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פרק א'  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
 .1מבוא
דירקטוריון נייר חדרה בע"מ מתכבד להגיש בזאת את תיאור עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר  ,2010הסוקר
את תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו ,כפי שחלו בשנת ") 2010תקופת 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 תעשיות מחזור בע"מ;
"אמניר"-
אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ;
"אמניר סביבה"-
אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ
"אנרגיה משולבת"
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ;
"גרפיטי"-
חברת השקעות דיסקונט בע"מ;
"דסק"ש"-
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"הבורסה" -
נייר חדרה בע"מ )לשעבר" :מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים
"החברה" או "נייר חדרה"-
בע"מ"(;
החברה ,חברות הבת והחברות הכלולות שלה ,כהגדרתן להלן;
"הקבוצה"-
1
החברות אשר בשליטת החברה ,במישרין ו/או בעקיפין  :גרפיטי
"חברות בת" -
שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ ,נייר חדרה -ניירות אריזה
ומיחזור בע"מ ,נייר חדרה -פיתוח ותשתיות בע"מ ,אמניר
תעשיות מיחזור בע"מ ,עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ ,כרמל
מערכות מיכלים בע"מ ,פרנקל כ.ד בע"מ ,נייר חדרה -ניירות
כתיבה והדפסה בע"מ וחברות בנות של חברה זו ,וחברות נוספות
לא פעילות כמפורט בסעיף  2.5להלן;
"חברות כלולות" -
חוגלה קימברלי בע"מ) KCTR ,תורכיה( סייקלטק בע"מ
וחברות בנות של חברות אלה;
חוגלה קימברלי בע"מ;
"חוגלה קימברלי"-
חוק החברות ,התשנ"ט;1999-
"חוק החברות" -
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-
"חוק ניירות ערך" -
טרי-וול )ישראל( בע"מ;
"טרי-וול" -
כרמל מערכות מיכלים בע"מ;
"כרמל"-
כלל תעשיות והשקעות בע"מ;
"כת"ש" -
 31בדצמבר ;2010
"מועד הדוח"
נייר חדרה -ניירות אריזה ומיחזור בע"מ )לשעבר :נייר חדרה
"נייר חדרה אריזה"-
תעשיות בע"מ ולפניו "מנא"י תעשיית נייר ) (1995בע"מ"(;
נייר חדרה -ניירות כתיבה והדפסה בע"מ )לשעבר" :מונדי נייר
" נייר חדרה הדפסה"-
חדרה בע"מ"(;
נייר חדרה -פיתוח ותשתיות בע"מ;
"נייר חדרה תשתיות"
סייקלטק בע"מ;
"סייקלטק"-
עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ;
"עטר"-
1

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

1

"פרנקל -כ.ד"-
"קימברלי קלרק"-

פרנקל -כ.ד בע"מ;
Kimberly-Clark Corp.

"-"NYSE

) New- York Stock Exchange EuronextלשעברAmerican :
;(AMEX -Stock Exchange

"-"KCTR

Kimberly-Clark Tuketim Mallari Sanayi Ve Ticare A.S.

 .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 .בחישוב
שיעורי החזקה במניות חברה בדילול מלא נלקחו בחשבון מימוש כל האופציות וניירות ערך
ההמירים האחרים שהונפקו נכון לאותו מועד ,למעט אם צוין אחרת .לפיכך ,שיעורי ההחזקות
עשויים להשתנות בהתאם למימושי האופציות שניתנו ליתר בעלי המניות באותה חברה מוחזקת.
 .1.4בתיאורים של חברות המוחזקות על ידי החברה ,נכללים לעיתים נתונים המבוססים על סקרים
ומחקרים שונים .החברה אינה אחראית לתוכנם של סקרים ומחקרים כאמור.
 .1.5דוח זה מופנה לגברים ולנשים כאחד -השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 .1.6את חלק א' זה של הדוח השנתי יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו ,לרבות הביאורים לדוחות
הכספיים.
 .2פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
 .2.1החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה פרטית בשנת  .1951בשנת  1959הציעה החברה לראשונה
את ניירות הערך שלה לציבור ,בהתאם לתשקיף שפורסם באותו מועד )להלן" :ההנפקה לציבור"(
והחל מאותו מועד רשומות מניות החברה למסחר בבורסה וב .NYSE -ביום  1ביולי  ,2008בהמשך
לאישור רשם החברות ,שינתה החברה את שמה מ -מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ לנייר
חדרה בע"מ )באנגלית.("Hadera Paper Ltd.” :
 .2.2בעלת השליטה בחברה הנה כת"ש ,המחזיקה נכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוח כ59.09%-
מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה ,בהתאמה.
 .2.3עד ליום  30בספטמבר  ,2009החזיקה דסק"ש  21.45%מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה
והייתה בעלת שליטה בחברה .ביום  30בספטמבר  2009בעקבות השלמת עסקת מכירת כל אחזקות
דסק"ש בחברה לכת"ש ,חדלה דסק"ש מלהיות בעלת שליטה בחברה .בהתאמה הגדילה כת"ש את
אחזקתה בחברה.
 .2.4למיטב ידיעת החברה ,להלן פרטים בדבר המחזיקים ,נכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוח ,ב-
 5%ומעלה מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה בחברה:
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שם בעל העניין
כלל תעשיות והשקעות בע"מ

2

מניות מניות רגילות
בנות  0.01ש"ח ע.נ.
3,007,621

שיעור בהון ובהצבעה ללא
דילול
59.09%

שיעור בהון ובהצבעה
בדילול מלא
57.60%

כת"ש הינה חברה ציבורית .נכון למועד דוח זה ,מחזיקה אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן" :אי די בי פתוח"( ,חברה ציבורית
2
שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( ,כ 60.54%-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 4.21% -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 ,אי די בי חברה לפתוח בע"מ )"אי די בי פתוח"( הינה חברה פרטית אשר ניירות ערך שלה רשומים למסחר

בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( ,ואשר אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )"אי די בי אחזקות"( מחזיקה במלוא
הון המניות המונפק וזכויות ההצבעה בה .למיטב ידיעת החברה ,אי די בי אחזקות הינה חברה ציבורית אשר מניותיה וניירות ערך
שלה רשומים למסחר בבורסה .למיטב ידיעת החברה ,להלן תיאור השליטה באי די בי אחזקות :גנדן הולדינגס בע"מ )"גנדן
הולדינגס"( ,חברה פרטית רשומה בישראל ,מחזיקה ,במישרין ובאמצעות גנדן השקעות אי .די .בי .בע"מ )"גנדן"( ,חברה פרטית
רשומה בישראל בבעלותה המלאה )בעקיפין( ,כ 54.72%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות )כ54.36%-
בדילול מלא( ,כדלקמן :גנדן מחזיקה כ 37.22%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות )כ 36.98%-בדילול
מלא( ,וגנדן הולדינגס מחזיקה במישרין כ 17.50%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות )כ 17.38%-בדילול
מלא( .כמו כן ,שלי ברגמן )מבעלי השליטה בגנדן הולדינגס ,כמתואר להלן( מחזיקה ,באמצעות י.ז.ד .בע"מ ,חברה פרטית רשומה
בישראל בבעלותה המלאה ,כ 4.17%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות )כ 4.14%-בדילול מלא(.
גנדן הולדינגס הינה חברה פרטית ,אשר בעלי השליטה בה הינם נוחי דנקנר ,המחזיק ,במישרין ובאמצעות חברה בשליטתו ,כ-
 56.30%מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס ,ושלי ברגמן )אחותו של נוחי דנקנר( ,המחזיקה כ 12.41%-מהון
המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס; בעלי השליטה הנ"ל נחשבים כמחזיקים יחד כ 68.71%-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 מכח 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 ,בין היתר ,כיו"ר הדירקטוריון של אי די בי אחזקות ושל אי די בי פתוח.
השקעה מוצלחת בע"מ )"השקעה מוצלחת"( ,חברה בבעלות מלאה של צור דבוש ,מחזיקה כ 1.67%-מהון המניות 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.
בעלי מניות מהותיים נוספים של גנדן הולדינגס ,שהינם תאגידים ,הינם כדלקמן:
א) Nolai B.V .חברה פרטית המוחזקת בעקיפין על-ידי  ,The L.S Settlementהמוחזקת בנאמנות על-ידי משרד עורכי דין מגיברלטר,
ושהנהנים שלה הינם ילדיה וצאצאיה של הגב' אנה שימל ,לרבות מר יעקב שימל ,המכהן ,בין היתר ,כדירקטור באי די בי אחזקות
ובאי די בי פתוח( מחזיקה כ 9.9%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס.
ב .אבי פישר ,המכהן ,בין היתר ,כמשנה למנכ"ל אי די בי אחזקות וכמשנה ליו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח ,מחזיק ,בעצמו
ובאמצעות חברה בשליטתו ובשליטת רעייתו ,במישרין ובעקיפין ,כ 9.1%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן
הולדינגס.
מנור אחזקות בי .איי .בע"מ )"מנור אחזקות"( ,חברה פרטית רשומה בישראל ,מחזיקה ,במישרין ובאמצעות מנור השקעות  -אי די
בי בע"מ )"מנור"( ,חברה פרטית רשומה בישראל שהינה חברה בת שלה ,כ 13.30%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי
די בי אחזקות )כ 13.22%-בדילול מלא( ,כדלקמן :מנור מחזיקה כ 10.25%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי
אחזקות )כ 10.18%-בדילול מלא( ,ומנור אחזקות מחזיקה במישרין כ 3.05%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי
אחזקות )כ 3.03%-בדילול מלא(.
מנור הינה חברה בשליטתם של יצחק מנור ורעייתו רות מנור .יצחק מנור ורות מנור וכן ארבעת ילדיהם ,דורי מנור ,תמר מורל,
מיכל טופז ושרון וישניה ,מחזיקים בכל מניותיה של מנור ,באמצעות שתי חברות פרטיות רשומות בישראל  -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  10%ממניות יורו מן; דורי מנור ,תמר מורל ,מיכל טופז
ושרון וישניה  -מחזיקים כל אחד  20%ממניות יורו מן .עוד יצוין ,כי יצחק מנור מכהן ,בין היתר ,כמשנה ליו"ר דירקטוריון אי די
בי אחזקות וכדירקטור באי די בי פתוח וכי דורי מנור מכהן ,בין היתר ,כדירקטור באי די בי אחזקות ובאי די בי פתוח.
אברהם לבנת בע"מ ,חברה פרטית רשומה בישראל ,מחזיקה במישרין ובאמצעות אברהם לבנת השקעות ) (2002בע"מ )"לבנת"(,
חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה ,כ 13.31%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות )כ-
 13.23%בדילול מלא( ,כדלקמן :לבנת מחזיקה כ 10.20%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות )כ10.13%-
בדילול מלא( ואברהם לבנת בע"מ מחזיקה במישרין כ 3.11%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות )כ-
 3.09%בדילול מלא(.
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 מחזיק  25%מזכויות
ההצבעה באברהם לבנת בע"מ ,וכל אחד מה"ה זאב לבנת ,צבי לבנת ושי לבנת ,מחזיק כ 33.3%-בהון באברהם לבנת בע"מ .עוד
יצוין ,כי צבי לבנת מכהן ,בין היתר ,כדירקטור וכמשנה למנכ"ל אי די בי אחזקות וכמשנה ליו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח וכי שי
לבנת מכהן ,בין היתר ,כדירקטור באי די בי פתוח.
בין גנדן ,מנור ולבנת קיים הסכם בעלי מניות )כפי שעודכן( המתייחס להחזקותיהן ולשליטתן המשותפת באי די בי אחזקות
)"הסכם בעלי המניות באי די בי"( ,וזאת בקשר לכ 51.7%-מהון המניות המונפק של אי די בי אחזקות המוחזקים כדלקמן] :א[
גנדן  -כ] ;31.02%-ב[ מנור  -כ ;10.34%-ו]-ג[ לבנת  -כ) 10.34%-בעצמן ובאמצעות חברות האם שלהן(.
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 ואי די בי פתוח
וכן ייצוג בדירקטוריונים של חברות הבת העיקריות; קביעת זהות המכהנים בתפקיד יו"ר הדירקטוריון והמשנים לו באי די בי
אחזקות ובחברות בת עיקריות של אי די בי אחזקות; שמירת סודיות בכל הקשור לעסקי אי די בי אחזקות והחברות המוחזקות

3

שם בעל העניין
כלל אחזקות עסקי ביטוח בע"מ
4
כלל פיננסים
5
פסגות בית השקעות בע"מ
ציבור
סה"כ

3

מניות מניות רגילות
בנות  0.01ש"ח ע.נ.
224,736
35,759
276,361
1,545,334
5,089,811

שיעור בהון ובהצבעה ללא
דילול
4.42%
0.70%
5.43%
30.36%
100%

שיעור בהון ובהצבעה
בדילול מלא
4.30%
0.68%
5.29%
32.11%
100%

 .2.5החברה עוסקת ,במישרין או באמצעות חברות הבת ,בייצור ומכירה של ניירות אריזה ,בייצור
אריזות קרטון גלי ואריזות למוצרי צריכה ,באיסוף ומחזור פסולת נייר ,בייצור ושיווק ניירות
כתיבה והדפסה ובשיווק צרכי משרד .כמו כן ,לחברה אחזקה בחברה כלולה העוסקת ,במישרין
ובאמצעות חברות הבת של החברה הכלולה ,בייצור ושיווק מוצרי נייר ביתיים ,מוצרי היגיינה,
חיתולים חד פעמיים ומוצרים משלימים למטבח.
 .2.6לחברה חמישה תחומי פעילות המדווחים כמגזרים חשבונאיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של
החברה) :א( מגזר נייר האריזה והמיחזור; )ב( מגזר שיווק צרכי משרד; )ג( מגזר מוצרי אריזה
וקרטון; )ד( מגזר ניירות כתיבה והדפסה; ו) -ה( באמצעות החברה הכלולה של החברה  -מגזר חוגלה
קימברלי )מוצרי צריכה מתכלים שאינם מזון( .
החברות בקבוצה העוסקות במגזר נייר האריזה והמיחזור הינן נייר חדרה אריזה ,נייר חדרה
תשתיות ואמניר .החברות בקבוצה העוסקות במגזר שיווק צרכי משרד הינן גרפיטי ועטר .החברות
בקבוצה העוסקות במגזר מוצרי אריזה וקרטון הינן כרמל ,טרי-וול ופרנקל -כ.ד .החברות בקבוצה
העוסקות במגזר ניירות כתיבה והדפסה הינן נייר חדרה הדפסה וחברות הבת שלה .לפירוט בדבר
חמשת תחומי הפעילות כאמור ראו סעיף  3להלן .החברה מעניקה שירותים שונים ,לרבות שירותי
מטה ,לחלק מהחברות הבנות ולחברה כלולה שלה .לפרטים ראו סעיף  3.1להלן.
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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 )לרבות אי די בי פתוח( תאמץ מדיניות שתשאף לחלק כדיבידנד
לבעלי מניותיה ,מדי שנה ,לפחות מחצית מהרווחים הראויים לחלוקה ,וכל זאת ,בלבד שלא תגרם פגיעה משמעותית בתזרים
המזומנים או בתוכניות 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 .תוקף הסכם בעלי המניות באי די בי הינו ל 20-שנים ממאי .2003
המניות באי די בי אחזקות המוחזקות על-ידי גנדן הולדינגס בשיעור של כ ,17.50%-על-ידי גנדן בשיעור של כ ,6.2%-על-ידי מנור
אחזקות בשיעור של כ ,2.96%-על-ידי אברהם לבנת בע"מ בשיעור של כ ,2.97%-ועל-ידי שלי ברגמן ,באמצעות חברה בבעלותה
המלאה ,בשיעור של כ ,4.17%-מהון המניות המונפק של אי די בי אחזקות ,אינן כלולות ב"גרעין השליטה" כהגדרתו בהסכם בעלי
המניות באי די בי.
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.
כלל פיננסים בע"מ )להלן" :כלל פיננסים"( ,חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ,והנשלטת נכון למועד הדוח על ידי
כלל החזקות .למיטב ידיעת החברה ,כלל פיננסים הינה בעלת עניין בחברה בשל היותה חברה בשליטת כלל החזקות שהנה חברה
בשליטת אי די בי פתוח ,בעלת השליטה בכת"ש.
פסגות בית השקעות בע"מ )להלן" :פסגות"( הנה חברה ,שלמיטב ידיעת החברה נכון למועד הדוח ,בשליטת AP.PS
 ,ACQUISITION LTD.חברה ישראלית ייעודית בבעלותה המלאה של  Partners Apaxקרן השקעות בינלאומית )"אייפקס"(.
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 .2.7להלן תרשים מבנה החזקות של החברה בחברות עיקריות בקבוצה:
נייר חדרה בע"מ

75%

נייר חדרה-
ניירות כתיבה
והדפסה

49.9

100%

) KCTRתורכיה(

100%

100%

כרמל מערכות
מיכלים בע"מ

חוגלה קימברלי
בע"מ
28.92%

28.92%

)(1

אמניר תעשיות
מיחזור בע"מ
100%
מיכלי טרי וול
)ישראל( בע"מ

פרנקל -כ.ד.
)(2
בע"מ

100%

נייר חדרה -פיתוח
ותשתיות בע"מ

100%

נייר חדרה-
ניירות אריזה
ומיחזור בע"מ

100

גרפיטי שיווק ציוד
משרדי ונייר בע"מ

100%

עטר שיווק ציוד
משרדי בע"מ

) (1לחברה יש החזקות גם בחברות הבאות :אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ ) ,(100%בונדקס טכנולוגיות בע"מ ) (18.37%וסייקלטק בע"מ )) (30.18%חברה ללא פעילות
עסקית( ,אשר פעילותן אינה מהותית לחברה.
) (2בפרנקל-כ.ד .יש שני סוגי מניות .שיעור ההחזקה של החברה בזכויות ההצבעה במישרין ובעקיפין עומד על 57.82%
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 .2.8שינויים בעסקי התאגיד במהלך תקופת הדוח
 .2.8.1ביום  4באוקטובר  ,2010השלימה החברה הצעת רכש מלאה לרכישת כל אחזקות הציבור
בכרמל ,במחיר של  22.5דולר למניה במזומן ,ובסכום כולל של כ 4.4-מליון דולר .החל מיום
 4באוקטובר  2010מחזיקה החברה  100%מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה
של כרמל ,אשר הפכה לחברה פרטית.
 .2.8.2בתוקף מיום  31בדצמבר  ,2010רכשה החברה מחברה בת של קבוצת Mondi Business
) Paperלהלן" :קבוצת מונדי"( 25.1% ,מהון המניות המוקצה והמונפק של נייר חדרה
הדפסה )להלן בסעיף זה" :עסקת הרכישה"( .סך תמורת עסקת הרכישה עמד על 10.364
מליון יורו ,אשר שולמו ממקורותיה של החברה .בעקבות השלמת העסקה ,ונכון למועד
הדוח ,מחזיקה החברה בכ 75% -ממניות נייר חדרה הדפסה ,אשר אוחדה תחת דוחותיה
הכספיים של החברה ,כשחברה בת של קבוצת מונדי מחזיקה ביתרת מניות נייר חדרה
הדפסה .לפרוט אודות פעילות נייר חדרה הדפסה ואודות עסקת הרכישה ראה סעיף 11
להלן.
 .3תחומי פעילות
כאמור לעיל ,לחברה )באמצעות החברות הבנות והחברות הכלולות שלה( חמישה תחומי פעילות:
 .3.1ניירות אריזה ומחזור  -פעילות החברה בתחום פעילות זה כוללת ייצור ומכירה של ניירות אריזה,
המשמשים בעיקר כחומרי גלם לתעשיית האריזות )להלן" :המקרגלים"( .תחום פעילות זה אף כולל
פעילות של איסוף ומחזור נייר וכן מערך של שירותים נלווים לתעשיית האריזות .עיקר הייצור
המבוצע על ידי החברה הינו של נייר פלוטינג )נייר המשמש כחומר גלם לייצור קופסאות קרטון גלי,
המשמש להפרדה בין הדופן החיצונית של הקופסא לדופן הפנימית( .הניירות מיוצרים על ידי נייר
חדרה אריזה מפסולת נייר ממוחזרת ,הנאספת ממקורות שונים ברחבי המדינה על ידי אמניר .כמו
כן ,החברה אף מייצרת באמצעות תחום פעילות זה סוגי נייר על בסיס  100%סיבים ממוחזרים אשר
מהווים תחליף לניירות אריזה מבוססי תאית .בנוסף ,נייר חדרה תשתיות מספקת לחלק מחברות
הקבוצה ,באתר החברה בחדרה ,שירותים כגון :שירותי הנדסה ,תחזוקה שוטפת לשמירת רציפות
הייצור ,אספקת גז ,חשמל ,קיטור ,דלק ,מים ,מחסן חלקי חילוף ,שירותי הסעות ,ניקיון ,אבטחה
והסעדה .לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  8להלן.
 .3.2שיווק צרכי משרד  -פעילות החברה בתחום פעילות זה ,המבוצעת באמצעות גרפיטי ועטר ,כוללת
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 )לרבות מיכון משרדי ,מדפסות ,חומרה,
תוכנה ,ומוצרים מתכלים ,כגון טונרים ,ראשי דיו ועוד( .צרכי הלקוחות מסופקים לעיתים תוך ניהול
תקציב הרכש הרלוונטי של הלקוחות ,ובאופן זה מסייעת גרפיטי לארגונים גדולים לצמצם בעלויות
ולהתייעל .לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  0להלן.
 .3.3מוצרי אריזה וקרטון  -פעילות החברה בתחום פעילות זה כוללת ייצור ומכירה של מוצרי קרטון,
המיועדים בעיקר ללקוחות מתחומי התעשייה והחקלאות ,ושל אריזות מדף מקרטון למוצרי צריכה
בתחומי התעשייה ,החקלאות ,המזון ,המשקאות והקוסמטיקה .פעילות ייצור מוצרי האריזה
והקרטון מתבססת בחלקה על פסולת נייר ממוחזרת כחומר גלם .מוצרי האריזה והקרטונים
מיוצרים על ידי כרמל ופרנקל -כ.ד גם מניירות ממוחזרים המיוצרים על ידי נייר חדרה אריזה.
לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  10להלן.
 .3.4ניירות כתיבה והדפסה  -פעילות החברה בתחום פעילות זה ,המבוצעת באמצעות החברה הבת נייר
חדרה הדפסה וחברות הבת שלה ,כוללת ייצור ושיווק של ניירות כתיבה והדפסה וכן שיווק ניירות
מיובאים ,כגון נייר מצופה וניירות מיוחדים ,כהשלמה לסל מוצריה .לפרטים נוספים בדבר תחום
פעילות זה ראה סעיף  11להלן.
 .3.5חוגלה קימברלי )מוצרי צריכה מתכלים שאינם מזון(  -פעילות החברה בתחום פעילות זה ,המבוצעת
באמצעות החברה הכלולה חוגלה קימברלי וחברות הבת שלה ,כוללת ייצור ושיווק של מגוון רחב של
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מוצרי נייר ביתי ,חיתולים חד פעמיים לתינוקות ,מוצרי אינקונטננציה )מוצרי ספיגה למבוגרים(,
מוצרי הגיינה נשית ומוצרים משלימים לניקיון ולמטבח .לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות זה
ראה סעיף  24.1להלן.
 .4השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
 .4.1ביום  14בינואר  ,2008אימצה החברה תכנית תגמול לנושאי משרה ועובדים בכירים בקבוצה
במסגרתה אושרה הקצאה של עד  285,750כתבי אופציה ,הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה
בת  ₪ 0.01של החברה) ,להלן" :תוכנית התגמול"( .כמות המניות הנובעת ממימוש כתבי האופציה
היוותה ,נכון למועד אישור ההקצאה ,כ 5.65%-מהון המניות המונפק של החברה .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 .במהלך הרבעון הראשון לשנת  2008הוענקו  250,500אופציות כאמור וב 8 -לינואר
 2009הוענקו  34,000אופציות נוספות ,מתוך  35,250אשר הוקצו לנאמן ,כמאגר להענקות עתידיות.
ביום  9באוגוסט  ,2009בוטלה יתרת כתבי האופציה אשר הוחזקה בידי הנאמן בסך  1,250כתבי
אופציה .במהלך שנת  2009מימשו עובדים ונושאי משרה בחברה  1,064כתבי אופציה ל 98 -מניות
רגילות של החברה .כמו כן ,במהלך שנת  2009פקעו  17,686כתבי אופציה .במהלך שנת  2010מומשו
 103,462כתבי אופציה ל 24,009 -מניות ונכון ליום  31בדצמבר  ,2010טרם מומשו או פקעו 158,038
כתבי אופציה של החברה .לפרטים אודות תוכנית האופציות וההקצאות מכוחה ראו סעיף 13.4.5
להלן.
 .5חלוקת דיבידנדים
 .5.1החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה בשנתיים האחרונות .נכון ליום  31בדצמבר ,2010
לחברה יתרת רווחים הניתנים לחלוקה בסך  506,445אלפי ש"ח.
 .5.2יצוין ,כי נכון למועד הדוח ,החברה לא אימצה מדיניות חלוקת דיבידנדים .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.
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פרק ב'  -מידע אחר
 .6מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
 .6.1להלן יפורטו נתונים בדבר המידע הכספי אודות תחומי הפעילות של החברה בשנים  2009 ,2010ו: 2008 -

אלפי ש"ח

.1

.2

.3

תחום פעילות
נייר אריזה
ומיחזור

תחום
פעילות
שיווק צרכי
משרד

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2010
תחום
תחום פעילות תחום פעילות
פעילות
ניירות כתיבה
חוגלה
מוצרי
והדפסה
קימברלי
אריזה
וקרטון

התאמות
למאוחד*

מאוחד

הכנסות
א.

הכנסות התחום מחיצוניים

ב.

הכנסות מתחומי פעילות אחרים

ג.

סך הכל

393,439

176,580

489,543

1,691,918

691,069

)(2,382,986

1,059,563

117,927

2,267

20,102

5,591

37,633

)(122,075

61,445

511,366

178,847

509,645

1,697,509

728,702

)(2,505,061

1,121,008

12,531

35,483

73,757

55,578

6,152

)(121,771

61,730

448,676

138,237

428,783

1,455,328

691,478

)(2,164,519

997,983

461,207

173,720

502,540

1,510,906

697,630

)(2,286,290

1,059,713

206,445

19,940

164,333

448,479

160,293

)(612,481

387,009

254,762

153,780

338,207

1,062,427

537,337

)(1,673,809

672,704

50,159

5,127

7,105

186,603

31,072

)(218,771

61,295

50,159

5,127

5,399

93,115

15,505

)(109,716

59,589

-

-

1,706

93,488

15,567

)(109,055

1,706

1,689,167

53,425

376,061

979,817

425,379

)(750,215

2,773,634

138,405

35,920

75,931

501,159

119,809

948,754

1,820,032

עלויות*
א.

עלויות המהוות הכנסות של תחום אחר בתאגיד

ב.

עלויות אחרות

ג.

סך הכל

ד.

עלויות קבועות

ה.

עלויות משתנות

רווח מפעולות רגילות
א.

רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם

ב.

רווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

.4

סך הנכסים ליום **31.12.2010

.5

סך ההתחייבויות ליום 31.12.2010

*
**

ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי )כגון השקעה בחברות כלולות ,מזומנים וכד'(.
להערכת שווי של החברה שניתנה לחברה ,והמצורפת לדוחות הכספיים ,ראה הדוחות הכספיים של החברה ליום .31.12.2010
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שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
תחום פעילות
נייר ומיחזור

תחום פעילות
שיווק צרכי
משרד

הכנסות התחום מחיצוניים
הכנסות מתחומי פעילות אחרים
סך הכל

219,866
119,433
339,299

149,107
1,904
151,011

468,339
15,965
484,304

עלויות המהוות הכנסות של תחום אחר בתאגיד
עלויות אחרות
סך הכל

59,601
282,435
342,036

30,777
116,251
147,028

94,561
375,031
469,592

אלפי ₪
.1

.2

.3
.4
.5
*

הכנסות
א.
ב.
ג.
עלויות*
א.
ב.
ג.

תחום
פעילות
מוצרי
אריזה
וקרטון

תחום פעילות
חוגלה
קימברלי

תחום פעילות
ניירות כתיבה
והדפסה

התאמות
למאוחד*

מאוחד

1,722,613
4,014
1,726,627

645,972
23,250
669,222

)(2,368,582
)(109,886
)(2,478,468

837,315
54,680
891,995

54,596
1,478,226
1,532,822

5,209
623,472
628,681

)(184,939
)(2,058,812
)(2,243,751

59,805
816,603
876,408

143,825
484,856
40,541
20,230
20,311
461,786
306,478

)(684,838
)(1,558,913
)(234,717
)(117,310
)(117,407
)(1,175,310
333,297

308,329
568,079
15,587
13,067
2520
2,288,676
1,430,247

541,218
145,797
15,636
146,691
עלויות קבועות
ד.
991,604
323,795
131,392
195,345
עלויות משתנות
ה.
193,805
14,712
3,983
)(2,737
רווח מפעולות רגילות
96,709
12,192
3,983
)(2,737
רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם
א.
97,096
2,520
רווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
ב.
990,670
356,742
43,542
1,638,895
סך הנכסים ליום 31.12.2009
534,577
82,657
31,327
141,911
סך ההתחייבויות ליום 31.12.2009
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 2008
אלפי ₪
.1

