקת בתחום אריזות מדף מקרטון .פרנקל מציעה
ללקוחותיה הרבים ,מתחום התעשייה ,החקלאות ,תעשיות המזון
והמשקאות והתעשייה עתירת הידע ,פתרונות אריזה ייחודיים
המותאמים לצרכיהם.
ב .מיכלי טריוול )ישראל( בע"מ )להלן":טריוול"(  -חב' בת בבעלות מלאה
של כרמל שנרכשה בשנת  1988מידי כור מזון בע"מ .טריוול עוסקת
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.
 .22.4.2דיבידנדים
כרמל לא חילקה דיבידנדים בשנתיים האחרונות .אין בכרמל מדיניות
חלוקת דיבידנד .נכון ליום  31בדצמבר  ,2007לכרמל רווחים הראויים
לחלוקה בסך של  78,921אלפי ש"ח.
 .22.4.3מידע כספי
להלן יפורטו נתונים בדבר מידע כספי מאוחד אודות כרמל ,בשנים ,2007
) 2005 ,2006במליוני :(₪
2007
הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי

471.4
54.5
13.7

2006
419.9
51.1
11.3
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2005
415.3
47.2
8.1

למידע כספי נוסף אודות כרמל ,ראה דוחותיה הכספיים המצורפים לדוח
זה.
החל משנת  2006התוצאות העסקיות של חברת פרנקל נכללות בדוחות
הכספיים של 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 בסעיף  22.4.1לעיל.
 .22.4.4סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות כרמל
סך אמדן נפח הפעילות השנתית של תעשיית הקרטון הגלי בישראל
שהינו תחום הפעולה העיקרי של כרמל הוא  350אלף טון .היקף
המכירות המוערך בשנת  2007הוא כ 1,450 -מליון ש"ח.
תעשיית הקרטון הגלי מושפעת באופן ישיר מכל שינוי בתמ"ג .כל שיפור
בתמ"ג מביא לביקוש נוסף למוצרי אריזה ולקרטון גלי ולהיפך .בנוסף,
הגידול ביצוא גם תומך בביקוש למוצרי אריזה וקרטון.
חומרי הגלם בענף ,גלילי נייר בתולי וגלילי נייר ממוחזר ,הנייר הממוחזר
מיוצר ונרכש בענף ברובו מהחברה והנייר הבתולי מיובא ברובו מאירופה
וארה"ב .
עודף הביקוש לנייר ,בעיקר בסין ועליית ביקושים באירופה ,גוררים עליית
מחיר חדה לנייר .מחירי הנייר הגולמי נמצאים ברמתם הגבוהה מזה
שנים ועלות טון נייר גולמי עלתה בכ 20%-לעומת שנת  .2006עליית
המחיר של חומרי הגלם השפיעה על רווחיות הענף בשנת 2006
ובראשית שנת  .2007עליית מחירים זו מהווה זרז להעלאת מחירי
המוצרים בשוק.

בנוסף ראוי לציין את השפעתו החזקה של שער

החליפין .כל שינוי בשער החליפין משפיע ישירות ובאופן חד על מבנה
העלות.
מרחב הזמן להזמנת חומרי הגלם המיובאים ארוך במיוחד ,כ 4-חודשים,
ומצריך אחזקת מלאי גבוה במיוחד .גם מגוון רחב של אריזות בעלי
מאפיינים שונים מצריך מגוון רב של סוגי נייר שונים.
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שוק הקרטון הגלי מאופיין בשווי משקל דינמי בין סוגי אריזה שונים,
לדוגמא :מעבר מקרטון לשרינק מחד ,ומעץ לקרטון מאידך.
בשנת  2007גדל הביקוש לאריזות הקרטון בשיעור של  ,5%ל 350-אלף
טון ,המוערך ב 5% -מסך הביקוש לאריזות קרטון בישראל .בשנת
 ,2006גדל הביקוש לאריזות הקרטון ב ,5%-לסך של כ 315 -אלף טון.
במקביל ,נרשם גידול חד במחירי התשומות .הגידול בעלות הנייר )חומר
הגלם העיקרי בייצור לוחות הקרטון( בין השנים  2006ל 2007 -היה כ-
 25%במונחים דולריים  .עם זאת ,כרמל פעלה והצליחה להעלות את
מחירי מוצריה וכתוצאה מכך גדל המרווח הגולמי לטון ושיפר את תוצאות
כרמל.
בנוסף ,תעשיית הקרטון הגלי מאופיינת בעודף כושר ייצור ההולך
ומצטמצם .רמת התחרות בענף אינטיסיבית .עם זאת ,חסם הכניסה
לענף הוא גבוה ונדרשת השקעה הונית גדולה כדי להקים תשתית
מפעלית ולהכשיר את כוח האדם .מבנה העלות הקבועה הוא גבוה
ובנוסף עודף כושר הייצור מכתיב תחרות מחירים אגרסיבית אליה
מתווסף אשראי לקוחות ארוך במיוחד של יותר מ 120 -יום.
בשל התחרות בענף ,רוב עליית מחירי התשומות נספגה על ידי החברות
העוסקות בתחום והקטינה את הרווחיות הענפית באופן ניכר בעיקר
בשנת  .2006כאמור לעיל ,עודף כושר הייצור בתעשיית הקרטון הגלי
מצטמצם והולך ומתקרב למיצוי כושר הקיבולת.
יבוא מוצרי אריזה מקרטון ,אינו מהווה איום כמותי ממשי על שוק האריזה
מקרטון .נתח השוק של מוצרי אריזה מיובאים מקרטון הנו כ.2% -
ליצרנים המקומיים יתרון ממשי ,בשל גמישות ביצור ,עלויות הובלה
נמוכות ,וכן בשל עלויות החזקת המלאים.
שוק האריזה מקרטון הישראלי מתחלק בין ארבע חברות עיקריות :כרמל,
קרגל בע"מ )להלן" :קרגל"( ,חברה בהחזקת בעל שליטה ,ימ"א -1990
ייצור מוצרי אריזה בע"מ )להלן" :ימ"א"( ובסט קרטון בע"מ )להלן" :בסט
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קרטון"( ובנוסף מספר רב של יצרני אריזות קרטון קטנים .לפרטים
נוספים אודות התחרות ראה סעיף  22.4.8להלן.
 .22.4.5מוצרים ושירותים
.22.4.5.1