.2

.3

.4
.5
*

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

תחום פעילות נייר
ומיחזור

תחום פעילות שיווק
צרכי משרד

תחום פעילות
מוצרי אריזה
וקרטון

תחום פעילות
חוגלה
קימברלי

תחום פעילות
ניירות
כתיבה
והדפסה

התאמות
למאוחד*

מאוחד

273,436
133,331
406,767

129,068
2,046
131,114

500,069
12,508
512,577

1,605,376
3,200
1,608,576

717,424
14,923
732,347

)(2,660,433
)(57,464
)(2,717,897

564,940
108,544
673,484

66,185

19,250

97,344

68,756

7,913

)(182,779

76,669

302,809
368,994

108,631
127,881

421,459
518,803

1,404,067
1,472,823

690,344
698,257

)(2,365,846
)(2,548,625

561,464
638,133

145,699
223,295
37,773
37,773

17,930
109,951
3,233
3,233

150,377
368,426
)(6,226
)(4,250

520,034
952,789
135,753
67,741

147,168
551,089
34,090
17,011

)(773,581
)(1,775,044
)(169,272
)(84,181

207,627
430,506
35,351
37,327

17,079

)(85,091

)(1,976

483,962
361,404

)(677,593
224,875

2,044,094
1,286,466

ד .עלויות קבועות
ה .עלויות משתנות
רווח מפעולות רגילות
א .רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של
החברה האם
68,012
)(1,976
ב .רווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות -
שאינן מקנות שליטה
946,156
415,666
72,624
803,279
סך הנכסים ליום 31.12.2008
505,167
76,837
35,258
82,925
סך ההתחייבויות ליום 31.12.2008
ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי )כגון השקעה בחברות כלולות ,מזומנים וכד'(.
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 .6.2התפתחויות שחלו במהלך שלוש השנים האחרונות
 .6.2.1להלן ההסברים בדבר ההתפתחויות שחלו בכל אחד מהנתונים בדבר המידע הכספי
המפורטים בסעיף  6לעיל:
 .6.2.2במהלך שנת  2008חלה האטה בצמיחה במשק הישראלי )צמיחה בשיעור של  3.9%לעומת
שנת  (2007ובמהלך המחצית השניה של שנת  2008חלה ירידה ברמת הביקושים אף בצריכה
הפרטית .כמו כן ,שנת  2008לוותה בטלטלות בשער השקל מול הדולר וחל תיסוף ממוצע
בשיעור של כ 13%-לעומת שנת  ,2007אשר הסתכם בשלהי שנת  2008בכ ,1.1% -זאת בנוסף
לתיסוף של  9%בשנת  .2007בתחילת שנת  2009התמודד המגזר העסקי עם קיפאון
בביקושים אשר נבעו כתוצאה מהמשבר הפיננסי העולמי שהתפתח בשנת  .2008עיקר
הירידה בביקושים התבטאה בירידות הביקושים ליצוא ,אשר הובילו להתאמות בהיקף
התעסוקה וההשקעות .החל מהרבעון השני של שנת  2009הסתמנה התאוששות מסוימת
שהלכה וגברה במרבית ענפי המשק בישראל ,בשוק ההון הישראלי ואף נרשמו עליות
משמעותיות בהשקעות בנכסים קבועים.
 .6.2.3הפרת האיזון בענף הנייר העולמי בין היצע הנייר לביקושים )אשר החלה בשנת 2008
כתוצאה מהמשבר הפיננסי וההאטה בפעילות אשר שררה במחצית הראשונה של שנת
 ,(2009גרמה להזרמת נייר לישראל במחירים נמוכים ואילצה את החברות בארץ הן בתחום
ניירות הדפסה והעתקה והן בתחום ניירות האריזה לשמר את רמת המחירים הנמוכה ואף
להורידה במשך רוב שנת  .2009שחיקת מחירי המכירה פוצתה על ידי הירידה המתמשכת
במחירי התשומות בשנת ) 2009בעיקר סיבים וכימיקלים( .כמו כן ,במהלך שנת  2009חלה
הוזלה במחירי החשמל אשר התקזזה עם התייקרות מחירי המים בשנת  2009לעומת .2008
 .6.2.4בשוק ניירות האריזה העולמי ,חלה עליית מחירים רציפה לאורך כל שנת  .2010מגמת
עליית המחירים במוצרים הממוחזרים התמתנה לקראת סוף שנת .2010
 .6.2.5בתחילת שנת  ,2011המשך מגמת העלייה של שנת  2010במחירי הנייר הממוחזר בעולם
משתקפת בפרסומים של מספר יצרני נייר ממוחזר מאירופה ,ולפיהם הצפי הינו לעליות
מחירים נוספות החל מחודש פברואר  2011בשיעור של כ.10% -
 .6.2.6פסולת הנייר ,אשר מהווה את חומר הגלם העיקרי לייצור ניירות אריזה ,נאספת ממקורות
שונים ברחבי ישראל על ידי אמניר .ביום  19בינואר  2011התקבל בכנסת החוק להסדרת
הטיפול באריזות ,התשע"א) 2011 -להלן" :חוק האריזות"( אשר מטרתו לקבוע הסדרים
לעניין טיפול בפסולת אריזות .חוק האריזות קובע ,בין היתר ,את האחריות למיחזור פסולת
אריזות ויעדים למחזור סוגי פסולת אריזות .חוק האריזות יכנס לתוקפו ביום 1.3.2011
ותחילת תוקפן של הוראות מסוימות הנוגעות לתחילת האיסוף על ידי הגוף המוכר נקבע
ליום  .1.7.2011לאור הוראות חוק האריזות ,תידרש התאמה של מתכונת פעילות איסוף
הנייר על ידי החברה אולם החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת החוק על
פעילותה והדבר תלוי ,בין היתר ,בהסדרים שיקבעו מכח החוק לעניין הפרדה במקור ,לעניין
פינוי ואיסוף פסולת וכן באופן פעילותו של הגוף המוכר אשר יוקם מכח החוק .לפרטים
אודות חוק האריזות ראה סעיף  8.23.1.1להלן.
 .6.2.7בניירות הדפסה והעתקה חלו עליות מחירים בשוק המקומי בשנת  2010וזאת לאור
הפסקות יצור במספר מפעלים בעולם אשר גרמו להקטנת היצע הנייר בשוק המקומי.
במקביל ,חלה עלית מחירי התאית בשנת  2010לעומת שנת  .2009במהלך שנת  2010ביצעה
נייר חדרה הדפסה מהלך להגדלת הייצוא לארה"ב ,אשר תרם לשיפור רווחיותה .כמו כן,
המעבר למרלו"ג במודיעין צפוי לשפר את היכולת הלוגיסטית של החברה ולתמוך בהמשך
גידול וצמיחה בחברה.
 .6.2.8במהלך שנת  ,2009הורגשה מגמת הירידה במחירי התשומות בעיקר בתחום הסיבים
והכימיקלים .מגמה זו השתנתה במהלך הרבעון האחרון של שנת  2009לאור התעוררות
הפעילות בשווקים .החל מסוף שנת  2009מחירי התאית החלו לעלות באופן תלול .עליות
אלו התמתנו רק לקראת סוף שנת  .2010בשנת  2010ירדו מחירי העמילנים ומחירי החשמל
לעומת  .2009צמצום עלויות אלו התקזזו עם התייקרות מחירי המים.
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 .6.2.9התיסוף הממוצע של השקל ביחס לדולר בשיעור של כ 5.1% -בשנת  2010לעומת שנת 2009
ותיסוף השקל ביחס ליורו בשיעור של כ 9% -בשנת  2010לעומת שנת  2009השפיעו לטובה
על החברה בתחום התשומות המיובאות ומנגד שחקו את מחירי המכירה בתחומי הפעילות
בחברה שמחיריהם נקובים במטבע דולר ויורו.
 .6.2.10שינויים בשערי מטבעות עשויים להשפיע על תחומי הפעילות השונים של החברה באופן
שונה ,כך שבסך הכל השפעות שליליות וחיוביות יתקזזו ביניהן ולכן חשיפת החברה
לשינויים בשערי המטבעות נמוכה.
המידע האמור לעיל בקשר להערכות החברה בהתייחס למגמות בשוק העולמי ,בשוק הנייר
ובמחירי המכירה ,התשומות והנייר ,מגמות הצמיחה בביקושים ,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 וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם
בשליטת החברה ,כגון השפעות המשבר בשווקי האשראי והבנקאות בעולם ,השינויים
במחירי חומרי הגלם בעולם ושינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם וכן התפתחות
ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיפים  11.26 ,10.23 ,9.17 ,8.26ו 23-להלן.
 .6.2.11לפרטים נוספים אודות שינויים בתחומי הפעילות ראה סעיפים  24 ,11 ,10 ,9 ,8להלן.
 .7סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה
 .7.1בשנת  2010נמשכה ההתאוששות הכלכלית במרבית השווקים הפיננסיים והריאליים בעולם ,בפרט
בשווקים המתעוררים ,וגם בישראל .עם זאת ,השלכות המשבר הפיננסי שהחל בשנת  2008עדיין
ניכרות ,לרבות בתנודתיות שעריהם של ניירות ערך ומטבעות ,וזאת על רקע אי וודאות ביחס
ליכולתן של חלק ממדינות אירופה לשרת את חובן ,יכולתה של ארה"ב להקטין את שיעור האבטלה,
ההתאוששות האיטית של שוק הנדל"ן האמריקני והטיפול באינפלציה גוברת במדינות המתפתחות
)ובפרט סין( עקב זינוק מחירי הסחורות בעולם.
 .7.2בישראל ,שנת  2010הייתה שנת התאוששות מהמשבר הגלובלי .החל מהמחצית השנייה של 2009
נרשמה התאוששות הדרגתית בתוצר .מגמה זו נמשכה גם בשנת  2010כאשר נרשמה צמיחה בשיעור
של כ 6 4.5%-לעומת צמיחה של  0.8%בשנת  ,2009הודות לעליה המחודשת בביקושים העולמיים.
במשק הישראלי הורגשה הצמיחה בהתפתחות התפוקה בתעשיית הנייר ומוצריו בישראל כאשר
החל מהרבעון השלישי ב 2009-ועד הרבעון השני ב 2010-היא הגיעה לכ .77%-כמו כן ,החל
מהמחצית השנייה של שנת  ,2009חלה התרחבות מהירה ביצוא כתוצאה מפיחות ממוצע בשער
החליפין של שקל מול הדולר בשיעור של כ 9% -לעומת  2008ומשיפור בתנאי הסחר של ישראל בשל
ירידה במחירי הסחורות בעולם .התרחבות זו נמשכה גם בשנת  .2010יצוא הסחורות והשירותים
עלה בשנת  2010בשיעור של כ 812.6%-לעומת ירידה של כ 12.5%-ב .2009-לצד ההתאוששות ביצוא
חלה התאוששות בביקושים המקומיים :מכירות התעשייה בשוק המקומי צמחו בשיעור מצטבר של
כ 5% -מאז הרבעון האחרון של  2009ועד לרבעון השני של  .2010בשנת  2010נרשמה עליה בצריכה
הפרטית לנפש של כ .92.9% -הגידול בביקושים המקומיים נבע הן ממשקי הבית לנוכח הירידה
בשיעור האבטלה והגידול הראלי בשכר הממוצע במשק והן על רקע העלייה בפעילות המשק
בכללותו.
 .7.3בשוק ההון המקומי נרשמה בשנת  2010מגמה חיובית ,ובמקביל ,הגיוסים בשוק החוב הקונצרני
גדלו בהדרגה .ההתאוששות הברורה של המשק הישראלי מחד ,והחשש להתפתחות בועה בשוק
הנדל"ן למגורים המקומי בצד חשש מפני התגברות אינפלציה מאידך ,הביאו את בנק ישראל לנקוט
בהעלאה איטית ומדורגת של הריבית המוניטארית ,ובמקביל להמשיך ולהתערב בשוק המט"ח,
ולאחרונה ,תוך שיתוף פעולה עם משרד האוצר ,גם להכביד על תנועות ההון לטווח קצר .שנת 2011
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נתוני הצמיחה מתוך פרסום הלמ"ס מה 29 -בדצמבר " 2010אומדנים מוקדמים לחשבונות לאומיים לשנת ."2010
נתוני צמיחת תעשיית הנייר ומוצריו מתוך פרסום של התאחדות התעשיינים בישראל "התעשייה הישראלית תמונת מצב ,מגמות
ותחזיות ."2011-2010
נתוני יצוא הסחורות והשירותים מתוך מתוך פרסום הלמ"ס מה 29 -בדצמבר " 2010אומדנים מוקדמים לחשבונות לאומיים
לשנת ."2010
נתוני הצריכה לנפש מתוך פרסום הלמ"ס מה 29 -בדצמבר " 2010אומדנים מוקדמים לחשבונות לאומיים לשנת ."2010
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נפתחה תוך המשך מגמת הצמיחה במשק הישראלי והתאוששות השווקים הפיננסיים ,לצד
התפתחותה של מגמת אי יציבות גיאו-פוליטיות במספר מדינות במזרח התיכון .הימשכותה של
מגמת אי היציבות הגיאו-פוליטית במזרח התיכון עשויה ,בתרחישים מסוימים ,להשפיע לשלילה על
מצבו של המשק הישראלי.
 .7.4בחודש ספטמבר  2010הפכה מדינת ישראל לחברה מלאה בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ה-
 ,(Organization for Economic Co-operation and Development) OECDאשר הינו פורום של
מדינות המחויבות לדמוקרטיה וכלכלת שוק ,והמשמש פלטפורמה לגיבוש קווי מדיניות ופרקטיקה
נוהגת בתחומי הכלכלה ,החברה והסביבה .חברות בארגון ה OECD-מהווה אינדיקציה לכך
שמדינת ישראל נמנית על "המדינות המפותחות" ועומדת בסטנדרטים הכלכליים והרגולטוריים
שמציב הארגון .בנוסף ,חברותה של מדינת ישראל ב OECD-על פי הערכות המדינה עשויה להשפיע
באופן חיובי על משקיעים זרים בהשקעתם במדינת ישראל ועל דירוג האשראי של מדינת ישראל.
 .7.5בתעשיית הנייר ,ההאטה בפעילות הכלכלית בעולם ב 2009 -אילצה את החברות בישראל לשמור על
רמת מחירים נמוכה .מגמה זו השתנתה ברבעון האחרון של שנת  2009ובתחילת  2010ובוצעו מהלכי
העלאת מחירי המכירה בניירות הדפסה והעתקה ובניירות אריזה הן בשוק המקומי והן בשווקי
הייצוא ,בעקבות השיפור במצב הכלכלי והיציאה מהמיתון .נראה כי מגמה זו של ביקושים גבוהים
לניירות אריזה נמשכת אף בתחילתה של שנת .2011
 .7.6מחירי הגז ,הנקובים בדולר ואשר מהווים תשומה עיקרית במהלך שרשרת ייצור הנייר ,הוזלו בשנת
 2010בשיעור של כ 6% -לעומת שנת  2009וזאת כתוצאה מתיסוף השקל ביחס לדולר הממוצע
בתקופה בשיעור של כ 5.1% -בהשוואה לשנת  .2009לפרטים נוספים בעניין הסכם הגז ראה סעיף
 19.8להלן .יחד עם זאת ,להתפתחויות הגיאו-פוליטיות האחרונות במצרים ולחוסר הוודאות הקיים
ביחס ליציבות השלטונית שם עשויות ,בתרחישים מסויימים ,להיות השפעות שליליות על אפשרות
החברה להתקשר בהסכם עם ספקית הגז  ,EMGאחת מספקיות הגז עמן מנהלת החברה משא ומתן
בנוגע לאספקת גז .נכון למועד דוח זה ,אין ביכולת החברה להעריך את השפעת המצב האזורי על
יכולת ההתקשרות האמורה עם  EMGוכן את השפעת האמור על תנאי ההתקשרויות האפשריות עם
ספקיות גז אחרות.
 .7.7ההתפתחויות בשווקים העולמיים ,ובפרט בגוש האירו ובארה"ב ,הכוללות גם תנודתיות בשערי
החליפין בעולם ,השפיעו ועלולים להמשיך ולהשפיע על התוצאות העסקיות של החברה ושל חברות
מוחזקות שלה ,על נזילותן ,על שווי הונן העצמי ,על שווי הנכסים שלהן ויכולת מימושם ,על מצב
עסקיהן )ובכלל זה ,הביקוש למוצרים של החברות המוחזקות( ,על אמות המידה הפיננסיות שלהן,
על דירוג האשראי שלהן ,על יכולתן לחלק דיבידנדים ואף על עצם יכולתן לגייס מימון לפעילותן
השוטפת ולפעילותן ארוכת הטווח ,כמו גם על תנאי המימון.
 .7.8המידע האמור לעיל בדבר השפעות הצטרפותה של ישראל ל OECD-ובדבר המגמות בביקוש
לניירות אריזה ,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  8.26ו 23-להלן.
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פרק ג'  -תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
 .8תחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור
 .8.1מבנה תחום פעילות נייר האריזה והמיחזור והשינויים החלים בו
 .8.1.1פעילות תחום נייר האריזה והמיחזור מתמקדת בעיקר בייצור ומכירה של ניירות אריזה,
המשמשים כחומרי גלם לתעשית הקרטון הגלי )להלן" :מקרגלים"( ובפעילות של איסוף
ומחזור של פסולת נייר .פעילות הייצור והמכירה של ניירות האריזה מבוצעת על ידי החברה
באמצעות חברת הבת נייר חדרה אריזה .פעילות איסוף ומחזור הנייר מתבצעת ,בעיקר,
באמצעות חברת הבת ,אמניר.
 .8.1.2ניירות 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 האיסוף והמחזור של
פסולת הנייר על ידי החברה ,הינו רמת הפעילות הכלכלית במשק והיקפי היצוא.
 .8.1.3עיקר היצור שמבצעת החברה בתחום הפעילות ,הינו של נייר פלוטינג )הנייר המשולב
בקופסאות הקרטון הגלי בתור גל בין הדופן החיצונית של הקופסא לבין הדופן הפנימית(.
כל ניירות האריזה המיוצרים על ידי נייר חדרה אריזה ,מיוצרים מפסולת נייר ממוחזרת,
הנאספת ממקורות שונים ברחבי המדינה .בעולם קיימים גם ניירות אריזה מסיבים
בתוליים )תאית( .החברה מייצרת בתחום הפעילות גם סוגי נייר על בסיס  100%סיבים
ממוחזרים אשר מהווים תחליף לניירות אריזה מבוססי תאית .לפרטים אודות פיתוח נייר
מסיב ממוחזר המחליף נייר מסיב בתולי ,ראה סעיף  8.11להלן.
 .8.1.4מערך השירותים הנלווים  -לצורך פעילות ייצור הנייר מנהלת החברה מערך שירותים
נלווים לפעילות חברות הקבוצה באתר החברה בחדרה ,המסופקים באמצעות נייר חדרה
תשתיות .לפרטים ראה סעיף  3.1לעיל.
 .8.1.5מערך איסוף פסולת נייר וקרטון  -פעילות איסוף חומר הגלם ליצור הנייר )פסולת נייר
וקרטון( נעשית על ידי חברת אמניר .פעילות אמניר מתמקדת באיסוף נייר וקרטון ,אבטחת
מידע )שירותי גריסה באתר הלקוח או באתרי אמניר( ,מיחזור פלסטיק ופעילות של ייצור
מוצרי נייר מונצלים אשר אינה מהותית לתחום הפעילות .מאחר שאספקת חומר הגלם
האמור חיונית לרציפות הייצור של הנייר ,פעילות אמניר באיסוף פסולת זו הינה נדבך חיוני
לתהליך ייצור נייר האריזה.
 .8.1.6אמניר אוספת את פסולת הנייר ממקורות שונים ברחבי המדינה ונכון למועד הדוח ,מטפלת
)ממיינת וכובשת את פסולת הנייר( במפעליה בכ 270,000 -טון פסולת נייר בשנה )נייר נטול
עץ ,נייר מכיל עץ וקרטון( .כ 78%-מפסולת הנייר הנמכרת על ידי אמניר משמשת לייצור
עצמי של ניירות האריזה על ידי נייר חדרה אריזה וכ 22% -מהכמות כאמור נמכרת כחומר
גלם ליצרניות של ניירות טישו )חוגלה קימברלי ,שניב תעשיות נייר בע"מ ,פנדה מפעלי נייר
) (1997בע"מ ונייר לבן ירושלים ) (2000בע"מ( .פסולת הנייר המטופלת על ידי אמניר כוללת
אף פסולת נייר שאמניר רוכשת מגורמים שונים.
 .8.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור
 .8.2.1בשל אופי תחום הפעילות ,כפופה החברה למגבלות רגולטוריות שונות בתחום איכות
הסביבה .לפרטים נוספים ראה סעיף  8.22להלן.
 .8.2.2תחום הפעילות כפוף להוראותיו של חוק האריזות .לפרטים אודות חוק האריזות ראה סעיף
 8.23.1.1להלן.
 .8.2.3בחודש דצמבר  1988הוכרזה החברה כמונופולין בתחום ייצור ושיווק נייר בגלילים
ובגיליונות על ידי הממונה על הגבלים עסקיים מכוח סמכותו לפי חוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח) 1988-להלן" :חוק ההגבלים"( .בחודש יולי  1998בוטלה חלקית הכרזת הממונה
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בכל הנוגע לניירות לכתיבה והדפסה בגלילים ובגליונות .עם זאת ,בתחום ניירות אריזה
בגלילים ובגליונות החברה עדיין מוכרזת כמונופולין .לעניין ההגבלות החלות על החברה
בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים ראה סעיף  8.23.8להלן.
בחודש פברואר  2010הגישה החברה לממונה על הגבלים עסקיים בקשה לביטול ההכרזה
כמונופולין בתחום ניירות אריזה בגלילים ובגליונות כאמור ,מאחר ולהערכת החברה היא
אינה מונופולין בתחום זה ,כאמור באותה בקשה .תגובת הרשות לפנייה האמורה לא
התקבלה.
 .8.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום פעילות נייר האריזה והמיחזור וברווחיותו
 .8.3.1תעשיית 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 ,וכתוצאה מהעובדה 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(.
 .8.3.2בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,בישראל ,היקף צריכת הנייר לסוגיו )ללא טישו(
בממוצע בשנים האחרונות היה כ 950 -אלף טון לשנה.
 .8.3.3להערכת החברה ,שוק ניירות האריזה בישראל גדל בשנת  2010בכ ,3%-לאחר קיטון השוק
בכ 10%-במהלך שנת  2008ובכ 6% -נוספים בשנת .2009
 .8.3.4היקף מיחזור הנייר בשנת  2010היה  390אלף טון )כולל נפולת המקרגלים( .מדובר בעליה
של כ 14% -במיחזור בישראל מאז שנת .2007
 .8.3.5שיעור מיחזור הנייר מסך צריכת הנייר בישראל עמד בשנת  2010על כ) 40% -לעומת שיעור
מחזור נייר של כ 37%-בשנת  .(2009בהתבסס על הנתונים כאמור ,קיים כיום ,עקב הפעלת
מכונה  ,8פוטנציאל לגידול בהיקף ייצור הנייר בישראל על חשבון ייבוא נייר .כמו כן ,לאור
שיעור המיחזור הנמוך בישראל )בהשוואה לשיעורים הקיימים באירופה( ,קיים פוטנציאל
להמשך גידול בהיקף מיחזור הנייר .יצוין ,כי בהתבסס על נתוני הConfederation Of -
 ,(CEPI) European Paper Industriesהשיעור הממוצע השנתי בשנים האחרונות של
מחזור הנייר מסך צריכת הנייר במערב אירופה עמד על כ) 57% -לעומת כ 40% -בישראל(.
 .8.4התפתחויות בשווקים של תחום פעילות נייר האריזה והמיחזור ושינויים במאפייני הלקוחות שלו
 .8.4.1בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מעבר לקוחות לשימוש בניירות העשויים מסיבים
ממוחזרים על חשבון שימוש בניירות עשויים מסיבים בתוליים )שמקורם ביבוא( ,על מנת
להקטין את עלויות הייצור .המעבר לניירות ממוחזרים התאפשר נוכח השינוי הטכנולוגי
המאפשר לייצר מנייר ממוחזר נייר בעל תכונות חוזק דומות לנייר מבוסס תאית .כמו כן,
בשנים האחרונות גדלה המודעות לנושאי איכות הסביבה ,דבר שעשוי לסייע בגידול שיעור
מיחזור הנייר .לפרטים נוספים אודות ההתפתחות בתחום ניירות מסיבים ממוחזרים ראו
סעיף  8.11להלן.
 .8.4.2בשנת  2010חלה עלית מחירים בשוק הנייר העולמי ,וזאת לאחר ירידת מחירים במהלך
השנים  2008ובמחצית הראשונה של  .2009ירידת מחירים זאת נבעה מעודפי היצע גלובליים
של אריזות וניירות אריזה בשל השפעת המשבר הכלכלי על תעשיית האריזות וניירות
האריזה כפועל יוצא של קיטון הסחר העולמי .בעקבות שינויי המחיר העולמיים עלו מחירי
ניירות האריזה הממוחזרים בישראל בשנת  .2010לאור השיפור שחל בשנת  2010במצב
הכלכלי העולמי והיציאה מן המיתון העמוק בו שהה המשק העולמי ,חלה נקודת מפנה
בפעילות הסחר העולמית ועלייה בביקושים לסחורות ,וכתוצאה מכך לגידול בביקושים
לאריזות וניירות אריזה .להערכת החברה מגמה זו של ביקושים גבוהים לניירות אריזה
נמשכת אף בתחילתה של שנת .2011
המידע בדבר הימשכות מגמת הביקושים הגבוהים לניירות אריזה הינו בגדר מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם
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אינה ודאית והמבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה הקיימת
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 שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,היצע ועלויות של מוצרי נייר בעולם,
התפתחות ושינויים ברגולציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיפים  8.26ו 23-להלן.
 .8.4.3בשנים האחרונות נמשכת המגמה של מעבר השוק לשימוש בניירות אריזה דקים יותר,
מחוזקים בעמילנים בעלי איכות ורמת ניקיון טובים יותר .ניירות אלה מפותחים בחו"ל
ומיוצרים על ידי מכונות מודרניות שפותחו בשנים האחרונות .הניירות המיובאים מתחרים
במוצרי החברה .מגמה זו חייבה את החברה לשנות את מגוון הניירות המיוצרים על ידיה,
על מנת לאפשר את עמידתה בתחרות בתחום הפעילות.
 .8.4.4כחלק מהתמודדות החברה עם אתגר זה ,אישר דירקטוריון החברה ביום  19בנובמבר 2006
וביום  15באוקטובר  2007הקמת מערך חדש לייצור ניירות אריזה ,באתר החברה בחדרה,
הידוע בכינויו כ" -מכונה ) "8להלן" :המכונה החדשה" או "מכונה  .("8מכונה  8מאפשרת
לחברה לתת מענה להיקפי ביקוש גדלים של השוק המקומי ,בעלות תחרותית יותר ואף
לייצר איכות נייר גבוהה יותר מול היבוא המתחרה.
 .8.4.5עלות הקמת המערך כולו ,לרבות ההשקעה הנלווית שבוצעה במערך איסוף פסולת הנייר
)המשמש כחומר גלם( ,הייתה כ 700-מליון ש"ח .המכונה החדשה הופעלה בחודש ינואר
 .2010ביום  31במאי  2010הסתיים תהליך ההרצה של המכונה באופן משביע רצון.
 .8.4.6גם במהלך שנת  2010ואף לאחריה צפוי להימשך השיפור בעקומת הלמידה בהפעלת
המכונה ,כך שצפוי שיפור נוסף הן בתפוקות המכונה החדשה והן בעלויות הייצור )לרבות
בגין :אובדן סיבים ,עלויות אנרגיה ,מים ,ביוב וכיוב'( .להערכת החברה ,המכונה החדשה
עתידה להיות בעלת כושר תפוקה של כ 230-אלף טון לשנה.
 .8.4.7בנוסף ,עם סיום הליך הלמידה של המכונה החדשה ,הצפוי במהלך שנת  ,2011יגדל כושר
התפוקה הפעיל של החברה בניירות אריזה מכ 160-אלף טון לשנה לפני הקמת המכונה ,לכ-
 320אלף טון לשנה )לעומת  270אלפי טון במהלך שנת  ,2010עם ההפעלה החלקית של
מכונה .(8
המידע בדבר קצב הפעלתה של המכונה החדשה ,יתרונותיה והגידול בכושר התפוקה הצפוי
של החברה ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות
והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית והמבוססות על הערכות החברה נכון
למועד הדוח ועל אינפורמציה הקיימת 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 ,כשלים טכניים ו/או התממשות איזה
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  8.26ו 23-להלן .
 .8.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות נייר האריזה והמיחזור והשינויים החלים בהם
בפעילותה של החברה בתחום נייר האריזה והמיחזור ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים,
המשפיעים על פעילותה:
 .8.5.1המצב 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 פסולת הנייר והקרטון )המשמשת כחומר גלם לייצור ניירות האריזה( .מנגד,
למשבר כלכלי או האטה בפעילות הכלכלית ישנה השפעה שלילית על האמור.
 .8.5.2יכולת מימון וגיוס כספים  -המכונות המייצרות את הנייר הינן מכונות יקרות במיוחד הן
מבחינת עלות רכישתן והן מבחינת תחזוקתן .על כן ,יכולת מימון וגיוס כספים ,מהווה
יתרון בתחום הפעילות.
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 .8.5.3יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת בשל יכולתו
להבטיח אספקה סדירה של המוצר בטווח הזמנה קצר יחסית ובמידות ובאיכויות הנדרשות
על ידי הלקוחות ובכך לחסוך עבורם את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה .החברה הינה
יצרן ניירות אריזה היחיד בישראל ולפיכך הינה בעלת יתרון בתחום הפעילות.
 .8.5.4איכות 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.
 .8.5.5חוק האריזות – בחודש ינואר  2011התקבל בכנסת חוק האריזות ,המסדיר בין השאר את
ההפרדה והאיסוף של פסולת אריזות .החברה בוחנת את השפעת החוק וההסדרים שיקבעו
מכוח החוק לעניין הפרדה במקור ,פינוי ואיסוף פסולת ,על פעילות החברה .לפרטים אודות
חוק האריזות ראה סעיף  8.23.1.1להלן.
 .8.5.6היטל הטמנה  -החל מחודש יולי  ,2007בהתאם לחוק הניקיון כאמור בסעיף  8.23.3להלן,
מוטל על מטמיני פסולות היטל הטמנה על פסולת בסכומים של החל מ 10 -ש"ח לטון בשנת
 2007ועד  50ש"ח לטון בשנת  2011ואילך .בינואר  2011תוקנו תקנות על פיהן נקבע כי היטל
ההטמנה ימשיך ויעלה בהדרגה לאורך תקופה .להערכת החברה ,אכיפת היטל ההטמנה
כאמור עשויה לגרום לכך שגופים יעדיפו להעביר את הפסולת למחזור על פני הטמנת
הפסולת וזאת על מנת להימנע מתשלום היטלי ההטמנה כאמור .דבר זה עשוי להביא לגידול
בכמות הפסולת הנאספת לצורך מיחזור ולהוזיל את עלויות האיסוף של החברה.
המידע בדבר השלכות היטל ההטמנה הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך
ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית ,אשר מבוססות 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  8.26ו 23-להלן.
 .8.6שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום פעילות נייר האריזה והמיחזור
 .8.6.1הגדלת היקף ייצור הנייר שנבעה מהפעלת מכונה  ,8כמפורט בסעיף  8.4להלן ,מצריכה
הכפלה של כמות פסולת הנייר המשמשת חומר גלם ליצור ניירות אריזה .כבר בשנת 2007
החלה אמניר להגדיל את כמויות פסולת הנייר הנאספת על ידה ,כחלק מההיערכות
האמורה להקמתה של מכונה  .8אמניר המשיכה בפעילות זו גם בשנת  ,2010ומתוכננת
להמשיך ולהגדיל את כמויות פסולת הנייר הנאספות באופן הדרגתי ,על פי תוכניות
מפורטות.
המידע בדבר הגדלת כמויות פסולת הנייר הנאספות הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית,
אשר מבוססות 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 בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,היצע ועלויות של מוצרי נייר
בעולם ,התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיפים  8.26ו 23-להלן.
 .8.6.2לצורך ההערכות כאמור ,נקטה אמניר ,בין היתר ,בפעולות הבאות :העמקת פעילות האיסוף
בקרב לקוחות קיימים ,הגדלת מספר נקודות פינוי הנייר ,פיתוח מקורות איסוף חדשים,
התאמת המבנה הארגוני של אמניר ,הערכות חדשה בכל תחומי הפעילות של אמניר )לרבות
שיווק ,לוגיסטיקה ,מפעלים ,אחזקה ,רכש וכו'( ,הקמת אתר חליפי למפעל אמניר 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.
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 .8.6.3מחירי פסולת הנייר בעולם ,אשר צנחו באופן משמעותי בשלהי  2008ותחילת שנת ,2009
בשל קיטון בביקושים והמשבר הכלכלי ,החלו לעלות בישראל ובעולם בשלהי שנת ,2009
כתוצאה מביקושים גבוהים לפסולת נייר עיתון וקרטון בעולם )ובייחוד באסיה( .מגמה זו
נשמרה לאורך שנת .2010
 .8.6.4החל מחודש יולי  ,2007בהתאם לחוק הניקיון מוטל היטל הטמנה על פסולת .לעניין השפעת
חוק הניקיון על מערך חומרי הגלם בתחום הפעילות ,ראו סעיפים  8.23.3להלן.
 .8.6.5כמו כן ,בחודש ינואר  2011התקבל בכנסת חוק האריזות ,המסדיר בין השאר את ההפרדה
והאיסוף של פסולת אריזות .החברה בוחנת את השפעת החוק וההסדרים שיקבעו מכוח
החוק לעניין הפרדה במקור ,פינוי ואיסוף פסולת ,על פעילות החברה .לפרטים אודות חוק
האריזות ראה סעיף  8.23.1.1להלן.
המידע בדבר הגידול בכושר התפוקה של החברה ובדבר השפעת חוק האריזות וחוק הניקיון
על יכולת החברה להשיג את חומרי הגלם הנדרשים לפעילותה הינו בגדר מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם
אינה ודאית ,אשר מבוססות 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  8.26ו 23-להלן.
 .8.7מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור והשינויים
החלים בהם
ניתן להצביע על מספר מחסומי כניסה המשפיעים על יכולת של חברה להיכנס לפעילות ייצור הנייר:
 .8.7.1הון ראשוני  -מעצם היות תעשיית הנייר תעשייה עתירת הון ,המחייבת השקעות כבדות
בתשתיות בציוד )מכונות נייר ,מערכי טיפול בפסולת נייר ותשתיות נלוות( ,נדרש לצורך
כניסה לתחום הפעילות הון התחלתי משמעותי .כמו כן ,גם לאחר ביצוע ההשקעות
ההתחלתיות להקמת התשתית הנדרשת לצורך הכניסה לתחום ,תחום פעילות זה מתאפיין
בהשקעה ניכרת בתחזוקת הציוד השוטפת ובמערך אנרגיה.
 .8.7.2כוח אדם מיומן  -ייצור מוצרים בתחום דורש כוח אדם מקצועי ומיומן .חברה המתחילה
לפעול בתחום פעילות זה נדרשת לגייס כוח אדם מתאים וייתכן כי חברה שתחפוץ לפעול
בתחום תתקשה לגייסו.
 .8.7.3זמן חדירה ממושך  -חדירה לתחום הפעילות דורשת זמן רב ,בעיקר בשל ההשקעות
המשמעותיות בהקמת הציוד הנדרש ,הכשרת כוח האדם כאמור לעיל והחשיבות הקיימת
למוניטין בתחום הפעילות.
 .8.7.4יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת בשל יכולתו
להבטיח אספקה סדירה של המוצר ,בטווח הזמנה קצר יחסית ,במידות ובאיכויות
הנדרשות על ידי הלקוחות ובכך לחסוך עבורם את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה.
 .8.7.5מיעוט לקוחות  -תחום פעילות זה מאופיין במספר מועט של לקוחות .עובדה זו ,בצד
הסביבה התחרותית של תחום הפעילות ,מקשה על כניסת חברות חדשות לתחום בשל קושי
לגייס לקוחות ,אשר לעיתים רבות מקיימים קשרים ארוכי טווח עם יצרני ו/או יבואני
הנייר.
 .8.7.6להערכת החברה ,אין מחסומי יציאה מהותיים מהתחום ,למעט כמפורט להלן .הפסקה
מיידית של הפעילות תצריך עריכת הסדרים עם הלקוחות לעניין השלמת אספקת מלאי
מוצרים והסדרת תשלומים לספקים .כמו כן ,החברה תידרש לערוך הסדרים
מתאימים בקשר לתשלום הוצאותיה הקבועות ,שכן חלק מההוצאות הקבועות בקשר
לשירותי התשתית באתר החברה בחדרה אינן ניתנות לביטול מיידי.
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 .8.7.7כן יצוין כי לעניין פעילות איסוף פסולת הנייר לא קיימים חסמי כניסה מהותיים שכן לא
נדרשת השקעה מהותית בתשתית ובציוד או ברישיונות מיוחדים וכן אין זמן חדירה ממושך
לשוק .כמו כן ,שחקנים קטנים יכולים גם לפעול בתחום פעילות זה.
 .8.8מבנה התחרות בתחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור ושינויים החלים בו
 .8.8.1החברה באמצעות חברה בת )נייר חדרה אריזה( הינה היצרן היחיד בישראל של ניירות
אריזה והינה מתחרה עם ייבוא עצמי שמבצעים לקוחותיה .באשר לפעילות איסוף פסולת
נייר ,קיימת לחברה תחרות מול שני גורמים עיקריים  -ק.מ.מ .מפעלי מיחזור בע"מ וטל-אל
איסוף ומיחזור בע"מ .בנוסף ,קיימים אספנים קטנים של פסולת נייר.
 .8.8.2לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום ,ראה סעיף  8.15להלן.
 .8.9מוצרים ושירותים בתחום פעילות נייר האריזה והמיחזור
המוצרים והשירותיים העיקריים בתחום הפעילות הינם:
 .8.9.1ניירות אריזה  -עיקר עיסוקה של החברה בתחום פעילות זה הינו בייצור ומכירת ניירות
אריזה מסיב ממוחזר )כלומר מפסולת נייר שנאספת לצורך מחזור( .ניירות אלה משמשים
כחומרי גלם בייצור אריזות קרטון על ידי תעשיית הקרטון הגלי .בדבר מוצרים חדשים
ראה סעיף  8.11להלן .לפרטים בדבר ייצור ניירות האריזה על ידי החברה ראה סעיף 3.1
לעיל.
 .8.9.2איסוף ומחזור פסולת נייר  -החברה עוסקת באמצעות חברת הבת אמניר במתן שירותי
איסוף ומיחזור פסולת נייר המשמשת כחומר גלם לייצור ניירות אריזה .נכון למועד הדוח,
כ 78% -מכמות הפסולת הנמכרת על ידי אמניר משמשת לייצור עצמי של ניירות האריזה על
ידי נייר חדרה אריזה ,ויתרת הפסולת הנמכרת על ידי אמניר ,כ 22% -מכמות הפסולת ,נכון
למועד הדוח ,נמכרת כחומר גלם ליצרני ניירות טישו )חוגלה קימברלי ,שניב ,פנדה ונייר
ירושלים( .בנוסף לאיסוף פסולת הנייר על ידי אמניר ,במידת הצורך ,רוכשת אמניר פסולת
נייר מגורמים שונים .אמניר ממיינת וכובשת את פסולת הנייר אותה היא אוספת במפעליה
כאמור בסעיף  8.1.6לעיל .כמו כן ,מספקת אמניר שירותי אבטחת מידע )שירותי גריסה(,
כשפסולת הגריסה משמשת אף היא כחומר גלם בפעילות .יצוין כי ,למיטב ידיעת החברה
ועל פי הערכות פנימיות שלה ,לאמניר נתח שוק של כ 61% -משוק איסוף פסולת הנייר
בישראל )מבלי להתחשב ברכישת פסולת מגורמים נוספים( ,כאמור בסעיף  8.15.6לעיל.
 .8.9.3שינויים מהותיים הצפויים בחלקו של התאגיד ובתמהיל:
 .8.9.3.1בחודש ינואר  2010הופעלה מכונה  ,8אשר סיימה את תקופת ההרצה שלה ב31 -
במאי  ,2010ואשר מגדילה את יכולת הייצור של החברה וכתוצאה מכך תאפשר
לה להגדיל את חלקה בשוק ניירות האריזה מסיב ממוחזר בישראל וכן להגדיל
את פעילות הייצוא שלה .לפרטים נוספים אודות המכונה החדשה ראה סעיף 8.4
להלן.
 .8.9.3.2בחודש ינואר  2011התקבל בכנסת חוק האריזות ,אשר השפעתו על פעילות
החברה ,לרבות על הביקושים לשירותים שמספקת החברה בתחום איסוף
פסולת הנייר ,נבחנת על ידי החברה בימים אלו .לפרטים נוספים ראה סעיף
 8.23.1.1להלן.
 .8.10פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום פעילות נייר האריזה והמיחזור
עיקר הכנסות תחום הפעילות הינן ממכירת ניירות אריזה .כמו כן ,לתחום הפעילות הכנסות גם
ממכירת פסולת נייר לאחרים .בשנת  2008היוו הכנסות תחום הפעילות ממכירת פסולת נייר
לאחרים כ 10%-מסך הכנסות החברה ,אולם בשנים  2009ו 2010-פחת שיעור זה והיה נמוך מ.10%-
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 .8.11מוצרים חדשים
 .8.11.1במהלך השנתיים האחרונות ,החלה החברה בפיתוח מואץ של סוגי נייר על בסיס 100%
סיבים ממוחזרים ,שאיכותם הגבוהה תאפשר החלפה של ניירות האריזה מבוססי התאית
בתעשיית הקרטון הגלי בארץ ובחו"ל )להלן" :המוצרים החדשים"( .מטרת תהליך הפיתוח
הטכנולוגי והתפעולי של המוצרים החדשים הינה להמשיך להגדיל את היקף השוק
הפוטנציאלי של ניירות האריזה הממוחזרים .פיתוח המוצרים החדשים מבוססים על
איפיון סיבים ,פיתוח ויישום תוספי כימיקלים שונים ושימוש בטכנולוגיות ייצור
מתקדמות ,הן במערך הייצור הקיים והן במערך הייצור החדש .בשנת  2010החלה החברה
במכירה משמעותית של המוצרים החדשים .להערכת החברה המכירות של המוצרים
החדשים צפויות אף לגדול בשנת  .2011עלות המוצרים החדשים הינה תחרותית אל מול
עלויות ניירות מבוססי תאית המיובאים לארץ ,ובמקביל מאפשרת שיפור ברווחיות התחום.
פיתוח המוצרים נמשך באופן שוטף ,בהתמקדות בשיפור נוסף של תכונות החוזק והעמידות
בלחות וקירור של הניירות העשויים מחומרים ממוחזרים ,כך שיוכלו להחליף נתח
משמעותי יותר משוק ניירות האריזה הבתוליים המיובאים תוך עמידה באיכות הנדרשת,
ולהגדיל את נתח השוק של החברה וזאת לצד מכירות של המוצרים האחרים של החברה.
עלויות הפיתוח אינן מהותיות לחברה.
המידע בדבר המכירות הצפויות ושיפור הרווחיות כתוצאה מהשקת המוצרים החדשים,
הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד
של החברה שהתממשותם אינה ודאית ,אשר מבוססות 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 בעיות בהמשך הפיתוח ,הזדמנויות עסקיות שיעמדו
בפני החברה ,שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,היצע ומחירי מוצרי נייר
בעולם ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  8.26ו 23-להלן.
 .8.12לקוחות תחום פעילות נייר האריזה והמיחזור
 .8.12.1ניירות האריזה
 .8.12.1.1נכון למועד הדוח ,לחברה קיימת תלות בארבעה לקוחות מהותיים אשר
מייצרים קרטון גלי וממנו אריזות קרטון )מקרגלים( ,וביניהם כרמל ,חברה בת
של החברה )להלן ביחד בסעיף זה" :הלקוחות"( .שיעור מכירות החברה לכרמל
בשנים  2010ו 2009 -היוו כ 7% -וכ 8%-מסך מכירות החברה ,בהתאמה .שיעור
מכירות החברה לכל אחד משלושת הלקוחות המהותיים האחרים היוו בשנים
 2010ו) :2009 -א( כ 4% -וכ 3% -בהתאמה ,מסך מכירות החברה; )ב( כ3% -
וכ ,3% -בהתאמה ,מסך מכירות החברה; )ג( כ 4% -וכ ,1% -בהתאמה ,מסך
מכירות החברה ,בהתאמה ,מסך מכירות החברה .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 בדרך כלל מראש מדי רבעון.
 .8.12.1.2בשל מבנה הענף )יצרן מקומי אחד מול מספר מצומצם של לקוחות( ,לתחום
תלות בכל אחד מהלקוחות כאמור והפסקת ההתקשרות עם כל אחד מהם
עשויה להשפיע מהותית לרעה על תוצאות החברה .הלקוחות 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 .בשנים  2008-2009חלה ירידה במכירות ללקוחות
המקומיים הן בגין יבוא בהיצף ,הן בגין המשבר הכלכלי העולמי והן בשל הגדלת
פעילות היצוא של החברה ובניית שווקים בחו"ל ,על חשבון השוק המקומי,
וזאת כחלק מההתארגנות לגידול בייצור כתוצאה מהפעלת מכונה  .8עם הפעלת
מכונה  8ותחילת היציאה מהמשבר העולמי ,עלו מכירות התחום לשוק המקומי
כבר בשנת  ,2010והסתכמו בשנת  2010ב 129-אלפי טון לעומת  93אלפי טון
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בשנת  .2009להערכת החברה ,מכירות התחום לשוק המקומי צפויות לעלות אף
יותר בשנת .2011
 .8.12.1.3בנוסף ,מייצאת נייר חדרה אריזה ניירות אריזה ללקוחות שונים בחו"ל )בעיקר
לתורכיה ,איטליה ,יוון ומצרים( .בשנים  2010ו 2009 -היקף ההכנסות ממכירת
ניירות אריזה ללקוחות בחו"ל עמד על כ 160 -מליון ש"ח ) 197מליון ש"ח כולל
מכירות בתקופת ההרצה( וכ 57 -מליון ש"ח והיווה שיעור של כ 15% -וכ6% -
ממחזור המכירות באותן שנים ,בהתאמה .בכוונת נייר חדרה אריזה להגדיל את
מכירותיה לשווקי היצוא גם במהלך שנת  .2011לפרטים נוספים ראה סעיף
 8.25.4להלן.
המידע האמור לעיל בקשר למכירות לשוק המקומי ולכוונת נייר חדרה אריזה
להגדיל את מכירותיה לשוק המקומי ולייצוא 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 שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,שינויים
בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם ,מחירי מוצרי נייר בעולם ו/או התממשות
איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  8.26ו 23-להלן.
 .8.12.2פסולת נייר
 .8.12.2.1כ 78%-מפסולת הנייר הנמכרת על ידי אמניר משמשת לייצור עצמי של ניירות
האריזה ע"י נייר חדרה אריזה וכ 22% -מפסולת הנייר הנמכרת על ידי אמניר,
נמכרת לגורמים חיצוניים )בעיקר לארבעת יצרני הטישו בארץ  -חוגלה
קימברלי ,שניב תעשיות נייר בע"מ ,פנדה מפעלי נייר ) (1997בע"מ ונייר לבן
ירושלים  2000בע"מ( .לאמניר אין תלות בלקוח מסוים וכן אין לה הסכמים
ארוכי טווח עם לקוחות אלה .הסכמי ההתקשרות נעשים לרוב לשנה ,בהם
מוגדרים הכמות והמחירים שבהתאם להם תבוצע ההתקשרות .רוב הלקוחות
הינם לקוחות ותיקים של הקבוצה.
 .8.12.3מאפייני לקוחות
להלן התפלגות המכירות העיקריות של תחום פעילות זה לפי מאפייני הלקוחות )ללא
המכירות שהוונו(:
הכנסות במיליון ש"ח
לקוחות מקומיים
לקוחות יצוא

2009 2010
145 192
57 160

 .8.13שיווק והפצה בתחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור
 .8.13.1השיווק וההפצה של המוצרים בשוק המקומי מבוצעים ישירות על ידי עובדי החברה מול
הלקוחות .השיווק וההפצה לשוקי הייצוא מבוצעים באמצעות סוכנים מקומיים או
באמצעות חברות שיווק ומכירה בינלאומיות הרוכשות את הנייר מנייר חדרה אריזה
ומוכרות אותו ללקוחותיהן בחו"ל .על אף שבחלק מהאזורים אליהם מיוצאת הסחורה
במסגרת תחום הפעילות קיים סוכן יחיד לאותו אזור ,החברה מעריכה כי היה שסוכן יחיד
כאמור יפסיק את פעילותו מול החברה ,תיגרם לחברה השפעה זמנית בלבד ולא תגרם
תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפו .לפיכך ,החברה מעריכה כי אין לחברה
תלות באף אחד מהסוכנים.
 .8.13.2ההובלה ללקוחות מבוצעת בעיקר באמצעות מובילים חיצוניים .לצורך היצוא נשכרים
שירותיהם של מובילים ימיים .לחברה אין הסכמי בלעדיות עם אף אחד מהמובילים
כאמור .כמו כן ,אין לחברה תלות באף אחד מהמובילים.
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 .8.14צבר הזמנות בתחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור
 .8.14.1היקף 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 .במכירות
לייצוא נקבעת מכסה חודשית ללקוח המתואמת לרוב בטווח זמן של עד חודשיים מראש.
המפעל לייצור ניירות אריזה פועל על פי תוכנית ייצור גמישה המאפשרת לספק ללקוח את
הזמנתו תוך  48 - 24שעות באיכות הנדרשת על פי המפרט.
 .8.15תחרות בתחום פעילות נייר האריזה והמיחזור
 .8.15.1כאמור לעיל ,נייר חדרה אריזה הינה היצרן היחיד בישראל של ניירות אריזה ולכן התחרות
בניירות האריזה הינה מול היבוא המתבצע על ידי הלקוחות באופן ישיר .נכון למועד הדוח,
אין מגבלות ייבוא .היבוא לישראל הינו של כל סוגי הנייר המיוצרים בישראל באיכויות נייר
שונות לפי מכונות הייצור של הספק.
 .8.15.2למיטב ידיעת החברה ,מתחריה העיקריים של החברה בישראל ,הינם הספקים הזרים
המפורטים להלן - Varel :גרמניה ו - Modern Carton-תורכיה.
 .8.15.3להערכת החברה ,בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,חלק השוק של החברה בתחום
מכירת ניירות האריזה המשמשים כחומר גלם לתעשיית הקירגול בישראל ,לשנת  2010היה
כ) 37%-הנתונים מהווים ממוצע שנתי(.
 .8.15.4כאמור לעיל ,הקבוצה מתמודדת מול תחרות בתחום פעילות זה על ידי אספקת מוצרים
איכותיים וכן על ידי הבטחת אספקה ושירות שוטפים ברמה גבוהה בטווח הזמנה קצר
יחסית לספקים האחרים ,לאור היתרון הקיים לה כספק מקומי.
 .8.15.5כן הגישה החברה ביום  15בינואר  2009תלונה לממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת
)להלן בסעיף זה" :הממונה"( על יבוא בהיצף של ניירות אריזה ממספר מדינות באירופה
לישראל .החברה טענה ,כי בשנים האחרונות התמודדה החברה מול יבוא ניירות אריזה
במחירים נמוכים במיוחד החשודים כמחירי היצף והתלונה הוגשה לאחר איסוף המידע
הנדרש ואיתור מקורות ההיצף .ביום  1בספטמבר  2009הודיע הממונה כי לאחר חקירה
שביצע בנדון ,מתקיים לכאורה יבוא בהיצף של מוצרי נייר אריזה ממוחזרים הגורם לנזק
לענף היצרני המקומי ,ולפיכך החליט הממונה להטיל ערובה זמנית לתקופה של שישה
חודשים בשיעור של  52-67יורו לטון על יבוא מוצרי נייר אריזה ממוחזרים מיצרנים
מהאיחוד האירופאי .בחודש דצמבר  ,2009במסגרת דיון שהתקיים בבית-המשפט בעתירות
של חמישה יבואנים/יצרנים כנגד החלטת הממונה ,הוסכם בין החברה לבין היבואנים ,כי
החלטת הממונה תישאר בתוקפה לארבעת החדשים שלאחר ה 3 -בדצמבר  2009ואילו
הערובות שהפקידו העותרים במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר תוחזרנה להם .ההסכמה
קיבלה תוקף של פסק דין והערובה הזמנית הייתה תקפה עד ליום  31במרץ  .2010ביום 21
בינואר  2010הודיע הממונה לועדת ההיצף על המלצתו להטיל היטל היצף בשיעור של 31-44
יורו לטון לרוב היצרנים השונים מהאיחוד האירופאי .ביום  4באוגוסט  2010הודיע הממונה
כי הועדה המייעצת לעניין היטל והיצף המליצה על הטלת היטל לתקופה מוגבלת וכי שר
התמ"ת קיבל המלצתה .אולם ,בעקבות סירוב שר האוצר לאשר את ההיטל ,לא הוטל היטל
היצף על יבוא מוצרי נייר אריזה ממוחזרים.
 .8.15.6בתחום איסוף פסולת הנייר קיימים לחברה 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 אמניר נכון למועד הדוח
באיסוף פסולת נייר )מבלי להתחשב ברכישת פסולת נייר מגורמים נוספים( מכלל פסולת
הנייר שנאספת בישראל הינו כ.61% -
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 .8.16עונתיות
ככלל ,הביקוש הענפי בתחום שיווק מוצרי אריזה מקרטון עולה בחודשי החורף ,בעיקר בין חודש
נובמבר לבין חודש מרץ בכל שנה ,בשל ביקוש הנובע מגידולי החקלאות .אין לעונתיות האמורה
בביקוש מוצרי אריזה מקרטון השפעה מהותית על תחום הפעילות המספק נייר אריזה לענף זה,
נוכח העובדה שתחום הפעילות מכר עד היום את כל התפוקה שיוצרה במסגרתו .לגבי יתר מוצרי
תחום נייר האריזה והמיחזור ,אין השפעות עונתיות על הביקוש.
 .8.17כושר יצור בתחום פעילות נייר האריזה והמיחזור
 .8.17.1ניירות אריזה
 .8.17.1.1במפעל של החברה לניירות אריזה בחדרה קיימות שלוש מכונות נייר .שתי
מכונות פעילות באופן מלא והינן בעלות כושר תפוקה שנתי כולל יחד של כ320-
אלף טון .יצוין ,כי ביום  31במאי  2010הסתיים תהליך ההרצה של מכונה ,8
כאמור בסעיף  8.4לעיל )אם כי המכונה עדיין מצויה בתהליך של שיפור
התפוקות ,וכושר התפוקה הכולל המצויין לעיל מתבסס על הנחת התפוקה
המקסימאלית ממנה לאחר סיום התהליך כאמור( .אחת המכונות מבין השלוש
)להלן" :המכונה הנוספת"( פועלת לסירוגין ,בהתאם לתנאי השוק ולרווחיות,
כפי שנבחנת על ידי התחום מעת לעת ,והינה בעלת כושר תפוקה של כ 60 -אלף
טון בשנה .המכונות )פרט למכונה הנוספת כמפורט לעיל( פועלות בתפוקה
הקרובה למלאה ולפיכך כושר הייצור שלהן מנוצל כמעט במלואו .מכונות הנייר
מופעלות  24שעות ביממה ב 3-משמרות עבודה )פרט לעצירות אחזקה
מתוכננות(.
המידע בדבר הגידול בכושר התפוקה הצפוי של החברה ,הינו בגדר 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 ,התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.17ו 23-להלן.

 .8.17.1.2להלן נתוני תפוקת המכונות )אלפי טון( בשנים  2010ו:2009 -

מכונה 1
מכונה 2
מכונה 8
סה"כ

כושר תפוקה
פוטנציאלי
)נכון למועד הדוח(
60
90
230
*380

2010

2009

10
91
**170
271

52
90
142

*כאמור לעיל ,מכונה  1פועלת לסירוגין ,ולפיכך התפוקה הצפויה בפועל ללא מכונה  1הינה כ-
 320אלפי טון.
** הרצת המכונה הסתיימה ביום .31.5.2010
 .8.17.2איסוף ומיחזור פסולת נייר
להלן פירוט בדבר תפוקת המיון והכבישה )באלפי טון( של חומרי הגלם הנאספים ,בעיקר
פסולת נייר וקרטון ,לעומת כושר התפוקה הפוטנציאלי בשנים  2010ו:2009 -
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תפוקה בפועל
מודיעין*
חדרה
סה"כ

כושר תפוקה פוטנציאלי
)נכון למועד הדוח(
290
130
420

2010
149
107
256

2009
140
95
235

* בחודש נובמבר  2010עבר מפעל אמניר בבני ברק למרלו"ג במודיעין.
 .8.18רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים בתחום פעילות נייר האריזה והמיחזור
 .8.18.1מכונות לניירות אריזה  -באתר בחדרה פועלות ,כאמור לעיל ,שלוש מכונות לייצור ניירות
אריזה ,שתיים כאמור פועלות בתפוקה הקרובה למלאה ,של כ 320-אלף טון בשנה ,ואחת
הפועלת לסירוגין בהתאם לתנאי השוק .לפירוט נוסף באשר למכונה  8אשר סיימה את
שלבי ההרצה במהלך שנת  ,2010ראו סעיף  8.4לעיל.
 .8.18.2מערך אנרגיה  -באתר החברה בחדרה פועל מרכז אנרגיה המופעל על ידי נייר חדרה
תשתיות .מערך האנרגיה מספק קיטור ,המשמש בתהליך ייצור הנייר ומספק כמחצית
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 תהליך ייצור האנרגיה.
 .8.18.3לפרטים אודות אתר החברה בחדרה ראה סעיף  12.1להלן.
 .8.18.4מערך איסוף פסולת הנייר  -נכון למועד הדוח ,לצורך איסוף וטיפול בחומרי הגלם הנאספים
)פסולת נייר וקרטון( מפעילה אמניר צי של כ 61-משאיות מסוגים שונים ,כ 37 -משאיות
נוספות מתופעלות על ידי קבלני משנה.
 .8.18.5מחזור פסולת הנייר  -לחברה שני מפעלים בהם מתבצע מחזור פסולת הנייר:
 .8.18.5.1מפעל 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 ,וכן מפעל להנצלת נייר ובו גיליוטינות ומכונות הדפסה ,גילול
וחיתוך .במפעל שטח אחסון של פסולת נייר וקרטון .שטח המפעל הינו כ40 -
דונם .לפרטים נוספים אודות אתר החברה בחדרה ראה סעיף  13.1להלן.
 .8.18.5.2מפעל אמניר במרכז הלוגיסטי החדש )להלן" :המרלו"ג"( במודיעין ,שהחליף
בנובמבר את המפעל בבני ברק ,ובו :מפעל למיון ,וכבישת פסולת נייר וקרטון,
אשר עיקר נכסיו הקבועים הם שלושה מכבשים ומערך מיון .כמו כן ,צפוי לקום
במרלו"ג מרכז גריסה גדול וחדשני .שטח המרלו"ג המיועד לפעילות אמניר הינו
כ 40 -דונם וכולל שטח פתוח ומבנים .שטח המפעל בבני ברק נמכר לצד ג' בלתי
קשור ,ואמניר תפנה אותו בחודש מרץ  .2011לפרטים אודות המרלו"ג ,ראה
סעיף  12.6להלן.
 .8.19מחקר ופיתוח
 .8.19.1במהלך שנת  ,2010רכשה החברה כ) 18.37% -ובדילול מלא  (16.84%ממניות חברת בונדקס,
בתמורה ל 450 -אלפי דולר .חברת בונדקס עוסקת במחקר ופיתוח של בונדר ,חומר ביולוגי
)שיגודל בעלי טבק( המיועד לתת לנייר אריזה תכונות משופרות בחוזק ובעמידות למים,
ונמצא עדיין בשלבי פיתוח .הפיתוח נמצא בשלבים ראשוניים ,וכפי הנראה כי בשנה
הקרובה לא צפויות הוצאות פיתוח מהותיות נוספות .יצויין כי פעילותה של בונדקס ,אינה
מהותית בשלב זה לפעילות הקבוצה בכללותה.
במהלך חודש פברואר  ,2011רכש משקיע זר מניות בבונדקס .בעקבות השקעה זו החזקותיה
של החברה בבונדקס הינן  16.33%ובדילול מלא )ובהנחה של מימוש האופציה שניתנה
למשקיע( .13.70%
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 .8.20חומרי גלם וספקים בתחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור
 .8.20.1פסולת הנייר מהווה את חומר הגלם העיקרי של תחום פעילות נייר האריזה והמיחזור.
המקור לפסולת הנייר הינו בפעילות איסוף פסולת הנייר הפרושה על פני כל הארץ ,כאשר
פסולת הנייר נאספת על ידי אמניר וכן נרכשת על ידי אמניר מאלפי ספקים בכל רחבי הארץ
ומועברת באופן שוטף למפעלי העיבוד במרלו"ג שבמודיעין ובחדרה .חלק נוסף של הפסולת
הנצרכת במכונות הנייר הוא נפולת הנרכשת מיצרני אריזות קרטון גלי )נפולת הנוצרת
בתהליך יצירת האריזות אצל הלקוחות המקרגלים ונמכרת לחברה(.
 .8.20.2בשנים  2010ו 2009 -אספה אמניר פסולת נייר )נייר נטול עץ ,נייר מכיל עץ וקרטון( בהיקף
של כ 212,000 -טון וכ 185,000 -טון ,בהתאמה .בשנים האחרונות עמד שיעור הפסולת
הנרכש מספקי פסולת אחרים על ידי אמניר על שיעור של כ 20%-25% -מסך הפסולת
המטופלת על ידי אמניר .לאמניר לא קיימת תלות בספק ספציפי.
 .8.20.3במהלך חודש ינואר  ,2011התקבל בכנסת חוק האריזות ,אשר מסדיר בין השאר את
ההפרדה והאיסוף של פסולת אריזות .החברה עדיין בוחנת את השפעת החוק וההסדרים
שיקבעו מכוחו לענין הפרדה במקור ופינוי ואיסוף פסולת על פעילות החברה ,ובין היתר ,את
ההשפעה על מתכונת איסוף הנייר והקרטון ע"י החברה ,על זמינותם של חומרי הגלם
הנדרשים לפעילותה ועל עלויות חומרי הגלם .לפרטים נוספים אודות חוק האריזות ,ראה
סעיף  8.23.1.1להלן.
 .8.20.4בתחום נייר האריזה והמיחזור קיימים לחברה הסכמי רכישה עם ספקים לרכישת חומרי
עזר ,כגון כימיקלים ,דבקים ,לבדים ,רשתות וכו'.
 .8.20.5עמילן – החברה רוכשת עמילן מחברת גלעם בע"מ )להלן" :גלעם"( ,המשמש אותה לייצור
הנייר .סכומי הרכישה מגלעם גדלו משמעותית בשנת  ,2010עקב הגדלת הפעילות בשל
כניסתה של מכונה  8לעבודה .גלעם הינו היצרן היחידי של עמילן בישראל ,אולם קיים יבוא
מתחרה של עמילן ,במחירים תחרותיים לארץ.
 .8.20.6החל מחודש יולי  2005רוכשת החברה גז טבעי משותפות ים תטיס )מערך ייצור האנרגיה
כמפורט לעיל מופעל באמצעות גז טבעי( .נכון למועד הדוח ,במדינת ישראל קיימות מספר
ספקיות גז טבעי :ים תטיס EMG ,וכן ספקית פוטנציאלית נוספת .סך רכישות החברה
משותפות ים תטיס לצורך תחום פעילות זה בשנת  2010ו 2009 -הסתכמה בכ 30-מליון ש"ח
ובכ 25-מליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ 15.5%-וכ 13.8% -מסך הרכישות בתחום נייר
האריזה והמיחזור מספקים ,בהתאמה .לפרטים אודות ההסכם כאמור ראה סעיף 19.8
להלן .החברה מעריכה כי קיימת לה תלות בים תטיס ,לצורך אספקת הגז הטבעי ,מאחר
והחלפת ספק עלולה להיות כרוכה בתוספת עלויות מהותית .לפרטים אודות מגעים עם
ספקי הגז ,וכן לגבי סיומו של הסכם ים תטיס ביום  30ליוני  2011ראה סעיף  19.8להלן.
לעניין זה ראה גם סעיף  8.26.3.1להלן.
 .8.20.7החברה קשורה בהסכם מחודש יולי  2007עם נתיבי גז לתקופה של  6שנים ,לצורך הובלת
הגז הטבעי לאתר החברה בחדרה .ההסכם אף קובע 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.
לפרטים נוספים בדבר ההסכם ,ראה סעיף  19.9להלן.
הערכת החברה בדבר עלות החלפת ספק הגז הטבעי ,בדבר התלות הקיימת לחברה בנתיבי
גז ובדבר קיומה של השפעה פוטנציאלית של חוק האריזות על מערך חומרי הגלם של
החברה ,הינו בגדר 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
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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
 8.26ו 23-להלן.
 .8.20.8יצוין ,כי לאור המעבר לשימוש בגז טבעי ,קידמה החברה תהליך מול האו"ם במסגרת אמנת
קיוטו ,לפיה במדינות החתומות על האמנה כאמור ,חברה אשר תרמה להפחתת גזי חממה
תוך תרומה גלובלית עשויה להיות מתוגמלת כלכלית בעבור מאמציה במניעת התחממות
כדור הארץ ,וזאת על ידי ניצול זכויות ההפחתה של גזי החממה .זכויות אלה ,כשהן
מאושרות במנגנון מוכר של האו"ם ,סחירות בשווקים בינלאומיים בין חברות זכאיות
לחברות אשר חייבות שיפור בשל חריגתן מהכמות המותרת של פליטת פחמן לאוויר .עם
המעבר לשימוש בגז טבעי כאמור ,קיבלה החברה את אישור האו"ם לזכויות כתוצאה
מהפחתת פליטת הפחמן שנובעות מההסבה לגז טבעי כאמור .בתוך כך ,רשמה החברה
בשנת  2010הכנסה בסך של כ 1.8 -מיליון ש"ח בגין מכירת זכויות הפחתת פליטות פחמן
לשנת  ,2009בהתאם להסכם עליו חתמה החברה בחודש פברואר  2009עם Trading ) TEP
 ,(Emissions PLCחברת השקעות הרשומה ב UK -ומתמחה בסחר במכסות הפחתת
פחמן .ההסכם מאפשר ל TEP -מסחר בזכויות החברה במכסות הפחתת פחמן משנת 2008
עד לשנת .2012
 .8.21הון חוזר
 .8.21.1מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם ומוצרים מוגמרים :לחברה קיימות רמות מלאי
תפעוליות של מוצרים מוגמרים וחומרי גלם ,ברמה של צריכה ואספקה של כשבועיים עד
שלושה שבועות .נכון למועד הדוח ,לחברה מלאי של  7.5שבועות של פסולת נייר נטולת עץ.
בשנתיים האחרונות ,כחלק מהיערכותה של החברה לתחילת פעילותה של מכונה  ,8צברה
אמניר מלאי של חומר גלם )פסולת נייר( מעבר לצרכים השוטפים כאמור לעיל .נכון למועד
הסמוך לפרסום הדוח ,קיים באמניר כ 15,000 -טון המיועדים לשימוש מכונה ) 8לעומת כ-
 100,000טון בסוף  .(2009מלאי זה צפוי לשמש במסגרת ייצור הנייר במהלך שנת .2011
במקביל ,לצורך הגדלת מלאי פסולת הנייר במסגרת הפעילות השוטפת ,אף בוחנת החברה
אפשרויות לייבוא פסולת נייר .לפרטים נוספים אודות הערכות כאמור ראה סעיף 8.1.6
לעיל.
 .8.21.2בנוסף ,לחברה מלאי של חומרי אחזקה לשימוש אמצעי הייצור ,לפי רמת הצריכה הצפויה
והצורך בקיום פעילות שוטפת של המכונות.
 .8.21.3מדיניות 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 לקח לגבי פגם או אי התאמה ,התלונה נבדקת ובמידה
שנמצאת נכונה מוחזרת הסחורה ונשלח זיכוי ללקוח .על פי ניסיון העבר ,כמות ההחזרות
אינה משמעותית לגבי היקפי הפעילות כולה.
 .8.21.4ממוצע תקופות דיווח של אשראי
 .8.21.4.1להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים
ולקוחות לשנים  2010ו:2009 -

לקוחות
ספקים

ממוצע 2010
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע מש"ח
99
154
102
138

ממוצע 2009
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע מש"ח
98
103
105
72

 .8.21.4.2בתחום הפעילות ,ממוצע ימי המלאי בשנת  2010היה .26
 .8.22איכות הסביבה בתחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור
לפרטים על נושא איכות הסביבה ראה סעיף  17להלן.
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 .8.23מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות נייר האריזה והמיחזור
 .8.23.1חוק המיחזור:
 .8.23.1.1חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור ,התשנ"ג 1993-ותקנות איסוף פסולת
למיחזור )חובת פינוי פסולת למיחזור( ,התשנ"ח) 1998-להלן בסעיף זה": :חוקי
המיחזור"( ,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 .בהמשך לקבלת חוק האריזות
בינואר  2011כמפורט להלן ,הוחרג איסוף האריזות מחוק המיחזור.
 .8.23.2חוק האריזות
 .8.23.2.1ביום  19בינואר  2011התקבל בכנסת החוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א) 2011-להלן" :חוק האריזות"( אשר מטרתו לקבוע הסדרים לעניין
טיפול בפסולת אריזות .חוק האריזות מבוסס על העיקרון של אחריות היצרן,
לפיו על יצרן או יבואן מוטלת האחריות למחזר את אריזות המוצרים שיוצרו או
יובאו על ידו למכירה בישראל ולשאת בעלות הכרוכה באיסוף ובמחזור פסולת
האריזות .לשם קיום חובות היצרנים והיבואנים האמורות ,על יצרן ועל יבואן
להתקשר בחוזה התקשרות עם גוף מוכר ,אשר הנו חברה שמטרתה היחידה הנה
קיום חובות היצרנים והיבואנים שהתקשרו עמו ,ואשר קיבלה הכרה לפי חוק
האריזות.
 .8.23.2.2חוק האריזות קובע ,בין היתר ,את האחריות למיחזור פסולת אריזות ,יעדים
למחזור סוגי פסולת אריזות ,עיצומים כספיים בגין אי עמידה ביעדים והוראות
להסדרת הקמת הגוף המוכר ופעילותו .כן קובע חוק האריזות ,כי לצורך חישוב
עמידה ביעדים למיחזור סוגי פסולת אריזות ,יוכרו השבה של פסולת אריזות עד
לשיעור של  10%מסך משקל האריזות החד פעמיות של כלל המוצרים שמכר
היצרן או היבואן באותה שנה ,וכן ייצוא פסולת אריזות עד לשיעור של 20%
מיעדי המיחזור לפי סוג חומר ,לכל סוג חומר.
 .8.23.2.3בהתאם לחוק האריזות ,רשות מקומית ,וכן כל מי שחייב לפי כל דין ,למעט
חובה מכוח חוק עזר ,באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו
)"להלן" :אחראי לפינוי פסולת"( יקבעו הסדר לעניין הפרדת פסולת אריזות
מפסולת אחרת בתחומם וכן הסדר לעניין איסוף ופינוי של פסולת אריזות
שהופרדה כאמור .עוד קובע חוק האריזות ,כי על אף האמור ,רשאי בעל בית
עסק להתקשר )בהתקשרות ישירה( עם גוף מוכר לעניין איסוף ופינוי של פסולת
אריזות הנוצרת בבית העסק ,כולה או חלקה ,בהתאמה לתנאי ההכרה של אותו
גוף מוכר.
 .8.23.2.4חוק האריזות יכנס לתוקפו ביום  1.3.2011ותחילת תוקפן של הוראות מסוימות
הנוגעות לתחילת האיסוף על ידי הגוף המוכר נקבע ליום .1.7.2011
 .8.23.2.5לאור הוראות חוק האריזות ,תידרש התאמה של מתכונת פעילות איסוף הנייר
על ידי החברה .נכון למועד זה ,החברה עדיין אינה יכולה להעריך את השפעת
החוק על פעילותה והדבר תלוי ,בין היתר ,בהסדרים שיקבעו מכח החוק לעניין
הפרדה במקור ,לעניין פינוי ואיסוף פסולת וכן באופן פעילותו של הגוף המוכר
אשר יוקם מכח החוק .החברה בוחנת היערכותה לפתרונות איסוף אפשריים.
 .8.23.3חוק שמירת הניקיון
 .8.23.3.1בהתאם להוראות חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד) ,1984-להלן" :חוק הניקיון"(
מוטל על מטמיני פסולות היטל הטמנה על פסולת בסכום של  50ש"ח לטון בשנת
 2011ואילך .בינואר  2011תוקנו תקנות על פיהן נקבע כי היטל ההטמנה ימשיך
ויעלה לאורך תקופה .שאריות מיון של פסולת )דהיינו פסולת שעברה מיון
בתחנת מעבר לטיפול ומיון של פסולת לצורכי מיחזור( ,תחויבנה בהיטל הטמנה
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מופחת בסכום של  4ש"ח לטון בשנת  2011ואילך .להערכת החברה ,אכיפת
היטל ההטמנה כאמור ,עשויה לגרום לכך שגופים יעדיפו להעביר את הפסולת
למיחזור ,על פני הטמנת הפסולת ,וזאת על מנת להימנע מתשלום היטלי
ההטמנה כאמור .דבר זה עשוי להביא לגידול בכמות הפסולת הנאספת לצורך
מיחזור ולהוזיל את עלויות האיסוף.
הערכת החברה בדבר השפעת חוק הניקיון על גידול בהעברת פסולת נייר למחזור
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  8.26ו 23-להלן.
 .8.23.4חוק שעות עבודה
 .8.23.4.1החברה ,כפופה להוראות חוקי המגן בתחום דיני העבודה ובכלל זה לחוק 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 .נכון למועד הדוח ,החברה עומדת בכל
הוראות חוק שעות עבודה והתקנות שהותקנו מכוחו ,וקיבלה את ההיתרים
הנדרשים לפעילותה.
 .8.23.5רשיונות עסק
 .8.23.5.1רישיון העסק של נייר חדרה מיום  14בנובמבר  2001הותנה ,בין היתר ,בקיומם
של מערכות לאיסוף והולכת שפכים ונגר עלי ,הזרמת כל השפכים התעשייתיים
למתקן 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 ,למעט עמידה בתנאי הזרמת הקולחים ,כפי שנידון
בסיכום השימוע שנערך לחברה במשרד להגנת הסביבה .לפרטים נוספים בנושא
זה ראה סעיף  17להלן.
 .8.23.6חקיקה בנושא איכות הסביבה
 .8.23.6.1החברה מחוייבת לפעול על פי הוראות צו הרשאה ממנהל הרשות הממשלתית
למים וביוב כאמור בסעיף 20יא לחוק המים ,התשי"ט –  .1959לפרטים נוספים
ראה סעיף  17להלן.
 .8.23.6.2החברה מחוייבת לפעול על פי היתר רעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה,
בהתאם לחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג .1993 -לפרטים נוספים ראה 17
להלן.
 .8.23.7חוק 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 עבר לעבוד על בסיס גז טבעי .החברה התחברה לתוואי הימי של
מערכת הולכת הגז הטבעי .לפרטים אודות הסכם החברה עם נתיבי הגז ראה סעיף
8.20.7לעיל.
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 .8.23.8הגבלים עסקיים
 .8.23.8.1בחודש דצמבר  1988הוכרזה נייר חדרה כמונופולין 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 .לעניין הבקשה אשר הגישה החברה בפברואר
 2010לביטול ההכרזה ,ראה סעיף  8.2.3לעיל .למעט הוראות חוק ההגבלים
העסקיים ,לא ניתנו לחברה הוראות מיוחדות על ידי הממונה על הגבלים
עסקיים ,בקשר להיותה מוכרזת כבעל מונופולין.
 .8.23.8.2חוק 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 .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.
 .8.23.8.3עד 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 המוכרזת כמונופולין ,על
פעילות החברה ,רווחיותה ומצבה הכספי.
 .8.23.9בטיחות בעבודה
 .8.23.9.1החברה כפופה לחקיקה בנושא בטיחות וגיהות בעבודה .פקודת הבטיחות
בעבודה )נוסח חדש( ,תש"ל 1970-והתקנות לפיה ,מסדירות את נושא הבריאות,
הבטיחות והרווחה לעובדים .בנוסף ,חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד-
 1954ותקנותיו ,מסדירים את נושא הפיקוח על הבטיחות בעבודה ,ועדות
בטיחות ,מינוי ממוני בטיחות ,תוכניות בטיחות ,מסירת מידע אודות סיכונים
והדרכת עובדים.
 .8.23.9.2החברה שמה דגש על נושא הבטיחות בעבודה בכלל ושל העובדים בפרט ,וזאת
על ידי יישום מדיניות בטיחות פרו-אקטיבית )שמטרתה מניעת 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.
 .8.23.10בקרת איכות ותקינה
 .8.23.10.1החברה פועלת באתר היצור העיקרי בחדרה בהתאם לתקנים הבאים:
 - ISO 9001/2000ניהול איכותי - ISO14001 ,איכות הסביבה ,ות"י - 18001
בטיחות .כמו כן ,פסולת הנייר והקרטון הנאספת ומעובדת 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.
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בנוסף ,פעילות החברה במפעלה כפופה אף לדרישות תקנים בתחום המוצרים,
תחיקה מוניציפאלית )בעיקר רישיון עסק( ותקנים מקובלים בעולם.
SOX .8.23.11
 .8.23.11.1מתוקף היות החברה נסחרת בבורסה בארה"ב ,כפופה היא לחוק "סרבנס
אוקסלי" ) (SOXבכללותו ,לרבות סעיף ) 302בחינת נאותות וטיב הבקרות
בארגון( ,סעיף ) 404הצהרת 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 החברה ליישום החוק נבדקות
לפרקים הן על ידי צוות הביקורת של החברה והן על ידי רואה החשבון החיצוני.
החל משנת  ,2007עם כניסת הוראות החוק כאמור לתוקף בארה"ב ,החברה
עומדת בדרישות החוק.
 .8.23.11.2יצוין ,כי ביום  16בפברואר  ,2010נענתה רשות ניירות ערך לבקשת החברה כי
דיווחיה בישראל בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית יעשו במתכונת שנקבעה ב-
 ,SOXהחל עליה מכח רישומה למסחר בבורסת  .NYSEאישור הרשות ניתן
בכפוף להתחייבות החברה לבחון אחת לרבעון את עמידתה בתנאים אשר תוארו
בבקשתה לרשות ,לרבות כל שינוי בהוראות הדין בישראל ובארה"ב ,במעמד
החברה בהקשר לדינים אלה ,שינוי ביישום הוראות ה SOX -וכל שינוי העלול
להשפיע על הגילוי אותו נותנת החברה.
 .8.24הסכמים מהותיים בתחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור
 .8.24.1הסכם עם קבוצת ים תטיס – החברה התקשרה בהסכם לרכישת גז טבעי עם השותפים
בקבוצת ים-תטיס )נובל אנרג'י מדיטריניאן לימיטד ,דלק קידוחים שותפות מוגבלת ,אבנר
חיפושי נפט שותפות מוגבלת ודלק השקעות ונכסים בע"מ( .לפרטים מלאים אודות
ההתקשרות ראה סעיף  19.8להלן.
לחברה תלות בים תטיס באספקת הגז הטבעי ,כמפורט בסעיף  8.20.6לעיל .החברה מנהלת
מגעים עם  EMGוכן עם הספקיות הפוטנציאליות הנוספות בדבר רכישת גז על ידי החברה
לצורך המשך הפעילות לאחר תום ההסכם עם ים תטיס וכן בעבור תחנת הכוח שאת
הקמתה בוחנת החברה .לפרטים אודות תחנת הכוח ראה סעיף  21.8להלן .כמו כן ,לפרטים
נוספים אודות השפעה אפשרית של ההתפתחויות האחרונות במצרים ראה סעיף 8.26.4.1
להלן.
 .8.24.2הסכם עם נתיבי גז לישראל בע"מ  -החברה התקשרה בהסכם עם נתיבי גז להובלת הגז
הטבעי לאתר החברה בחדרה .לפרטים מלאים ראה סעיף  19.9להלן.
 .8.24.3הסכמים לרכישת ציוד עיקרי ל"מכונה  - "8במסגרת הקמת מערך חדש לייצור ניירות
אריזה הידוע בכינויו כ" -מכונה  ,"8כאמור בסעיף  8.4לעיל ,התקשרה החברה בהסכמים
לרכישת הציוד העיקרי של מערך הייצור האמור ולהקמת המבנים שישמשו את הציוד
כאמור .הציוד שלעיל נרכש מהחברות המובילות בעולם בתחום ייצור ומכירה של מכונות
נייר כאשר הציוד העיקרי של מערך הייצור הוזמן מהחברה האיטלקית  VOITHוחלקים
משלימים נוספים הוזמנו מהחברה הפינית  METSOומהחברה האיטלקית  .SEEIביום 15
בינואר  2010הסתיים מרבית תהליך הקמת המכונה וביום  31במאי  2010הסתיים תהליך
ההרצה למכונה ,אשר מופעלת ונמצאת בשלב עקומת למידה ,לשיפור התפוקות ועלויות
הייצור.
 .8.25צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום הפעילות
 .8.25.1כאמור בסעיף  8.4לעיל ,במהלך השנים האחרונות הוקם מערך חדש לייצור ניירות אריזה,
הידוע בכינויו כ"-מכונה  ,"8המאפשר מתן מענה להיקפי הביקוש של השוק המקומי ,בעלות
תחרותית יותר לחברה ובאיכות נייר גבוהה יותר מול היבוא המתחרה .כאמור לעיל ,נכון
למועד הדוח ,מכונה  8נמצאת בשלבי עקומת הלימוד האחרונים לשיפור התפוקות והפחתת
עלויות הייצור .הפעלת מכונה  8מצריכה הגדלה משמעותית של כמויות איסוף פסולת הנייר
30

המשמשת חומר גלם ליצור ניירות אריזה במהלך השנים הבאות .אמניר פועלת להגדלת
כמויות איסוף הפסולת האמורה ,בין היתר על ידי המשך העמקת פעילות האיסוף בקרב
לקוחות קיימים ופיתוח מקורות איסוף חדשים ,התאמת המבנה הארגוני ,בחינת האפשרות
ליבוא פסולת כאמור מחו"ל ,מעבר למרלו"ג החדש וצבירת מלאי.
 .8.25.2חוק האריזות יכנס לתוקפו ביום  .1.3.2011החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את
השפעת החוק על פעילותה והדבר תלוי ,בין היתר ,בהסדרים שיקבעו מכח החוק לעניין
הפרדה במקור ,לעניין פינוי ואיסוף פסולת וכן באופן פעילותו של הגוף המוכר אשר יוקם
מכח החוק.
 .8.25.3במהלך השנתיים האחרונות ,החל התחום בפיתוח מואץ של סוגי נייר ,על בסיס 100%
סיבים ממוחזרים ,שאיכותם הגבוהה תאפשר החלפת ניירות אריזה מבוססי תאית,
בתעשיית הקרטון הגלי בארץ ובחו"ל .תהליך הפיתוח הינו הדרגתי ונמצא בשלבים
מתקדמים ,כשמטרתו להגדיל את היקף השוק הפוטנציאלי של ניירות אריזה ,והשקת
המוצרים בהדרגה ,שהחלה בשלהי שנת  .2009לפרטים נוספים ראה סעיף  8.11לעיל.
 .8.25.4עם הפעלת מערך הייצור החדש ,הגידול המשמעותי בכושר ייצור ניירות אריזה ממוחזרים
יאפשר הרחבת הפעילות של התחום הן בארץ והן בחו"ל .יחד עם תהליך פיתוח מוצרי נייר
אריזה מחליפי תאית על בסיס  100%סיבים ממוחזרים כאמור לעיל ,מתאפשרת הרחבת
מכירת מוצרים אלו כתחליף לניירות אריזה מבוססי תאית ,בשווקים בחו"ל .המוצרים
החדשים יוצרים פוטנציאל רווחיות משופר והחלו להימכר בתוספת מחיר משמעותית לטון
נייר מיוצא בהשוואה למחירי המכירה של סוגי הנייר הבסיסיים .החברה פעלה במהלך
השנים  2010 -2009לפיתוח שווקי הייצוא לקליטת עודפי הייצור שלא יקלטו על ידי השוק
המקומי והחלה לשווק למספר סוכנים במדינות באירופה ובמדינות אחרות ניירות אריזה
לסוגיהם .בהמשך להפעלת מכונה  ,8צפויה פעולה זו להניב גידול הדרגתי בייצוא על ידי
החברה וגיוון פורטפוליו המוצרים והשווקים של החברה בתחום הפעילות.
המידע בדבר הפיתוחים החדשים של החברה ,המשך פיתוח שווקי היצוא על ידי החברה,
פוטנציאל הרווחיות המשופר וההערכות להגדלת חומר הגלם ,הינו בגדר 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 ,גורמים הקשורים להשלמת הפיתוח ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  8.26ו 23-להלן.
 .8.26גורמי סיכון בתחום פעילות ניירות האריזה והמיחזור
 .8.26.1לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו -כלכליים ראה סעיף  23להלן.
 .8.26.2גורמי סיכון ענפיים
 .8.26.2.1כפיפות לרגולציה  -הפעילות בתחום נייר האריזה והמיחזור כפופה למערכות
רגולטוריות בנושאים שונים )בעניין זה ראה סעיף  8.23לעיל( .לשינויים
ברגולציה תיתכן השפעה על החברות הפועלות בתחום הפעילות ,כגון ,החמרת
התנאים בתחום איכות הסביבה והחלטות שלטוניות על העלאת שכר המינימום.
 .8.26.2.2תחרות  -תחום פעילות זה הינו תחום תחרותי בו קיימת תחרות מול מוצרים
מיובאים )בעניין זה ראה סעיף  8.15לעיל( .כמו כן קיימת תחרות באיסוף חומרי
הגלם .בארץ פעילים אספנים רבים ,מתוכם ,למיטב ידיעת החברה ,שניים בעלי
נתחי שוק משמעותיים.
 .8.26.2.3חומרי הגלם  -הגידול הצפוי בהיקפי הפעילות של מכונות הנייר של החברה,
המתבססות על פסולת נייר כסיב הממוחזר ,מחייב הגדלת היקף איסוף הנייר
המהווה את חומר הגלם לפעילות בתחום ייצור הנייר ומציאת מקורות איסוף
רחבים יותר .לפיכך ,החברה נדרשת להגדלה משמעותית של פסולת נייר ,ואף
בוחנת במסגרת כך את האפשרות ליבוא פסולת נייר .אי מציאת כמות מספקת
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של פסולת הנייר לצורך הייצור תפגע ביכולת החברה לממש את פוטנציאל
הייצור שלה בניירות אריזה .בנוסף ,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  ,2007המטיל היטל
הטמנה על פסולת ,עשוי ,להערכת החברה ,עם אכיפתו היעילה להביא לשיפור
ביכולת איסוף פסולת הנייר .חוק האריזות ,עשוי אף הוא להשפיע באופן מהותי
על פעולות האיסוף של חומר הגלם ,אולם השפעה זו תלויה כאמור בהסדרים
שיקבעו מכוח החוק ובפעולות הגוף המוכר אשר יוקם מכוח החוק .לפירוט נוסף
ראה סעיפים  8.23.1.1ו 8.23.3 -לעיל.
 .8.26.2.4עליה במחירי התשומות  -כגון גז ,חשמל ,הובלות ועמילן ,עלולה לפגוע ברווחיות
החברה .לעניין הגז ,בחודש יולי  2011עתיד להסתיים הסכם הספקת הגז עם ים
תטיס והחברה בוחנת חלופות להתקשרות כמפורט לעיל .להערכת החברה,
ובהתבסס על מחירי השוק הנוכחיים ,עם חתימת הסכם חדש עם מי מהספקיות
הפוטנציאליות ,צפוי להתייקר מחיר הגז ביחס למחירי הגז על פי ההסכם
הנוכחי .לפרטים ראו סעיף  19.8להלן.
 .8.26.2.5איכות 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
והרגולציה המתפתחת בנושא ,דבר שיכול ויאלץ את החברה בקשר עם תחום
הפעילות להקצות משאבים כספיים נוספים.
לעניין איכות השפכים ,ביום  30בינואר  2011קיים המשרד להגנת הסביבה
)להלן" :המשרד"( לחברה שימוע בגין חשד לזיהום מים על ידי הזרמת קולחים
באיכות ירודה אל נחל חדרה .המשרד קבע כי על החברה לשפר את איכות
הקולחים וכן הוחלה חובת דיווח שבועית בדבר איכות הקולחים .עוד נקבע כי
אם בתוך חודש ימים מיום השימוע החברה לא תעמוד בערכים הקבועים בצו
ההרשאה להזרמה לנחל כפי שנקבע ביום  11באוגוסט  ,2010יצווה מנהל מחוז
חיפה של המשרד ,על פי סמכותו ,לעצור את פעילות מכונה  8הפועלת בחברה
ללא צורך בהתראה ושימוע חוזר .החברה פועלת לשיפור הקולחים על ידי
נקיטת פעולות שונות וכתוצאה מפעולות אלו כבר מורגשת מגמת שיפור באיכות
הקולחים המוזרמים לנחל .יחד עם זאת ,בשלב זה אין ביכולת החברה להעריך
את הקצב ולוח הזמנים לשיפור איכות הקולחים ואין ביכולת החברה להעריך
את השפעת האמור לעיל במקרה של אי עמידה בערכים כנדרש .לפרטים נוספים
בנושא זה ראה סעיף  17להלן.
כמו כן ,מאחר שהחברה עוסקת בין היתר בחומרים מסוכנים ורעילים ,היא
חשופה לנזקים שעלולים להיגרם בשל מוצרים אלו ,לרבות נזקים בריאותיים,
נזקים סביבתיים ,נזקים כתוצאה מהתלקחות חומרים דליקים וכיו"ב .לפיכך,
החברה חשופה לתביעות שעשויות להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של
תחום הפעילות ולפגוע במוניטין שלה.
 .8.26.2.6לקוחות  -בשל מיעוט הלקוחות בישראל של התוצרת המוגמרת בניירות אריזה,
קיימת תלות בלקוחות בישראל וירידה במספר הלקוחות עשויה לפגוע בתוצאות
הפעילות .עם זאת ,בשל יתרונות יצרן מקומי ,הסיכון מוערך על ידי החברה
כבינוני .לגבי לקוחות היצוא ,מאחר שהמכירות להם מתבצעות באמצעות סוכני
מכירות זרים ,כך שהסוכנים להם מוכרת החברה אינם הלקוח הסופי ,ניתן
להחליפם בפרק זמן קצר ועל כן התלות בהם נמוכה.
 .8.26.2.7סגירת הנמלים  -החברה מייבאת חומרי גלם וחלפים המשמשים לייצור מוצריה
וכן מייצאת מוצרים מוגמרים ,באמצעות הנמלים במדינת ישראל .סגירת
הנמלים בישראל ,עלולה לפגוע בייבוא חומרי גלם וחלפים ועלולה להשפיע
במישרין על פעילות החברה וכן עשויה לפגוע ביצוא המוצרים המוגמרים
ולהשפיע על רווחיותה של החברה .עם זאת ,מאחר והחברה מחזיקה מלאי
חומרי גלם ,רק סגירה ממושכת של הנמלים תהיה בעלת השפעה בינונית על
פעילותה.
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 .8.26.3גורמים מיוחדים
 .8.26.3.1תלות בספק הגז  -כאמור בסעיף  8.20.6לעיל ,לחברה קיימת תלות בספק הגז,
ים תטיס ,שהינו למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח ,אחד משני ספקי גז
טבעי במדינת ישראל .הפסקת ההתקשרות עם הספק כאמור ,תחייב את החברה
להתקשר עם ספק גז חלופי ,הליך שלו עלולות להיות עלויות מהותיות ,או לעבור
לשימוש בסולר שהינו ,נכון למועד הדוח ,יקר משמעותית מהגז הטבעי .לפרטים
אודות ההתקשרות עם ים תטיס ראו סעיף  19.8להלן .כמו כן ראו 8.26.4.1
להלן.
 .8.26.3.2תלות במוליך הגז  -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 מוליך הגז כאמור עלולה
להיות השלכה מהותית על תחום הפעילות .לפרטים אודות ההתקשרות עם
נתיבי גז ראה סעיף  19.9להלן.
 .8.26.3.3מונופולין  -החברה מוכרזת כמונופולין בתחום ניירות האריזה בגלילים
ובגליונות ,כהגדרת מונח זה בחוק ההגבלים העסקיים )לעניין הכרזת החברה
כמונופולין והבקשה אשר הגישה החברה לביטול ההכרזה ,ראו סעיפים  8.2.3ו-
 8.23.8לעיל( ,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 ,עשויות
להשפיע לרעה על תוצאות תחום הפעילות.
 .8.26.3.4אתרי הייצור וההפצה של החברה  -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.
 .8.26.4גורמים כלליים
 .8.26.4.1התפתחויות גיאו-פוליטיות במצרים – להתפתחויות הגיאו-פוליטיות האחרונות
במצרים ולחוסר הוודאות הקיים ביחס ליציבות השלטונית שם עשויות להיות
השפעות שליליות על אפשרות החברה להתקשר בהסכם עם ספקית הגז ,EMG
אחת מספקיות הגז עמן מנהלת החברה משא ומתן בנוגע לאספקת גז .נכון
למועד דוח זה ,אין ביכולת החברה להעריך את השפעת המצב האזורי על יכולת
ההתקשרות האמורה עם  EMGוכן את השפעת האמור על תנאי ההתקשרויות
האפשריות עם ספקיות גז אחרות.
 .8.26.5מידת 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  23להלן.
גורמי סיכון
גורמים ענפיים