מוצרי כרמל נחלקים לשלוש קטגוריות:
)א(

מוצרי קרטון גלי  -מוצרי הקרטון הגלי מיוצרים
ומעובדים בהתאם לדרישות ספציפיות של הלקוחות,
שנקבעים על פי סוג הסחורה המאוחסנת ,סוג
האריזה ,עומסי המשקל הצפויים להיות מופעלים על
האריזה בתהליך השינוע ,תנאי טמפרטורה ולחות
בעת האיחסון ובעת השינוע ,עיצוב גרפי של האריזה
וכיו"ב .מוצרי הקרטון הגלי המיוצרים והמעובדים
כוללים  (1) :מיכלי אריזה "סטנדרטיים" – מסוג קרטון
גלי ,תיבות המיוצרות בגדלים שונים ואשר לשם
סגירתם יש להדביק את פיאות ותחתית התיבה; )(2
מיכלים ותיבות בצורות גיאומטריות שונות שניתן
ל"הקימם" על ידי קיפול ידני של לוח הקרטון ללא
הדבקה או קיפול ממוכן בעזרת דבק חם .מוצרים אלו
נמכרים בעיקר לתעשיות עתירות מיכון העובדות
בקצבים גבוהים ,כגון תעשיית המשקאות הקלים; )(3
תיבות לחקלאות ,מגשים שהקמתם נעשית רק
באמצעות מכונות הקמה בעלות תבניות תואמות.

)ב(

לוחות קרטון גלי  -לוחות קרטון גלי משמשים כחומר
גלם ומשווקים למעבדי קרטון גלי אשר משתמשים
בהם כחומר גלם ליצור אריזות .מעבדי הקרטון הם
מפעלי עיבוד קטנים המוכרים את תוצרתם ללקוחות
בינוניים וקטנים .לכרמל יכולת ייחודית לייצר לוחות
תלת גליים המשמשים לייצור אריזות מיוחדות על ידי
חברת הבת טריוול בעיקר עבור תעשיות הייטק.
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)ג(

הפקות מוצרי )פרסום( דפוס דיגיטלי  -תכנון ,עיצוב
והפקת הדפסות דיגיטליות לאפליקציות מגוונות
בתחומי קידום המכירות ,מעמדי תצוגה ,קישוטי
ביתנים בתערוכות ופירסום חוצות .איכות ההדפסה
גבוהה בטכנולוגיה של הזרקת דיו על פני משטח
העבודה כאשר החיתוך "צורני" ללא צורך במבלטים.

הרווח הגולמי של שני מגזרי הפעילות של כרמל ,מגזר
הקרטון הגלי ומגזר מוצרי טריוול ,בשנת  2007הסתכם בכ-
 43,843אלפי ש"ח וכ 10,436 -אלפי ש"ח ,בהתאמה ,והיווה
כ 11% -וכ 14% -משיעור הרווח הגולמי ממכירות כל מגזר,
בהתאמה.
.22.4.5.2

מוצרי פרנקל כוללים את המוצרים הבאים:
פרנקל מתכננת ,מייצרת ומשווקת אריזות מדף ומעמדי
תצוגה .כחומרי הגלם למוצרי פרנקל משמשים בעיקר קרטון
דופלקס ומעט קרטון גלי .קרטון הדופלקס רובו בייבוא ישיר
מאירופה וארה"ב וחלקו מסוכנים מקומיים )יבוא עקיף(.
אספקת הקרטון גלי מכרמל מהווה כ 20%-מחומרי הגלם
של פרנקל.

.22.4.5.3

מוצרי טריוול כוללים את המוצרים הבאים:
)א(

אריזות עשויות קרטון תלת גלי )(TRIPLE WALL
המשמשות בעיקר ליצוא מוצרים כבדים ונפחיים כמו
כימיקלים ,ציוד אלקטרוני ,ציוד היי-טק ,ציוד רפואי,
ציוד בטחוני ועוד.

)ב(

אריזות מורכבות בעיקר ליצוא מוצרי היי-טק עשויות
מעץ ,דיקט ,קרטון תלת-גלי ,חומרי רפוד ,מתכות
ועוד.

)ג(

משטחי עץ רגילים ויחודיים המשמשים כבסיס
לאריזות הנ"ל.
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 .22.4.6לקוחות
עיקר היצור של כרמל מופנה לשוק המקומי ללקוחות מתחומי התעשיה
והחקלאות ,כמפורט להלן ,וכ  3%-2%מהיצור מופנה ליצוא ישיר ,בעיקר
חקלאי .חלק ניכר מהלקוחות התעשיתיים מיצאים את מוצריהם באריזות
הקרטון הגלי כך שנתח ניכר מהמכירות מופנה גם ליצוא עקיף .אספקת
המוצרים נעשית בהתאם להזמנות שמעבירים הלקוחות באמצעות אנשי
המכירות או ישירות אל מול מחלקת שירות הלקוחות .ההזמנות נערכות
על פי הצעות מחיר שמקבלים הלקוחות ובהתאם להסדרים מסחריים בין
הצדדיים .חלק קטן מהמוצרים מיוצר למלאי ,וזאת על פי דרישת
הלקוחות.
לכרמל מגוון רחב של לקוחות הכולל חברות מובילות במשק ,הפועלות
במגוון רחב של מגזרים ,ביניהם) :א( המגזר התעשייתי הכולל לקוחות
מתחום המזון ,המשקאות קלים ,המחלבות והטקסטיל וכיו"ב; )ב( המגזר
החקלאי  -הכולל לקוחות שהינם חקלאים ,בתי אריזה וארגוני שיווק,
כאשר התוצרת מופנית הן לשוק המקומי והן ליצוא; )ג( מעבדי קרטון
)"קרטונג'רים"(  -מפעלים קטנים לעיבוד קרטון גלי בסדרות יצור קטנות;
)ד( לקוחות הדפוס הדיגיטלי – הכוללים בעיקר משרדי פרסום; )ה(
אחרים  -מפעילים סלולאריים ,משרדי ממשלה ובנקים.
חברת עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ )להלן" :עמיר"( ,סיטונאית
בתחום החקלאות ,הינה לקוח מהותי של כרמל אשר הכנסות כרמל ממנו
הסתכמו בשנת  2007בסך של כ 63.4 -מליוני ש"ח ,המהווים כ13.4%-
מסך הכנסותיה .אופי ההתקשרות של כרמל עם עמיר זהה
להתקשרויותיה עם יתר לקוחות כרמל כמפורט לעיל.
לכרמל אין תלות בלקוח כלשהוא.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007לכרמל כ 350-לקוחות פעילים .נכון ליום
 31בדצמבר  20 ,2007הלקוחות הגדולים ביותר של כרמל מהווים כ-
 60%מסך הכנסותיה של כרמל לאותו מועד.
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להלן פירוט בדבר התפלגות מכירות הקרטון הגלי של כרמל והחברות
הבנות לסוגי הלקוחות בשנת ) 2007נכון ליום  31לדצמבר :(2007
כמות
המכירות