השפעה גדולה
 תחרות
 חומרי גלם







גורמים מיוחדים
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מידת ההשפעה
השפעה בינונית
סגירת הנמלים
לקוחות
איכות סביבה
תלות במוליך הגז
תלות בספק הגז

השפעה קטנה
 כפיפות לרגולציה

 מונופולין
 התפתחויות גיאו-
פוליטיות במצרים

 .9תחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .9.1מבנה תחום פעילות שיווק צרכי משרד
פעילות תחום שיווק צרכי משרד מתמקדת בשיווק של ציוד משרדי ,מוצרי נייר מתכלים ,טכנולוגיה
משרדית ,ריהוט משרדי ,ציוד משלים )מזון יבש ,מוצרי ניקיון( ,מוצרי אומנות ,מוצרי קד"מ ועוד.
פעילות תחום שיווק צרכי המשרד מבוצעת על ידי החברה באמצעות חברות הבת גרפיטי ועטר.
החברה ,באמצעות החברות הבנות כאמור ,משווקת צרכי משרד ללקוחות עסקיים ,גופים מוסדיים,
רשתות וחנויות ,בשיטה של מכירה באמצעות סוכני מכירות ,באמצעות מוקדי מכירה ושירות
טלפוניים ובאמצעות אתר אינטרנט מסחרי אלקטרוני בשיטת  .B2Bבתחום הפעילות פועלים
מותגים רבים ,מקומיים ובינ"ל.
 .9.2שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
שוק צרכי המשרד בישראל הינו שוק יציב יחסית ,אך הוא מושפע ממחירי נייר ,מחירי פלסטיקה,
וברזל .כמו כן ,לרמת הפעילות הכלכלית במשק יש השפעה על שוק זה הבאה לידי ביטוי בשינוי
הרגלי צריכה בתקופת מיתון .עיקר המוצרים המשווקים בתחום הינם מוצרים מיובאים ,כגון:
עטים לסוגיהם ,ציוד משרדי ,מגרסות ,מכונות כריכה ,מוצרי נייר מתכלים וכיו"ב .בנוסף ,בשוק
הישראלי אף משווקים מוצרים הנרכשים מיצרנים וספקים מקומיים ,כגון:ריהוט משרדי ,מדפסות,
פקסים ,מחשוב וציוד נלווה ,מצלמות ,מוצרי מזון ,מוצרי טואלטיקה וכיו"ב.
 .9.3שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות
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.
 .9.4גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
 .9.4.1בפעילותה של החברה בתחום שיווק צרכי משרד ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה
קריטיים המשפיעים על פעילותה:
 .9.4.2רמת שירות גבוהה הנתמכת בלוגיסטיקה מורכבת  -זמינות ושירות טוב ללקוח הינם גורם
הצלחה חשוב בתחום הפעילות .איכות ושירות ברמה גבוהה תורמים לשימור הלקוחות
הקיימים .גרפיטי מתעתדת לעבור במהלך  2011למרלו"ג מתקדם המופעל ע"י מערכות
אוטומטיות וסמי אוטומטיות מהמתקדמות ביותר בעולם הלוגיסטיקה המודרנית .להערכת
החברה ,השיפור ביכולות הלוגיסטיות יתרום לעליה משמעותית ברמת השירות.
המידע האמור לעיל בדבר השיפור ביכולות הלוגיסטיות ועליה ברמת השירות הינו בגדר
מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה
שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה
הקיימת בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה עשויות שלא להתממש ,כולן
או חלקן ,או עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות ,או להתממש באופן
השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם תלות
בגורמים חיצוניים ,יעילות והטמעת המערכות במעבר למרלו"ג ,שינויים בביקוש ובהיצע,
התפתחות ושינויים ברגולציה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים
 9.17ו 23-להלן.
 .9.4.3הפחתת עלויות על ידי שיפור מקורות רכש בדגש על מעבר לרכש מהמזרח הרחוק  -גרפיטי
משקיעה מאמצים ניכרים בחיסכון פערי תיווך בשרשרת האספקה ע"י התקשרויות ישירות
עם היצרנים ברחבי המזרח הרחוק על חשבון רכש מקומי.
 .9.5מבנה התחרות בתחום שיווק הציוד המשרדי
 .9.5.1בתחום שיווק ציוד משרדי קיימים מתחרים רבים לגרפיטי .לפרטים אודות התחרות
בתחום פעילות זה ראה סעיף  9.10להלן.
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 .9.6מוצרים ושירותים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .9.6.1גרפיטי מתמחה במתן פתרונות כוללים לתחום צרכי המשרד בדרך של אספקה ישירה
למוסדות ועסקים .גרפיטי מציעה ללקוחותיה ברחבי הארץ כ 12,000 -פריטים שונים.
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 .לגרפיטי אתר אינטרנט בין עסקי ) (B2Bלהזמנות מקוונות ,המאפשר ללקוחות
גרפיטי לבצע הזמנותיהם ובו בעת לנהל ולבקר את תקציבי הרכש שלהם .כלי זה מאפשר
לגרפיטי לשרת מגוון לקוחות רב יותר ,ללא גידול משמעותי בעלויות השיווק.
 .9.6.2כמו כן ,משמשת גרפיטי באמצעות עטר ,חברה בת בבעלותה המלאה ,כמפיצה 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 GmbHלהלן" :שניידר"(
ופלווז )) (Fellowes Distribution Services B.V.להלן" :פלווז"(.
 .9.6.3המוצרים 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.
 .9.6.4הביקוש למוצרים המשווקים בתחום הפעילות הנו קשיח יחסית ,שכן מדובר ברובם במוצרי
צריכה בסיסיים .על אף האמור ,בתקופות מיתון ניכר כי הרגלי הצריכה משתנים ,בשל
מגמת חסכון וצמצום חוצה ארגונים ,לרבות צרכי המשרד בהם .תמהיל המוצרים דומה
למדי בין הארגונים השונים המהווים את לקוחות התחום .שוק צרכי המשרד הינו שוק
מסורתי שלא ניחנים בו שינויים גדולים .את עיקר השינויים בהיבט מוצרים ,ניתן למצוא
בטכנולוגיה המשרדית )מדפסות ,פקסים וכו'( ,אולם לא מדובר בשינויים המהותיים
לפעילות התחום .לכל המוצרים אותם משווקת גרפיטי קיימים מוצרים מתחרים הנמכרים
על ידי ספקים/משווקים רבים.
 .9.6.5בתחום פעילות זה אין קטגורית מוצרים אשר הכנסות החברה ממנה מהוות מעל  10%מסך
הכנסותיה.
 .9.7לקוחות תחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .9.7.1גרפיטי מוכרת את מוצריה לאלפי 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.
 .9.7.2בשנים  2010ו 2009 -כ 34% -וכ 32% -בהתאמה ממכירות גרפיטי נבעו מזכיה במכרזים
שונים אשר הקנו 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.
 .9.7.3במהלך השנים  2010ו 2009 -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.
 .9.8שיווק והפצה בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .9.8.1הזמנות 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 הזמנות לימים הקרובים .את ההזמנות
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שלוקטו מסדרים על פי יעדי החלוקה ,והמוצרים שהוזמנו נשלחים לתעודתם לרוב כבר
למחרת.
 .9.8.2לגרפיטי שלושה אתרי אחסון והפצה ,הממוקמים בראש העין ,טבריה ובבאר שבע .מערכת
ההפצה של גרפיטי מבוססת על צי משאיות ,רובן בליסינג תפעולי ,בתוספת גיבוי של קבלני
הפצה חיצוניים למקרים של עומס בביקושים .אין לגרפיטי תלות באף אחד מהקבלנים
החיצוניים .לגרפיטי משרדי שירות ומכירות הממוקמים בבאר שבע ,ירושלים ,טבריה וראש
העין) .יצויין כי במהלך החציון השני של  2011צפויה גרפיטי לפנות את האתר בראש העין
ולהעבירו למרלו"ג החדש במודיעין ,כמתואר בסעיף  9.12להלן(.
 .9.8.3לעניין היות עטר מפיצה בלעדית של מספר ספקים בישראל ראו סעיף  9.6.2לעיל.
 .9.9צבר הזמנות בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
בתחום פעילות זה אין צבר הזמנות .ההזמנות מבוצעות בפרק זמן קצר ולרוב מסופקות כבר ביום
שלמחרת ההזמנה.
 .9.10תחרות בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .9.10.1להלן פרוט המתחרים העיקריים של גרפיטי בתחום פעילות זה ,למיטב ידיעת החברה:
קרביץ ) (1974בע"מ ,אופיס דיפו )ישראל( בע"מ )אשר נרכשה במהלך  2010על ידי המשביר
החדש לצרכן( ,אופק חדש בע"מ ,פיתגורס ) (1986בע"מ ,ארטא ציוד לאומנות גרפיקה
ומשרד בע"מ ,לאוטמן רימון בע"מ ופאן ייצור וייבוא ציוד משרדי בע"מ.
 .9.10.2בתחום הציוד המשרדי באספקה ישירה למוסדות ועסקים ,ישנם שלושה גופים דומיננטיים
עיקריים :גרפיטי ,אופיס דיפו )ישראל( בע"מ ,וקרביץ ) (1974בע"מ ,אשר חולשים בעיקר
על) :א( לקוחות שהתקשרות עימם נעשית על פי מכרזים; ו) -ב( לקוחות אסטרטגיים )כגון
בנקים ורשויות מקומיות( .בנוסף לגופים האמורים ,בשוק הלקוחות העסקיים פועלים גם
מספר רב של מתחרים בעלי נתחי שוק קטנים הפעילים בעיקר בשטח גיאוגרפי מצומצם.
 .9.10.3אין ביכולתה של גרפיטי להעריך את חלקה בשוק ,מאחר שגרפיטי משווקת מגוון רחב מאוד
של מוצרים בתחום צרכי המשרד במטרה להעניק פתרון כולל לאספקת מוצרים שונים
בתחום זה .בשל זאת ,קיים קושי להגדיר את גודל השוק הרלבנטי ואת חלקה של גרפיטי
בו.
 .9.10.4במהלך חודש ינואר  2010קיבלה גרפיטי הודעה ממשרד התמ"ת על פתיחת חקירה בעניין
תלונה שהגישה די.סי .תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ לממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת
)בסעיף זה להלן" :הממונה"( ,על יבוא בהיצף של כוסות נייר מסין לישראל ,בין היתר על
ידי גרפיטי .ביום  22בנובמבר  2010הטיל הממונה ערובה זמנית על יבוא כוסות נייר מסין
לישראל .הממונה פירט בהחלטתו מספר יצרנים לגביהם לא יוטל היטל או יוטל היטל
בשיעור נמוך יותר .בעקבות ההחלטה רוכשת גרפיטי כוסות רק מהיבואנים עליהם לא הוטל
ההיטל ,ולאמור אין כל השפעה מהותית על גרפיטי.
 .9.10.5גרפיטי מתמודדת עם מתחריה על ידי עמידה בסטנדרטים גבוהים של איכות ושרות .כמו
כן ,הגודל ומגוון המוצרים של גרפיטי מקנים לה יתרון אל מול מתחריה .בנוסף ,לגרפיטי
מוקד מכירות ושירות מתקדם הנותן מענה מהיר ללקוחותיה.
 .9.11עונתיות
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  2010מכירות גרפיטי היו גבוהות בכ 14% -מהחציון הראשון של אותה שנה ,בחציון השני של
שנת  2009מכירות גרפיטי היו גבוהות בכ 18% -מהחציון הראשון של אותה שנה.
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 .9.12רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
נכון למועד זה ,גרפיטי שוכרת מבנים באתרים שונים:
 .9.12.1מרכז לוגיסטי ראשי בראש העין  -גרפיטי שוכרת בניין בפארק אפק בראש העין בשטח של
כ 5,350 -מ"ר ,המשמש כמרכז לוגיסטי ראשי ומטה גרפיטי ,ומתוכו כ 120 -מטר מושכר
בשכירות משנה .הסכם השכירות צפוי להסתיים בחודש אוקטובר .2011 ,במועד זה מתוכנן
לעבור המרכז הלוגיסטי הראשי למרלו"ג החדש במודיעין .לפרטים אודות המרלו"ג ,ראה
סעיף  12.6להלן.
 .9.12.2כמו כן שוכרת גרפיטי חנויות ,מחסנים ומוקדי מכירות ברחבי הארץ.
 .9.12.3בנוסף ,לגרפיטי מערך הפצה הכולל כ 38-רכבי הפצה ,מתוכם כ 29-רכבי הפצה בליסינג
תפעולי וכ 9-רכבי הפצה בבעלות החברה.
 .9.13ספקים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .9.13.1גרפיטי 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,
נייר חדרה הדפסה ,חוגלה-קימברלי ,שטראוס-עלית בע"מ ,אפיק מוצרי הדפסה בע"מ,
קנון -קרט ישראל בע"מ ועוד( ,ומשווקת אותו ללקוחותיה.
 .9.13.2גרפיטי פועלת להגדיל את היקפי ומגוון היבוא על ידה ,על מנת להגדיל את המגוון ולייצר
יתרון יחסי מול מתחריה .לגרפיטי אין תלות באף אחד מספקיה המפורטים לעיל.
 .9.13.3לגרפיטי 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 בהתאם לביקושים במהלך אותה שנה .לגבי הספקים
האחרים ,מחירי הקניה נקבעים מעת לעת במשא ומתן בין הצדדים כאשר במרבית
הקטגוריות של מוצרים יש לפחות שני ספקים ,דבר המאפשר שיפור ביכולת הקניה של
גרפיטי.
 .9.13.4נייר חדרה הדפסה ,אשר הנה חברה בת של החברה החל מיום  31בדצמבר ) 2010כמפורט
בסעיף  11.1לעיל( ,הינה ספק ניירות הכתיבה וההדפסה העיקרי של גרפיטי .גרפיטי
מתקשרת עם נייר חדרה הדפסה בהסכם מסגרת שנתי המפרט עקרונות מסחריים בין היתר
בהתייחס לעלות ומנגנון הצמדה ,כאשר הכמות נקבעת בהתאם לביקושים במהלך השנה.
שיעור הרכישות של ניירות כתיבה והדפסה על ידי גרפיטי מנייר חדרה הדפסה בשנים 2010
ו 2009 -היו  26.4%ו 22.3%-מסך הרכישות של ציוד משרדי ,בהתאמה.
 .9.13.5לגרפיטי אין תלות באף אחד מספקיה המפורטים לעיל.
 .9.14הון חוזר
 .9.14.1מדיניות החזקת מלאי ומוצרים מוגמרים  -רמות המלאי של המוצרים המוגמרים בתחום
הציוד המשרדי הינן רמות תפעוליות המותאמות למשך האספקה והצורך בשמירת מגוון
מוצרים .בממוצע ,רמות המלאי הינן של כחודשיים אספקה צפויה.
 .9.14.2מדיניות 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 של גרפיטי .גרפיטי מעניקה אחריות למוצרים אותם היא משווקת ומוכרת
בהתאם לאחריות היצרן )ככל שניתנת( של אותו מוצר.

37

 .9.14.3ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע בתקופות דיווח לשנים  2010ו 2009 -של
אשראי מספקים ולקוחות:

לקוחות
ספקים

ממוצע 2010
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע במליון
ש"ח
104
59
93
45.2

ממוצע 2009
ממוצע ימי אשראי
היקף אשראי
ממוצע
במליון ש"ח
102
49.15
110
41.77

 ממוצע ימי המלאי של התחום בשנת  2010היה  67ימים.
 .9.15מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .9.15.1חוק שעות עבודה  -תחום הפעילות כפוף להוראות חוקי המגן בתחום דיני העבודה ובכלל זה
לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א .1951-לפרטים ראה סעיף  8.23.4לעיל.
 .9.15.2הוראות צרכניות  -החברות בתחום כפופות להוראות צרכניות שונות ובכלל זה מכוח חוק
הגנת הצרכן התשמ"א 1981-וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם  .1980לפרטים נוספים
ראה סעיף  24.1.24.2להלן.
 .9.15.3בטיחות בעבודה  -החברות בתחום כפופות לחקיקה בנושא בטיחות וגיהות בעבודה.
לפרטים ראה סעיף  9.16לעיל.
 .9.15.4חוק האריזות – תחום הפעילות כפוף לחקיקה בנושא חוק האריזות מכוח היות החברה
ייבואן של מוצרים באריזות .לפרטים בנושא חוק האריזות ראה סעיף  8.23.1.1לעיל.
 .9.15.5רישיונות עסק  -לגרפיטי רישיון עסק לצמיתות ,לאחסנה ושיווק של ציוד משרדי ונייר.
 .9.15.6בקרת איכות ותקינה  -גרפיטי מחוייבת לסטנדרטיים הגבוהים ביותר ,ועומדת בתקנים
הישראלים ובתקני  ISO 2000, 9001בתחום הפצת ציוד משרדי לעסקים ומוסדות .גרפיטי
הינה ספק מוכר של משרד הביטחון .בנוסף ,לחלק מהמוצרים המשווקים על ידי תחום
הפעילות תווי תקן של מכון התקנים הישראלי .מעבר לאמור לעיל לא קיימות מגבלות
מיוחדות על תחום פעילות זה.
 .9.16צפי להתפתחות בתחום הפעילות בשנה הקרובה
 .9.16.1החברה בוחנת אפשרות להרחבת 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.
 .9.16.2כמו כן ,החברה מתעתדת להעביר את אתר גרפיטי מראש העין למרלו"ג החדש במודיעין
בחציון השני של שנת  .2011בהתאם ,צפויות להידרש השקעות בציוד לאחסון והפצה.
לפרטים אודות המרלו"ג ,ראה סעיף  12.6להלן.
 .9.17גורמי סיכון בתחום הפעילות של צרכי ציוד משרדי
לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו-כלכליים ,ראה סעיף  23להלן.
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 .9.17.1גורמי סיכון ענפיים
 .9.17.1.1סיכוני אשראי לקוחות  -מרבית המכירות בתחום פעילות זה נעשות בישראל,
כאשר חלק מהמכירות נעשה ללא בטחונות מלאים .תחום הפעילות בוחן באופן
שוטף את טיב הלקוחות על מנת לקבוע אם נדרשת הפרשה בגין חובות מסופקים
וכן את סכומם .להערכת החברה ,הדוחות הכספיים של החברות בתחום כוללים
הפרשות נאותות בגין חובות מסופקים
 .9.17.1.2תחרות  -התחום פועל במשק תחרותי בו קיימת תחרות רבה ,לעניין זה ראה
סעיף  9.10לעיל .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.
 .9.17.2גורמים מיוחדים
 .9.17.2.1בלעדיות – כאמור בסעיף  9.6.2לעיל ,גרפיטי )באמצעות עטר( ,היא המפיצה
הבלעדית בישראל של מספר מותגים בינלאומיים בתחום הציוד המשרדי .באם
תסתיים הבלעדיות כאמור באופן כולל ,עלול הדבר להשפיע על תחום הפעילות.
יחד עם זאת לאור העובדה שגרפיטי מהווה סוכן בלעדי של מספר ספקים רב,
להערכת גרפיטי השפעת סיום בלעדיות עם מספר מצומצם של ספקים אינה
מהותית.
 .9.17.3מידת 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  23להלן.

גורמי סיכון
גורמים ענפיים

מידת ההשפעה
השפעה בינונית
 סיכון אשראי
לקוחות

השפעה גדולה
 תחרות

השפעה קטנה



גורמים מיוחדים

בלעדיות

 .10תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.1מבנה תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון והשינויים החלים בו
 .10.1.1פעילות תחום מוצרי אריזה וקרטון מתמקדת בעיקר בייצור ומכירה של אריזות קרטון,
המשמשות בעיקר לקוחות מתחומי התעשייה והחקלאות ובייצור ומכירה של אריזות מדף
מקרטון למוצרי צריכה ,המשמשות בעיקר לתחומי התעשייה ,החקלאות ,התרופות ,המזון
והקוסמטיקה.
 .10.1.2פעילות הייצור והמכירה של אריזות מדף ואריזות קרטון מבוצעת על ידי החברה באמצעות
חברות הבת כרמל ופרנקל -כ.ד.
 .10.1.2.1כרמל ,עוסקת בתכנון ,ייצור ושיווק מוצרי אריזה מקרטון .כמו כן ,לכרמל
יכולת ייחודית בתחום ההדפסה הדיגיטלית על גבי מצעים שונים ,בפורמט רחב.
ביום  4באוקטובר  ,2010השלימה החברה הצעת רכש מלאה לפי סעיף  336לחוק
החברות ,לרכישת כל אחזקות הציבור בכרמל ,כך שהחל מיום זה הפכה כרמל
לחברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה .לפרטים נוספים ראה סעיף 2.8
לעיל.
 .10.1.2.2מיכלי טריוול )ישראל( בע"מ )להלן":טרי וול"( – הינה חברת בת בבעלות מלאה
של כרמל .טרי-וול עוסקת בתכנון ,ייצור ושיווק מיכלים מיוחדים מקרטון תלת
גלי )מתוצרת כרמל( ,בשילוב חומרים נוספים כגון עץ ,חומרי דיפון וכדומה,
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המיועדים לאריזת ומשלוח מוצרים בעיקר לתחומי ההיי-טק השונים ,משלוחים
בצובר ועוד .כמו כן ,מייצרת טרי-וול משטחי עץ לשוק המקומי וליצוא.
 .10.1.2.3פרנקל -כ.ד ,חברה בבעלות משותפת של החברה ,כרמל וחברת פרנקל ובניו
בע"מ ,הנמנית עם החברות המובילות בתכנון ,ייצור ושיווק אריזות למוצרי
צריכה ועוסקת בתחום אריזות מדף מקרטון דחוס .פרנקל -כ.ד מציעה פתרונות
אריזה ייחודים המותאמים לצרכיהם של לקוחותיה הרבים ,מתחום התעשייה,
החקלאות ,תעשיות המזון והמשקאות ,הקוסמטיקה ,הפרמצבטיקה והתעשייה
עתירת הידע.
 .10.2שינויים בהיקף הפעילות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.2.1תעשיית 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(.
 .10.2.2להערכת החברה ,סה"כ שוק מוצרי האריזה והקרטון בישראל עלה בשנת  2010בכ3% -
לעומת רמתו בשנת .2009
 .10.2.3כמו כן ,תעשיית הקרטון משרתת לקוחות מתחומי התעשייה ,החקלאות ותעשיית המזון
והמשקאות .כתוצאה מכך ,המשתנה המקרו כלכלי ,שלו ההשפעה המשמעותית ביותר על
הביקוש למוצרי אריזה וקרטון ,הינו רמת הפעילות הכלכלית במשק והיקפי היצוא של
הלקוחות.
 .10.3התפתחויות בשווקים של תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון ושינויים במאפייני הלקוחות שלו
 .10.3.1הנייר מהווה מרכיב עיקרי בייצור אריזות קרטון .לאחר ירידת מחירי הנייר בשנים 2008-
) 2009בשל עודפי היצע והשפעת המשבר הכלכלי על תעשיית האריזות( ,בשנת  2010נסקו
מחירי הנייר ובקצב מוגבר ,כך שחלה עלייה משמעותית בעלויות חומרי הגלם בתחום
הפעילות וכתוצאה מכך ירידה ברווח התפעולי.
 .10.4גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון והשינויים החלים בהם
בפעילותה של חברה בתחום מוצרי אריזה וקרטון ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים,
המשפיעים על פעילותה:
 .10.4.1המצב הכלכלי במשק הישראלי  -תעשיית הקרטון משרתת את התעשייה ,החקלאות
ותעשיית המזון והמשקאות .כתוצאה מכך ,לפעילות כלכלית רחבה וענפה קיימת השפעה
משמעותית לטובה על הביקוש למוצרי אריזה וקרטון ,ולמשבר כלכלי השפעה שלילית על
האמור.
 .10.4.2השקעה בציוד הנדרש לצורך ייצור  -המכונות המייצרות מוצרי אריזה וקרטון הינן מכונות
יקרות במיוחד ,הן מבחינת עלות רכישתן והן מבחינת תחזוקתן .על כן ,יכולת מימון וגיוס
כספים ,מהווה יתרון בתחום הפעילות.
 .10.4.3איכות 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 להגדלת מספר הלקוחות.
 .10.4.4מוניטין  -בשל אופי תחום הפעילות ,מוניטין הינו גורם הצלחה מרכזי בתחום הפעילות.
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 .10.5שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.5.1חומר הגלם העיקרי המשמש לייצור קרטון גלי הינו נייר .אספקת חומר גלם זה חיונית
לתהליך.
 .10.5.2הנייר המשמש לייצור מוצרי אריזה וקרטון נרכש בחלקו מייבוא )מוצרי הנייר הטבעי
המשמשים לייצור ,המהווים כ 45% -מכלל חומרי הגלם( ובחלקו מיצרן מקומי )חומרי
הנייר הממוחזר המשמשים לייצור ,המהווים כ 55% -מכלל חומרי הגלם( .היצרן המקומי
ממנו נרכש חומר הגלם הוא נייר חדרה אריזה ,חברת בת של החברה וחלק מתחום נייר
האריזה והמיחזור.
 .10.5.3בהקשר זה ראוי לציין שבאירופה כ 85%-90% -מחומרי הגלם המשמשים לייצור מוצרי
האריזה והקרטון הינם חומרים ממוחזרים .בדומה ,גם בארץ קיימת מגמה של עליית
השימוש בחומרים ממוחזרים בתחום מוצרי האריזה והקרטון.
 .10.5.4בשנת  2010נסק מחיר הנייר בקצב מוגבר ,כך שחלה עלייה משמעותית בעלויות חומרי
הגלם בתחום הפעילות וכתוצאה מכך ירידה ברווח התפעולי.
 .10.6מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון והשינויים החלים
בהם
 .10.6.1ניתן להצביע על מספר מחסומי כניסה המשפיעים על יכולת של חברה להיכנס לפעילות
ייצור מוצרי אריזה וקרטון:
 .10.6.1.1הון ראשוני  -מעצם היות תעשיית מוצרי האריזה והקרטון 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.
 .10.6.1.2כוח אדם מיומן  -ייצור מוצרים בתחום האריזה והקרטון מצריך כוח אדם
מקצועי ומיומן .חברה המתחילה לפעול בתחום פעילות זה נדרשת לגייס כוח
אדם מתאים ,וייתכן כי חברה שתחפוץ לפעול בתחום תתקשה לגייסו.
 .10.6.1.3מוניטין  -חדירה לתחום הפעילות דורשת זמן רב ,בשל החשיבות למוניטין
בתחום הפעילות.
 .10.6.1.4להערכת החברה ,אין מחסומי יציאה מהותיים מהתחום ,למעט כמפורט להלן.
הפסקה מיידית של הפעילות תצריך עריכת הסדרים עם הלקוחות לעניין
השלמת אספקת מלאי מוצרים והסדרת תשלומים לספקים.
 .10.7מבנה התחרות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון ושינויים החלים בו
 .10.7.1תעשיית הקרטון הגלי הינה עתירת הון ,עובדה המשמשת כחסם טבעי לכניסה ויציאה של
מתחרים לענף .התחליפים למוצרי הקרטון הגלי הם בעיקר אריזות גמישות למשקאות
וארגזי פלסטיק למשחטות.
 .10.7.2לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום ,ראה סעיף  10.13להלן.
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 .10.8מוצרים ושירותים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
המוצרים והשירותים העיקריים:
 .10.8.1קרטון -באמצעות חברת הבת כרמל החברה עוסקת בייצור מוצרי אריזה מקרטון הנחלקים
לשלוש קטגוריות:
 .10.8.1.1מוצרי קרטון גלי  -מוצרי הקרטון הגלי ,שהינם החלק המרכזי בתחום הפעילות,
מיוצרים ומעובדים בהתאם לדרישות ספציפיות של הלקוחות ,שנקבעות 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 סגירתן יש להדביק את פיאות ותחתית
התיבה; ) (2מיכלים 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; ) (3תיבות לחקלאות  -מגשים שהקמתם נעשית
באמצעות מכונות הקמה בעלות תבניות תואמות ככל שניתן ,בקרבה גיאוגרפית
ללקוחות הסופיים.
 .10.8.1.2לוחות קרטון גלי  -הלוחות משמשים כחומר גלם ומשווקים למעבדי קרטון גלי
אשר משתמשים בהם לייצור אריזות .מעבדי הקרטון הם מפעלי עיבוד קטנים
המוכרים את תוצרתם ללקוחות בינוניים וקטנים .לכרמל ולמתחרה מקומי
נוסף יכולת ייחודית בשוק המקומי לייצר לוחות תלת גליים המשמשים לייצור
אריזות מיוחדות ,בין היתר על ידי חברת הבת טרי-וול ,בעיקר עבור תעשיות
הייטק .לצד היצור המקומי ישנו ייבוא של לוחות תלת גליים ,מולו לכרמל יתרון
בהיותה יצרן מקומי.
 .10.8.1.3הפקות מוצרי דפוס דיגיטלי לפרסום  -תכנון ,עיצוב והפקת הדפסות דיגיטליות
בתחומי קידום המכירות ,מעמדי תצוגה ,קישוטי ביתנים בתערוכות ופרסום
חוצות .שימוש בטכנולוגיית הזרקת דיו על פני משטח העבודה מאפשרת איכות
ההדפסה גבוהה ,והחיתוך נעשה באופן "צורני" ללא צורך במבלטים.
 .10.8.2אריזות מדף מקרטון -חברת הבת פרנקל -כ.ד מתכננת ,מייצרת ומשווקת אריזות מדף
ומעמדי תצוגה.
 .10.8.3מיכלים ומשטחים -באמצעות חברת הבת טרי-וול החברה עוסקת בייצור המוצרים הבאים:
 .10.8.3.1אריזות עשויות קרטון תלת גלי ) (TRIPLE WALLהמשמשות בעיקר ליצוא
מוצרים כבדים ונפחיים כמו כימיקלים ,ציוד אלקטרוני ,ציוד היי-טק ,ציוד
רפואי ,ציוד בטחוני ועוד.
 .10.8.3.2אריזות מורכבות בעיקר ליצוא מוצרי היי-טק עשויות מעץ ,דיקט ,קרטון תלת-
גלי ,חומרי ריפוד ,מתכות ועוד .במהלך שנת  2010החלה טרי -וול לספק שרותי
מיקור חוץ ,על ידי הקמת פעילות לייצור אריזות בקו ייצור באתר הלקוח.
 .10.8.3.3משטחי עץ רגילים וייחודיים המשמשים כבסיס לאריזות הנ"ל ומשטחי עץ
לשינוע.
 .10.9פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
להלן יפורטו נתונים אודות פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בשנים  2009 ,2010ו:2008 -
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2010

מליון ₪
הכנסות
מכירות מוצרי
אריזה וקרטון
אריזות מדף

שיעור
מהכנסות
החברה

*2009
הכנסות

שיעור
מהכנסות
החברה

2008
הכנסות

שיעור מהכנסות
החברה

343

31%

334

37.4%

360

84%

130

12%

117

13.1%

117

100%

* פעילות תחום מוצרי אריזה וקרטון אוחדה בדוחות הכספיים של החברה החל מיום .1.9.08
 .10.10לקוחות תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.10.1קרטון
 .10.10.1.1עיקר היצור של חברת הבת כרמל מופנה לשוק המקומי ללקוחות מתחומי
התעשייה והחקלאות ,כמפורט להלן ,וכ 1%-2% -מהיצור מופנה ליצוא ישיר.
חלק ניכר מהלקוחות התעשייתיים והחקלאיים מייצאים 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.
 .10.10.1.2לכרמל מגוון רחב של לקוחות הכולל חברות מובילות במשק ,הפועלות במגוון
רחב של מגזרים ,ביניהם) :א( המגזר התעשייתי הכולל לקוחות מתחום המזון,
המשקאות ,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.
 .10.10.1.3לכרמל לקוח מהותי אשר הכנסות כרמל ממנו הסתכמו בשנים  2010ו2009 -
בסך של כ 43.5 -מליון ש"ח וכ 55.5 -מליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ11% -
וכ ,14.4% -בהתאמה ,מסך הכנסותיה .אופי ההתקשרות של כרמל עם הלקוח
זהה להתקשרויותיה עם יתר לקוחות כרמל כמפורט לעיל.
 .10.10.1.4לכרמל אין תלות בלקוח כלשהו.
 .10.10.1.5נכון ליום  31בדצמבר  ,2010לכרמל כ 250-לקוחות פעילים .נכון ליום 31
בדצמבר בשנים  2010ו 20 ,2009-הלקוחות הגדולים ביותר של כרמל היוו כ-
 51%וכ ,55% -בהתאמה ,מסך הכנסותיה של כרמל לאותו מועד.
 .10.10.2אריזות מדף מקרטון
 .10.10.2.1עיקר מכירותיה של פרנקל -כ.ד מתבצעות בשוק המקומי וכ 6% -מופנים לייצוא
ישיר .יחד עם זאת ,חלק מלקוחותיה המקומיים של החברה מייעדים את
האריזות הנרכשות ליצוא עקיף.
 .10.10.2.2יצור ואספקת המוצרים ללקוחות מבוצע ע"פ הזמנת לקוח המבוצעת בחברה
והינם ייחודיים למזמין .בכל הזמנה נקבעים מועדי האספקה ולפעמים מבוצעות
הזמנות מסגרת לתקופות ארוכות אשר בגינן מיוצרות אריזות למלאי.
 .10.10.2.3מגוון הלקוחות של החברה הינו נרחב וכולל את החברות המובילות במשק
הישראלי במגוון תחומים .התחומים העיקריים בהם עובדת החברה הינם
תחומי המזון ,הפרמצבטיקה ,הקוסמטיקה ,החקלאות ,הפלסטיקה והקד"מ.
 .10.10.2.4אין לפרנקל -כ.ד תלות בלקוח כלשהו.
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 .10.11שיווק והפצה בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.11.1השיווק וההפצה בתחום פעילות זה מבוצעים במגוון דרכים לרבות מכירות ישירות
ללקוחות סופיים ומכירות באמצעות מפיצים.
 .10.11.2ההובלה ללקוחות מבוצעת בעיקר באמצעות מובילים חיצוניים ,כאשר לחברה אין הסכמי
בלעדיות עם אף אחד מהמובילים כאמור .כמו כן ,אין לחברה תלות באף אחד מהמובילים.
 .10.12צבר הזמנות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
היקף אספקת המוצרים מתבצע על בסיס תחזית שנתית כללית ,שנקבעת ומתואמת בין תחום
הפעילות לבין לקוחותיו .האספקה השוטפת מתורגמת להזמנות על בסיס של מספר ימים בודדים
מראש או אף פחות מכך ,כך שאין צבר הזמנות בתחום פעילות זה.
 .10.13תחרות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.13.1תעשיית הקרטון הגלי הינה עתירת הון ,עובדה המשמשת כחסם טבעי לכניסה ויציאה של
מתחרים לענף .התחליפים למוצרי הקרטון הגלי הם בעיקר אריזות גמישות למשקאות.
 .10.13.2למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על מידע והערכותיה 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 לשנים  2010ו 2009 -היו כ 27% -בכל אחת מהשנים
מכלל השוק.
 .10.13.3בנוסף ,פעילים בישראל כ 30-יצרני אריזות קרטון בעלי נתחי שוק קטנים ,אשר מבצעים את
פעולת העיבוד בלבד ,ואינם יצרני קרטון גלי .יצרנים אלו פועלים בסדרות ייצור קטנות
וברמת מיכון הנמוכה מכרמל .להערכת כרמל ,נכון ליום  31בדצמבר של השנים  2010ו-
 ,2009סך נפח הפעילות השנתית של תעשיית הקרטון הגלי עמד על כ 315 -אלף טון וכ300 -
אלף טון ,בהתאמה ,והיקף המכירות המוערך בשנים  2010ו 2009 -עמד על כ 1,400 -מליון
ש"ח וכ 1,200 -מליון ש"ח.
 .10.13.4השיטות של חברות תחום הפעילות להתמודדות עם התחרות בתחום הפעילות כוללות את
הפרמטרים הבאים :יתרון של שחקן משמעותי בשוק מבחינת גודל וותק ,יעילות בייצור
ובאספקה ,רמת ואיכות השרות ללקוח ומחירים תחרותיים.
 .10.14עונתיות
 .10.14.1ככלל ,עיקר הביקוש הענפי בשיווק מוצרי אריזה מקרטון הינו בחודשי החורף ,בעיקר
בחודשי נובמבר ומרץ בכל שנה )רבעונים ראשון ורביעי( ,בשל ביקוש ער הנובע מגידולי
החקלאות )בעיקר הדרים ופלפל שברובם מופנים ליצוא( .מכירות מוצרי אריזה מקרטון
ברבעונים הראשון והרביעי גבוהים בממוצע בכ 10% -מהמכירות ברבעונים השני והשלישי.
לגבי יתר מוצרי תחום מוצרי אריזה וקרטון ,אין השפעת עונתיות על הביקוש.
 .10.15כושר יצור בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.15.1פעילות היצור בתחום הקרטון הגלי של כרמל נעשית בשני אתרים .האחד ממוקם בקיסריה
)המפעל עובד בשתי משמרות ,בחלק מקווי הייצור  24שעות ביממה ,למעט סופי שבוע(.
השני ממוקם בכרמיאל )המפעל עובד במשמרת אחת בלבד ,למעט סופי שבוע( .עיקר
הפעילות מבוצעת בקיסריה באמצעות  12מכונות עיבוד וכוללת את כל פעילות הקירגול
ועיקר פעילות העיבוד.
 .10.15.2במהלך שנת  ,2010נרכשו והותקנו שתי מכונות עיבוד חדשות באתר החברה בקיסריה :א(
מכונת דפוס מתקדמת; ב( מכונת עיבוד חדישה .המכונות החדשות החליפו  2מכונות
קודמות.
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 .10.15.3פעילות היצור בתחום מוצרי אריזה של פרנקל -כ.ד מתבצעת במפעל פרנקל -כ.ד בקיסריה,
הפועל  24שעות ביממה ,בשלוש משמרות ,למעט בסופי שבוע.
 .10.15.4פעילות יצור המיכלים של טרי -וול מתבצעת במפעל בנתניה ,הפועל במשמרת אחת
המתוגברת על פי ביקוש למעט בסופי שבוע .יצור המשטחים מבוצע במפעל בנתיבות
במשמרת אחת למעט בסופי שבוע.
 .10.15.5נכון ליום  31בדצמבר  ,2010כושר התפוקה השנתי של כרמל במפעל בקיסריה בקרטון גלי
נאמד בכ 100-אלף טון ובמפעל כרמל בכרמיאל ב 15 -אלף טון .היצור בפועל מנצל כ80% -
מכושר התפוקה במפעל בקיסריה וכ 85% -מכושר התפוקה במפעל בכרמיאל.
 .10.16מחקר ופיתוח בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.16.1כרמל ,יחד עם חברת גלביטל ) RFID SOLUTIONSלהלן" :גלביטל"( ,בחלקים שווים,
מקיימת פעילות בתחום המחקר והפיתוח בנושא יישומים חדשים בתחום האריזה והשינוע.
החברה וגלביטל נמצאות בהליכי רישום של פטנט ליישום טכנולוגיות  RFIDבתחום ניהול
המלאי.
 .10.17רכוש קבוע מקרקעין ומתקנים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.17.1מקרקעין-
 .10.17.1.1לכרמל מקרקעין של כ 15 -דונם בבעלותה בנתיבות .כרמל שוכרת מחברה
בבעלות בעל השליטה בחברה מקרקעין ומבנים באזור התעשייה בקיסריה,
והחברה שוכרת מבנים בכרמיאל ,בקיבוץ משמרות ובנתניה ,והכל לתקופות
ובתנאים המפורטים להלן:
 .10.17.1.2קיסריה ,חוזה שכירות לאתר המרכזי של כרמל ,הממוקם על שטח של כ90 -
דונם ,בו מרוכזת פעילות יצור הקרטון הגלי .הסכם השכירות נחתם באפריל
 1994עם גב-ים לקרקעות בע"מ ,חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה,
לתקופה של  20שנה מיום איוש המבנה ,בשנת .1996
 .10.17.1.3נתניה ,אתר הייצור של טרי-וול ,המתפרס על שטח של כ 22 -דונם .חוזה
השכירות הינו לתקופה של שנתיים המסתיימת בחודש דצמבר .2012
 .10.17.1.4קיסריה ,אתר פרנקל כ.ד .בקיסריה ,המתפרס על שטח של כ 21 -דונם ,המשמש
לייצור ,אחסון ואספקת סחורות .חוזה השכירות נחתם בשנת  2005ותוקפו
)כולל אופציית ההארכה( הינו עד תום שנת  .2020המשכירה הנה חברה בבעלות
בעלי מניות המיעוט בפרנקל כ.ד.
 .10.17.1.5בנוסף ,לתחום הפעילות מחסנים נוספים בקיבוץ משמרות וכן אתר ייצור נוסף
בקיסריה.
 .10.17.2רכוש קבוע –
 .10.17.2.1הרכוש הקבוע של כרמל כולל בעיקר מכונות וציוד ייצור לתחום קירגול הנייר,
מכונות עיבוד ,המבצעות עבודות חיתוך ,הדפסה ,הדבקה וקיפול ,להשלמת
המוצר הסופי .בבעלות כרמל שני מקרגלים וכ 12 -מכונות עיבוד .בבעלות כרמל
גם שתי מכונות דפוס דיגיטאלי המדפיסות על גבי קרטון גלי ,מצעים קשיחים
אחרים באיכות הדפסה גבוהה ,מגוון אפליקציות בתחומי קידום המכירות,
תצוגות עמדה ופרסומי חוצות.
 .10.17.2.2לכרמל צי רכב ,הכולל כלי רכב בשכירות תפעולית ומלגזות בבעלות עצמית
ובשכירות תפעולית .כרמל מפעילה צי משאיות באמצעות קבלני משנה.
 .10.17.2.3בבעלות פרנקל -כ.ד 4 .מכונות דפוס ו 21-מכונות נוספות.
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 .10.17.2.4בבעלות טרי-וול  2קווי עיבוד לייצור משטחים ו 2-קווים לייצור אריזות
מיוחדות.
 .10.17.2.5כרמל העניקה שעבודים שוטפים על נכסיה לטובת בנקים ולטובת מדינת ישראל.
כמו כן ,העניקה פרנקל -כ.ד שעבודים שוטפים וקבועים על נכסיה לטובת בנקים
ולטובת מדינת ישראל.
 .10.18חומרי גלם וספקים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .10.18.1בתחום מוצרי אריזה וקרטון ישנם הסכמי רכישה עם ספקים לרכישת חומרי עזר ,כגון
כימיקלים ,דבקים וחומרי אריזה שונים.
 .10.18.2המחירים נקבעים במשא ומתן עם הספקים ,מידי חודש ,בהתחשב בתנאי השוק ובמחירי
יבוא מתחרה.
 .10.18.3חומר הגלם העיקרי בייצור הקרטון הגלי הוא נייר .חומר גלם זה מהווה מרכיב מרכזי
בעלות המכר ,ומהווה כ 50%-מעלות המוצר המוגמר .לכרמל שני ספקים מרכזיים בתחום
הנייר (1) :נייר חדרה ,בעלת המניות של כרמל ,המספקת נייר ממוחזר ,אשר סך הרכישות
ממנה בשנים  2010ו  2009היו כ 70.1 -מליון ש"ח וכ 69.8 -מליון ש"ח ,בהתאמה ,שהיוו כ-
 37%וכ 47% -בהתאמה ,מסך צריכת הנייר השנתית של כרמל באותן שנים; ו(2) -
 International Forest Productsמקבוצת  kraftהמספקת נייר בתולי ,אשר סך הרכישות
ממנה בשנים  2010ו 2009-היו כ 36.7 -מליון ש"ח וכ 39.7 -מליון ש"ח ,בהתאמה ,שהיוו כ-
 19%וכ ,23% -בהתאמה ,מסך צריכת הנייר השנתית של כרמל באותן שנים.
 .10.18.4חומרי עזר עיקריים נוספים המשמשים את כרמל ביצור קרטון גלי הינם עמילן ומזוט.
העמילן מהווה מרכיב עיקרי בדבק המדביק את לוחות הנייר .ספקית העמילן היא חברת
גלעם .כמו כן כרמל משתמשת בחומרי העזר מבלטים וגלופות ,הנרכשים ממספר ספקים
מקומיים ,ומשטחי עץ המיוצרים ע"י טרי -וול.
 .10.18.5חומרי הגלם העיקריים המשמשים את טרי-וול לייצור המארזים )במפעל בנתניה( הם
לוחות תלת גליים המיוצרים על ידי כרמל וכן חומרי אריזה מגוונים כמו דיקט חומרי ריפוד
וחלקי מתכות שנרכשים ממגוון ספקים מקומיים.
 .10.18.6חומרי הגלם העיקריים המשמשים את פרנקל כ.ד .בייצור אריזות מדף מקרטון הם קרטון
דופלקס ומעט קרטון גלי .קרטון הדופלקס מיובא ברובו ישירות מאירופה וארה"ב וחלקו
נרכש מסוכנים מקומיים )יבוא עקיף( .אספקת הקרטון הגלי מכרמל מהווה כ 20%-מחומרי
הגלם של פרנקל -כ.ד.
 .10.18.7לכרמל ,לפרנקל -כ.ד ולטרי-וול אין תלות באף אחד מהספקים.
 .10.19הון חוזר
 .10.19.1מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם ומוצרים מוגמרים
 .10.19.1.1מלאי מוצרים מוגמרים וחומרי גלם – לחברה קיימות רמות מלאי תפעוליות של
מוצרים מוגמרים למספר ימים בודדים וחומרי גלם ,בעיקר נייר ,ברמת צריכה
של כשלושה עד ארבעה חודשים.
 .10.19.1.2מלאי חומרי אחזקה – לחברה מלאי של חומרי אחזקה לשימוש אמצעי הייצור,
לפי רמת הצריכה הצפויה והצורך בקיום פעילות שוטפת של המכונות ,בכמות
משתנה בהתאם להזמנות.
 .10.19.2מדיניות החזרה או החלפת סחורות
 .10.19.2.1המוצרים בתחום פעילות זה נמכרים מכירה סופית ללקוחות והם מוחזרים על
בסיס מוצר פגום או בגין אי התאמה בין ההזמנה לבין האספקה .כאשר קיימת
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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.
 .10.19.3ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים ולקוחות
לשנים  2010ו:2009 -

לקוחות
ספקים

ממוצע 2010
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע
144
 182מש"ח
111
 108מש"ח

ממוצע 2009
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע
134
 164מש"ח
117
 104מש"ח

 .10.19.4ימי אשראי הלקוחות גדלו ,נוכח הארכתם בהסכמה מול הלקוחות תוך מתן ביטחונות
מתאימים .ימי אשראי הספקים קטנו ב 2010-בעקבות שינוי תנאי תשלום ושינוי בתמהיל
הספקים.
 .10.19.5בתחום הפעילות ,ממוצע ימי המלאי לשנת  2010הינו  57ימים.
 .10.20איכות הסביבה בתחום מוצרי אריזה וקרטון
חלק זה נדון במסגרת הדיון באיכות הסביבה ברמת התאגיד ,ראה סעיף  17להלן.
 .10.21מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות מוצרי אריזה הנייר וקרטון
 .10.21.1חוק שעות עבודה -החברות בתחום ,כפופות להוראות חוקי המגן בתחום דיני העבודה
ובכלל זה לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א .1951-לפרטים ,ראה סעיף  8.23.4לעיל.
 .10.21.2הוראות צרכניות  -החברות בתחום כפופות להוראות צרכניות שונות ובכלל זה מכוח חוק
הגנת הצרכן התשמ"א 1981-וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם  .1980לפרטים נוספים
ראה סעיף  24.1.24.2להלן.
 .10.21.3רשיונות עסק -
 .10.21.3.1לכרמל רישיון עסק בתוקף מיום  .9.4.1998כמו כן פירט המשרד להגנת הסביבה
תנאים נוספים לרישיון העסק במסמך מאוקטובר  .2006למיטב ידיעת החברה,
החברה עומדת בכל הדרישות והתנאים לתוקפו של הרישיון כאמור ושל
התנאים הנלווים.
 .10.21.3.2לפרנקל כ.ד .רישיון עסק משנת  ,1995אשר למיטב ידיעת החברה ,החברה
עומדת בכל הדרישות והתנאים לתוקפו של הרישיון.
 .10.21.4בטיחות בעבודה
החברות בתחום כפופות לחקיקה בנושא בטיחות וגיהות בעבודה .לפרטים נוספים ראה
סעיף  8.23.9לעיל.
 .10.21.5בקרת איכות ותקינה
 .10.21.5.1כרמל ופרנקל כ.ד .פועלות בהתאם לתקני איכות ובקרה כמקובל בחברות
בינלאומיות ,ועומדות בדרישות התקן הבינלאומי  ,ISO 9001 :2000ותקנים
בינלאומיים לניהול בטיחות מזון  HACCPו .BRC/IOP -בנוסף ,הוסמכה
כרמל לתקן איכות הסביבה  14001ובטיחות  .18001כרמל זכתה בתו הפלטינה
מטעם מכון התקנים כאחת מבין  20חברות בארץ להן חמישה תקני איכות.

47

 .10.21.5.2טרי -וול פועלת בהתאם לתקני איכות ובקרה כמקובל בחברות בינלאומיות,
ועומדת בדרישות התקן הבינלאומי , ISPM 15 ,ISO 9001 :תקן לחיטוי
בחקלאות.
 .10.21.5.3בנוסף ,פעילות החברה במפעליה כפופה לדרישות תקני איכות בתחום המוצרים,
תחיקה מוניציפאלית )בעיקר רישיון עסק( ותקנים מקובלים בעולם.
 .10.22צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום הפעילות
 .10.22.1כרמל מעוניינת להגדיל באופן הדרגתי בשנים הקרובות את שיעור השימוש בנייר הממוחזר
מתוך חומרי הגלם המשמשים לייצור מוצריה ,על חשבון הנייר הבתולי .ראוי לציין בעניין
זה ,כי באירופה כ 85%-90% -מחומרי הגלם המשמשים לייצור מוצרי האריזה והקרטון
הינם חומרים ממוחזרים וקיימת מגמה של עליית השימוש בחומרים ממוחזרים גם בתחום
הפעילות בארץ.
 .10.23גורמי סיכון בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו -כלכליים ראה סעיף  23להלן.
 .10.23.1גורמי סיכון ענפיים
 .10.23.1.1כפיפות לרגולציה -הפעילות בתחום מוצרי אריזה וקרטון כפופה למערכות
רגולטוריות בנושאים שונים )בעניין זה ראה סעיף  10.21לעיל( .לשינויים
ברגולציה תיתכן השפעה על החברות הפועלות בתחום הפעילות ,כגון ,החמרת
התנאים בתחום איכות הסביבה,לרבות חוק האריזות ,והחלטות שלטוניות על
העלאת שכר המינימום.
 .10.23.1.2תחרות  -תחום פעילות זה הינו תחום תחרותי בו קיימת תחרות מול שלוש
מתחרות עיקריות נוספות בישראל ,וכן מול מוצרים מיובאים )בעניין זה ראה
סעיף  10.13לעיל(.
 .10.23.1.3חומרי הגלם  -עליה במחירי חומרי הגלם ,בפרט במחיר הנייר ,המהווה מרכיב
מהותי בהוצאות ייצור הקרטון ,וכן עליה במחירי תשומות כגון גז ,חשמל,
הובלות ועמילן ,עלולות לפגוע ברווחיות החברות בתחום הפעילות.
 .10.23.1.4איכות 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 החברות בתחום להקצות משאבים כספיים נוספים.
 .10.23.1.5כמו כן ,מאחר שהחברה עוסקת בין היתר בחומרים מסוכנים ורעילים ,היא
חשופה לנזקים שעלולים להיגרם בשל מוצרים אלו ,לרבות נזקים בריאותיים,
נזקים סביבתיים ,נזקים כתוצאה מהתלקחות חומרים דליקים וכיו"ב .לפיכך,
החברה חשופה לתביעות שעשויות להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של
תחום הפעילות ולפגוע במוניטין שלה.
 .10.23.1.6חשיפה למטבע חוץ – הפעילות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון חשופה
לסיכונים בגין שינויים בשער החליפין שכן חלק גדול מחומרי הגלם מיובא.
שינוי בשערי החליפין של המטבעות השונים ביחס לשקל עלול לגרום לשחיקת
הרווחיות ותזרים המזומנים.
 .10.23.1.7סגירת הנמלים -חברות התחום מייבאות רבים מחומרי הגלם המשמשים לייצור
מוצריהן .סגירת הנמלים בישראל ,תפגע בייבוא חומרי הגלם ותשפיע במישרין
על פעילות החברות בתחום .עם זאת ,מאחר וחברות התחום מחזיקות מלאי
חומרי גלם ,רק סגירה ממושכת של הנמלים תהיה בעל השפעה בינונית על
פעילותה.
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 .10.23.2מידת 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  23להלן.
גורמי סיכון
גורמים ענפיים

השפעה גדולה
 מחיר חומרי גלם
 תחרות

מידת ההשפעה
השפעה בינונית
 סגירת הנמלים






השפעה קטנה
כפיפות לרגולציה
חומרי גלם
איכות סביבה
חשיפה למטבע חוץ

 .11תחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
נייר חדרה הדפסה מייצרת ניירות כתיבה והדפסה ומוכרת ניירות מיובאים ,כגון נייר מצופה וניירות
מיוחדים ,כהשלמה לסל מוצריה .להלן יובאו פרטים נוספים אודות תחום ניירות כתיבה והדפסה ופעילותו.
 .11.1מבנה תחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .11.1.1תחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה ,עוסק בייצור ושיווק ניירות כתיבה והדפסה ,לרבות
ניירות מיוחדים ונייר מצופה .פעילות התחום מבוצעת על ידי החברה באמצעות חברת הבת
נייר חדרה הדפסה )לשעבר "מונדי נייר חדרה בע"מ"( .נייר חדרה הדפסה ומתחריה בתחום
משווקים ניירות כתיבה והדפסה לבתי דפוס ,הוצאות לאור ,משווקי ציוד משרדי ,יצרני
מוצרי נייר )מחברות ,מעטפות וכדומה( וכן לסיטונאים הפועלים מול לקוחות קטנים יותר.
 .11.1.2נייר חדרה הדפסה הינה חברה פרטית אשר הוקמה בשנת  .1999במסגרת עסקה שנערכה
בין החברה לבין חברה אוסטרית הנמנית על קבוצת ) Mondi Business Paper Ltd.להלן:
" "MBPאו "קבוצת מונדי"( רכשה קבוצת מונדי בחודש פברואר  50.1% 2000ממניות נייר
חדרה הדפסה )פעילות החברה בתחום ניירות כתיבה והדפסה הופרדה קודם לעסקה
והועברה לנייר חדרה הדפסה ,שכאמור הוקמה לצורך כך(.
 .11.1.3ביום  7בספטמבר  2010חתמה החברה על הסכם עם חברה בת של קבוצת מונדי ,שהחזיקה
כאמור ערב העסקה ב 50.1%-ממניות נייר חדרה הדפסה ,לפיו תמכור קבוצת מונדי לחברה
 25.1%מהון המניות המוקצה והמונפק של נייר חדרה הדפסה ,בתמורה לסך של 10.364
מליון יורו ,ממקורותיה של החברה )להלן" :עסקת הרכישה"(.
 .11.1.4עסקת הרכישה כללה ,בין היתר ,תיקון להסכם בעלי המניות הקיים בין הצדדים ביחס
להחזקותיהם בנייר חדרה הדפסה ,הכולל בין היתר את השינויים המתחייבים משינוי
באחוזי ההחזקות ,וכן תיקון של ההסכמים הקיימים בין בעלי המניות לבין נייר חדרה
הדפסה ,והכל כמפורט להלן.
 .11.1.5ביום  4בנובמבר  2010התקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג החברות,
ובתוקף מיום  31בדצמבר  2010הושלמה עסקת הרכישה ,ובעקבות העסקה מחזיקה
החברה ב 75% -ממניות חברת נייר חדרה הדפסה ,אשר אוחדה בדוחות הכספיים של
החברה .נכון למועד הדוח ,בעלי מניותיה של נייר חדרה הדפסה הינם נייר חדרה )המחזיקה
ביחד עם חברת הבת מנא"י שיווק ) (1992בע"מ ב 75% -מהונה המונפק של נייר חדרה
הדפסה( וקבוצת מונדי )המחזיקה ב 25% -מהונה המונפק של נייר חדרה הדפסה( .באשר
להשלכות החשבונאיות ראו ביאור 17לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2010
המצורפים לדוח זה.
 .11.1.6להרחבה נוספת בעסקת הרכישה ,ראו סעיף  11.24.2להלן.
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 .11.2התפתחויות בשווקים של תחום פעילות ניירות הכתיבה וההדפסה ושינויים במאפייני הלקוחות
שלו
 .11.2.1שוק ניירות הכתיבה וההדפסה בישראל הנו שוק יציב בעל צמיחה איטית .המשתנים
המשפיעים עליו בעיקר הם יחסי ביקוש והיצע עולמי למוצרי נייר ורמת הפעילות הכלכלית
במשק המשפיעה על כמות מוצרי הדפוס והפרסום .במהלך התקופה חלו הפסקות ייצור
במספר מפעלים בעולם והיצע הנייר בשוק המקומי פחת.
 .11.3גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה והשינויים החלים בהם
בפעילותה של החברה בתחום ניירות כתיבה והדפסה ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה
קריטיים ,המשפיעים על פעילותה:
 .11.3.1השקעה בציוד הנדרש לצורך ייצור  -המכונות המייצרות את מוצרי התחום הינן מכונות
יקרות במיוחד ,הן מבחינת עלות רכישתן והן מבחינת תחזוקתן .על כן ,יכולת מימון וגיוס
כספים ,מהווה יתרון בתחום הפעילות.
 .11.3.2יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת בשל יכולתו
להבטיח אספקה סדירה של המוצר ,בטווח הזמנה קצר יחסית כנדרש על ידי הלקוחות ובכך
לחסוך עבורם את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה.
 .11.3.3איכות המוצרים  -איכות גבוהה של מוצרים הינם גורם הצלחה חשוב בתחום הפעילות.
 .11.4שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום
מחיר התאית ,אחד מחומרי הגלם המרכזיים בתחום הפעילות ,עלה בצורה משמעותית בעולם בשנת
.2010
 .11.5מחסומי הכניסה והיציאה עיקריים של התחום ושינויים החלים בהם
עיקר המוצרים המשווקים בתחום בישראל הנם מוצרים מיוצרים שבהם יש לחברה יתרון של יצרן
מקומי המסוגל לספק כמויות קטנות בלוחות זמנים קצרים ,אולם קיימים גם מוצרים מיובאים.
בשל חסמי הכניסה לתחום ,כפי שיפורטו להלן ,מבנה התחרות בתחום יציב יחסית.
 .11.6חלוקת דיבידנדים
 .11.6.1נייר חדרה הדפסה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה בשנת .2009
 .11.6.2ביום  26ביולי  ,2010אישר דירקטוריון נייר חדרה הדפסה חלוקה בהיקף של  5,920אלפי
ש"ח ,כדיבידנד לבעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  11באוגוסט .2010
 .11.6.3ביום  31בדצמבר  ,2010אישר דירקטוריון נייר חדרה הדפסה חלוקה בהיקף של  8,528אלפי
ש"ח ,כדיבידנד לבעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  31בינואר .2011
 .11.6.4נכון ליום  31בדצמבר  ,2010לנייר חדרה הדפסה רווחים הראויים לחלוקה בסך של 118.7
מליון ש"ח.
 .11.6.5מדיניות חלוקת דיבידנד :הסכם בעלי המניות בין נייר חדרה ל MBP-אשר נחתם במסגרת
עסקת הרכישה ביום  7לספטמבר  2010קובע מדיניות חלוקת רווחים ,לפיה החל משנת
 ,2011בכפוף למגבלות הקבועות בדין ולקבוע בהסכם בעלי המניות ,נייר חדרה הדפסה
תחלק לבעלי מניותיה לפחות  50%מרווחיה בכל שנה )"סכום החלוקה המינימאלי"( ,והכל
כמתואר בהסכם בעלי המניות .על אף האמור לעיל ,דירקטוריון נייר חדרה הדפסה יהיה
רשאי להפחית את סכום החלוקה המינימאלי במקרה בו חלוקת מלוא הסכום כאמור יחד
עם ההוצאות ההוניות הקבועות בתקציב השנתי תגרום להפרת ההתחייבות הפיננסיות של
נייר חדרה הדפסה כלפי המוסדות הפיננסים .במידה ודירקטוריון נייר חדרה הדפסה
החליט לחלק סכום הנמוך מסכום החלוקה המינימאלי ,ההתחייבות לחלק את יתרת
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הסכום אשר לא חולק מתוך סכום החלוקה המינימאלי תעבור לשנה העוקבת )וזאת עד
לתקופה שלא תעלה על שנתיים(..
 .11.6.6על פי אמות המידה הפיננסיות בהן התחייבה נייר חדרה הדפסה כלפי הבנקים לצורך קבלת
מסגרות אשראי ,יחס ההון העצמי מסך המאזן לא יפחת משיעור של  22%או פחות ,ועל כן,
לא יחולק דיבידנד אשר כתוצאה מכך יחס ההון העצמי מסך המאזן ,לאחר הבאה בחשבון
של ביצוע תקציב השקעות מאושר ,יפחת לשיעור של  22%או פחות .נכון למועד הדוח,
עומדת נייר חדרה הדפסה באמות המידה הפיננסיות שפורטו לעיל.
 .11.7סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות תחום ניירות כתיבה והדפסה
 .11.7.1בצל המשבר הכלכלי בעולם אשר שרר בשנת  ,2009חלה הרעה ביחס בין הביקוש להיצע של
מוצרי הנייר אותם מוכרת נייר חדרה הדפסה .הרעה זו הביאה לשחיקת מחירי המכירה של
התחום בשנת  ,2009אך לאור הפסקות יצור במספר מפעלים בעולם היצע הנייר בשוק
המקומי פחת ברוב שנת  ,2010ונייר חדרה הדפסה העלתה את מחיר המכירה בשוק
המקומי בשנת  .2010עלות התאית ,שהינו חומר הגלם העיקרי ליצור הנייר ,עלתה באופן
תלול אל מול מחירי  .2009לאור העלאת מחירי המכירה ,על אף התייקרות זו בעלות
התאית ,הצליחה נייר חדרה הדפסה למנוע פגיעה ברמת הרווחיות שלה לעומת רמת
הרווחיות בשנים .2008-2009
 .11.8מוצרים ושירותים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
ייצור ניירות כתיבה והדפסה
 .11.8.1נייר חדרה הדפסה הינה היצרנית היחידה בישראל של ניירות כתיבה והדפסה .יחד עם זאת,
בשוק הישראלי פועלים יבואנים רבים ,המייבאים ניירות כתיבה והדפסה.
 .11.8.2היקף הייצור השנתי של ניירות הכתיבה וההדפסה המיוצרים על ידי נייר חדרה הדפסה
הסתכם בשנת  2010בכ 141-אלפי טון ,לעומת כ 139-אלפי טון בשנת  .2009הגידול בתפוקת
היצור בשנת  2010נבע מהתייעלות בהליכי הייצור למול שנת ) 2009בה חלה הרעה ביעילות
מכונת הנייר של נייר חדרה הדפסה בשל כשלים מכאניים במהלך השנה( .הנייר המיוצר
מיועד לשיווק בשוק המקומי ,לייצוא ישיר ולמלאי.
 .11.8.3בשנת  2010כ 101 -אלפי טון מהנייר אשר יוצר על ידי התחום שווק בשוק המקומי והיתרה
כ 34 -אלפי טון יועדה לייצוא ישיר לארה"ב ,איטליה ,מצרים ,ירדן ולתורכיה .במהלך 2010
הרחיבה נייר חדרה הדפסה את היצוא הישיר שלה לארה"ב ,בה שיעור הרווחיות גבוה יותר
ממדינות המזרח התיכון .בכוונת החברה להמשיך לפעול להגברת הייצוא ,תוך שימת דגש
על הגברת הייצוא לארה"ב.
המידע האמור לעיל בקשר להרחבת הייצוא הישיר של נייר חדרה הדפסה לשווקי ארה"ב,
הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד
של התחום שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בתחום נכון למועד
הדוח .התחזיות והערכות התחום 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 ,הצלחת מאמצי השיווק של התחום ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיפים  11.26ו 23-להלן.
 .11.8.4בשנת  2010נרשמה ירידה כמותית במכירות לשוק המקומי של כ 4,400 -טון )כ,(4.3% -
לאחר שבשנת  2009נרשמה עלייה כמותית במכירות לשוק המקומי של כ 4,000 -טון )כ-
 .(3.6%למרות הקיטון הכמותי ,נרשמה עליה במחזור המכירות של נייר חדרה הדפסה
לשוק המקומי בשנת  2010בסך של כ 31 -מליון ש"ח לעומת שנת  ,2009בעיקר כתוצאה
מעליית מחירי המכירה בכ.12% -
 .11.8.5בשנת  2010נרשם גידול במכירות נייר חדרה הדפסה לייצוא ישיר לעומת שנת  2009בסך של
כ 8 -מליון ש"ח.
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 .11.9מכירת ניירות מיובאים
 .11.9.1נייר חדרה הדפסה משלימה ,כאמור לעיל ,את סל מוצריה באמצעות יבוא נייר )כגון נייר
מצופה וניירות מיוחדים אותם אינה מייצרת( ,מאירופה והמזרח הרחוק .בשנת  2010היקף
השנתי של הייבוא של נייר חדרה הדפסה עמד על כ 40,000 -טון נייר ,אשר משווקים על ידה
בשוק המקומי בלבד ,לעומת כ 37,000 -טון נייר בשנת .2009
 .11.9.2מבין ספקי הנייר של נייר חדרה הדפסה ,קבוצת  APPוחברת  STORA ENSOהם ספקיה
העיקריים לסוגים שונים של נייר מצופה .במהלך  2009החלה החברה לעבוד גם עם קבוצת
 MOORIMאשר אף היא הינה יצרנית נייר מצופה מהגדולות בעולם .לפרטים נוספים
בנושא הספקים ראה סעיף  11.8לעיל.
 .11.10פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .11.10.1בשנת  2010היה מחזור ההכנסות של תחום הפעילות ממכירת ניירות כתיבה והדפסה בסך
של  728.7מליון ש"ח לעומת  669.2מליון ש"ח בשנת  .2009מחירי המכירה של ניירות
כתיבה והדפסה בשוק העולמי מושפעים מיחס ההיצע והביקוש ויכולת החברות לממש
עליות מחירים המתבקשים משינויי מחירי התשומות .המגמה שהחלה באמצע שנת 2008
של ירידה חדה במחיר התאית )מרכיב עיקרי ביצור הנייר( ,נבלמה לקראת סוף שנת ,2009
ובמהלך שנת  2010עלו מחירי התאית באופן חד .לאור העדר ביקושים ביחס להיצע הנייר
בעולם ,מחירי הנייר בעולם לא עלו באופן משמעותי אל מול העלייה במחירי התאית.
לעומת מגמה זו של עליית מתונה במחירי הנייר בעולם ,בשוק המקומי ,לאור הפסקות
ייצור במספר מפעלים בעולם ,ירד היצע הנייר עד לרבעון הרביעי לשנת  ,2010ונייר חדרה
הדפסה העלתה מחירים בשוק המקומי ,כנגזר מהעלייה במחירי התאית .מכאן נגזרת
העלייה במחזור ההכנסות של החברה בשנת  ,2010אל מול הירידה במחזור ההכנסות בשנת
.2009
 .11.10.2למידע כספי נוסף אודות נייר חדרה הדפסה ,ראה דוחותיה הכספיים ליום  31בדצמבר
 ,2010המצורפים לדוח זה.
 .11.11לקוחות תחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .11.11.1נייר חדרה הדפסה משווקת את תוצרתה למגוון רחב של לקוחות בארץ ובחו"ל .בשנת 2010
כ 101 -אלפי טון מהנייר אשר יוצר על ידי התחום שווק בשוק המקומי והיתרה כ 34 -אלפי
טון יועדה לייצוא.
 .11.11.2בישראל ,לנייר חדרה הדפסה כ 450-לקוחות ,כאשר לקוחותיה המרכזיים הינם בתי דפוס
)כ ,(21% -סיטונאי נייר )כ ,(19% -סיטונאי ציוד משרדי )כ ,(32% -יצרני מוצרי נייר )כ-
 (28%ומשתמשי קצה.
 .11.11.3בחו"ל נייר חדרה הדפסה משווקת לסיטונאים גדולים בתחום הנייר וכן לבתי דפוס ויצרנים
גדולים בירדן.
 .11.11.4במסגרת פעילות הייצוא ,הרחיבה נייר חדרה הדפסה במהלך  2010את היצוא שלה
לארה"ב ,בה שיעור הרווחיות גבוה יותר ממדינות המזרח התיכון .בכוונת החברה להמשיך
לפעול להגברת הייצוא ,תוך שימת דגש על הגברת הייצוא לארה"ב.
המידע האמור לעיל בקשר להגברת הייצוא של נייר חדרה הדפסה לשווקי ארה"ב ,הינו
בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של
התחום שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בתחום נכון למועד
הדוח .התחזיות והערכות התחום 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 ,הצלחת מאמצי השיווק של התחום ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיפים  11.26ו 23-להלן.
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 .11.11.5נכון למועד הדוח ,לתחום אין תלות בלקוח בודד או בקבוצת לקוחות אשר בכוחה להשפיע
באופן משמעותי על פעילות התחום .בנוסף ,נכון למועד הדוח לתחום אין לקוח אשר
הכנסות התחום ממנו מהוות כ 10% -ומעלה מסך הכנסותיה.
 .11.12שיווק והפצה בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .11.12.1לנייר חדרה הדפסה מערכת הפצה מקומית המעניקה לה את היכולת לשווק את תוצרתה
למגוון לקוחותיה ,הפועלים בשוק הישראלי .במהלך השנים  2006 -2010פעלה נייר חדרה
הדפסה להרחבת מערך שירותי ההפצה המוענק על ידה ,ואף זכתה במכרזים מוסדיים
הכוללים מתן שירותי הפצה ללקוחות עד רמת משתמש הקצה.
 .11.12.2ההפצה 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 .ההפצה ללקוחות יצוא נוספים ,לרבות ארה"ב ,הינה עד לנמל
ימי בסמוך לעסק הלקוח.
 .11.12.3נייר חדרה הדפסה מפיצה את מוצריה משני אתרים לוגיסטיים  -המרלו"ג במודיעין וחדרה.
 .11.12.4האתר הגדול והעיקרי הינו אתר החברה בחדרה ,הצמוד למתקני הייצור והגימור של נייר
חדרה הדפסה .מאתר זה מופץ נייר מיוצר ללקוחות החברה בארץ ובחו"ל .נייר המיועד
ליצוא מועבר למכולות הנשלחות לנמלים על גבי משאיות .נייר המיועד לשיווק בשוק
המקומי נשלח בחלקו במישרין מאתר חדרה ללקוחות הגדולים של התחום ברחבי הארץ,
ובחלקו מופץ מהמרלו"ג החדש במודיעין ,כאמור להלן בסעיף זה .נכון למועד הדוח ,מאתר
חדרה מופצים כ–  103,000טון בשנה.
 .11.12.5בחודש נובמבר  ,2010עבר האתר הלוגיסטי של נייר חדרה הדפסה למרלו"ג החדש
במודיעין ,אשר החליף את אתרי התחום בחולון ובחיפה ,כמפורט להלן .במהלך דצמבר
 2010עבד המרלו"ג תוך התקדמות מתמדת על עקומת הלימוד עד להגעה לקצב עבודה מלא.
במרלו"ג הותקנה מערכת איחסון מתקדמת המבוססת על טכנולוגית Radio Shuttle
המאפשר אחסון מיטבי של כמויות גדולות של נייר .המחסן מנוהל באמצעות תוכנה לניהול
מחסנים על פי איתורים ,המאפשר ניהול מיטבי של מלאי הנייר .נייר מופץ מהמרלו"ג
ללקוחות התחום בכל הארץ על מנת לספק רמת שירות מיידית ושמירת רמות מלאי נייר
נמוכות במחסניהם .כמו כן ,כל יבוא ניירות כתיבה והדפסה נקלט במיישרין במרלו"ג )חלק
מהניירות המיובאים מועבר ישירות מנמלי הים ללקוחות( .ההפצה מהמרלו"ג נעשית
באמצעות משאיות השייכות לנייר חדרה הדפסה ,באמצעות קבלני משנה ,ובאמצעות
משאיות השייכות ללקוחות התחום .נכון למועד הדוח ,אתר המרלו"ג מתוכנן להפיץ כ–
 42,000טון בשנה .לפרטים אודות המרלו"ג ,ראה סעיף  12.3לעיל וביאור 14ה' לדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2010
המידע האמור לעיל בקשר להיקפי ההפצה המתוכננים מאתר המרלו"ג ,הינו בגדר מידע
צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של התחום
שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בתחום נכון למועד הדוח.
התחזיות והערכות התחום עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם תלות
בגורמים חיצוניים ,יעילות והטמעת המערכות במרלו"ג ,התפתחות ושינויים ברגולוציה
בתחום הפעילות ,שינויים בביקוש וההיצע בשוק ,הצלחת מאמצי השיווק של התחום ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  11.26ו 23-להלן.
 .11.12.6עם המעבר למרלו"ג ,הסתיימו חוזי השכירות של החברה בתחום הפעילות באתרים בחולון
ובנשר .מן האתר אשר מוקם בחולון ,הופצו המוצרים ללקוחות התחום באזור גוש דן
וירושלים ,ומן האתר אשר מוקם בנשר ליד חיפה ,שורתו לקוחות אזור הצפון.
 .11.12.7נכון למועד הדוח ,אין לתחום תלות באף אחד מאתרי השיווק המפורטים בסעיף זה לעיל.
 .11.13צבר הזמנות בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
לתחום אין צבר הזמנות .ההזמנות מבוצעות בפרק זמן קצר ועל בסיס תחזיות הלקוחות.
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 .11.14תחרות בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .11.14.1חסמי הכניסה לייצור ניירות כתיבה והדפסה הינם גבוהים בשל ההשקעות הכבדות
במכונות הנייר הנדרשות לצורך ייצור הנייר .מאידך ,נייר חדרה הדפסה חשופה לתחרות
מצד יבואני נייר אשר אינם נתקלים בחסמי כניסה לשוק הישראלי .מאחר ולא מוטלים כל
מגבלות ,חסמים ומכסים על הנייר המיובא לישראל ,על נייר חדרה הדפסה לשמר באופן
שוטף את היתרונות העומדים לה כיצרן מקומי כגון זמינות ,גמישות ,שירות ואיכות על מנת
להתמודד עם מתחריה.
 .11.14.2מתחריה העיקריים של נייר חדרה הדפסה 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
החברה ,נתח השוק של נייר חדרה הדפסה בתחום פעילות זה בשוק המקומי הינו כ.50% -
יודגש כי ,נתח השוק כאמור מבוסס על הערכה פנימית של החברה נכון למועד הדוח.
 .11.14.3בשל המשבר הכלכלי העולמי ,גברה התחרות מצד יבואני הנייר כאמור וכתוצאה מכך נוצרו
עודפי היצע בשוק של ניירות כתיבה והדפסה במחירי היצף .ביום  26בפברואר ,2009
הודיעה החברה כי נייר חדרה הדפסה הגישה לממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת
)להלן" :הממונה"( ,תלונה על יבוא בהיצף של ניירות כתיבה והדפסה ממספר מדינות
באירופה לישראל .לאחר בחינת התלונה החליט הממונה על פתיחת חקירה בנידון .ביום 27
במאי  2010הודיע הממונה כי לאור ההתפתחויות בשוק הנייר בתקופה האחרונה ונוכח
מידע שנמסר לו ,החליט לסגור את תיק החקירה .בהתאם להודעת החברה ,למרות הנזקים
שנגרמו לחברה בעבר מהיבוא במחירי היצף ,לאור השינויים בשוק ,אין לה התנגדות
להחלטת הממונה.
 .11.15עונתיות
במוצרי תחום ניירות כתיבה והדפסה ,אין השפעת עונתיות על הביקוש.
 .11.16כושר ייצור בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
בבעלות נייר חדרה הדפסה מכונה לייצור ניירות כתיבה והדפסה ,אשר נכון למועד הדוח פועלת
בתפוקה מלאה כל השנה 24 ,שעות ביממה ב 3-משמרות עבודה )פרט לעצירות אחזקה מתוכננות(.
בנוסף ,בבעלות נייר חדרה הדפסה ציוד לעיבוד התוצרת האמורה הפועל בתפוקה גבוהה )כ (55%-ב
 2-3משמרות עבודה בהתאם לצורך.
 .11.17רכוש קבוע מקרקעין ומתקנים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .11.17.1נייר חדרה הדפסה שוכרת מהחברה את מרבית השטחים והמבנים אשר משמשים אותה
לייצור ואחסנה בחדרה .הסכם השכירות הינו לתקופה בת  24שנים ו 11 -חודשים החל
מחודש נובמבר  .1999על פי ההסכם ,כל צד רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת של
 10שנים וכן כל צד רשאי לבטל שכירות של חלקים מתוך המושכר בהודעה מוקדמת של
שנה מראש.
 .11.17.2נייר חדרה הדפסה שוכרת מהחברה את השטחים והמבנים המשמשים אותה במרלו"ג
במודיעין ,אשר משמש אף את חברות הבת של החברה אמניר וגרפיטי .הסכם השכירות
הינו לתקופה בת  15שנים ,החל מחודש נובמבר  ,2010והנו הסכם גב אל גב להסכם
השכירות אשר חתמה החברה עם גב ים בע"מ ,משכירת הנכס .על פי ההסכם ,כל צד רשאי
לבטל את ההסכם כעבור  10שנים ,בהודעה מוקדמת של  180ימים וכן כל צד רשאי לבטל
שכירות של חלקים מתוך המושכר בהודעה מוקדמת של שנה מראש.
 .11.17.3אתרי ההפצה של נייר חדרה הדפסה בחולון ובנשר עברו למרלו"ג החדש במודיעין בסוף
שנת  .2010לפרטים אודות המרלו"ג ,ראה סעיף  8.18.6.2ו 12.6-להלן וביאור 14ה' לדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2010
 .11.17.4רכוש קבוע :בעקבות עבודות בינוי והשקעות שביצעה נייר חדרה הדפסה בעבר במכונת
הנייר ,הגיעה במהלך שנת  2008תפוקת היצור של מכונת הנייר לכ 144-אלפי טון .השקעות
נייר חדרה הדפסה במכונה בשנים  2010ו 2009-היו בסכומים שאינם מהותיים ,ותכליתם
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הייתה שימור המצב הקיים בלבד .לפרטים אודות אתר תחום הפעילות בחדרה ראה סעיף
 12להלן.
 .11.18חומרי גלם וספקים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
לפעילות התחום נדרשים חומרי גלם כמפורט להלן:
 .11.18.1תאית –
 .11.18.1.1חומר הגלם העיקרי המשמש בתהליך ייצור הנייר הוא תאית.
 .11.18.1.2ההתקשרות לרכש התאית מבוצעת באופן מרוכז על ידי בעלת מניות המיעוט
 MBPעבור התחום ועבור מפעליה האחרים של  MBPבאירופה ,ומאפשר
אספקה שוטפת של תאית מחד ,ויתרון לגודל מאידך .לפרטים אודות סיוע
 MBPברכישת חומרי הגלם ראה סעיף  11.24.2.4להלן .במסגרת משא ומתן
שנתי המתקיים בין  MBPלבין ספקי התאית )בתיאום ובשיתוף המנהל
האחראי מטעם התחום( נקבעים הסכמי מסגרת בין  MBPלבין ספקי התאית
לפיהם ישנה התחייבות של ספקי התאית לספק כמות מסוימת של תאית
לקבוצת ) MBPובכלל זה לפעילות התחום( .מחירי התאית אינם נקובים
בהסכמים אלו והם נקבעים באופן שוטף על פי מחירי השוק העולמי לתאית מדי
חודש בחודשו .נייר חדרה הדפסה משלמת את מחיר התאית ישירות לספק
ומשלמת עמלה ל MBP-בגין כיסוי עלויותיה של  MBPבלבד .נייר חדרה הדפסה
רוכשת כ 116,500 -טון תאית בשנה ,משלושה סוגים עיקריים .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 התחום ,לא קיימת
למעשה כל תלות של התחום בספק זה או אחר או בסוג תאית זה או אחר .בשעת
הצורך ,ניתן לרכוש בשוק החופשי באופן מיידי כל סוג תאית ובכל כמות נדרשת.
 .11.18.1.3ספק התאית העיקרי של נייר חדרה הדפסה הינה International Forest
 .Products Corp.הספק ממוקם בארה"ב ושיעור הרכישות ממנו בשנים  2010ו
 2009היה כ 41%-וכ ,39%-בהתאמה ,מסך רכישות התאית ,והיוו כ 24%-וכ-
 ,14%בהתאמה ,מסך רכישות נייר חדרה הדפסה מכלל ספקי חומרי הגלם
בשנים אלו.
 .11.18.1.4לתחום אין תלות בספק תאית כלשהו.
 .11.18.1.5לתחום 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 .במהלך
שנת  ,2010עלו מחירי התאית באופן חד ועליות מחירים אלה התמתנו רק
לקראת סוף  ,2010כשברבעון הרביעי החלו מחירי התאית לרדת באופן מתון.
 .11.18.1.6נייר מצופה  -נייר חדרה הדפסה מייבאת נייר מצופה בעיקר מקבוצת  APPומ-
 .STORA ENSOלנייר חדרה הדפסה אין תלות כלשהי ב APP-ובSTORA -
 ENSOכספקי הנייר האמור .יחד עם זאת ,במידה ונייר חדרה הדפסה תפסיק
לעבוד עם ספקים אלו ,ייגרם לה נזק בטווח הקצר שכן היא תידרש לרכוש נייר
מצופה מספקים אחרים ,דבר שעשוי לייקר את הוצאות הרכישה בטווח הקצר.
 .11.18.1.7גיר  -חומר גלם חשוב נוסף בייצור ניירות כתיבה והדפסה הינו גיר
) .(PRECIPITATED CALCIUM CARBONATEבחודש מאי  2005נחתם הסכם בין
נייר חדרה הדפסה לבין חברת Omya International AGהשוויצרית )להלן
בסעיף זה" :הספק"( ,לאספקת גיר .על פי ההסכם כאמור ,הספק הקים בארץ
מפעל להפקת גיר והחל לספק לנייר חדרה הדפסה גיר בחודש אפריל .2006
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ההסכם המקורי נעשה לתקופה של  10שנים .בתיקון להסכם שבוצע בתחילת
שנת  ,2009נקבע כי ההסכם המקורי יוארך בארבע שנים נוספות עד לתאריך 31
בדצמבר  2020וכן נקבע מנגנון מחירים שונה מאשר ההסכם המקורי בתוקף
ממועד החתימה על התיקון .הספק הסב את ההסכם 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 נייר חדרה הדפסה ,הן בשל הפחתה במחיר והן בשל יעילות
טכנולוגית גבוהה יותר של החומר הנרכש .לתחום קיימת תלות בספק הגיר
כאמור .שיעור הרכישות מהספק כאמור היוו בשנים  2010ו 2009-כ 3.5% -וכ-
 ,4.2%בהתאמה ,מסך רכישות חומרי הגלם על ידי נייר חדרה הדפסה.
 .11.18.1.8עמילן – נייר חדרה הדפסה רוכשת עמילן מחברת גלעם בע"מ )להלן" :גלעם"(,
המשמש אותה לייצור הנייר .לתחום היתה עד לשנת  2009תלות בגלעם כיצרן
יחידי של עמילן בישראל ,אולם נוכח כניסתו של יבוא מתחרה של עמילן,
במחירים תחרותיים לגלעם ,לגבי אחד המוצרים ,פחתה תלות זו .לגבי שאר
המוצרים ,התלות נשארה.
 .11.18.1.9ההתקשרות עם גלעם הינה לתקופה של  11שנים המסתיימת בשנת  .2011באם
תסתיים ההתקשרות של נייר חדרה הדפסה עם גלעם ולא תתחדש ,תידרש נייר
חדרה הדפסה לרכוש את העמילן באמצעות ייבוא ,דבר שבעבר עלול היה לייקר
את הוצאות רכישת העמילן ממקורות שונים כגון ספקי התחום העולמיים .יחד
עם זאת ,נוכח היבוא המתחרה ,נראה כי לא צפויה עלייה מהותית בהוצאה על
רכישת עמילן עקב כך .שיעור הרכישות מהספק כאמור היוו בשנים  2010ו 2009
כ 2.3% -וכ ,3.6% -בהתאמה ,מסך רכישות נייר חדרה הדפסה.
המידע האמור לעיל בקשר לעלויות היצור ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של התחום
שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בתחום נכון למועד
הדוח .התחזיות והערכות התחום 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  12.1.22להלן.
 .11.18.2נייר חדרה הדפסה מייבאת תאית וניירות משלימים במט"ח ,וכתוצאה מכך קיים סיכון
הנובע מתנודות בשער החליפין )לפרטים אודות גורם הסיכון כאמור ,ראה סעיף 12.1.22
להלן(.
 .11.18.3נייר חדרה הדפסה צורכת גז טבעי כחלק ממערך הספקת האנרגיה שלה .לפרטים אודות
הסכם הספקת הגז ראה סעיף  8.20.6להלן .לעניין השפעת גורמי סיכון על מחירי האנרגיה,
ראה סעיף  11.24.2להלן.
 .11.19הון חוזר
 .11.19.1ההון החוזר התפעולי של נייר חדרה הדפסה כשיעור מהמכירות עומד נכון למועד הדוח על
 .22.4%נייר חדרה הדפסה נוקטת במדיניות בקרה הדוקה על ניהול ההון החוזר שלה
במטרה לצמצמו לצרכי התפעול.
 .11.19.2המלאי של נייר חדרה הדפסה 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 התחום והזדמנויות עסקיות.
 .11.19.3מבחינת מדיניות החזרה או החלפת סחורות ,בפעילות השוטפת של נייר חדרה הדפסה אין
החזרת סחורות מעל לכמות שהינה סבירה לפעילות נייר חדרה הדפסה .כל החזרת סחורה
)בעקבות תלונת לקוח לגבי איכות או אי התאמה לצרכי הלקוח( מאושר בידי הגורמים
המוסמכים בנייר חדרה הדפסה .המוצרים נמכרים מכירה סופית ללקוחות ומוחזרים בשל
פגם או אי התאמה בין ההזמנה לאספקה .כשקיימת תלונת לקוח לגבי פגם או אי התאמה,
התלונה נבדקת ובמידה ונמצאת נכונה מוחזרת הסחורה ונשלח זיכוי ללקוח.
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לעניין ,ממוצע תקופות דיווח של אשראי להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף
הממוצע של האשראי מספקים ולקוחות לשנים  2010ו:2009 -