שיעור מסך
המכירות

סך המכירות
)אלפי ש"ח(

שיעור מסך
המכירות

)טון(
חקלאות

24,089

26.0%

101,500

25.0%

תעשייה

46,325

50.0%

223,300

55.0%

לוחות

15,751

17.0%

60,900

15.0%

חברות בנות

6,486

7.0%

20,300

5.0%

סה"כ

92,650

100.0%

406,000

100.0%

 .22.4.7שיווק והפצה
כרמל מפיצה את מוצריה במגוון דרכים לרבות מכירות ישירות ללקוחות
סופיים ומכירות באמצעות סוכנים.
 .22.4.8תחרות
תעשיית הקרטון הגלי הינה עתירת הון ,עובדה המשמשת כחסם טבעי
לכניסה ויציאה של מתחרים לענף .התחליפים למוצרי הקרטון הגלי הם
בעיקר אריזות שרינק למשקאות.
למיטב ידיעת כרמל ובהתבסס על מידע והארכותיה הפנימיות ,בשוק
האריזה מקרטון בישראל פועלות ארבע חברות עיקריות :כרמל מערכות
מיכלים בע"מ ,קרגל בע"מ ,ימ"א  1990יצור מוצרי אריזה )שותפות
קיבוץ עין המפרץ וקיבוץ געתון( ובסט קרטון בע"מ .להערכת כרמל ,סך
מכירותיה של כרמל לשנת  2007מהוות כ 28% -מכלל השוק .בנוסף,
פעילים בישראל כ 30-יצרני אריזות קרטון בעלי נתחי שוק קטנים ,אשר
מבצעים את פעולת העיבוד בלבד ,ואינם יצרני קרטון גלי .סך נתח השוק
לשנת  2007של כל היצרנים הקטנים כאמור הינו כ .5% -יצרנים אלו
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פועלים בסדרות ייצור קטנות וברמת מיכון הנמוכה מכרמל .נכון ליום 31
בדצמבר  ,2007סך נפח הפעילות השנתית של תעשיית הקרטון הגלי
עמד על כ 350-אלף טון והיקף המכירות המוערך בשנת  2007עמד על
כ 1,450 -מליון ש"ח.
מבין הגורמים שעשויים להשפיע על מעמדה של כרמל לעומת מתחריה,
נמנים הפרמטרים הבאים :יתרון של שחקן משמעותי בשוק ,יעילות
בייצור והאספקה ,רמת ואיכות השרות ללקוח ומחרים תחרותיים.
 .22.4.9עונתיות
עיקר הביקוש הענפי בשיווק מוצרי אריזה מקרטון הינו בחודשי החורף,
בעיקר בחודשי נובמבר ומרץ בשנה ,בשל ביקוש ער הנובע מגידולי
החקלאות בעיקר הדרים ופלפל שברובם מופנים ליצוא .בתקופת החורף
הענף עומד בפני ניצול מלא של כל כושר היצור.
 .22.4.10כושר ייצור
פעילות היצור בתחום הקרטון הגלי של כרמל נעשית בשני אתרים
הממוקמים בקיסריה )המפעל עובד  24שעות ביממה ,למעט סופי שבוע(
ובכרמיאל )המפעל עובד במשמרת אחת בלבד( ,כאשר עיקר הפעילות
מבוצעת בקיסריה .כל פעילות הקירגול ועיקר פעילות העיבוד נעשות
בקיסריה .כמו כן ,עיקר פעילות העיבוד נעשית בקיסריה בעזרת 12
מכונות עיבוד .כמו כן ,לכרמל מרכז הקמה לאריזות חקלאיות באשקלון
אשר החל את פעילותו בתחילת שנת  ,2006המספק קרטונים מוקמים
באזור הדרום והמרכז .לכרמל מרכז הקמה נוסף בעין יהב ,המשרת את
לקוחות הערבה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007כושר התפוקה השנתי של כרמל במפעל
בקיסריה בקרטון גלי נאמד בכ 100-אלף טון .במהלך שנת  2005ו-
 2006כרמל 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 במפעל בקיסריה הסתכמה בשנים 2004-
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 2006בסך של כ 25-מליוני ש"ח .כרמל מייצרת בקיסריה כמעט בתפוקה
המלאה .כמות נוספת ,של כ 12,000-מיוצרת במפעל כרמל בכרמיאל.
 .22.4.11רכוש קבוע ומתקנים
לכרמל מקרקעין בבעלותה בנתיבות ובנוסף ,כרמל שוכרת מחברה
בבעלות בעל השליטה בחברה מקרקעין ומבנים באזור התעשייה
בקיסריה ,בכרמיאל ,בחדרה ,באשקלון ובנתניה ,לתקופות ובתנאים
המפורטים להלן:
.22.4.11.1

חוזה השכירות של האתר המרכזי של כרמל בקיסריה בו
מרוכזת פעילות יצור הקרטון הגלי ,נחתם באפריל 1994
לתקופה של  20שנה מיום איוש המבנה.

.22.4.11.2

לכרמל מחסנים בהם היא מאחסנת חומרי גלם ותוצרת
גמורה :בחדרה  -חוזה השכירות הינו לתקופה של  5שנים
המסתיימת בחודש דצמבר  ,2009באשקלון -חוזה השכירות
הינו לתקופה של  6שנים המסתיימת בחודש יולי .2011

.22.4.11.3

בכרמיאל שוכרת כרמל מבנה ומחסן ,כאשר חוזה השכירות
של המבנה יסתיים בחודש אוגוסט  ,2010עם אופציה
להארכתו לשנתיים נוספות .חוזה השכירות של המחסן
יסתיים בחודש דצמבר  ,2008עם אופציה להארכתו לשנה
נוספת.

.22.4.11.4

חוזה השכירות של אתר הייצור של טריוול בנתניה הינו
לתקופה של  5שנים המסתיימת בחודש דצמבר .2009

.22.4.11.5

חוזה השכירות של משרדי טריוול בתל-אביב יסתיים בחודש
מאי .2008

בשנת  2006נמכרו מקרקעין בנתניה שבבעלות חברת הבת של כרמל,
טריוול ,בכ 4.9 -מיליון ש"ח.

161

הרכוש הקבוע של כרמל כולל בעיקר מכונות וציוד ייצור ,לתחום קירגול
הנייר ומכונות עיבוד ,המבצעות עבודות חיתוך ,הדפסה ,הדבקה וקיפול,
להשלמת המוצר הסופי .פעילות הייצור בתחום הקרטון הגלי של כרמל
נעשית בכרמיאל ובקיסריה .כל פעילות הקירגול ועיקר פעילות העיבוד
המבוצעת באמצעות  12מכונות עיבוד ,נעשות באתר בקיסריה.
בשנת  2006נרכשה מכונה לייצור קופסאות ) (BOXMAKERעל ידי
חברת הבת של כרמל ,טריוול ,לאתר הייצור בנתניה וב ,2008 -מתוכננת
רכישת קו ייצור למשטחים בנתיבות בעלות מוערכת של כ 300-אלפי
דולר.
לכרמל צי רכב ,הכולל כלי רכב בשכירות תפעולית ומלגזות בבעלות
עצמית ובשכירות תפעולית .כרמל מפעילה צי משאיות באמצעות קבלני
משנה.
בבעלות כרמל גם מכונת דפוס דיגיטלית המדפיסה על גבי קרטון גלי
ומצעים קשיחים אחרים באיכות הדפסה גבוהה .מגוון האפליקציות רבות
בתחומי קידום המכירות תצוגות עמדה ופרסומי חוצות.
המידע האמור לעיל בקשר לרכישת קו ייצור משטחים בנתיבות וכן לגבי
עלותו של קו הייצור הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של כרמל שהתממשותם
אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בכרמל נכון למועד הדוח.
התחזיות והערכות כרמל עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים
העשויים להשפיע על כך הינם תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים בביקוש
וההיצע בשוק ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 22.4.18להלן.
כרמל העניקה שעבודים שוטפים על נכסיה לטובת בנקים ומדינת ישראל
כמו כן ,העניקה פרנקל שעבודים שוטפים על נכסיה לטובת בנקים
ומדינת ישראל.
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 .22.4.12הון אנושי
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(.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007סך העובדים בקבוצת כרמל עמד על 837
עובדים .העובדים מועסקים על פי סוגי הסכמים כדלקמן 276 :עובדים על
פי חוזים קיבוציים 448 ,עובדים על פי חוזים אישיים ,ו 107 -עובדי
חברות כח אדם.
ברבעון הראשון של שנת  2008אושרה במנא"י הענקת אופציות הניתנות
למימוש למניות רגילות של מנא"י ,בכפוף לאישורים הנדרשים בכרמל
אשר טרם נתקבלו ,למספר מנהלים בכירים בכרמל במסגרת תוכנית
תגמול של מנא"י לעובדים בכירים בקבוצה ,לפרטים ראה סעיף 5.6
לעיל.
 .22.4.13חומרי גלם וספקים
חומר הגלם העיקרי בייצור הקרטון הגלי הוא נייר .חומר גלם זה מהווה
מרכיב מרכזי בעלות המכר ,ומהווה כ 65%-מעלות המוצר המוגמר.
לכרמל שני ספקים מרכזיים בתחום הנייר ,הנמנים על בעלי המניות
שלה (1) :מנא"י המספקת נייר ממוחזר ,אשר סך הרכישות ממנה בשנת
 2007היו כ 85.1 -מיליוני  ,₪שהיווה כ 40% -מסך צריכת הנייר
השנתית של כרמל בשנת  ;2007וInternational Forest Products (2) -
מקבוצת  kraftהמספקת נייר בתולי ,אשר סך הרכישות ממנה בשנת
 2007היו כ 73.2 -מיליוני  ,₪שהיווה כ 30% -מסך צריכת הנייר
השנתית של כרמל בשנת .2007
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על פי הסכם בין בעלי המניות של כרמל משנת ) 1992בעניין זה ראו גם
סעיף  22.4.1לעיל( ,רכישת חומרי הגלם מבעלי מניותיה של כרמל
נעשית במחירים תחרותיים המקובלים בענף בישראל.
חומרי עזר עיקריים נוספים המשמשים את כרמל מערכות מיכלים ביצור
קרטון גלי הינם עמילן ומזוט .העמילן מהווה מרכיב עיקרי בדבק המדביק
את לוחות הנייר .ספקית העמילן היא חברת גלעם .חומרי עזר נוספים
המשמשים את כרמל הינם מבלטים וגלופות הנרכשים ממספר ספקים
מקומיים ,ומשטחי עץ המיוצרים ע"י טריוול.
חומרי הגלם העיקריים המשמשים את טריוול לייצור המארזים )במפעל
בנתניה( הם לוחות טרייוול המיוצרים על ידי כרמל וכן חומרי אריזה
מגוונים כמו דיקט חומרי ריפוד וחלקי מתכות שנרכשים ממגוון ספקים
מקומיים.
לכרמל ,לפרנקל ולטריוול אין תלות באף אחד מהספקים.
 .22.4.14הון חוזר
שיעור ההון החוזר המאוחד של כרמל ,כאחוז מהמכירות של כרמל ,נכון
ליום  31בדצמבר  2007הינו כ 133) 28.3% -מליון ש"ח(.
.22.4.14.1

לקוחות
כרמל מוכרת ללקוחותיה בתנאי אשראי המקובלים בשוק.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007אשראי הלקוחות הממוצע עמד
על כ 126 -ימי אשראי.

.22.4.14.2

ספקים
נכון ליום  31בדצמבר  ,2007אשראי הספקים הממוצע עמד
על כ 90-יום ,כאשר לגבי הספקים בישראל בלבד ,ממוצע
האשראי עמד באותו מועד על כ 105-ימי אשראי.
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.22.4.14.3

מלאי
ייצור המוצרים ואספקתם נעשה בהתאם להזמנות הלקוחות.
כרמל אינה מייצרת למלאי ,למעט מלאי בשיעור זניח שנעשה
לפי דרישת הלקוחות.