לקוחות
ספקים

ממוצע 2010
היקף אשראי
ממוצע ימי
ממוצע
אשראי
מש"ח
94
180
114
169

ממוצע 2009
היקף אשראי ממוצע
מש"ח
176.5
165

ממוצע ימי
אשראי
92
111

 .11.19.4הפער בין ימי האשראי של הלקוחות לספקים נובע ממאפייני שוק שונים – ימי אשראי
לקוחות מושפעים מאשראי קצר שניתן לשווקי היצוא ואילו הספקים מאפשרים תנאי
אשראי ארוכים יותר.
 .11.19.5בנייר חדרה הדפסה ,ממוצע ימי המלאי לשנת  2010הינו  80ימים.
 .11.19.6לנייר חדרה הדפסה נהלי אשראי לקוחות ומבוצעת בקרה מתמדת של מחלקת הכספים על
האשראי המוענק ללקוחותיה ועל ביצוע תשלומים במועדם .נכון ליום  31בדצמבר ,2010
ימי האשראי הממוצעים של החברה )בשוק המקומי ובשווקי היצוא( עומד על  94יום .לנייר
חדרה הדפסה פוליסה לביטוח אשראי.
 .11.19.7חלק ניכר מתנאי האשראי לספקים נקבעים בהסכמים עם ספקים במסגרת הסכמים
קבוצתיים של קבוצת  .MBPנכון ליום  31בדצמבר  ,2010עומד האשראי הממוצע שמקבלת
נייר חדרה הדפסה מאת ספקיה על  114יום.
 .11.20מימון
 .11.20.1נייר חדרה הדפסה משתמשת בקווי אשראי בנקאיים בלבד ואין לה מקורות אשראי חוץ
בנקאיים )למעט אשראי ספקים(.
 .11.20.2נכון ליום  31בדצמבר  ,2010לנייר חדרה הדפסה הלוואות לזמן ארוך בהיקף של כ 13 -מליון
ש"ח ,מהן לפרעון בשנת  2011סך של כ 3.6 -מליון ש"ח .נכון ליום  31בדצמבר  2010שיעור
הריבית הממוצעת של הלוואות אלו עמד על  5.72%צמוד למדד ,כשהריבית האפקטיבית
כמעט זהה לריבית הממוצעת .נכון למועד הדוח ,כל ההלוואות נפרעות כסדרן.
 .11.20.3נכון למועד הדוח ,לנייר חדרה הדפסה מסגרות אשראי מאושרות על ידי המערכת הבנקאית
בסך של כ 306 -מליון ש"ח )מסגרות אלו כוללות את ההלוואות לזמן ארוך כאמור לעיל(.
להערכת נייר חדרה הדפסה ,מסגרות אלה תספקנה לצרכיה הצפויים שלה לשנים הקרובות.
נייר חדרה הדפסה התחייבה שלא לשעבד כל נכס ללא הסכמה מוקדמת של המערכת
הבנקאית.
 .11.20.4כאמת מידה פיננסית למסגרות ולהלוואות האמורות התחייבה נייר חדרה הדפסה כלפי
הבנקים כי יחס ההון לסה"כ המאזן לא יפחת משיעור של  .22%נכון למועד הדוח ,החברה
עומדת בהתחייבות זו.
המידע האמור לעיל בדבר היות מסגרות האשראי של החברה מספקות לצרכיה ל 3-השנים
הקרובות 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
 12.1.22להלן.
 .11.21מיסוי
לפרטים ראה ביאור  23לדוחות הכספיים של נייר חדרה הדפסה ליום  31בדצמבר  ,2010המצורפים
לדוח זה.
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 .11.22איכות הסביבה בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
לדיון אודות איכות הסביבה ראה סעיף  17להלן.
 .11.23מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .11.23.1חוק שעות עבודה  -התחום כפוף להוראות חוקי המגן בתחום דיני העבודה ובכלל זה לחוק
שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א .1951-לפרטים ראה סעיף  8.23.4לעיל.
 .11.23.2בטיחות בעבודה -התחום כפוף לחקיקה בנושא בטיחות וגיהות בעבודה .לפרטים נוספים
ראה סעיף  8.23.9לעיל.
 .11.23.3רשיונות עסק – לנייר חדרה הדפסה יש רישיון עסק לפעילותה באתר חדרה במסגרת רישיון
העסק של החברה .כמו כן ,יש לחברה רישיון עסק עצמאי באתר במודיעין.
 .11.23.4הוראות צרכניות  -החברות בתחום כפופות להוראות צרכניות שונות ובכלל זה מכוח חוק
הגנת הצרכן התשמ"א 1981-וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם  .1980לפרטים נוספים
ראה סעיף  24.1.24.2להלן.
 .11.23.5בקרת איכות ותקינה  -התחום פועל באתר היצור העיקרי בחדרה בהתאם לתקנים הבאים:
 – ISO 9001/2000ניהול איכותי – ISO14001 ,איכות הסביבה ,ות"י  – 18001בטיחות.
 .11.23.6בנוסף ,פעילות נייר חדרה הדפסה במפעלה כפופה לדרישות תחיקה מוניציפאלית ותקנים
מקובלים בעולם.
 .11.24הסכמים מהותיים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .11.24.1הסכם אומיה שפיה בע"מ – ראה סעיף  11.18.1.7לעיל.
 .11.24.2הסכם בעלי המניות בנייר חדרה הדפסה :להלן יפורטו עיקרי ההסכמות בין נייר חדרה
לבין  MBPעל פי הסכם בעלי המניות אשר נחתם בין הצדדים במסגרת עסקת הרכישה
מיום  7בספטמבר  2010והושלם בתוקף מיום  31לדצמבר  ,2010במסגרתו מכרה קבוצת
מונדי ,אשר החזיקה ב 50.1%-ממניות נייר חדרה הדפסה ,לחברה  25.1%מהון המניות
המוקצה והמונפק של נייר חדרה הדפסה .סך תמורת עסקת הרכישה עמד על סך של 10.364
מליון יורו ,אשר שולמו ממקורותיה של החברה .לחוות דעת בנושא הקצאת עלות רכישת
נייר חדרה הדפסה ,ראה הדוחות הכספיים של החברה ליום  31לדצמבר  .2010לפרטים
נוספים ראה סעיף  11.1לעיל )להלן" :הסכם בעלי המניות"(:
 .11.24.2.1מבנה הדירקטוריון :דירקטוריון נייר חדרה הדפסה יכלול עד שישה
דירקטורים.
 MBPזכאית למנות שני דירקטורים .במידה ושיעור ההחזקות של  MBPבנייר
חדרה הדפסה ירד מ 25% -מההון המוקצה והמונפק של נייר חדרה הדפסה,
 MBPתהיה זכאית למנות דירקטור אחד .במידה ושיעור ההחזקות של MBP
בנייר חדרה הדפסה ירד מ MBP ,12.5% -לא תהא זכאית למנות דירקטור בנייר
חדרה הדפסה.
כל עוד החברה מחזיקה בלפחות  75%מההון המוקצה והמונפק של נייר חדרה
הדפסה ,החברה תהיה זכאית למנות עד ארבעה דירקטורים.
בכפוף לזכויות הוטו הקבועות בהסכם בעלי המניות )אשר יפורטו להלן(,
החלטות בדירקטוריון מתקבלות ברוב קולות.
 .11.24.2.2זכויות וטו :כל עוד  MBPמחזיקה ב 12.5% -מההון המוקצה והמונפק של נייר
חדרה הדפסה ,נייר חדרה הדפסה לא תנקוט בפעולות מסויימות המפורטות
בהסכם בעלי מניות ,ללא אישורן של  MPBוהחברה ו/או הדירקטורים אשר
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מונו על ידן )לפי העניין( .הפעולות המפורטות בהסכם בעלי המניות כוללות ,בין
היתר ,תיקון תקנון ,עסקאות בין בעלי עניין ,מינוי מנכ"ל וסמנכ"ל כספיים,
מינוי רו"ח ,פירוק ,מיזוג ,מכירת נכס מהותי ,שינוי מבנה ההון ,הקצאת ניירות
ערך מכל סוג שהוא ,שינוי הזכויות הצמדות למניה ,שינוי מבנה תאגידי ,רכישת
נכס מהותי ,שינוי תחום פעילות ,כניסה לתחום פעילות חדש ,הסכמים לחלוקת
רווחים ,מתן זכויות בלעדיות בנכסי נייר חדרה הדפסה וכדומה.
 .11.24.2.3מדיניות חלוקת רווחים :החל משנת  ,2011בכפוף למגבלות הקבועות בדין
ולקבוע בהסכם בעלי המניות ,נייר חדרה הדפסה תחלק לבעלי מניותיה לפחות
 50%מרווחיה בכל שנה )"סכום החלוקה המינימאלי"( .על אף האמור לעיל,
דירקטוריון נייר חדרה הדפסה יהיה רשאי להפחית את סכום החלוקה
המינימאלי במקרה בו חלוקת מלוא הסכום כאמור יחד עם ההוצאות ההוניות
הקבועות בתקציב השנתי תגרום להפרת ההתחייבות הפיננסיות של נייר חדרה
הדפסה כלפי המוסדות הפיננסים.
במידה ודירקטוריון נייר חדרה הדפסה החליט לחלק סכום הנמוך מסכום
החלוקה המינימאלי ,ההתחייבות לחלק את יתרת הסכום אשר לא חולק מתוך
סכום החלוקה המינימאלי תעבור לשנה העוקבת )וזאת עד לתקופה שלא תעלה
על שנתיים(.
 .11.24.2.4אי תחרות MBP :התחייבה ,בשמה ובשם חברות קשורות לה )כהגדרת מונח זה
בהסכם בעלי המניות( ,לא להתחרות בעסקי נייר חדרה הדפסה )כפי שמונח זה
מוגדר בהסכם בעלי המניות( למשך תקופה של  3שנים לאחר קרות המוקדם
מבין האירועים הבאים) :א( שיעור ההחזקות של  MBPו/או חברות הקשורות
לה יפחת מ 25% -מהון המניות המוקצה והמונפק של נייר חדרה הדפסה) ,ב(
שיעור ההחזקות של החברה ו/או חברות הבת שלה ו/או חברות הקשורות לה
יפחת מ 25% -מהון המניות המוקצה והמונפק של נייר חדרה הדפסה; או) -ג(
הזכות של  MBPלמנות דירקטורים לנייר חדרה הדפסה פוקעת )להלן" :תקופת
אי התחרות"(.
בהתאם להסכם בעלי המניות ובכפוף למגבלות הדין  MBPהתחייבה לסייע
לנייר חדרה הדפסה ברכישת חומרי גלם )לרבות תאית( ממקורותיהם במחירים
מוטבים ובלבד שהרכישה נועדה לצריכה של נייר חדרה הדפסה בלבד.
כמו כן ,הסכם בעלי המניות קובע הסדרים נוספים לגבי שיתוף בהעברת מידע,
זכות השתתפות בהקצאת ניירות ערך של נייר חדרה הדפסה ,מימון עתידי של
החברה וכדומה.
 .11.24.2.5הסכם הגבלה על העברת מניות :במסגרת עסקת הרכישה המתוארת בסעיף
 11.24.2לעיל ,תוקן הסכם הגבלה על העברת מניות בין החברה ,MBP ,מפעלי
נייר אמריקאיים ישראליים שיווק בע"מ ונייר חדרה הדפסה )להלן" :הסכם
הגבלה על העברת מניות"( .להלן עיקרי הסכם הגבלה על העברת מניות:
 .11.24.2.6תקופת חסימה MBP :התחייבה לא להעביר ,למעט במקרים המפורטים
בהסכם ההגבלה על העברת מניות ,את מניותיה בנייר חדרה הדפסה למשך
תקופה של שלוש שנים מיום השלמת עסקת הרכישה )להלן" :תקופת
החסימה"(.
 .11.24.2.7זכות סירוב ראשונה :העברת מניות כפופה לזכות סירוב ראשונה ,למעט
במקרים המפורטים בהסכם כאמור ,כגון העברה לחברה קשורה )) (affiliateכפי
שמונח זה מוגדר בהסכם ההגבלה על העברת מניות(.
 .11.24.2.8אופציית  :Callבהתרחש אירוע הפרה )כפי שמונח זה מוגדר בהסכם ההגבלה על
העברת מניות( ,הכולל בין היתר ,הפרה במתכוון של הוראות מסוימות
בהסכמים בין הצדדים ,פשיטת רגל ,הטלת עיקול לצורך אכיפת פסק דין כנגד
אחד הצדדים בסכום מהותי ,לצד האחר תהיה אופציה לרכוש את כל החזקותיו
של הצד המפר בנייר חדרה הדפסה ,במחיר המבוסס על מכפיל ממוצע הרווח של
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נייר חדרה הדפסה לפני מס ,הכול כמפורט בהסכם ההגבלה על העברת מניות,
אשר בכל מקרה לא יפחת מהסכום המינימאלי הקבוע בהסכם.
 .11.24.2.9אופציית  :Putבנוסף לאמור לעיל ,בהתרחש אירוע הפרה ע"י החברה או חברה
קשורה לה ,ל MBP -זכות למכור לחברה את כל החזקותיה בנייר חדרה הדפסה
במחיר כמפורט בסעיף  11.24.2.8לעיל.
 .11.24.2.10אופציית  Putנוספת :ל MBP-הוענקה אופציה ,בכל עת לאחר תום תקופת
החסימה ,לפיה  MBPתהא רשאית למכור לחברה את החזקותיה בנייר חדרה
הדפסה במחיר הנמוך ב 20% -משווי נייר חדרה הדפסה )כהגדרת מונח זה
בהסכם ההגבלה על העברת מניות( ,כאשר שווי זה לא יפחת מסך הקבוע
בהסכם כאמור .על אף האמור לעיל MBP ,תהיה רשאית לממש אופציה זו לפני
תום תקופת החסימה בקרות אחד האירועים הבאים) :א( גיוס הון נוסף לנייר
חדרה הדפסה )בדרך של הקצאת מניות ו/או הלוואת בעלים( אשר בו MBP
בחרה שלא להשתתף) ,ב( העברה ע"י החברה של מניותיה בנייר חדרה הדפסה
לגוף שלישי ,כאשר לאחר העברה כאמור החברה תפסיק להחזיק ברוב מניות
נייר חדרה הדפסה ,או )ג( שינוי שליטה בנייר חדרה הדפסה.
 .11.24.3בנוסף להסכמים המפורטים לעיל ,רצ"ב פירוט של ההסדרים הקיימים בין בעלי המניות של
נייר חדרה הדפסה לבין נייר חדרה הדפסה:
 .11.24.3.1החברה משכירה לנייר חדרה הדפסה מקרקעין ומבנים הדרושים לה לצורך
פעילותה בחדרה ובמרכז הלוגיסטי במודיעין.
 .11.24.3.2החברה מעניקה לנייר חדרה הדפסה שירותי תחזוקה ותשתית.
 ,MPB .11.24.3.3באמצעות חברה קשורה ,העניקה לנייר חדרה הדפסה זכות שימוש
בלעדית במותג "מונדי" למוצרים בישראל ,כהגדרתם בהסכם הענקת רישיון
לסימן מסחר בתוקף ממיום  31לדצמבר ) 2010להלן" :הסכם הענקת הרשיון"(
לתקופה של שנה מיום החתימה על הסכם הענקת הרשיון ,ללא תמורהMPB .
רשאית לבטל את הענקת זכות השימוש כאמור במקרה בו חברות קשורות שלה
יעבירו את מלוא החזקתן במניות נייר חדרה הדפסה.
 .11.24.3.4נייר חדרה הדפסה מונתה כמפיץ של מוצרי  MPBבישראל .זכות ההפצה אשר
הוענקה הינה בלעדית למשך תקופת אי התחרות כמפורט בסעיף 11.24.2.4לעיל.
 MPBמונתה על ידי נייר חדרה הדפסה ,על בסיס לא בלעדי ,למפיץ של מוצרי
נייר חדרה הדפסה בטריטוריות שנקבעו בהסכם שיווק בתוקף מיום  31בדצמבר
 ,2010לרבות אירופה.
 .11.25צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום הפעילות
יעדים ואסטרטגיה עסקית :נכון למועד הדוח ,היעדים המרכזיים של התחום הינם:
 .11.25.1הרחבת שיווק ניירות כתיבה והדפסה תוך התמקדות הולכת וגוברת בניירות הממותגים
לשימוש משרדי ).(A4
 .11.25.2מיקוד הפעילות בשוק המקומי ובשווקי היצוא הישיר למזרח התיכון וארה"ב – שווקים
שלגביהם לחברה קיימים יתרונות לוגיסטיים ומסחריים.
 .11.25.3הרחבת היקפי יצור הנייר במכונת הנייר ,בהתאם להתפתחות הביקושים למוצרי התחום,
במטרה להגדיל את המכירות לשוק המקומי ולשוקי היצוא והקטנת עלויות היצור הקבועות
לטון נייר ,על מנת ליצור יתרון בשוק התחרותי.
 .11.25.4השלמת מגוון הניירות המשווקים על ידי התחום באמצעות יבוא משלים בניירות שאין
כדאיות ליצרם במכונת הנייר של נייר חדרה הדפסה .הרחבת המגוון כאמור תשלים את סל
המוצרים ללקוח ותאפשר לתחום סינרגיה מבחינת לקוחותיה.
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 .11.25.5בנית ויישום התפיסה השיווקית המציבה את הלקוח כנכס המרכזי של נייר חדרה הדפסה,
תוך בנית מערכת פעילויות ותקשורת ,שיתמכו בתפיסה זו.
 .11.25.6יעדיו האסטרטגיים של התחום כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה של החברה
נכון למועד הדוח ועשויים להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך בתחום.
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
 11.26ו 23-להלן.
 .11.26גורמי סיכון בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .11.26.1גורמי סיכון מקרו
 .11.26.1.1האטה כלכלית  -האטה כלכלית בשוק העולמי ,וכן האטה כלכלית בשוק
הישראלי עשויים לפגוע בביקושים למוצרים מהסוג אותם מייצר או מייבא
התחום ,להגדיל את התחרות מיבוא ועקב כך לגרום לירידה במכירותיו של
התחום ולפגוע ברווחיותו.
 .11.26.1.2אינפלציה  -שיעור אינפלציה גבוה עלול להשפיע על הוצאות שכר העובדים של
התחום ,שלאורך זמן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.
 .11.26.1.3שער החליפין  -מחירי המכירה של כ 50% -מלקוחות התחום 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 התחום נקובים בדולר ארה"ב .בהתאם ,שינויים משמעותיים
בשער החליפין עלולים להשפיע על תוצאותיו ורווחיותו של התחום.
 .11.26.2גורמי סיכון ענפיים
 .11.26.2.1תחרות  -התחום פועל במשק תחרותי בו קיימת תחרות מול ניירות מיבוא.
לפרטים נוספים ראה סעיף  11.14להלן.
 .11.26.2.2חומרי הגלם  -התאית הינה חומר הגלם העיקרי ביצור הנייר .התייקרויות
מהותיות במחירי התאית עלולות לפגוע ברווחיות התחום .בנוסף ,לתחום
חשיפות נוספות לעלויות של תשומות הכימיקלים ,כגון עמילנים.
 .11.26.2.3תלות במחירי האנרגיה  -פעילות התחום תלויה בצריכת אנרגיה .עליה במחירי
האנרגיה או עיכובים מהותיים באספקתה עלולים לפגוע בפעילות התחום.
אולם ,בשל ההסבה לגז טבעי פחתה משמעותית השפעת מחירי האנרגיה על
התחום .לעניין השפעת גורמי סיכון על מחירי האנרגיה .לפרטים נוספים ראה
סעיפים  19.8 ,8.20.6ו.8.26.4.1-
 .11.26.2.4סיכוני אשראי לקוחות  -מרבית מכירות נייר חדרה הדפסה נעשות בישראל,
כאשר חלק מהמכירות נעשה ללא בטחונות מלאים .לפיכך ,חשופה נייר חדרה
הדפסה לסיכוני קבלת מלוא אשראי הלקוחות המגיע לה .יחד עם זאת ,נייר
חדרה הדפסה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות וכן מבטחת עצמה בביטוח
אשראי לקוחות ,המספק ביטוח לחלק מהיקף האשראי הניתן ללקוחות החברה.
 .11.26.3גורמים מיוחדים
תלות בספק יחיד  -לתחום תלות בספק הגיר )אומיה שפיה בע"מ( .לפרטים נוספים ראה
סעיף  12.1.13לעיל.
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 .11.26.4מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות התחום לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על התחום:
מידת ההשפעה
השפעה בינונית

גורמי סיכון
השפעה גדולה

 האטה כלכלית
 שער חליפין
 סיכוני אשראי
לקוחות

גורמי מקרו
גורמים ענפיים

 תחרות
 מחירי חומרי גלם

 תלות בספק יחיד

גורמים מיוחדים

תחום פעילות חוגלה קימברלי
לפרטים אודות תחום הפעילות ראה סעיף  24.1להלן.

62

השפעה קטנה
 אינפלציה
 מחירי האנרגיה

פרק ד'  -מידע נוסף ברמת התאגיד
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 .12רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים
להלן פרטים על הרכוש הקבוע והמתקנים המשמשים את החברה:
 .12.1משרדי ההנהלה הראשיים ומתקני הייצור והאחסון המרכזיים של החברה ממוקמים בחדרה )להלן:
"אתר החברה"( ,בשטח המשתרע על כ 350 -דונם )להלן" :השטח"( שחלקו בבעלות החברה )כ274-
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.
 .12.2בנוסף ,חוכרת החברה ממנהל מקרקעי ישראל שטח של כ 25 -דונם בנהריה בחכירה עד שנת ,2018
אשר מושכר לחברה כלולה )חוגלה -קימברלי( ,ובו מפעל לייצור ועיבוד נייר וכן החברה חוכרת את
הזכויות החוזיות מכח הסכם פיתוח בשטח נוסף של  3.5דונם בנהריה ,המושכר אף הוא לחוגלה-
קימברלי.
 .12.3אמניר ,חברת בת של החברה ,חכרה ממינהל מקרקעי ישראל שטח של כ 9 -דונם בבני ברק ,ששימש
למפעל איסוף ומיחזור פסולת נייר וקרטון ,אשר נימכר בהתאם להסכם מיום  25ביולי  2010לצד ג'
בלתי קשור ,בתמורה לסך של  20מליון ש"ח ,אשר משולמים בתשלומים עד מסירת החזקה בנכס.
באשר לרווח ההון ממכירת הנכס ראו ביאור 15יב' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר
 2010המצורפים לדוח זה .החזקה בנכס צפוייה להימסר בסוף מרץ .2011
 .12.4ביום  1ביוני  2010התקשרה החברה בהסכם למכירת זכויותיה במגרש בשטח של כ 7.6-דונם בתל-
אביב )להלן" :המגרש"( ,אשר חכרה מעירית תל אביב ושימש בעבר כמפעל לייצור נייר של החברה,
בתמורה לסך כולל של כ 64-מליון ש"ח )להלן" :הסכם המכירה"( .הרוכשות הן חברת גב-ים
לקרקעות בע"מ )"גב-ים"( ,חברה בשליטה בעקיפין של אי די בי חברה לפיתוח בע"מ ,בעלת
השליטה בחברה ואמות השקעות בע"מ )"אמות"( ,בחלקים של כ 71%-וכ ,29%-בהתאמה .בהסכם
נקבעו שני תנאים מפסיקים ,לעניין הארכת תקופת ניצול זכויות הבניה ולעניין עלות בדיקת קרקע.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010טרם אושר כי לא התקיימו התנאים המפסיקים .הסכם המכירה אושר
על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום  31במאי  2010ובאסיפה הכללית של החברה מיום
 27ביולי  .2010לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מיום  ,2.6.2010מיום  ,13.6.2010ומיום
 ,11.7.2010מספרי אסמכתא  2010-01-518157 ,2010-01-507615ו ,2010-01-550647 -בהתאמה.
באשר לטיפול החשבונאי במכירת הנכס ראה ביאור 7ד' לדוחות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר  2010המצורפים לדוח זה.
 .12.5בנוסף לאמור לעיל ,מחזיקות ו/או שוכרות חברות בנות וחברות כלולות של החברה מפעלים,
משרדים ומחסנים באתרים שונים ברחבי הארץ ,לרבות בראש העין ,עפולה ,מגדל העמק ,קיסריה,
כרמיאל ,חולון ,חיפה ,צריפין ועוד .לעניין זה ראו סעיפים  11.17 ,10.17 ,9.12 ,8.18ו 24.1.15-לעיל.
 .12.6הסכם לשכירת מרכז לוגיסטי :ביום  3.11.08אישרה האסיפה הכללית של החברה את תוקפו של
הסכם שכירות שנחתם ביום  18בספטמבר  2008בין החברה לגב-ים לקרקעות בע"מ )"המשכירה"(,
חברה ציבורית בשליטת בעל השליטה בחברה בעקיפין ,לפיו תשכור החברה מגרש במודיעין ,בשטח
של כ 74.5-דונם ,ומבנים שעתידה המשכירה לבנות עבור החברה ,בשטח בנוי כולל של כ21,300-
מ"ר ,אשר ישמש כמרכז לצרכי לוגיסטיקה ,תעשייה ומשרדים )"מרלו"ג"( עבור חברות בנות של
החברה ובחלקו יחליף הסכמי שכירות קיימים .תקופת השכירות תהיה  15שנה ממועד מסירת
החזקה במושכר ובנוסף לחברה אופציה להארכת השכירות ל 9 -שנים ו 11-חודש נוספים .כל צד
רשאי לבטל את ההסכם כעבור  10שנים ,בהודעה מוקדמת של  180ימים וכן כל צד רשאי לבטל
שכירות של חלקים מתוך המושכר בהודעה מוקדמת של שנה מראש .במהלך הרבעון הרביעי של שנת
 2010החל איכלוס המרלו"ג על ידי אמניר ונייר חדרה הדפסה ,ובמהלך המחצית השנייה של שנת
 ,2011צפוייה גם גרפיטי להעביר את אתר ההפצה שלה למרלו"ג .לפרטים נוספים ראה דיווח החברה
מיום .25.9.08
10

המידע הכלול בפרק ד' זה "מידע נוסף ברמת התאגיד" ,אינו כולל את החברות הכלולות של החברה )תחום פעילות חוגלה קימברלי
והחברות הבנות שלה(.
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 .12.7ביום  1בנובמבר  ,2009הודיעה החברה כי היא בחנה צורך בהפרשה לירידת ערך של תחום ניירות
אריזה כביחידה מניבת מזומנים והגיעה לכלל מסקנה כי לא נדרשת הכרה בהפסד בגין ירידת ערך
הרכוש הקבוע .לאור אינדיקציות שהתרחשו בשנת  2009כאמור לעיל ,החברה בחנה בשנת  2010את
הצורך בהפרשה לירידת ערך של תחום ניירות אריזה ליום  31.12.2010והגיעה לכלל מסקנה כי לא
נדרשת הכרה בהפסד בגין ירידת ערך .בנוסף בחנה החברה את הצורך בהפרשה לירידת ערך ביחידה
מניבת מזומנים כרמל והגיעה לכלל מסקנה כי לא נדרשת הכרה בהפסד בגין ירידת ערך .לפרטים
נוספים ראה דיווח החברה מיום  1בנובמבר  2009וכן ראה ביאור 4ג') (4וכן ביאור 5א') (1לדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר .2010
 .12.8ביום  28בפברואר אישרה וועדת הביקורת וביום  6במרץ  2011אישר הדירקטוריון את התקשרות
החברה בהסכם לפיו תשכיר החברה ,לכלל פי.וי .פרויקטים בע"מ )"כלל פי.וי"( ,חברה פרטית
המוחזקת והנשלטת בעקיפין על ידי כת"ש ,גגות של מבנים המצויים בשטח המפעל של החברה
בחדרה בשטח כולל של עד כ 19,200-מ"ר )מתוכם הוקנתה לחברה אופציה שלא להשכיר חלק
משטח זה בהיקף של עד כ 14,300-מ"ר( ,לצורך הקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-
וולטאית והעברתו לרשת החשמל במשך תקופת השכירות על פי רישיון ייצור שיוענק לכלל פי.וי.
דמי השכירות ינועו בין  90אלפי ש"ח ל 802-אלפי ש"ח בשנה ,בהתאם לשטח שיושכר בפועל ויקבעו
על בסיס התעריף לייצור קוט"ש חשמל שיאושר לכלל פי.וי במסגרת רישיון הייצור שיוענק לה .כן
נקבע בהסכם ,כי ישולמו לחברה דמי שכירות נוספים עד לסך של  70אלפי ש"ח לשנה ,בגין תפוקת
ייצור חשמל עודפת )ככל שתהיה( ,בהתאם להוראות ההסכם .תקופת השכירות תחל במועד מסירת
החזקה בנכס המושכר ותסתיים עם חלוף  20שנה ממועד ההפעלה המסחרית של הנכס המושכר
)כהגדרתו בהסכם( ,כאשר לכלל פי.וי הוקנתה אופציית הארכה לתקופה נוספת ,בכפוף לכך שתקופת
השכירות הכוללת לא תעלה על  24שנים ו 11-חודשים .בהסכם נקבעו הוראות מקובלות בנוגע
למקרים בהם רשאים הצדדים לבטל את ההסכם וכן הוקנתה לחברה אופציה לביטול ההסכם
במקרה בו תודיע על רצונה לעשות שימוש בנכס המושכר לצורך פעילותה ,שאינו מאפשר את פעילות
המתקנים בנכס המושכר ,ובמקרה כאמור התחייבה כלל פי.וי .לפנות את הנכס המושכר בפרק זמן
שנקבע כנגד תשלום הערך הכלכלי של מתקני הייצור בהתאם להערכת שווי כלכלית חיצונית.
ההסכם כפוף לקיום תנאים מתלים שונים בתוך  15חודשים ממועד חתימתו ,הכוללים ,בין היתר,
קבלת האישורים ,ההיתרים והרישיונות להקמת המתקנים ,קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי
מניות החברה שתזומן לצורך אישור התקשרות זו )לאור היותה עסקה שלכת"ש יש בה עניין אישי(
ותנאים נוספים.
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 .13הון אנושי
 .13.1תיאור המבנה הארגוני של החברה
להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה והחברות בנות נכון למועד הדוח:
מנכ"ל הקבוצה ומטה הקבוצה )(28