 .22.4.15מימון
לכרמל הלוואות לזמן קצר שהסתכמו ב 16,903-אלפי ש"ח ליום
 31.12.07והלוואות לטווח ארוך )כולל חלויות שוטפות( שהסתכמו ב-
 74,978אלפי ש"ח ,נכון ליום  31בדצמבר .2007
נכון למועד הדוח ,כל מקורות המימון של כרמל הם מבנקים מסחריים
ישראליים.
סך של  22,573אלפי ש"ח מתוך ההלוואות לטווח ארוך נושאות ריבית
קבועה הנעה בין שיעור של  4%לבין שיעור של  .4.8%יתרת ההלוואות
לטווח ארוך ,בסך של  52,405אלפי ש"ח ,נושאות ריבית משתנה של
פריים .1%-+
 .22.4.16מיסוי
לכרמל טרם הוצאו מאז הקמתה שומות מס סופיות .אולם ,מאחר ולא
הוגשו השגות על ידי מס הכנסה ,על פי החוק ,דו"חות המס שהוגשו בגין
השנים עד שנת  2003הינם שומות סופיות .נכון למועד הדוח ,אין כל דיון
או השגה פתוחה עם שלטונות מס הכנסה.
על כרמל חלים חוקי המיסוי אשר חלים על תאגיד תעשייתי הרשום
בישראל .לכרמל שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2002
אין לכרמל הפסדים צבורים לצרכי מס ,נכון ליום  31בדצמבר .2007
 .22.4.17מגבלות ופיקוח על התאגיד
כרמל שמה דגש מיוחד לעמידה בתקני איכות ובקרה כמקובל בחברות
בינלאומיות ,במסגרת זו כרמל עומדת בדרישות התקן הבינלאומי :2000
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 ,ISO 9001ותקנים בינלאומיים לניהול בטיחות מזון  HACCPו-
 .BRC/IOPבנוסף ,הוסמכה כרמל לתקן איכות הסביבה  14001ובטיחות
.18001
יצוין כי ,כרמל זכתה מזה מספר שנים בפרס התעשייה היפה .כמו כן,
בשנת  2006זכתה כרמל במקום ראשון בדגל היופי בענף הנייר ודפוס
ומקום שני בתחרות "כוכב ישראל" עבור אריזה מיוחדת לתבלינים.
 .22.4.18גורמי סיכון
.22.4.18.1

גורמי מקרו
)א(

מצב כלכלי
להאטה בכלכלה בישראל עלולה להיות השפעה
שלילית על מצבה של כרמל .בנוסף ,נסיבות אלו
עשויות לפגוע בביקושים למוצרי כרמל ,להגדיל את
התחרות מיבוא ועקב כך לגרום לירידה במכירות
ולפגוע ברווחיות ובתוצאות כרמל.

)ב(

מצב פוליטי ובטחוני
הידרדרות של המצב הפוליטי והביטחוני בארץ
ובעולם עשוי לפגוע בביקושים למוצרי כרמל ועקב כך
לגרום לירידה במכירות ולפגוע ברווחיות ובתוצאות
כרמל.

)ג(

תנודות שער החליפין
כרמל מייבאת נייר 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 .שינוי בשערי החליפין ביחס
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לשקל עלול לגרום לשחיקת הרווחיות ותזרים
המזומנים של כרמל.
.22.4.18.2

גורמים ענפיים
)א(

מחירי חומרי הגלם
גורם סיכון עיקרי הוא מחירי חומרי הגלם ובראשם
נייר ,המהווה מרכיב מהותי בהוצאות כרמל .עליה
במחירי חומרי הגלם עלולה לפגוע ברווחיות כרמל.
בנוסף קיים סיכון הנובע מהצורך בשימוש בתשומות
נוספות בתהליך הייצור דוגמת אנרגיה ,חשמל,
הובלות ועמילן .לפיכך ,עליה במחירי התשומות
כאמור עלולה לפגוע ברווחיות כרמל.

)ב(

סגירת הנמלים
כרמל מייבאת רבים מחומרי הגלם המשמשים לייצור
מוצריה .סגירת הנמלים בישראל ,תפגע בייבוא חומרי
הגלם ותשפיע במישרין על פעילותה של כרמל .עם
זאת ,מאחר וכרמל מחזיקה מלאי חומרי גלם ,רק
סגירה ממושכת של הנמלים תהיה בעל השפעה
בינונית על פעילותה של כרמל.

.22.4.18.3

מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות כרמל לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי
הסיכון האמורים על כרמל:

גורמי סיכון
השפעה גדולה
גורמי מקרו
גורמים ענפיים

• שער חליפין
• מחיר חומרי
גלם
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מידת ההשפעה
השפעה קטנה
השפעה
בינונית
• מצב פוליטי
• מצב כלכלי
ובטחוני
• סגירת
הנמלים

 .22.5ת.מ.מ .תעשיות מיחזור משולבות בע"מ )להלן":תמ"מ"(
ביום  13בפברואר  ,2007חדלה מנא"י להיות בעלת מניות בתמ"מ עקב
מכירת כל אחזקותיה בתמ"מ )כמפורט להלן( .למיטב ידיעת החברה,
תמ"מ עוסקת )יחד עם החברות הבנות והכלולות שלה( במתן שירותים
הקשורים לטיפול בפסולת ביתית ,תעשייתית ומסחרית.
מכירת המניות של תמ"מ בוצעה כחלק מתהליך אסטרטגי של התמקדות
החברה בעסקי הליבה שלה.
קודם למועד המכירה כאמור שיעור האחזקה של מנא"י בזכויות ההצבעה
בת.מ.מ ,.במישרין ובעקיפין ,הגיע לכ.43.08%-
בתאריך  4בינואר  2007מכרה מנא"י

ל ,CGEA -בעל מניות קיים

בת.מ.מ ,את החזקותיה בעקיפין בתמ"מ )באמצעות ברתולומי אחזקות
בע"מ( ,כ 25.3% -מהון המניות המונפק ,ואת החזקותיה במישרין
בתמ"מ )באמצעות הצעת רכש( ,כ 17.8% -מההון המונפק ,בתמורה
לכ 27.3 -מיליון ש"ח ) 2ש"ח למניה( .לעסקה כאמור לעיל ,לא היתה
השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה.
עוד יצוין ,כי בחודש מרץ  ,2006דיווחה החברה על פניית רשות ניירות
ערך לת.מ.מ .בנוגע לחקירה שהיא מקיימת .כפי שדווח ,למיטב ידיעת
ת.מ.מ ,.נשיא החברה נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים .נכון למועד הדוח,
החברה לא קיבלה מידע נוסף בנושא.
 .22.6סייקלטק בע"מ
סייקלטק בע"מ )להלן" :סייקלטק"( ,הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת
 1995והחלה את פעילותה במסגרת החממה הטכנולוגית בנתניה
)להלן":החממה"( .נכון למועד הדוח ,מחזיקה אמניר ,חברה בת בבעלות
מלאה של החברה ,כ 30.18% -מהון המניות של סייקלטק .בעלי המניות
האחרים ,נכון למועד הדוח ,הינם – משקיעים פרטיים –  ,19.4%יזמים
ועובדים –  37.8%וחממת הפיתוח.12.6% -
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נכון למועד הדוח ,דירקטוריון סייקלטק מונה  7דירקטורים ,מתוכם
מתמנים שני דירקטורים מטעם מנא"י.
סייקלטק עוסקת בפיתוח תהליך ליצור חומר מרוכב עם יתרון יחסי בחוזק
לתעשיית הפלסטיק ,מפסולת נייר )בעיקר נייר עיתון( ופלסטיק ממוחזר
)להלן בסעיף זה" :הטכנולוגיה"( .בשנת  2004יושמה 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.
הטכנולוגיה נרשמה כפטנט אשר נרשם בישראל וארה"ב ,ונמצא בשלבי
רישום בארצות נוספות.
נכון למועד הדוח ,פעילות סייקלטק אינה מהותית עבור החברה.
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חלק ב'

דוח הדירקטוריון

חלק ג'

דוחות כספיים

חלק ד'

פרטים נוספים על התאגיד

תוכן העניינים

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
בתאריך המאזן

קשורות

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

2

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

3

תקנה  24א

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים

3

תקנה  25א

מען וכתובת

4

תקנה 26

הדירקטורים של התאגיד

4

בחברות-בת

ובחברות

עמוד

נושא

תוכן

תקנה  26א

נושאי משרה בכירה של התאגיד

4

תקנה 27

רואה החשבון של התאגיד

4

תקנה 28

שינוי בתזכיר או בתקנות

4

תקנה 29

המלצות והחלטות המנהלים

5

תקנה  29א

החלטות החברה

5

נספח א'

תמצית דוחות רבעוניים

7

נספח ב'

רשימת ההשקעות בחב' בת ובחב' קשורות

8

נספח ג'

רשימת שינויים בהשקעות

10

נספח ד'

רשימת הכנסות של חברות בת וחב' קשורות

11

נספח ה'

תשלומים לנושאי משרה בכירה

12

נספח ו'

רשימת אחזקות בעלי עניין

13

נספח ז'

רשימת הדירקטורים

14

נספח ח'

רשימת נושאי משרה בכירה בתאגיד

23

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:

31.12.07

תאריך הדוח:

10.3.08

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.
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תקנה  - 13הכנסות של חברות-בת וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן
רשימת ההכנסות מצ"ב כנספח ד' לדוח זה.

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  15,466מניות רגילות שהונפקו עקב מימוש אופציות של
עובדים.
בתקופת הדוח חלו הפסקת מסחר ביום:
 -14.5.07פרסום מאזן רבעוני.
 – 9.8.07פרסום מאזן רבעוני.
 – 8.11.07פרסום מאזן רבעוני.

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

תקנה  - 22שכר וטובות הנאה
שכר בעלי העניין ששולם בתקופת הדוח מסתכם ב 3,244 -אלפי ש"ח.
)כולל דירקטורים ,יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל(.

2

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 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  31.1.08של התאגיד 20,000,000 :מניות.
ההון המונפק ליום  31.1.08של התאגיד 5,060,774 :מניות.
ביום  5.7.01הונפקו  194,300אופציות לעובדים בכירים .מלוא האופציות אשר הוקצו על פי התוכניות
כאמור מומשו או פקעו.
ביום  2.11.01הוענקו  81,455אופציות לעובדים בהתאם למיתאר .מלוא האופציות אשר הוקצו על פי
התוכניות כאמור מומשו או פקעו.
בחודש נובמבר  2007בוצעה הקצאה פרטית של  1,012,585מניות רגילות של החברה לבעלי
השליטה בחברה ולגופים מוסדיים ופרטיים ,כנגד השקעה בסך כולל של כ 213 -מיליון ש"ח .התמורה
שהתקבלה בגין הקצאת המניות המוצעות כאמור לעיל תשמש למימון חלקי של רכישת המכונה
החדשה לייצור נייר אריזה ,כמפורט בפרק  6לדוח התקופתי .ביום  25.11.07ניתן אישור להקצאה
הפרטית באסיפה כללית מיוחדת של החברה.
ביום  14.1.08אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול לעובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה,
בהקצאת  285,750כתבי אופציה הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה של החברה ,ואשר היוו נכון
למועד אישור ההקצאה כ 5.29% -מהון המניות המונפק של החברה .נכון למועד הדוח ,הוקצו כתבי
האופציה שהוענקו במסגרת התכנית לעובדים בכירים בחברה ובחברות בת .נכון למועד הדוח ,טרם
הוקצו כתבי האופציה אשר הוענקו למנכ"ל החברה ולעובדים בכירים בחברות כלולות של החברה.
3

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 ברייטמן אלמגור ושות' מען משרדו רח' מעלה שחרור 5
חיפה.
למיטב ידיעת התאגיד ,רואי החשבון אינם בעלי ענין או בני משפחה של בעלי ענין או של נושאי משרה
בכירה בתאגיד.

תקנה  – 28שינוי בתזכיר או בתקנות בשנת הדיווח
אין.

4

תקנה  – 29המלצות והחלטות המנהלים
ביום  15.4.07אושר באסיפה כללית מיוחדת של החברה מינוי ברייטמן אלמגור ושות' כרואה חשבון
המבקר של החברה לשנת .2007
בחודש נובמבר  2007בוצעה הקצאה פרטית של  1,012,585מניות רגילות של החברה לבעלי
השליטה בחברה ולגופים מוסדיים ופרטיים ,כנגד השקעה בסך כולל של כ 213 -מיליון ש"ח .התמורה
שהתקבלה בגין הקצאת המניות המוצעות כאמור לעיל תשמש למימון חלקי של רכישת המכונה
החדשה לייצור נייר אריזה ,כמפורט בפרק  6לדוח התקופתי .ביום  25.11.07ניתן אישור להקצאה
הפרטית באסיפה כללית מיוחדת של החברה.
ביום  ,14.1.08אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול לעובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה,
בהקצאת  285,750כתבי אופציה .ראה תקנה 24א לעיל.
ביום  6.2.08אושר באסיפה כללית מיוחדת של החברה מינוי מחדש של מר עמיר ומקוב והגב' רונית
בלום כדירקטורים חיצוניים של החברה.

תקנה  29א – החלטות החברה
דירקטוריון החברה החליט ביום  10.5.2004על 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 21.06.06
אישרה 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  17ביוני  2007על ידי האסיפה הכללית של התאגיד.

5

ביום  13.5.07אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אבי ברנר.
לפרטים נוספים ראה ביאור  9לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  .2007כמו כן ,ביום
 14.1.08אושרה הענקת  40,250אופציות של החברה למנכ"ל ,במסגרת תכנית התגמול כאמור
בתקנה 24א לעיל )שטרם הוקצו כאמור לעיל(.

מפעלי ניר אמריקאיים ישראליים בע"מ
תאריך החתימה 10 :במרס2008 ,
שמות החותמים:
אבי ברנר  -מנכ"ל התאגיד.
שאול גליקסברג -סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי.

6

נספח א'

7

נספח ב'1-

8

נספח ב'2-

9

נספח ג'
תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח
שינוי באחזקות בתקופת הדוח -

בתאריך  4בינואר  2007התקשרה החברה בהסכם עם חברת CGEA (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 CGEA
את כל החזקות החברה בתמ"מ במסגרת הצעת רכש מלאה ,והחל מפברואר  ,2007החברה אינה
בעלת מניות בתמ"מ.
במהלך הרבעון שני בצעה כרמל רכישה עצמית של מניותיה שהוחזקו על ידי חלק מבעלי מניות
המיעוט שלה .כתוצאה מרכישה זו עלה שיעור ההחזקה של החברה בכרמל מ 26.25%-ל.36.21%-
עלייה בשיעור ההחזקה הניבה לחברה עודף עלות שלילית בסך של  4,923אלפי ש"ח אשר בהתאם
לתקן ) 20המתוקן( יוחס לפריטים לא כספיים ,אשר ימומש בהתאם לקצב המימוש של פריטים אלה.

במהלך התקופה המדווחת כללה החברה ברווחים מחברות כלולות ,רווח בסך של  2,439אלפי ש"ח
ממימוש פריטים אלה.
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נספח ד'
תקנה  – 13הכנסות של חברות בת וחברות קשורות
)לשנת (2007
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
.1
אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

26,932

20,709

)(9,152

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
מנא"י תעשיית נייר ) (1995בע"מ

)(1,256
55,937

)(2,672
41,594

1,736
)(4,617

חברות כלולות
.2
חוגלה-קימברלי בע"מ )(1

)(31,985

כרמל מערכות מיכלים בע"מ )(2

7,773

מונדי ביזנס נייר חדרה בע"מ )(3

18,290

2,944

) (1מזה חלקנו 49.9%
) (2מזה חלקנו  ,36.21%בנוסף ל 37.93%-בחברה כלולה של כרמל
) (3מזה חלקנו 49.90%
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נ ס פ ח ה'

תשלומים לנושאי משרה בכירה

להלן פירוט התשלומים ששילם התאגיד בשנת  2007והתחייבויות שקבל על
עצמו,כמפורט בתקנה .21

תפקיד

באלפי ש"ח

מס' 1

מנכ"ל

2,643

מס' 2

מנהל בכיר

1,612

מס' 3

סמנכ"ל

1,406

מס' 4

מנהל בכיר

1,268

מס' 5

מנהל בכיר

1,195
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נ ס פ ח ו'
תקנה 24
שיעור האחזקה

שיעור האחזקה
בדילול מלא

מס' חברה /מס' שם הנייר
זהות

שם בעל הענין

תעשיות
כלל
והשקעות בע"מ

כלל החזקות
בטוח בע"מ

השקעות
בע"מ

עסקי

דיסקונט

מס'
בבורסה

הנייר

מספר ני"ע המוחזקים בהון
בתאריך 29.1.2008

בהצבעה ובסמכות בהון
למנות דירקטורים

בהצבעה ובסמכות
למנות דירקטורים

52-002187-4

מניות
רגילות

632018

1,921,861

37.98%

37.98%

37.98%

37.98%

52-003612-0

מניות
רגילות

632018

223,495

4.42%

4.42%

4.42%

4.42%

52-002389-6

מניות
רגילות

632018

1,085,761

21.45%

21.45%

21.45%

21.45%
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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 וועדת מאזן.

.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 מדעי החברה מורחב כולל פסיכולוגיה ומדעי המדינה מאוניברסיטת תל-
אביב ולימודי תעודה בשיווק .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.
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ב.
.1

שם:

ברונשטיין ארי

1א.

ת.ז024455404 .

.2

תאריך לידה30.07.69 :

.3

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

.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 :סגן נשיא
בחברת השקעות דיסקונט בע"מ – בעלת ענין בתאגיד.
10.05.06

.8

תאריך מינוי:

.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  ,(MNI) Microwave Networks 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.
.1
1א.

שם :יחזקאל אבי
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.
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.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 ,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.

ד.
.1
1א.

שם:

לבנת צבי

ת.ז51918001 .

.2

תאריך לידה27.8.53 :

.3

מען :רח' היסמין  12כרמי יוסף

.4

נתינות :ישראלית

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :חבר בוועדת תגמול.

.6

האם הוא משמש כדח"צ :לא.

.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  .2007מנכ"ל משותף בכלל תעשיות
והשקעות בע"מ – בעלת ענין בתאגיד.
13.8.03

.8

תאריך מינוי:

.9

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש
כדירקטור :בוגר

Transport (CIT) - Dorset &HND Business Studies

 .Institute of Higher Education, Bournemouth, United Kingdomכיום
משנה ליו"ר הדירקטוריון אי די בי חברה לפיתוח בע"מ; משנה למנהל עסקים ראשי
ודירקטור באי די בי חברה לאחזקות בע"מ; מנכ"ל משותף בכלל תעשיות והשקעות
בע"מ  ,כיהן כסמנכ"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
16

ופיתוח בע"מ ,כור תעשיות בע"מ ,מכתשים אגן תעשיות בע"מ ,שופר -סל 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 ,כרמן נכסים והשקעות בע"מ ,כרמן מימון  1994בע"מ,
כרמן ניהול ונכסים ) (1997בע"מ ,אור אסף השקעות בע"מ ,המשביר אחזקות
) (1999בע"מ ,א.לבנת מטעים בע"מCarman Properties and Investment ,
 ,(USA) Incחקלאות ימית דגים בע"מ ,וחברות אחרות פעילות ושאינן פעילות
המוחזקות ע"י קבוצת אי די בי ,קבוצת תעבורה וקבוצת אברהם לבנת..
.10

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :מר צבי לבנת הנו בנו של אברהם
לבנת ]בעל השליטה באברהם לבנת בע"מ ,המהווה חלק מדבוקת השליטה
באי.די.בי .חברה לאחזקות בע"מ בשיעור של ) 10.34%ומחזיקה נכון ל26.2.08 -
בשיעור של כ 12.3% -בה([..

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :לא.

ה.
.1

שם :רוני מילוא

1א.

ת.ז007538408 :.

.6

תאריך לידה.26.11.1949 :

.7

מען :רחוב ד"ר הרצל רוזנבלום  8תל אביב.

.8

נתינות :ישראלית.

.9

חברות בועדות הדירקטוריון :אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

.12

האם משמש כדח”צ :לא.

.13

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

.14

תאריך מינוי.08.08.2007 :

.15

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:
בעל תואר בוגר במשפטים מאוניברסיטת תל -אביב .כיהן כיו"ר דירקטוריון חברת אזורים
בין השנים  2004-2007 ,2006 -2003יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע ,דירקטור בנק
יהב ,מרצה בחוג למדעי החבר5ה באוניברסיטת בר אילן ,מגיש תכנית שבועית בערוץ
הכנסת.

.16

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

.17

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :לא.

ו.
17

מנור יצחק

.1

שם:

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.
יו"ר דירקטוריון 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( ,פריים-רנט השכרת 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 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 ,קרן מור נדל"ן בינלאומי בע"מ.

.10

האם 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.

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :כן.
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ז.
.1

שם :מקוב עמיר

1א.

ת.ז09816521 :.

.2

תאריך לידה.10.4.1934 :

.3

מען :רח' המגינים  20הרצליה

.4

נתינות :ישראלית.

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :חבר בועדת הביקורת ,ועדת מאזן וועדת תגמול.

.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 ,דירקטור במפעלי ים המלח בע"מ,
רותם דשנים אמפרט בע"מ ,ברום ים המלח בע"מ ,בנק לאומי לישראל בע"מ ,גרנית
הכרמל השות בע"מ ,לודן הנדסה בע"מ ,מולטילוק בע"מ .דח"צ בוולפמן תעשיות,
דח"צ בלאומי קארד בע"מ.

.10

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

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :כן.

19

ח.
.1

שם :מר-חיים עמוס

1א.

ת.ז000155432 :

.2

תאריך לידה.4.7.1938 :

.3

מען :רח' קובובי 24א' ,ירושלים

.4

נתינות :ישראלית

.5

חברות בועדות הדירקטוריון :חבר בועדת ביקורת,ועדת מאזן וועדת תגמול.

.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 ,יו"ר דירקטוריון )בפועל( מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים -בנייני
האומה בע"מ ,חבר דירקטוריון אלרוב )ישראל( בע"מ ,מטריקס אי .טי בע"מ ,כתר
הוצאה לאור בע"מ ,טפחות ניהול קופות גמל בע"מ ,גולף א.ק .בע"מ ,מוריה בע"מ.
חבר הועד הפועל של 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 הדירקטוריון אי די בי פיתוח בע"מ ,משנה
למנכ"ל אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ,שותף במשרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון
ושות' ,יו"ר דירקטוריון משותף גנדן תיירות ותעופה בע"מ ,סגן יו"ר דירקטוריון גנדן
הולדינגס בע"מ .יו"ר הדירקטוריון כלל תעשיות ביוטכנולוגיה ,יו"ר הדירקטוריון של
השותף הכללי  .Infinity Israel-China Fund Partners, Ltd -חברות בהן משמש
כדירקטור  :חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,מפעלי
נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ ,אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ,כור תעשיות
בע"מ ,ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ,VYYO INC ,GVT (Holdings) NV ,אופן
סקי בע"מ ,גנדן החזקות בתיירות בע"מ ,גנדן טכנולוגיות בע"מ ,אושיר אחזקות
בע"מ ,נוגה מ.ג.א השקעות ) (1992בע"מ ,תפארת בראון בע"מ ,אבי וורד פישר
השקעות בע"מ ,אבי פישר חברת עורכי דין.

.10

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

.11

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :לא.

י.
.1

שם :רוזנפלד עדי

1א.

ת.ז52508942 :.

.2

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.

.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,
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קונסול כבוד של סלובניה בישראל .דירקטור בחברת נכסים ובנין בע"מ  ,כלל תעשיות
והשקעות בע"מ ,דיסקונט השקעות בע"מ .נשיא אגודת הידידים של אוניברסיטת
חיפה.
.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.
.1

שם:

אבי ברנר

1א.

ת.ז:.

051659571

.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 :שאול גליקסברג

1א.

ת.ז57082539 .

.2

תאריך לידה. 4.6.1961 :

2א.

תאריך מינוי1.1.2008 :

.3

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי.
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענין בו :דירקטור בחברות
בת ובחברות קשורות של התאגיד.
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.4

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

.5

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :מוסמך במינהל עסקים,
אוניברסיטת תל-אביב ,בוגר כלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת בר-אילן ,סמנכ"ל בכיר
לכספים באפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,מנהל כספים ראשי ) (CFOבתנובה
בע"מ.

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.
.1

שם :גדעון ליברמן

1א.

ת.ז54469192 .

.2

תאריך לידה. 28.2.1950 :

2א.

תאריך מינוי1.1.2008 :

.3

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל תפעול ומנכ"ל חטיבת התשתיות והפיתוח.
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או כבעל עניין בו :דירקטור בחברות
בת של התאגיד.
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.4

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

.5

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :בוגר הנדסת מכונות ,אוניבסיטת
בן-גוריון ,ומוסמך מינהל עסקים ,אוניברסיטת פוליטכניק ,ניו-יורק ,מנכ"ל חטיבת
הפיתוח והתשתיות.

ה.
.1

שם :גבי קינן

1א.

ת.ז008635708 .

.2

תאריך לידה. 22.2.1944 :

2א.

תאריך מינוי7.5.1998 :

.3

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל לתפקידים מיוחדים.
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  MScמאוניברסיטת
ברקלי -קליפורניה .מנהל בכיר בתאגיד ממרץ .1998

* בשנת הדיווח כיהן מר ישראל אלדר ,בקר הקבוצה ,כנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום
הכספים.
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