תחום ניירות
האריזה והמיחזור

תחום מוצרי
אריזה וקרטון

תחום ניירות
כתיבה והדפסה

תחום שיווק צרכי
משרד

תחום נייר אריזה ומיחזור
)(774

מטה

כספים

שרשרת
אספקה

ייצור

מערכו
ת מידע

שיווק

תחום מוצרי אריזה וקרטון
)(755
מטה

ייצור

כספים

רכש
ולוגיסטיקה

שיווק

תחום ניירות כתיבה והדפסה
)(305

מטה

ייצור

רכש
ולוגיסטיקה

כספים

שיווק

תחום שיווק צרכי משרד )(211

מטה+
שונות

כספים

רכש ולוגיסטיקה
65

שיווק

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.
החברה מקדמת תהליך פיתוח ההון האנושי ) ,(Talent Managementבמסגרתו מתבצע תהליך של
הערכת ביצועים ,מיפוי וזיהוי העתודות הניהוליות בקבוצה ובניית תכניות פיתוח אישיות .בנוסף,
בוצע תהליך מנטורינג חוצה קבוצה בהשתתפות חברי הנהלה בקבוצה אשר העניקו מנטורינג אישי
למנהלים בעלי פוטנציאל ההתפתחות הגבוה ביותר בקבוצה .תהליך פיתוח מנהלים חוצה קבוצה
התנהל ,זו השנה השנייה ,עבור שינוי ושדרוג תפיסה ,תהליכים ,ושגרות ניהול מכירות .B2B
 .13.2העובדים המועסקים לפי תחומי פעילות
נכון למועד הדוח ,העסיקה החברה ,באמצעות החברות בנות ,עובדים בארבעת תחומי פעילותה
כדלהלן :בתחום פעילות של נייר האריזה והמיחזור –  774עובדים ,בתחום פעילות של צרכי הציוד
המשרדי – 211עובדים ,בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון 755 -עובדים ובתחום פעילות ניירות
כתיבה והדפסה 305 -עובדים .סך הכל העובדים אשר הועסקו על ידי החברה והחברות בנות יחד
הינו  2,073ו 1,680 -עובדים ליום  31בדצמבר בשנים  2010ו ,2009 -בהתאמה .עיקר הגידול בכמות
העובדים בין שנת  2010ל 2009 -נובע מהפיכת נייר חדרה הדפסה לחברה בת של החברה כאמור
 2.8.2ו 11.24.2-לעיל.
 .13.3הסכמי העסקה
נכון למועד הדוח העובדים בחברה ובחברות בנות מועסקים על פי שני סוגי הסכמים 711 .עובדים
מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים וצווי הרחבה כלליים בתחום התעשייה החלים עליהם ו–
 1,362עובדים מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים.
 .13.3.1הסכמי עבודה קיבוציים
כאמור לעיל ,נכון למועד הדוח  711מעובדי החברה והחברות בנות הפועלות בחדרה
ובמרלו"ג 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 העובדים המועסקים בחדרה על ידי החברה והחברות בנות בעת חתימת
ההסכם וכן על עובדים שיועסקו על ידה בעתיד ,וזאת למעט עובדי מנהלה ,מומחים ,נערים
עובדים ,עובדים מוגבלים ועובדים בשכר יומי.
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 המתקבל לעבודה נחשב כעובד
ניסיון במשך תקופה של  36חודשים ,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 הקיימת בחברה ,אשר
מתעדכנת על פי ההסכמים החלים על החברה .כמו כן העובדים זכאים להטבות שונות כגון:
קרן השתלמות וקופת תגמולים ,תוספת בגין עבודה במשמרות ,בגין קריאות מיוחדות ועוד.
 .13.3.2הסכמי העבודה האישיים
כאמור לעיל ,נכון למועד הדוח 1,362 ,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.
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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 לתקופות מסויימות,
כקבוע באותם הסכמי עבודה .על פי הסכמי העבודה כל צד רשאי לסיים את ההסכם על ידי
מתן הודעה מוקדמת בכתב שהינה לרוב בת חודש עד  3חודשים מראש.
 .13.4התקשרות עם נושאי משרה בכירה
 .13.4.1עובדי ההנהלה הבכירה של החברה מועסקים באמצעות הסכמי העסקה אישיים .לפרטים
אודות הסכמי ההעסקה האישיים ראו סעיף  13.3.2לעיל.
ביום  13במאי  ,2007אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר
אבי ברנר ,שפרש ביום  31בדצמבר  2009מתפקיד מנכ"ל החברה וסיים את עבודתו בחברה
ביום  31בינואר  .2010לעניין תנאי הפרישה ,על פי הסכם ההעסקה של המנכ"ל ,בנוסף
לשחרור הכספים שנצברו בביטוח מנהלים/קופות גמל וכד' שולם במועד הפרישה למנכ"ל
מענק פרישה בסך השווה לשכר חודשי אחרון לפני הפרישה כפול מספר השנים שעבד
המנכ"ל בקבוצה )החל מאוגוסט  .(1988ביום  23במרס  2010אישרה ועדת הביקורת
והדירקטוריון ,תשלום מענק מיוחד וחד פעמי למנכ"ל שפרש בסך של  5מליון ש"ח .לפרטים
נוספים בדבר תנאי פרישת המנכ"ל והמענק המיוחד ,ראה דיווחים מיידים שפרסמה
החברה ביום  8.3.10וביום .23.3.10
ביום  24בנובמבר  ,2009אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה
הנכנס ,מר עופר בלוך ,אשר נכנס לתפקידו ביום  1בינואר  .2010עיקרי הסכם ההעסקה של
מנכ"ל החברה כוללים :במקרה של פיטורים או התפטרות יש לתת הודעה מוקדמת של 3
חודשים .משכורתו החודשית של המנכ"ל תהא בסך  100,000ש"ח ותהיה צמודה למדד
המחירים לצרכן .כמו כן ,יינתן גילום מס בגין שווי רכב וטלפון .הבונוס השנתי של המנכ"ל
יהיה בשיעור  6-9משכורות ,לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה ובתנאי שלחברה יש רווח
נקי בשנה הרלוונטית .במקרה שלחברה לא יהיה רווח נקי בשנה רלוונטית ,לא יהיה זכאי
המנכ"ל לבונוס ,אלא אם יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו .בנוסף,
המנכ"ל זכאי לתנאים נלווים כמקובל לגבי עובדים בכירים בחברה לרבות :רכב )כולל
גילום מס( ,משכורת י"ג ,ביטוח מנהלים ,קרן השתלמות ,חופשה שנתית ,דמי הבראה,
מחלה ,הפרשות סוציאליות ,ביגוד ,החזר הוצאות טלפון ,החזר הוצאות אשל ואירוח .כמו
כן ,לאחר  180יום ממועד תחילת העסקת המנכ"ל ,תגובש על ידי דירקטוריון החברה
תוכנית אופציות למנכ"ל אשר יחולו עליה עקרונות תכנית התגמול הקיימת בחברה ובהיקף
המקובל בחברה למנכ"ל .לעניין תכנית האופציות הקיימת בחברה ראה סעיף  13.4.5להלן.
נכון למועד הדוח ,האופציות האמורות טרם הוקצו למנכ"ל אולם החברה פועלת לגיבוש
תכנית אופציות כאמור .כמו כן ,החל ממועד כניסתו לתפקיד ,יכוסה מר בלוך בגין כהונתו
כמנכ"ל במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה הקיימת של החברה )וכפי שתהיה
מעת לעת( וכן יקבל מהחברה כתב שיפוי בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי המוענק לנושאי
המשרה בחברה )ראו סעיפים  13.4.3ו 13.4.4-להלן( .לפרטים נוספים בדבר הסכם ההעסקה
עם מנכ"ל החברה ,ראו דיווח החברה מיום  24בנובמבר .2009
ביום  6במרץ  2011אישר דירקטוריון החברה תשלום מענק לעופר בלוך בסך  750אלפי ש"ח
בגין תרומתו לפעילות החברה בשנת  .2010לפרטים נוספים בדבר המענק שאושר ראה דוח
מיידי שפרסמה החברה ביום  7במרץ .2011
 .13.4.2גמול הדירקטורים
בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,אושר ביום  31במאי  2010הגמול
השנתי וגמול ההשתתפות של כל הדירקטורים בחברה ,לרבות הדירקטורים שהנם בעלי
שליטה או קרוביהם והדירקטורים החיצוניים בחברה לשנת  .2010הגמול השנתי
לדירקטורים ,לרבות הדירקטורים החיצוניים ולרבות הדירקטורים שהינם בעלי שליטה או
קרוביהם ,הינו  59,100ש"ח וגמול השתתפות בישיבה הינו  2,200ש"ח ,ללא שינוי מהגמול
המעודכן לדירקטורים לשנת  2009שאושר ביום  8ביוני .2009
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ביום  7במרץ  2011הודיעה החברה על החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדבר
אישור גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(
לשנת  2011בגובה ה"סכום הקבוע" כהגדרתו בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני( ,התש"ס) 2000-להלן" :תקנות הגמול"( ,וזאת בכפוף להתקיימות תקנה
1א) (2לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין( ,התש"ס) 2000-להלן" :תקנות
ההקלות"( לגבי דירקטורים שאינם בעלי שליטה או קרוביהם ,ותקנה 1ב) (3לתקנות
ההקלות לגבי דירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ,כאמור בהודעת החברה.
 .13.4.3כתבי שיפוי
בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום  21ביוני  2006ומיום  14ביולי ,2004
החברה 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  19.1להלן.
 .13.4.4ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה
ביום  27ביולי  2010אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ,לאחר שהתקבל לכך
אישור של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח
בע"מ ,חברה בבעלות בעלת השליטה בחברה בעקיפין ,לרכישת פוליסת לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה לתקופה החל מיום  1ביוני  2010ועד ליום  30בנובמבר
 .2011היקף הכיסוי של הפוליסה הינו  6מליון דולר ,והפרמיה השנתית הינה בסך של כ-
 37,000דולר ) 55,500דולר ל 18-חודשים( ,וזאת לאחר עריכת מכרז ביטוחים באמצעות
פנייה למבטחים השונים לצורך קבלת הצעה לחידוש הביטוח .ועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה קבעו כי הפוליסה הנה בתנאי שוק ובהתאם למקובל בעסקאות מסוג זה .היקף
הכיסוי של הפוליסה הינו זהה להיקף הכיסוי במסגרת הפוליסות הקודמות לשנים  2009ו-
 .2008הפרמיה השנתית במסגרת הפוליסה ) 37,000דולר( נמוכה מהפרמיה ששולמה בשנת
 51,800) 2009דולר( ונמוכה מהפרמיה ששולמה בשנת  2008אשר כללה הרחבת אחריות בגין
תשקיף מדף .החל משנת  2009הורחב הכיסוי הביטוחי באופן שהכיסוי הביטוחי לנושא זה
יחול גם על נושאי המשרה והדירקטורים של כרמל וחברות הבת שלה.
 .13.4.5תכניות אופציות לעובדים
 .13.4.5.1תוכנית תגמול לעובדים בקבוצה 2008
)א(

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  285,750כתבי אופציה )להלן בסעיף זה" :כתבי האופציה"(
הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה של החברה לעובדים בכירים
ונושאי משרה בקבוצה ,לרבות למנכ"ל החברה הקודם ,כתבי האופציה
היוו ,נכון למועד אישור ההקצאה כ 5.65% -מהון המניות המונפק של
החברה .הניצעים בהצעה כאמור אינם בעלי עניין בחברה ,למעט מנכ"ל
החברה הקודם אשר היה 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 .במהלך הרבעון
הראשון לשנת  2008הוענקו  250,500אופציות כאמור וב 8 -לינואר 2009
הוענקו  34,000אופציות נוספות ,מתוך  35,250אשר הוקצו לנאמן ,כמאגר
להענקות עתידיות .ביום  9באוגוסט  ,2009בוטלה יתרת כתבי האופציה
אשר הוחזקה בידי הנאמן בסך  1,250כתבי אופציה.
במהלך שנת  2010מומשו  103,462כתבי אופציה ל 24,009 -מניות .נכון
ליום  31בדצמבר  158,038 ,2010אופציות טרם מומשו.

68

השפעת התוכנית בדוח הכספי המאוחד בשנות התכנית נאמדה במועד
ההענקה בכ 13.8 -מליון ש"ח.
כתבי האופציה אינם רשומים למסחר .החברה קיבלה אישור מהבורסה
ומה NYSE -לרשום למסחר את המניות הרגילות המוקצות 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:
א .כל ניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע מכמות כתבי האופציה
המוצעים לו על פי התכנית )להלן" :המנה הראשונה"( ,החל מתום
שנה מהיום הקובע החל ב 14 -בינואר ) 2008להלן" :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.

)ג(

ב.

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.

ג.

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.

ד.

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.

הערך הכלכלי של כתבי האופציה
נכון למועד אישור ההקצאה כאמור לעיל ) 14בינואר  ,(2008הערך הכלכלי
של כתב אופציה היה  96.43ש"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  237.40ש"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 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% -
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)ד(

מחיר המימוש
כתבי האופציה הוקצו 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 ) 14בינואר  ,(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
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.

 .13.5קיצוצי שכר
בשנת  ,2009במסגרת הערכות למשבר הכלכלי העולמי ,החליטה הנהלת החברה על מדיניות קיצוץ
שכר הבכירים ,בהסכמה .במסגרת זו ,העבירו עובדי ההנהלה הבכירה מן הדרגים השונים ,הסכמתם
לקיצוץ בשיעורים הנעים בין  10% -8%משכרם ,לשנה זו.
 .13.6קרן הדדית
ביום  22בדצמבר  2010קיבלה קבוצת נייר חדרה השבת דמי השתתפות בסך כולל של כ 10-מליון
ש"ח )להלן" :ההשבה"( מהקרן ההדדית של המעסיקים כהחזר בגין דמי השתתפות אשר שולמו על
ידה לקרן .ההשבה בוצעה בכפוף להתחייבות הקבוצה להשיב סכומים אלו ,או חלקם ,במקרים
מסוימים שלהערכת החברה צפי התקיימותם נמוך .לפרטים בדבר ההכנסה נטו שנרשמה לחברה
בגין ההשבה ראו ביאור 15יב') (3לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2010בחלק ג' להלן.
 .14מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
 .14.1נוהל אכיפה
בהתאם להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות ,מחויבת החברה בחובות דיווח ואיסור שימוש
במידע פנים.
במסגרת זו ,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 ביחס למסחר בניירות הערך של החברה וביחס למסירת מידע אודות החברה.
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 .14.2חוק ייעול הליכי אכיפה
ביום  17בינואר  2011אושר תזכיר הצעת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני
חקיקה( ,התשע"א 2011 -בקריאה שלישית בכנסת .תחילתו של החוק בתוך  30יום מיום פרסומו
ברשומות.
מטרת החוק היא לייעל את אכיפת הוראות החוקים ,עליהם מופקדת רשות ניירות ערך והמסדירים
את תחום דיני ניירות הערך ,ובהם חוק ניירות ערך ,חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה 1995-וחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד.1994-
החוק קובע מנגנון אכיפה מנהלית ,שעיקרו טיפול בסוגים מסוימים של הפרות החוקים האמורים
במסגרת הליך מנהלי שבו ניתן יהיה להטיל אמצעי אכיפה שונים על המפר ,ובהם :עיצום כספי,
תשלום לנפגע ההפרה ,איסור לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח למשך תקופה מסוימת ,וביטול
או התליה של רישיון ,אישור או היתר .במקרים מסוימים בהם המפר הוא תאגיד ,קובע החוק כי
תחול אחריות בגין כך גם על המנהל הכללי ,למעט אם התקיימו תנאים מסוימים וביניהם קיומם
של נהלים בתאגיד למניעת ההפרה .החוק המוצע כולל גם מנגנון של הסדר מוסכם כחלופה לניהול
הליך פלילי או מנהלי המאפשר אף הוא הטלתם של אמצעי האכיפה האמורים.
כחלק מהיערכות החברה לתחולת החוק ,בוחנת החברה ,בין היתר ,את האפשרות לאמץ נהלים
לחיזוק ההקפדה בחברה על קיום הוראות חוק ניירות ערך וחוקים רלבנטיים אחרים ועל מהימנות
הדיווח הכספי והגילוי.
 .15מימון
החברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמאיים ומהלוואות מבנקים .יצוין ,כי החברה הנפיקה 5
סדרות של אגרות חוב.
ביום  8באפריל  1992הנפיקה החברה אג"ח למשקיעים מוסדיים )סדרה  ,(1רשומות על שם ,בנות  0.01ש"ח
ערך נקוב כל אחת ,בסך כולל של כ 48 -מליון ש"ח )להלן":אג"ח סדרה  .("1אגרות החוב נשאו ריבית
בשיעור  3.8%לשנה כאשר הקרן והריבית צמודות למדד .אגרות החוב נפרעו במלואן בחודש יוני .2009
ביום  17בדצמבר  2003וכן ביום  23בדצמבר  ,2003הנפיקה החברה ,בהנפקה פרטית במכרז ,אג"ח
למשקיעים מוסדיים רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע"נ ,בסך כולל של כ 200 -מליון ש"ח )להלן":אג"ח
סדרה  .("2היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור של  5.65%לשנה כאשר הקרן
והריבית צמודות למדד .הקרן נפרעת בשבעה תשלומים שווים החל מדצמבר  .2007יתרת אגרות החוב ליום
 31בדצמבר  2010בסך של כ 101.0 -מליון ש"ח עומדת לפירעון ב 3 -תשלומים שנתיים שווים בחודש
דצמבר של כל אחת מהשנים  .2011-2013אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות החברה .במסגרת
הנפקת אגרות החוב )סדרה  (2התקשרה החברה ביום  21בדצמבר  2003בשטר נאמנות עם החברה לנאמנות
של בנק לאומי לישראל בע"מ .במסגרת שטר הנאמנות ,התחייבה החברה לשפות את הנאמן במקרים
מסוימים ,כגון :הוצאות שהוציא הנאמן אגב ביצוע הנאמנות ,הוצאות בקשר לסמכויות והרשאות הנתונים
לנאמן בתוקף שטרי הנאמנות וכן בקשר להליכים משפטיים ותביעות בקשר לנאמנות.
אגרות החוב )סדרה  (2ניתנות לפירעון מיידי במקרים מסוימים כגון :פירוק החברה ,הטלת עיקול על
נכסיה ,מינוי כונס נכסים לחברה ואירוע הפוגע מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
ביום  14ביולי  ,2008ביצעה החברה הנפקה של שתי סדרות אג"ח על פי תשקיף המדף שפרסמה החברה
ביום  26במאי  .2008החברה הקצתה  ,187,500אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב )להלן" :אג"ח סדרה  "3צמודות
מדד( רשומות על שם ,בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת ,בתמורה כספית של  187,500אלפי ש"ח .היתרה
הבלתי מסולקת של איגרות החוב נושאת ריבית של  4.65%לשנה כאשר הקרן וריבית אגרות החוב צמודות
למדד הידוע )הבסיס – מדד מאי  .(2008יתרת אגרות חוב )סדרה  (3ליום  31בדצמבר  ,2010בסך של כ-
 179.8ש"ח ,עומדת לפירעון ב 8-תשלומים שנתיים שווים ב 10-בחודש יולי כל שנה בשנים  2011עד .2018
נכון למועד הדוח ,אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות החברה.
בחודשים יולי אוגוסט  ,2008ביצעה החברה הנפקה של סדרת אג"ח )סדרה  (4והרחבתה על פי תשקיף
המדף שפרסמה החברה ביום  26במאי  .2008החברה הקצתה  235,557אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב שקליות
)סדרה  (4בתמורה כספית של  240,360אלפי ש"ח .היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב נושאת ריבית
של  7.45%לשנה .יתרת אגרות החוב ליום  31בדצמבר  2010בסך של כ 196.3 -מליון ש"ח עומדת לפירעון ב-
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 5תשלומים שנתיים שווים ב 10-בחודש יולי כל שנה בשנים  2011עד  .2015נכון למועד הדוח ,אגרות החוב
אינן ניתנות להמרה למניות החברה.
במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה  3וסדרה  (4התקשרה החברה ביום  26במאי  2008בשטר נאמנות עם
החברה לנאמנות הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ .במסגרת שטר הנאמנות ,התחייבה החברה לשפות את
הנאמן במקרים מסויימים ,כגון :הוצאות שהוציא הנאמן אגב ביצוע הנאמנות ,הוצאות בקשר לסמכויות
והרשאות הנתונים לנאמן בתוקף שטרי הנאמנות וכן בקשר להליכים משפטיים ותביעות בקשר לנאמנות.
אגרות החוב )סדרה  (3ואגרות החוב )סדרה  (4ניתנות לפירעון מיידי במקרים מסוימים כגון :פירוק
החברה ,הטלת עיקול על נכסיה ,מינוי כונס נכסים לחברה ואירוע הפוגע מהותית בזכויות מחזיקי אגרות
החוב.
ביום  23במאי  2010ביצעה החברה הנפקה של סדרת אג"ח )סדרה  (5על פי תשקיף המדף שפרסמה החברה
ביום  26במאי  .2008החברה הקצתה  181,519אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב שקליות )סדרה  (5בתמורה
להקצאת  181,519אלפי ש"ח .בניכוי הוצאות הנפקה התקבלה בחברה תמורה נטו בסך של כ179,886 -
אלפי ש"ח .היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב נושאת ריבית של  5.85%לשנה .יתרת אגרות החוב
)סדרה  (5ליום  31בדצמבר  2010בסך של כ 181.5 -מליון ש"ח עומדת לפירעון ב 5-תשלומים שנתיים שווים
ב 30-בחודש נובמבר כל שנה בשנים  2013עד  .2017נכון למועד הדוח ,אגרות החוב אינן ניתנות להמרה
למניות החברה.
במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה  (5התקשרה החברה בשטר נאמנות עם שטראוס לזר חברה לנאמנויות
) (1992בע"מ .במסגרת שטר הנאמנות ,התחייבה החברה לשפות את הנאמן במקרים מסויימים ,כגון:
הוצאות שהוציא הנאמן אגב ביצוע הנאמנות ,הוצאות בקשר לסמכויות והרשאות הנתונים לנאמן בתוקף
שטרי הנאמנות וכן בקשר להליכים משפטיים ותביעות בקשר לנאמנות.
אגרות החוב )סדרה  (5ניתנות לפירעון מיידי במקרים מסוימים כגון :פירוק החברה ,הטלת עיקול על
נכסיה ,מינוי כונס נכסים לחברה ואירוע הפוגע מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
לפרטים נוספים אודות אגרות החוב ראה ביאור  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2010
המצורפים לדוח זה.
להלן פירוט לגבי ההיקף של הלוואות שהועמדו לחברה והריבית הממוצעת ששולמה עליהן ליום 31
בדצמבר  2009 ,2010ו:2008 -

מקורות
מימון

31.12.2010
הלוואות לזמן קצר
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך

צמוד לפריים
צמוד לפריים
צמוד למדד
לא צמוד
לא צמוד

הלוואות לזמן ארוך הצמדה
למדד
אג"ח סדרה 2
הלוואות לזמן ארוך – הצמדה
למדד
אג"ח סדרה 3
הלוואות לזמן ארוך – לא צמוד
אג"ח סדרה 4
הלוואות לזמן ארוך – לא צמוד
אג"ח סדרה 5

בנקים
בנקים
בנקים
בנקים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים

סכום בפועל
)במליון
ש"ח(

ריבית
ממוצעת

ריבית
אפקטיבית

זמן פרעון

144.6
207.8
18.2
15.8

3.36%
4.29%
5.00%
5.50%

3.40%
4.36%
5.10%
5.61%

אפריל 2011
2010-2014
2010-2015
2013

90.0

6.30%

6.40%

2010-2017

101.0

5.65%

5.65%

עד 2013

179.8

4.65%

4.65%

עד 2018

196.3

7.45%

7.59%

עד 2015

181.5

5.85%

5.94%

עד 2017
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31.12.2009
הלוואות לזמן קצר

צמוד לפריים

הלוואות לזמן קצר
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך

צמוד פריים
צמוד לפריים
צמוד למדד
לא צמוד
לא צמוד

הלוואות לזמן ארוך הצמדה
למדד
אג"ח סדרה 2
הלוואות לזמן ארוך – הצמדה
למדד
אג"ח סדרה 3
הלוואות לזמן ארוך – לא צמוד
אג"ח סדרה 4

מקורות
מימון
בנקים
גופים
מוסדיים
בנקים
בנקים
בנקים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים

ריבית
ממוצעת
2.40%
2.68%

ריבית
אפקטיבית
2.43%
2.72%

סכום בפועל
)במליון ש"ח(
91.3
40.0

אפריל 2010
2011

130.7
28.4
22.8
100.0

4.22%
4.87%
5.50%
6.30%

4.28%
4.96%
5.61%
6.40%

2010-2014
2010-2015
2013
2010-2017

131.3

5.65%

5.65%

עד 2013

196.7

4.65%

4.65%

עד 2018

237.9

7.45%

6.95%

זמן פרעון

עד 2015

החברה התחייבה בשעבוד שלילי בגין הלוואה שקלית שנטלה מבנק בשנת  2009בסך של כ – 70מליון ש"ח,
וכן כלפי גוף מוסדי בקשר עם אשראי לזמן ארוך שנלקח מגוף מוסדי זה בשנת  ,2009בהיקף של כ100 -
מליון ש"ח ,יתרת ההלוואה ליום  31בדצמבר  2010כ 90 -מיליון ש"ח.
בשנת  2006סיכמה חברת הבת פרנקל -כ.ד .עם אחד הבנקים על קבלת הלוואות לזמן ארוך בסך כ56 -
מליון ש"ח לתקופות של עד  7שנים בריביות שונות הנעות בין  4.95%ל ) 5.33%בצמוד למדד המחירים
לצרכן( וכן מסגרת לזמן קצר בגובה  30.6מ' ש"ח .לצורך קבלת מסגרת זו והלוואות אלו התחייבה החברה
הבת לעמוד בהתניות הפיננסיות ) (covenantsלפיהן ההון העצמי של חברת הבת בניכוי מוניטין לא יפחת מ-
 18.5%מסך המאזן המאוחד בניכוי מוניטין .חברת הבת עומדת בהתניות הפיננסיות להן התחייבה.
חברת הבת נייר חדרה הדפסה סיכמה עם בנקים שונים על קבלת הלוואות ולזמן ארוך ומסגרות לזמן קצר.
לצורך קבלת מסגרות והלוואות אלו ,התחייבה החברה הבת לעמוד בהתניות הפיננסיות ) (covenantsלפיהן
ההון העצמי של חברת הבת לא יפחת מ 22.0%-מסך המאזן .חברת הבת עומדת בהתניות הפיננסיות להן
התחייבה .לפרטים נוספים אודות תנאי המימון של חברת הבת נייר חדרה הדפסה ראה סעיף  11.20לעיל.
פרט להתחייבויות האמורות לעיל של החברה והחברות הבנות לא קיימות התניות פיננסיות )(covenants
נוספות כלשהן לחברה.
נכון למועד הדוח ,לחברה מסגרת אשראי בנקאית בסך של כ 890.3 -מליון ש"ח ,ממנה נוצלו ,נכון ליום 31
בדצמבר  2010כ 379.7 -מליון ש"ח.
הלוואות האון קול ) (On Callשבידי החברה הינן בריבית משתנה .עדכון שיעורי הריבית נעשה בעת שינוי
ריבית בנק ישראל .במהלך שנים  2009 ,2010ו 2008-היה שיעור הריבית הממוצע בגין ההלוואות כאמור כ-
 2.8%-3.3%כ 2.6%-3.1% -ו .3.8%-5.1% -בהתאמה.
הריבית בגין הלוואות צמודות לפריים הייתה במהלך שנת  2010בין  .4.7%-3.3%הריבית המשוקללת בגין
הלוואות הצמודות לפריים בסמוך למועד הדוח הייתה .4.32%
שיעור הריבית הממוצע הסמוך לתאריך דוח זה הינו .3.1%
החברה פרעה במהלך שנת  2009התחייבות כלפי חוגלה -קימברלי )חברה כלולה של החברה( בגין שטר הון
בסך כ 33 -מליון ש"ח.
לתאגיד דירוג אשראי מחברת הדירוג מעלות ) (Standard and Poor’sלאגרות החוב סדרות  2-5שהונפקו
על ידי החברה של  .A+/Negative Outlookדירוג האשראי  AA-ניתן בדצמבר  ,2003ובפברואר  ,2008ניתן
לו תוקף עם דירוג  .(AA-)/Stableבעקבות בקשת החברה לגיוס חוב נוסף באמצעות הנפקת אג"ח בסך
כולל של עד  435מליון  ,₪ניתן לחברה ביולי ובאוגוסט  2008דירוג  AA-עם Negative Outlookלהנפקת
אגרות חוב )סדרה  3וסדרה  ,(4אשר תקף היה גם ליתר סדרות האג"ח של החברה שבמחזור .ביום 5
באוקטובר  ,2009הודיעה חברת הדירוג מעלות על הורדת דירוג ל A+/Negative Outlook-לסדרות האג"ח
של החברה שבמחזור ,בשל משבר בסביבה העסקית העולמית ועליה במנוף הפיננסי .הדירוג הותנה
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בעמידת החברה ביחסים פיננסיים .לפרטים ראה דיווח החברה מיום  5באוקטובר  .2009ביום  10במאי
 2010בעקבות בקשת החברה לגיוס חוב נוסף באמצעות הנפקת אג"ח בסך כולל של עד  200מליון ש"ח ,ניתן
לחברה דירוג A+/Negative Outlookלהנפקת אגרות חוב )סדרה  ,(5לפרטים ראה דיווח החברה מיום 10
במאי  .2010ביום  2בפברואר  2011לאור ירידה במינוף ושיפור במצב העסקי אשררה מעלות את דירוג
החברה ועדכנה את תחזית הדירוג ליציבה .A+/Stable -לפרטים ראה דיווח החברה מיום  2בפברואר
.2010
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 פיתוח ,בעלי השליטה בה וחלק מהחברות המוחזקות על-ידם נחשבים
"קבוצת לווים" אחת .הדבר עשוי להשפיע ,בנסיבות מסוימות ,על יכולתן של חברות קבוצת נייר חדרה
ללוות סכומים נוספים מבנקים בישראל ,וכן על יכולתן לבצע פעולות עסקיות מסוימות בשיתוף עם גופים
שנטלו אשראי כאמור.
 .16מיסוי
לפרטים ראה ביאור  13לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2010המצורפים לדוח זה.
 .17איכות הסביבה
 .17.1סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
הסיכונים הסביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על החברה:
 .17.1.1תהליכי הייצור במפעל החברה כרוכים בפליטת מזהמים לאוויר שהם ,בעיקר ,תוצרי
שריפת גז טבעי .פליטה בלתי מבוקרת של חומרים אלה לאורך זמן עלולה לגרום לנזקים
לאדם ולסביבה .באמצעות המעבר לגז טבעי הקטינה החברה באופן משמעותי את שיעורי
הפליטה של חומרים אלה והיא נוקטת באמצעים הנדרשים להבטחת עמידה בדרישות תקני
הפליטה ומבקרת את הסיכונים הכרוכים בפעילות זו.
 .17.1.2החברה משתמשת באתריה בחומרים מסוכנים )בעיקר חומרי דלק( ,אשר אם ייצאו מכלל
שליטה עלולים לגרום לנזק לאדם או לסביבה .חומרים אלה מוחזקים על ידי החברה על פי
תנאי היתר רעלים שניתן לה על ידי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לכללי הבטיחות
המחויבים.
 .17.1.3בתהליכי הייצור בחברה נוצרים שפכים המכילים חומרים שיש להם הפוטנציאל לפגוע
במקורות מים )נחלים ומערכת הביוב( אם יגיעו למקורות אלה מבלי שיטופלו כנדרש.
החברה מזרימה קולחין )שפכים לאחר טיפול( לנחל חדרה ,בהתאם לצו הרשאה שניתן לה
על ידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב ,לפי חוק המים ,התשי"ט  .1959 -הקולחין
מוזרמים לאחר טיפול שתכליתו להביא את איכותם לערכים הקבועים בצו ההרשאה.
לעניין שימוע שנערך לחברה בנושא זה ,ראה סעיף  17.3להלן.
 .17.1.4לפעילות מפעל החברה בחדרה פוטנציאל של גרימת מטרדי רעש לתושבים הגרים בקרבת
מקום .החברה נוקטת באמצעים הנדרשים לעמידה בתקנים הרלוונטיים שנקבעו בתקנות
למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן .1990 -
 .17.2השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד
הוראות הדין אשר במועד הדוח הן בעלות השלכות מהותיות על החברה ובכלל זה על ההשקעות
ההוניות ,הרווח והמעמד התחרותי שלה:
 .17.2.1רישיון העסק של מפעלי החברה מותנה בתנאים שקבע המשרד להגנת הסביבה ואשר
תכליתם הגנה על הסביבה ומניעת מטרדים .תנאים אלה הם כמקובל במפעלים מסוג מפעלי
החברה .רישיון העסק אינו מצריך חידוש מתקופה לתקופה.
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 .17.2.2החברה מחזיקה חומרים מסוכנים בהתאם להיתר רעלים שניתן לה על ידי המשרד להגנת
הסביבה .היתר הרעלים מותנה בתנאים העוסקים בעיקר באופן ההחזקה והשימוש
בחומרים אלה למניעת תקריות .התנאים בהיתר הרעלים של החברה הם כמקובל במפעלים
מסוג מפעלי החברה .היתר הרעלים של החברה מתחדש מדי שנה .ההיתר הנוכחי הינו
בתוקף עד יולי .2011
 .17.2.3החברה מזרימה קולחין לנחל חדרה לאחר טיפול במסגרתו עוברים השפכים תהליך של
טיהור במתקני החברה על פי צו הרשאה שניתן לה ממנהל הרשות הממשלתית למים וביוב
)להלן" :רשות המים"( לשנת  ,2010אשר תוקפו פג ביום  31בדצמבר  ,2010ובהתאם
לתנאיו .צו הרשאה זה מגדיר ,בין היתר ,את תנאי איכות הקולחין המוזרמים לנחל.
בדצמבר  2010הגישה החברה בקשה לחידוש צו ההרשאה לשנת  2011ונמצאת כעת בדיונים
מול הועדה למתן אישור הזרמה לנחל בעניין זה.
 .17.2.4במהלך שנת  2010הואץ פרויקט השבת הקולחין והושבו כחצי מליון קוב מים מרוככים
המהווים כ 25%-מסך כל השפכים המוזרמים לנחל חדרה .בנוסף ,במהלך שנת  ,2010עם
הרחבת מתקני הייצור וכמות השפכים בהתאם ,המשיכה החברה להריץ את פיילוט
ההתפלה ,שבחן טכנולוגיית התפלה מיוחדת .הפיילוט מהווה שלב הכרחי לקראת הקמת
מתקן התפלה עתידי באתר חדרה המתוכנן לפעול בשנת  2012ויאפשר השבה מלאה של כלל
הקולחין המטופלים למפעלים ,כחלק מחזון החברה ל"מפעל ללא שפכים".
 .17.2.5החברה צופה כי בשנת  2011סך ההשקעות/עלויות הסביבתיות ,הן השוטפות הצפויות
במהלך העסקים הרגיל של החברה והן הנוגעות להמשך קידום מתקן ההתפלה ושיפור
הטיפול בקולחין תהינה כ 25-מליון ש"ח.
המידע בדבר פרויקט ההתפלה ,הקמת מתקן ההתפלה העתידי ,הפעלתו ויישומו ,וכן בדבר
ההשקעות והעלויות הסביבתיות הצפויות הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית
והמבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה הקיימת 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
שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,היצע ועלויות של מוצרי נייר בעולם,
התפתחות ושינויים ברגולציה בתחום הפעילות ,כשלים טכניים ,התעוררות צורך בהשקעות
נוספות ,אירועים בלתי צפויים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים
 8.26ו 23-להלן.
 .17.3פרטים על אירוע או עניין הקשור בפעילות התאגיד אשר גרם או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה
 .17.3.1חשד לזיהום מים על ידי הזרמת קולחים
 .17.3.1.1ביום  30בינואר  2011קיים המשרד להגנת הסביבה )להלן" :המשרד"( לחברה
שימוע בגין חשד לזיהום מים על ידי הזרמת קולחים באיכות ירודה אל נחל
חדרה .במהלך השימוע נשמעו עמדות המשרד והחברה בעניין זה .החברה הציגה
עמדתה ,לפיה ההרעה באיכות הקולחים נבעה משימוש בחומר גלם חדש .עם
היוודע מקור הבעיה החברה הפסיקה את השימוש באותו חומר גלם .החברה
פועלת בשקיפות מלאה מול הרשויות והיא אף זו שדיווחה לנציגי המשרד אודות
הפגיעה באיכות הקולחים.
 .17.3.1.2ביום  8בפברואר קיבלה החברה את סיכום השימוע על פיו נקבעו ,בין היתר,
חובת החברה לשפר את איכות הקולחים וכן חובת דיווח שבועי למשרד בדבר
איכות הקולחים .עוד צוין על ידי המשרד באותו סיכום כי אם בתוך חודש ימים
מיום השימוע החברה לא תעמוד בערכים הקבועים בצו ההרשאה להזרמה לנחל
כפי שנקבע ביום  11באוגוסט  ,2010יצווה מנהל מחוז חיפה של המשרד ,על פי
סמכותו ,לעצור את פעילות מכונה  8הפועלת בחברה ללא צורך בהתראה ושימוע
חוזר .לפי סעיף  20לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח– 1968תוקפו של צו כאמור
הוא  30יום מיום נתינתו.
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 .17.3.1.3החברה פועלת מזה זמן מה לשיפור הקולחים על ידי נקיטת פעולות שונות
וכתוצאה מפעולות אלו כבר מורגשת מגמת שיפור באיכות הקולחים המוזרמים
לנחל .אולם ,בשלב זה אין ביכולת החברה להעריך את הקצב ולוח הזמנים
לשיפור איכות הקולחים ואין ביכולת החברה להעריך ,בשלב זה ,את השפעת
האמור לעיל במקרה של אי עמידה בערכים כנדרש .לפרטים נוספים בנושא זה
ראה דיווח החברה מיום  8בפברואר .2011
 .17.4הליך משפטי או מנהלי הקשור עם איכות הסביבה
להלן פירוט הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים הקשורים עם איכות הסביבה ,אשר החברה או
נושא משרה בכירה בה צד לו וכן תוצאות כל הליך כאמור שהסתיים בשנה שקדמה למועד הדוח:
 .17.4.1חשד לזיהום מים על ידי הזרמת קולחים :ראו סעיף  17.3.1לעיל.
 .17.5מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים ,אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה
 .17.5.1החברה פועלת בהתאם למערך ניהול סביבתי המנוהל באמצעות נהלי איכות הסביבה.
עקרונות נהלי איכות הסביבה תואמים את דרישות תקן ישראלי  ISO 14001/2004וכל
חטיבות החברה הוסמכו על ידי מכון התקנים לתקן זה .בנוסף ,פועלת החברה בהתאם
לדרישות סביבתיות של השותפות קימברלי-קלרק ומונדי ,ונציגי החברות הבינלאומיות
האמורות סוקרים את החברה אחת לשנה .החברה מינתה אחראי לנושא איכות הסביבה,
שהינו בעל תואר שלישי בהנדסה סביבתית.
 .17.6פרטים בדבר סכומים שנפסקו ,הפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות
 .17.6.1בשנת  2010השקיעה החברה בתשתיות הקשורות באיכות הסביבה  2.22מליוני ש"ח.
 .17.6.2תקציב ההשקעות השוטפות )לא כולל את ההוצאות הצפויות בגין מתקן ההתפלה( באיכות
הסביבה הצפוי לשנת  2011הינו כ 4.32-מליוני ש"ח.
 .18ביטוח
החברה והחברות הבנות מבוטחות באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ ,חברה בשליטת אי די בי פיתוח,
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; )ז( ביטוח חבות מוצר;
)ח( ביטוח עבודות קבלניות עבור המרלו"ג שבמודיעין ו) -ט( ביטוח אחריות נושאי משרה )כמפורט בסעיף
 13.4.4לעיל( .הפוליסות הינן בתנאי שוק ובתוקף עד ליום  31ביולי ) 2011למעט ביטוח עבודות קבלניות של
המרלו"ג במודיעין שתוקפו פג עם תום הקמתו ביום  30ליוני  ,2011למעט ביטוח כרמל וחברות הבת שלה
המסתיים ב 31-למאי  2011ולמעט ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המסתיים ביום  30לנובמבר
 2011כאמור לעיל( .החברה פעלה להכללת הכיסוי המתאים לפעילות המרלו"ג במודיעין במסגרת מצבת
ביטוחי הרכוש והאלמנטר הקיימים של החברה .כמו כן ,לחברה ביטוח חובה ומקיף לכלי הרכב לרבות
המשאיות .בנוסף ,לחברה פוליסות ביטוח נוספות בסכומים שאינם מהותיים לחברה ,כגון ביטוח ימי,
ביטוח אשראי וביטוח נסיעות לחו"ל .להערכת החברה ,הכיסויים הביטוחיים של החברה הולמים.
על אף האמור לעיל ,יצויין כי נייר חדרה הדפסה אינה כלולה בביטוח האלמנטרי של החברה )להבדיל
מביטוחי החבויות( והיא מבטחת את הביטוח האלמנטרי שלה באמצעות מערך הביטוחים של קבוצת
מונדי.
החל מיום  1באוקטובר  ,2010הוצאה חברת חוגלה-קימברלי ,לבקשתה ,מכיסוי הביטוח האלמנטרי
ומביטוחי החבויות של החברה )למעט את הציוד והרכוש של חוגלה-קימברלי באתר חדרה( .חוגלה-
קימברלי מבטחת את החבויות ,הרכוש ,הציוד והמבנים של יתר אתריה השונים באמצעות מערכת
הביטוחים של קימברלי קלרק.
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 .19הסכמים מהותיים
 .19.1כתבי שיפוי  -בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום  21ביוני  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 אירועים אשר תמציתם:
)א( עסקאות ו/או פעולות הנעשות במישרין ו/או בעקיפין במהלך הפעילות של הקבוצה; )ב( הצעה,
הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על ידי החברה או על ידי בעלי המניות של החברה; )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; )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; )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 אם 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 ל 25%-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 שהוטלה עליו וההוצאות המשפטיות ,לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח
בגין אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי.
 .19.2הסכם לשכירת מרכז לוגיסטי :ביום  18בספטמבר  2008נחתם הסכם שכירות בין החברה לגב-ים
לקרקעות בע"מ )"המשכירה"( ,חברה ציבורית בשליטת בעל השליטה בחברה בעקיפין ,לפיו תשכור
החברה מגרש במודיעין ,בשטח של כ 74.5-דונם ,ומבנים שעתידה המשכירה לבנות עבור החברה,
בשטח בנוי כולל של כ 21,300-מ"ר ,אשר ישמש כמרכז לצרכי לוגיסטיקה ,תעשייה ומשרדים
)"מרלו"ג"( עבור חברות בנות של החברה ובחלקו יחליף הסכמי שכירות קיימים .תקופת השכירות
תהיה  15שנה ממועד מסירת החזקה במושכר ובנוסף לחברה אופציה להארכת השכירות ל 9 -שנים
ו 11-חודש נוספים .במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2010החל איכלוס המרלו"ג על ידי אמניר ונייר
חדרה הדפסה ,ובמהלך החציון השני של  ,2011צפוייה גם גרפיטי להעביר את אתר ההפצה שלה
למרלו"ג .לפרטים נוספים ראה סעיף  12.6לעיל.
] .19.3הושמט[
 .19.4הצעת רכש מלאה לרכישת כל אחזקות הציבור בכרמל :ביום  4באוקטובר  ,2010השלימה החברה
הצעת רכש מלאה לרכישת כל אחזקות הציבור בכרמל ,במחיר של  22.5דולר למניה במזומן ,ובסכום
כולל של כ 4.4-מליון דולר .החל מיום  4באוקטובר  2010מחזיקה החברה  100%מהון המניות
המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של כרמל ,אשר הפכה לחברה פרטית .לפירוט אודות פעילות
כרמל ואודות הצעת הרכש ראה סעיף  2.8ו 10-לעיל.
 .19.5עסקת מונדי – נייר חדרה הדפסה :בתוקף מיום  31בדצמבר  2010רכשה החברה מחברה בת של
קבוצת מונדי  25.1%מהון המניות המוקצה והמונפק של נייר חדרה הדפסה .סך תמורת עסקת
הרכישה עמד על סך של  10.364מליון יורו ,אשר שולמו ממקורותיה של החברה .בעקבות השלמת
העסקה ,ונכון למועד הדוח ,מחזיקה החברה בכ 75% -ממניות נייר חדרה הדפסה ,אשר אוחדה תחת
דוחותיה הכספיים של החברה ,כשחברה בת של קבוצת מונדי מחזיקה ביתרת מניות נייר חדרה
הדפסה .לפרוט אודות פעילות נייר חדרה הדפסה ואודות עסקת הרכישה ראה סעיף  11.1לעיל.
 .19.6מכירת שטח בבני ברק :אמניר ,חברת בת של החברה ,מכרה ביום  25ליולי  2010שטח של כ 9 -דונם
בבני ברק ,ששימש למפעל איסוף ומיחזור פסולת נייר וקרטון ,בתמורה לסך של  20מליון .₪
לפרטים מלאים ראה סעיף  12.3לעיל.
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 .19.7מכירת מגרש בתל אביב :ביום  1ביוני  2010התקשרה החברה בהסכם למכירת זכויותיה במגרש
בשטח של כ 7.6-דונם בתל-אביב אשר שימש בעבר כמפעל לייצור נייר של החברה ,בתמורה לסך
כולל של כ 64-מליון ש"ח ,בכפוף לתנאים מסויימים .לפרטים מלאים ראה סעיף 12.4שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא .לעיל.
 .19.8הסכם 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 בהפעלת מערכת ייצור האנרגיה שלה בקוגנרציה באתר בחדרה .החל מחודש
אוגוסט  2007מסופק לחברה גז 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  ;BCM 0.43אך לא לאחר  1ביולי .2011
בהתבסס על הערכות החברה לגבי היקף צריכת הגז הטבעי בתקופת ההסכם ועל היקף צריכת הגז
הטבעי על ידי החברה ,החל משנת  2007כאמור ,ההיקף הכספי הכולל המוערך של העסקה הינו כ-
 33מליון דולר על פני כל התקופה כאמור לעיל .בחודש יולי  2011עתיד להסתיים הסכם הספקת הגז
עם ים תטיס והחברה בוחנת חלופות להתקשרות כמפורט להלן .להערכת החברה ,ובהתבסס על
מחירי השוק הנוכחיים ,עם חתימת הסכם חדש עם מי מהספקיות הפוטנציאליות ,צפוי להתייקר
מחיר הגז ביחס למחירי הגז על פי ההסכם הנוכחי.
נכון למועד הדוח ,קיימות במדינת ישראל מספר ספקיות של גז טבעי :ים תטיס EMG ,וכן ספקית
פוטנציאלית נוספת .לחברה תלות בים תטיס באספקת הגז הטבעי ,כמפורט בסעיף  8.20.6לעיל.
החברה מנהלת מגעים עם  EMGוכן עם הספקיות הפוטנציאלית הנוספות בדבר רכישת גז על ידי
החברה לצורך המשך הפעילות לאחר תום ההסכם עם ים תטיס וכן בעבור תחנת הכוח שאת
הקמתה בוחנת החברה .לפרטים אודות תחנת הכוח ראה סעיף  21.8לעיל .כמו כן ,לפרטים נוספים
אודות השפעה אפשרית של ההתפתחויות האחרונות במצרים ראה סעיף  23.5להלן.
 .19.9הסכם עם נתיבי גז לישראל בע"מ  -ביום  11ביולי  2007התקשרה החברה בהסכם עם נתיבי גז
לתקופה של  6שנים ,לצורך הובלת הגז הטבעי לאתר החברה בחדרה .ההסכם אף קובע 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 כמפורט בסעיף
8.20.7לעיל .בהסכם התחייבה החברה לתשלום שנתי קבוע גם במקרה שלא תעשה שימוש בפועל
בהולכה ,בהיקף של כ 2 -מליון ש"ח לשנה .בהסכם קיימת התייחסות לשיפוי נתיבי גז במסגרת
התמורה בשל תשלום פיצוי בגין פגיעה למקרקעין גובלים .נגד נתיבי גז מתנהלת תביעת פיצויים ע"י
בעלי החלקות הסמוכות לתחנת הפחתת הגז בגין ירידת ערך .ההליך מתנהל בפני ועדת הערר
והחברה אינה צד להליך .ביום  25בפברואר  2010התקבלה בחברה החלטת הוועדה להעמיד את גובה
הפיצוי על כ 2,670 -אלפי ש"ח .על החלטת ועדת הערר הוגשו ערעורים על ידי כל הצדדים לתביעה.
הערעורים נידונו בהסכמת הצדדים במאוחד ,ונדחו על ידי בית המשפט ביום  10בדצמבר .2010
החברה ביצעה את ההפרשה הנדרשת על פי הערכתה בהקשר זה ,כאמור בביאור 14י' לדוחותיה
הכספיים של החברה ליום .31.12.2010
 .19.10ביום  28לפברואר  2011אישרה וועדת הביקורת וביום  6למרץ  2011אישר הדירקטוריון את
התקשרות החברה בהסכם לפיו תשכיר החברה ,לכלל פי.וי .פרויקטים בע"מ )להלן" :כלל פי.וי"(,
חברה פרטית המוחזקת והנשלטת בעקיפין על ידי כת"ש ,גגות של מבנים המצויים בשטח המפעל של
החברה בחדרה בשטח כולל של עד כ 19,200-מ"ר )מתוכם הוקנתה לחברה אופציה שלא להשכיר
חלק משטח זה בהיקף של עד כ 14,300-מ"ר( ,לצורך הקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה
פוטו-וולטאית והעברתו לרשת החשמל במשך תקופת השכירות על פי רישיון ייצור שיוענק לכלל
פי.וי .ההסכם כפוף לקיום תנאים מתלים שונים בתוך  15חודשים ממועד חתימתו ,הכוללים ,בין
היתר ,קבלת האישורים ,ההיתרים והרישיונות להקמת המתקנים ,קבלת אישור האסיפה הכללית
של בעלי מניות החברה שתזומן לצורך אישור התקשרות זו )לאור היותה עסקה שלכת"ש יש בה
עניין אישי( ותנאים נוספים .לפרטים נוספים ראה סעיף  12.8לעיל.
 .19.11מיזם לאיסוף נייר בחו"ל :ביום  6למרץ  2011אישר הדירקטוריון הקמת חברה זרה )להלן" :החברה
הזרה"( אשר תוקם לצורך התקשרות עם שותף עסקי מחו"ל )צד ג' בלתי קשור( ,לפעילות בתחום
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פינוי פסולת נייר וקרטון ופעילויות מיחזור בחו"ל ב) Joint Venture -להלן .("JV" :חלקה של
החברה בפעילות צפוי לעמוד על כ .65%-הפעילות תצריך השקעה ראשונית ,אשר תושקע בשלבים
לפי צרכי ה ,JV -של כ 5.2 -מליון דולר ארה"ב על דרך של הלוואת בעלים או ערבות בעלים ,אשר
מתוכם תשקיע החברה כ 80%-מהסכום .ההסכם צפוי לכלול הגבלות על יכולת השותפים להעביר
מניותיהם ב ,JV-להעניק לחברה הזרה זכות למנות כ 2/3-מחברי הדירקטוריון ואת מנכ"ל ה,JV-
להעניק לחברה את הזכות לרכוש עד כ 75%-מפסולת הנייר והקרטון שתיאסף על ידי ה JV-במחירי
שוק ולכלול תניות אי תחרות מסויימות .החברה פועלת לקראת הסכם בנושא ואין וודאות כי חלק
או כל האמור לעיל לגבי היתכנותה של ה JV-והסכמות סופיות על ההבנות דלעיל יתממשו.
 .20הליכים משפטיים
כנגד החברה לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים לרבות דרישות מהותיות של רשויות שלטוניות.
לעניין הליכים משפטיים המתוארים בדוחות הכספיים ,ראה ביאור  14לדוחות הכספיים של החברה ליום
 31בדצמבר  2010המצורפים לדוח זה.
לתביעה מול נתיבי גז בקשר עם ההסכם ,ראה פרטים בסעיף  19.9לעיל.
לעניין תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חוגלה-קימברלי ותביעת המס בתורכיה כנגד  ,KCTRחברה בת של
חוגלה-קימברלי בתורכיה ,ראה סעיף  24.1.25להלן.
 .21יעדים ואסטרטגיה עסקית
 .21.1נייר חדרה ,יחד עם שותפיה האסטרטגיים בתחומים השונים )החברות הכלולות( שואפת להמשיך
ולפתח את עסקיה הן בארץ והן בחו"ל ,תוך הקפדה על מובילות שוק וחדשנות ותוך שיפור מתמיד
באיכות המוצרים ושירות הלקוחות .זאת לצד הרחבת כושר התפוקה ,הגדלת סל המוצרים והרחבת
תחומי פעילותה ,כמו גם המשך התייעלות בכל מרכיבי עלויות הייצור.
 .21.2נייר חדרה בוחנת מעת לעת ,בכפוף להזדמנויות עסקיות ולהחלטות החברה בנושא זה ,הכנסת
שותפים אסטרטגיים לפעילויותיה שכיום מבוצעות באמצעות חברות בבעלותה המלאה.
 .21.3החברה שואפת לנהל את היחידות השונות עם שותפיה האסטרטגים באופן שיביא לידי ביטוי מיטבי
את הסינרגיה ברכש ,תפעול ובמערכים האחרים דוגמת מערך הקיטור והאנרגיה.
 .21.4בתחום ייצור ניירות האריזה ,כמענה לסביבה התחרותית בה פועלת החברה ,הוקם בשנים
האחרונות מערך חדש לייצור ניירות אריזה באתר החברה בחדרה ,הידוע בכינויו כ"-מכונה ,"8
המספק מענה להיקפי הביקוש הגדלים של השוק המקומי ,בעלות תחרותית יותר לחברה ובאיכות
נייר גבוהה מול היבוא המתחרה .המכונה עתידה להיות בעלת כושר תפוקה של כ 230-אלף טון
לשנה .ביום  31במאי  2010הסתיים תהליך ההרצה של המכונה ,באופן משביע רצון .השיפור
ההדרגתי בעקומת הלימוד של המכונה עדיין נמשך .להערכת החברה ,עם סיום עקומת הלמידה
הצפוי במהלך שנת  2011יגדל כושר התפוקה של החברה בניירות אריזה מכ 160-אלף טון לשנה לפני
הקמת המכונה ,לכ 320-אלף טון לשנה .יש לציין כי מכונה מס'  1עדיין פעילה ופוטנציאל הייצור
שלה העומד על סך של  50אלף טון לשנה יכול לספק ביקושים חריגים אם וככל שיהיו ו/או ייצור
מוצרי נישה בעלי ערך מוסף גבוה .הפעלת מכונה  8מצריכה הגדלה משמעותית של כמויות איסוף
פסולת הנייר המשמשת חומר גלם ליצור ניירות אריזה במהלך השנים הבאות .אמניר פועלת
להגדלת כמויות איסוף הפסולת האמורה ,בין היתר על ידי המשך העמקת פעילות האיסוף בקרב
לקוחות קיימים ופיתוח מקורות איסוף חדשים ,התאמת המבנה הארגוני ויצירת קשרים לצורך
יבוא מחו"ל ,המשך הפעלת המרלו"ג החדש וצבירת מלאי .כמו כן החברה בוחנת הקמת מערכי
איסוף נוספים בחו"ל .לפרטים נוספים אודות הצפי להתפתחות בתחום ייצור ניירות האריזה ראה
סעיף  8.25לעיל .לפרטים נוספים אודות המרלו"ג ,ראה סעיף  12.3להלן.
 .21.5ביום  1במרץ  2011יכנס לתוקפו החוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א) 2011 -להלן" :חוק
האריזות"( אשר מטרתו לקבוע הסדרים לעניין טיפול בפסולת אריזות .חוק האריזות קובע ,בין
היתר ,את האחריות למיחזור פסולת אריזות ויעדים למחזור סוגי פסולת אריזות .החברה אינה
יכולה להעריך בשלב זה את השפעת החוק על פעילותה והדבר תלוי ,בין היתר ,בהסדרים שיקבעו
מכח החוק לעניין הפרדה במקור ,לעניין פינוי ואיסוף פסולת וכן באופן פעילותו של הגוף המוכר
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אשר יוקם מכח החוק .החברה נערכת לבחינת אפשרויות האיסוף השונות .לפרטים אודות חוק
האריזות סעיף  8.23.1.1לעיל.
 .21.6בנוסף ,החברה ממשיכה בפעילותה להעצמת התהליכים לטיפוח החדשנות בחברות בקבוצה על ידי
פיתוח מוצרים חדשים ובידול תחרותי .במהלך השנתיים האחרונות ,החל התחום בפיתוח מואץ של
סוגי נייר על בסיס  100%סיבים ממוחזרים שאיכותם הגבוהה תאפשר החלפת ניירות אריזה
מבוססי תאית ,בתעשיית הקרטון הגלי בארץ ובחו"ל .תהליך הפיתוח הינו הדרגתי ונמצא בשלבים
מתקדמים ,כשמטרתו להגדיל את היקף השוק הפוטנציאלי של ניירות אריזה ,והשקת המוצרים
בהדרגה ,שהחלה בשלהי שנת  .2009לפרטים נוספים ראה סעיף  8.11לעיל.
 .21.7כמו כן ,עם הפעלת מערך הייצור החדש ,הגידול המשמעותי בכושר ייצור ניירות אריזה ממוחזרים
יאפשר הרחבת הפעילות של התחום הן בארץ והן בחו"ל .יחד עם תהליך פיתוח מוצרי נייר אריזה
מחליפי תאית על בסיס  100%סיבים ממוחזרים כאמור לעיל ,מתאפשרת הרחבת מכירת מוצרים
אלו כתחליף לניירות אריזה מבוססי תאית בשווקים בחו"ל .המוצרים החדשים יוצרים פוטנציאל
רווחיות משופר והחלו להימכר בתוספת מחיר משמעותית לטון נייר מיוצא בהשוואה למחירי
המכירה של סוגי הנייר הבסיסיים .החברה פעלה במהלך השנים  2010 -2009לפיתוח שווקי הייצוא
לקליטת עודפי הייצור שלא יקלטו על ידי השוק המקומי והחלה לשווק למספר סוכנים במדינות
באירופה ובמדינות אחרות ניירות אריזה לסוגיהם .בהמשך להפעלת מכונה  ,8צפויה פעולה זו להניב
גידול הדרגתי בייצוא על ידי החברה וגיוון פורטפוליו המוצרים והשווקים של החברה בתחום
הפעילות.
המידע בדבר הגדלת כושר התפוקה ,הגדלת כמויות איסוף הפסולת ,פוטנציאל הרווחיות הגדל,
הפיתוחים החדשים של החברה ופיתוח שווקי היצוא על ידי החברה ,הינו בגדר 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 ,תקלות
טכניות ,גורמים הקשורים להשלמת הפיתוח ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיפים  8.26ו 23-להלן
 .21.8נכון למועד הדוח ,החברה בוחנת ומקדמת הקמת תחנת כוח שאמורה לספק קיטור וחשמל למערך
הייצור בחדרה ולמכור עודפי החשמל לחברת חשמל ו/או ללקוחות פרטיים ,בהיקף של עד  230מגה-
וואט .התחנה מתוכננת לפעול ,אם וככל שתוקם ,משטח שנרכש לטובת הפרויקט בצמוד לאתר
החברה בחדרה והפעלתה תתבסס על גז טבעי .ההחלטה לגבי אישור פרויקט תחנת הכוח מתעכבת
בין היתר בשל המתנה להתייצבות עסקית של מקורות הגז האפשריים על מנת להשלים את
ההתקשרות לרכישת הגז הנדרש .במסגרת זו ,הוקמה בשנת  2010חברת אנרגיה משולבת ,המנהלת
משא ומתן עם ספקי גז פוטנציאליים ,כמפורט בסעיף  19.8לעיל ,וכן מנהלת משא ומתן עם לקוחות
עתידיים פוטנציאליים.
המידע 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  8.26ו 23-להלן.
 .21.9בתחום צרכי הציוד המשרדי ,יעדי החברה הינם המשך בניית וחיזוק מעמדה של גרפיטי כחברה
המובילה בתחום האספקה הישירה של ציוד משרדי למוסדות ועסקים בישראל )" ,("B2Bתוך
פעילות ממוקדת להרחבת מכירת מגוון המוצרים ללקוחות קיימים ,הגדלת הפעילות עם לקוחות
פוטנציאלים לרכישת סל מוצרים רחב והרחבת הפעילות בשימוש באתר הסחר האלקטרוני .החברה
בוחנת אפשרות להרחבת תחום הפעילות באמצעות רכישה או שיתופי פעולה עם ספקים קטנים של
ציוד משרדי ,וכן יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים .כמו כן החברה מתעתדת לנצל את יתרונות
המרלו"ג החדש ,עם סיום המעבר ,לצורך התרחבות ופיתוח פעילות גרפיטי.
המידע בדבר בניית וחיזוק מעמדה של גרפיטי בתחום ,הרחבת תחום הפעילות ,יצירת שיתופי פעולה
אסטרטגיים וניצול המרלו"ג להתרחבות ופיתוח פעילות גרפיטי הינו בגדר מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית
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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  9.17ו 23-להלן.
 .21.10החברה ממשיכה ביישום תוכניות חוצות ארגון :במסגרת תכנית  ,Talent Managementבשנת 2010
ניתן דגש על מיפוי ואבחון מקצועי של עתודת הטופ טלנט הקונצרנית ,ובניית תוכנית פיתוח
התואמת את אתגרי הקבוצה.
 .21.11כמו כן ,אימצה החברה תוכנית ליישום תהליכי עבודה למערכי המכירות והשיווק הממוקדות
לשווקים מוסדיים ,להעצמת הערך המוסף של החברות בתפיסת הלקוחות ושיפור פרמיית הנאמנות
והמחיר על בסיס בידול מוצרים ושירות .כמו כן ממשיכה החברה ביישום תוכנית Center lining
לשיפור יעילות קווי הייצור והביצועים התפעוליים.
 .21.12במהלך השנה החברה החליטה על הקמת מערך שרשרת אספקה שיביא לחיסכון והתייעלות ברכש,
לוגיסטיקה ,שילוח בין לאומי והתכנון תוך מקסום הסינרגיה בין חברות הקבוצה בתחומים אלו.
כחלק מפעילות זאת ,החברה ביצעה מעבר ממספר מרכזי הפצה למרלו"ג חדש ומתקדם במודיעין.
 .21.13במקביל ,החברה מבצעת פעילות שיווקית באוריינטציית לקוחות  ,B2Bליצירת מיקוד בלקוחות
העסקיים על בסיס הבנת צרכיהם ,ערכם לחברה ותעדוף שלהם ,לשיפור הפרמיה אל מול המתחרים
וכן פעילות תקשורת שיווקית אל מול קהלי מטרה לצורך חיזוק ומיצוב מותג הקבוצה.
 .21.14החברה מיישמת גישה פרו אקטיבית בתחום הבטיחות ותרבות הניהול ,לפיה על העובד לזהות
סיכונים ולפעול למניעתם ,במטרה להפחית אירועי בטיחות ,להגביר מידע על סיכונים וכן הגברת
שיתוף פעולה בין מנהלים לעובדים בבטיחות .כמו כן ,לצורך הגברת המודעות לבטיחות ,מבוצע
ניתוח אירוע בטיחות ברמה חודשית בכל חברות הקבוצה ,בהובלת מנכ"ל הקבוצה ,המשמש ככלי
לדיון והפקת לקחים וביצוע פעולות מניעה.
פעולות אלו ,יחד עם מיקוד בתכניות ההתייעלות לחסכון בעלויות נועדו לפצות על העצמת התחרות
והשחיקה הצפויה של מחירי המכירה בסביבה העסקית המאתגרת ,ולהביא לשיפור הרווחיות.
המידע האמור לעיל בדבר שיפור הרווחיות ,שיפור היעילות וחיזוק ומיצוב המותג ,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  9.17 ,8.26לעיל ו 23-להלן.
 .21.15בנוסף ,כאמור בסעיף  17לעיל ,החברה מקדמת תהליכים לצמצום השפכים המועברים לנחל חדרה
מאתר החברה והעברת חלקם לשימוש חוזר באתר ,תוך פיתוח טכנולוגיות חדשות לריכוך והתפלת
מי קולחין .ב 2010 -החברה השיבה לשימוש חוזר במפעלים כחצי מיליון קולחין מרוככים במקום
מים טריים ,המהווים כ 25% -מסך השפכים .בהמשך להגברת השבת הקולחין המרוככים ,החברה
פועלת לקידום פרויקט ההתפלה וממשיכה בהפעלת פיילוט ההתפלה .השלמת הפרויקט תאפשר
השבה לשימוש חוזר במפעל של כ 2-מיליון קוב מים ,המהווים כ 70% -מסה"כ צריכת המים באתר,
ויקטין באופן משמעותי את הקצאת המים למפעל.
המידע בדבר תהליכים לצמצום השפכים ,קידום פרויקט ההתפלה והשלכות השלמתו לרבות הקטנת
הקצאת המים ,כאמור 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
תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים בביקוש ובהיצע ,התפתחות ושינויים ברגולציה ,ו/או התממשות
איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.17 ,8.26לעיל ו 23-להלן.
 .21.16לעניין ההשקעה האסטרטגית בתורכיה ,ראה סעיף  24.1.26.1להלן.
81

 .21.17יעדיה האסטרטגיים של החברה כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה של החברה נכון
למועד הדוח ושעשויים להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך בחברה.
 .22צפי להתפתחות בשנה הקרובה
נכון למועד הדוח ,החברה בוחנת ומקדמת הקמת תחנת כוח שאמורה לספק קיטור וחשמל למערך הייצור
בחדרה ולמכור עודפי חשמל לחברת החשמל ו/או ללקוחות פרטיים ,לפרטים ראה סעיף  21.8לעיל.
לפרטים אודות המעבר למרלו"ג החדש ראה סעיף  12.3לעיל.
לפרטים אודות מכונה  ,8ראה סעיף  8.4לעיל.
הערכת החברה בעניין פרויקט תחנת הכוח ,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 שינויים
בביקוש ובהיצע של השוק ,שינויים בתוכניות החברה ,השגת אישורים רגולטוריים ,ו/או התממשות איזה
מגורמי הסיכון המתוארים  9.17 ,8.26לעיל ו 23-להלן.
 .23גורמי סיכון
 .23.1כללי
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 שאול גליקסברג ,סמנכ"ל הכספים והפיתוח העסקי בחברה.
 .23.2גורמי סיכון מאקרו כלכליים
 .23.2.1גורמי מקרו
 .23.2.1.1מצב כלכלי ,פוליטי ,חברתי  -הקבוצה תלויה במצב הכלכלי בישראל ובעולם.
היציאה מהמשבר הפיננסי הגלובאלי במהלך שנת  2010הובילה להתפתחויות
בשווקים העולמיים ,ובפרט בגוש האירו ובארה"ב ,הכוללות גם תנודתיות
בשערי החליפין בעולם ,אשר השפיעו ועלולים להמשיך להשפיע על התוצאות
העסקיות של החברה ושל חברות מוחזקות שלה ,על נזילותן ,על שווי הונן
העצמי ,על שווי הנכסים שלהן ויכולת מימושם ,על מצב עסקיהן )ובכלל זה,
הביקוש למוצרים של החברות המוחזקות( .בישראל ,שנת  2010הייתה שנת
התאוששות מהמשבר הגלובלי אשר לוותה בצמיחה ובגידול בפעילות ,ובמהלך
החודשים האחרונים של השנה בזהה למדינות מתפתחות נוספות חלה האטה
בצמיחה ,אשר לוותה בתיסוף שערי החליפין של מטבעות חוץ עיקריים אל מול
השקל ,ועלייה בשיעורי האינפלציה במשק המקומי ,העשויים לשחוק את כושר
התחרות של החברה מול המחרים בעולם ומול הייבוא.
 .23.2.1.2נכון למועד הדוח ,לא ניתן להעריך האם המשבר בשווקים הפיננסיים כאמור
הסתיים ,מהו היקף השלכותיו הכלכליות הישירות והעקיפות בעולם ובארץ,
ומה יהיה משכן של השלכות אלה ,אם בכלל.
 .23.2.1.3להאטה בצמיחה בכלכלה בישראל ובעולם כמו גם למיתון מתמשך 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.
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 .23.2.2אינפלציה
כיוון שלחברה עודף התחייבויות הצמודות למדד המחירים לצרכן בעיקר בגין אגרות החוב
שהחברה הנפיקה ,בסך כולל של כ 296 -מליון ש"ח ,שיעור אינפלציה גבוה עלול לגרום
להוצאות מימון משמעותיות .החברה מתקשרת מעת לעת בעסקאות הגנה לכיסוי החשיפה
האמורה בגין ההתחייבויות .החברה בוחנת את עלות ביצוע הגידור מול החשיפה הרלבנטית
ובהתאם פועלת לגידור הסיכון.
שיעור אינפלציה גבוה עלול להשפיע גם על הוצאות השכר ,שלאורך זמן מותאמות לשינויים
במדד המחירים לצרכן.
החברה עוקבת באופן שוטף אחר מחירי הציטוטים לסגירת החשיפה ובמידה ואלו סבירים
תתקשר החברה בעסקאות הגנה בהתאם.
בנוסף ,לחברה קיימת הגנה טבעית על חלק מההתחייבויות הנ"ל עקב חוב שוטף של חברה
כלולה אשר הינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
 .23.2.3חשיפה 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.
חשיפה כלכלית )בגין עודף תקבולים על תשלומים במט"ח או בהצמדה לו( וחשיפה
חשבונאית )בגין עודף התחייבויות צמודי דולר על פני נכסים במט"ח(.
בהמשך לרכישת הציוד למכונה  ,8אשר מחיריו נקובים ביורו ,נכון ליום  31בדצמבר 2010
התקשרה החברה בעסקאות אקדמה על היורו בסך של  3.0מליון יורו עבור סיום
התשלומים לרכוש קבוע אשר נרכש מספקי ציוד למכונה .8
יצוין כי ברמה המצרפית הכוללת חברות כלולות החשיפה המטבעית מצומצמת.
 .23.2.4סיכוני ריבית
החברה חשופה לשינויים בשעורי ריבית בעיקר בגין אגרות החוב אותן הנפיקה בסך של כ-
 658מליון ש"ח ,נכון ליום  31בדצמבר  .2010לפרטים ראו סעיף  16לעיל.
 .23.3גורמי סיכון ענפיים
לפרטים אודות גורמי סיכון ענפיים ראו סעיף  8.26לעיל בתחום פעילות נייר אריזה ומחזור ,סעיף
 9.17לעיל בתחום פעילות שיווק צרכי משרד ,סעיף  10.23לעיל בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
וסעיף  11.26לעיל בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה.
 .23.4גורמים מיוחדים
 .23.4.1סיכוני 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 ובמיוחד לאור
לקחי המשבר הפיננסי העולמי ,נבחנת חשיפת החברה לאשראי לקוחות בהתאם לטיב
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הלקוח ולהיקף החשיפה מולו בסכומי האשראי .הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות
בגין חובות מסופקים.
 .23.4.2קבוצת 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 ללווה בודד ולקבוצת לווים .אי די בי אחזקות וחלק
מחברות קבוצת אי די בי נחשבים כקבוצת לווים אחת .הדבר עלול להשפיע בנסיבות
מסוימות על יכולתה של החברה ללוות סכומים מבנק ישראלי.
לעניין גורמי הסיכון בכל אחד מתחומי הפעילות של החברה ראה סעיפים  23.3לעיל.
 .23.5גורמים כלליים
 .23.5.1התפתחויות גיאו-פוליטיות במצרים – להתפתחויות הגיאו-פוליטיות האחרונות במצרים
ולחוסר הוודאות הקיים ביחס ליציבות השלטונית שם עשויות להיות השפעות שליליות על
אפשרות החברה להתקשר בהסכם עם ספקית הגז  ,EMGאחת מספקיות הגז עמן מנהלת
החברה משא ומתן בנוגע לאספקת גז .נכון למועד דוח זה ,אין ביכולת החברה להעריך את
השפעת המצב האזורי על יכולת ההתקשרות האמורה עם  EMGוכן את השפעת האמור על
תנאי ההתקשרויות האפשריות עם ספקיות גז אחרות.
 .23.6מידת 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 ,9.17 ,8.26
 11.26 ,10.23לעיל ו 23-להלן.
גורמי סיכון
השפעה גדולה
גורמי מקרו




גורמים
מיוחדים
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מידת ההשפעה
השפעה בינונית
מצב כלכלי ,פוליטי ,חברתי
חשיפה לשינויים בשערי
חליפין
סיכוני אשראי לקוחות
קבוצת לווים




השפעה קטנה
סיכוני ריבית
אינפלציה

 התפתחויות גיאו-פוליטיות במצרים

 .24השקעות בחברות כלולות
להלן יובא תיאור אודות החברה הכלולה העיקרית של החברה .תוצאות פעילותה של החברה הכלולה אינן
מאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה ומוצגות במסגרת סעיף השקעות בחברות כלולות בדוחות
הכספיים של החברה.
 .24.1חוגלה-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.להלן ,("KCTR" :אשר
נרכשה על ידי חוגלה-קימברלי בשנת .1999
להלן יובאו פרטים נוספים אודות חוגלה-קימברלי ופעילותה.
 .24.1.1כללי
 .24.1.1.1חוגלה-קימברלי הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת  1963כחברה 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 31
במרץ  2000הגדילה  KCאת אחזקתה בחוגלה-קימברלי ל 50.1% -מהון המניות
המונפק של חוגלה-קימברלי .כתוצאה מכך ,החל מהרבעון השני של שנת ,2000
נפסק 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.
 .24.1.1.2בחודש מרץ  ,2009הנפיקה חוגלה-קימברלי מניית בכורה לחברה ,אשר הקנתה
לחברה את הזכות לפרוע שטר הון שניתן לחוגלה-קימברלי בסך כ 33 -מליון
ש"ח .בהמשך חודש מרץ  2009נפרע שטר ההון במלואו.
 .24.1.1.3בחודש יוני  1996נחתם הסכם בין החברה וקימברלי קלרק ,בעלי המניות של
חוגלה-קימברלי ,אשר תוקן בשנת ) 2000להלן בסעיף זה" :ההסכם"( ,אשר
עיקריו הינם כדלהלן:
)א(

בהתאם להסכם ,מכהנים בחוגלה-קימברלי שישה דירקטורים ,כאשר
שלושה דירקטורים מטעם החברה ושלושה 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 אישור בעלי המניות של
חוגלה-קימברלי (1) :תיקון תקנון חוגלה-קימברלי והגדלת ההון הרשום;
) (2בחירת רואה החשבון המבקר אשר יומלץ על ידי קימברלי קלרק; )(3
פירוק או הפסקת חלק מפעילות חוגלה-קימברלי ,רכישה של פעילות
מהותית חדשה וכן מיזוג עם צד שאינו צד קשור;
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)ג(

בהתאם להסכם ,החלטות האסיפה הכללית יתקבלו פה אחד.

)ד(

מנכ"ל חוגלה-קימברלי מתמנה ע"י קימברלי קלרק מתוך רשימה
מוסכמת שהוכנה על ידי החברה 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 בנושאים כדלהלן :מינוי ופיטורי מנכ"ל ,מינוי ופיטורי סמנכ"ל
כספים ,שכר מנכ"ל ,שכר סמנכ"ל כספים ותקציב תפעולי ,יובאו נושאים
אלה ,לפי בקשת החברה או קימברלי-קלרק ,בפני המנכ"לים של החברה
וקימברלי-קלרק ובמקרה של אי הסכמה ביניהם יועברו המחלוקות
להמלצת בורר שתובא לאסיפה הכללית ותוכרענה ברוב רגיל של בעלי
המניות.

)ה(

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.

)ו(

לכל צד קיימת זכות סירוב ראשונה במקרה שאחד הצדדים מוכר את
מניותיו .כמו כן ,מקנה ההסכם אופציה לחברה ,לפיה במקרה שKC -
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) 2000מליון דולר(.

)ז (

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

 .24.1.1.4במסגרת הסכם שנחתם בין חוגלה-קימברלי וקימברלי קלרק בחודש יוני 1996
)להלן 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 .2011
 .24.1.1.5פעילות חוגלה-קימברלי בשוק התורכי:
)א(

חוגלה-קימברלי פועלת בשוק התורכי באמצעות חברת בת בבעלות מלאה
שנרכשה בשנת  ,1999בשם KIMBERLY-CLARK TUKETIM MALLARI
) SANAYI VE TICARET A.S.להלן .("KCTR" :השוק התורכי ,בשל
גודלו ושיעורי החדירה הנמוכים יחסית ,סומן על ידי חוגלה-קימברלי
כפוטנציאל לצמיחה אסטרטגית.

)ב(

 KCTRמייצרת ומוכרת מוצרים בתחום החיתולים ובתחום ההגיינה
הנשית .לפרטים אודות מוצרי  KCTRראה סעיף  24.1.7.1להלן.

)ג(

 KCTRפועלת בשוק התורכי באמצעות מוצרי הפרימיום במותגי
קימברלי קלרק העולמית במתכונת דומה לפעילות חוגלה-קימברלי
בישראל .לצורך כך הקימה  KCTRבתורכיה בשנים האחרונות הן
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תשתית ייצורית והן תשתיות שיווק ,הפצה ומכירה מתאימות הן לשוק
המקומי והן לייצוא לחברות קימברלי קלרק באזור.
)ד(

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 כלכלית
ושיעורי אינפלציה גבוהים ,שאפיינו את הכלכלה התורכית בשנים עברו,
ועלולים לחזור ולפגוע בפעילותה של  .KCTRאולם ,נוכח אופי המוצרים
השייכים לשוק מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון ,מדובר בשוק יציב
יחסית ולרמת הפעילות הכלכלית במשק השפעה קטנה על תחום
הפעילות.

)ה(

 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 ) 5.0%בשנת
 2010ביחס לשנת  (2009תוך שיפור המרווחים הגולמיים.

 .24.1.2חלוקת דיבידנדים
ביום  26בפברואר  ,2009אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה בהיקף של כ41.7 -
מליון ש"ח ) 10מליון דולר( ,כדיבידנד לבעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  1ביולי .2009
ביום  26בפברואר  ,2009אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה של דיבידנד לבעלי
מניות הבכורה בהיקף של  32.77מליון ש"ח .החלוקה התבצעה ביום  19במרץ .2009
ביום  30ביולי  ,2009אישר דירקטוריון חוגלה קימברלי חלוקה בהיקף של  19מליון ש"ח,
כדיבידנד בעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  1באוקטובר .2009
ביום  22באוקטובר  ,2009אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה בהיקף של  40מליון
ש"ח ,כדיבידנד לבעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  20בינואר .2010
ביום  18בפברואר  ,2010אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה בהיקף של  20מליון
ש"ח ,כדיבידנד לבעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  12במאי .2010
ביום  22באפריל  ,2010אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה בהיקף של  40מליון ש"ח,
כדיבידנד לבעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  15ביולי .2010
ביום  27ביולי  ,2010אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה בהיקף של  40מליון ש"ח,
כדיבידנד לבעלי המניות .חלוקה בסך  35מליון ש"ח התבצעה ביום  29בנובמבר ,2010
חלוקת  5מליון ש"ח הנותרים תבוצע ברבעון הראשון של שנת .2011
ביום  23בינואר  ,2010אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה בהיקף של  30מליון ,₪
כדיבידנד לבעלי המניות .הדיבידנד ישולם במהלך הרבעון השני בשנת  ,2011בכפוף לאי
התפתחויות שליליות מהותיות בגין אירוע המס בתורכיה כאמור בביאור 14יא' בדוחות
הכספיים של החברה.
לחוגלה-קימברלי רווחים צבורים ממספר מקורות וביניהם רווחים שמקורם ב"-מפעל
מאושר" אשר היו פטורים ממס חברות במועד היווצרם .במקרה שבו יחולק דיבידנד מתוך
ההכנסה הפטורה ,תהא חוגלה-קימברלי חייבת במס החברות שממנו פטורה.
במסגרת אישור מס הכנסה למיזוג לצורך פישוט מבנה האחזקות בקבוצת חוגלה-קימברלי,
הוון משקמה לשיפור חיי הפרט בע"מ )חברה בת אשר מוזגה בשנת  2006אל תוך חוגלה-
קימברלי( )להלן" :שקמה"( סכום של  101מליון ש"ח הנובע מרווחי אקוויטי שלה ,שנבע
מרווחי מפעל מאושר בשקמה .סכום זה באם יחולק כדיבידנד בחוגלה-קימברלי יהיה חייב
במס חברות על פי הסכם עם מס הכנסה.
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 .24.1.2.1דיבידנד ב:KCTR-
 KCTRלא חילקה דיבידנדים ממועד הקמתה .נכון ליום  31בדצמבר  ,2010אין
ל KCTR -רווחים הראויים לחלוקה.
 .24.1.3סביבה 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 .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; )(2
התחזקות הרשתות ולחץ מתמיד מצדם לשחיקת מרווחים ובכלל זה הרחבה של המותג
הפרטי; ) (3עלית מחירי חומר הגלם והמוצרים המוגמרים הנרכשים על ידי חוגלה-קימברלי
בגלל עלית מחירי תשומות בעולם; ) (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-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 על תוצאות חוגלה-קימברלי,
הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד
של החברה וחוגלה-קימברלי שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת
בחברה ובוחוגלה-קימברלי נכון למועד הדוח .התחזיות וההערכות עשויות שלא להתממש,
כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה וזאת בין היתר בשל גורמים
שאינם בשליטת החברה אן וחוגלה-קימברלי ,כגון שינוי בתנאי השוק ,כניסת מתחרים,
התפתחות טכנולוגית ,שינויים בעלויות הצפויות וכן התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי
הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  24.1.28להלן ו23-
לעיל.
 .24.1.4מבנה תחום פעילות חוגלה קימברלי
תחום פעילות חוגלה -קימברלי ,השייך לשוק מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון
בישראל ,עוסק במגוון רחב של מוצרי נייר ביתי ,חיתולים חד פעמיים ,מגבונים לחים,
מוצרי אינקונטננציה )מכנסונים למבוגרים( ,מוצרי הגינה נשית ומוצרים לניקיון ולמטבח.
פעילות התחום מבוצעת על ידי החברה באמצעות החברה הכלולה חוגלה -קימברלי .חוגלה-
קימברלי ומתחריה בתחום ,משווקים את המוצרים המיועדים לצרכן הפרטי לרשתות
שיווק המזון ,רשתות הפארם ולחנויות פרטיות קטנות .השוק המוסדי משרת לקוחות כגון
מוסדות ,בתי חולים ,מלונות וכדומה .בשוק מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון מגוון
מוצרים רב כשמקור התחרות הינו הן במוצרים מקומיים והן במותגים בין לאומיים .שוק
מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון בישראל הנו שוק יציב יחסית ולרמת הפעילות
הכלכלית במשק השפעה קטנה על תחום הפעילות .עיקר המוצרים המשווקים בתחום
בישראל הנם מוצרים המיוצרים בישראל ,אולם קיימים גם מוצרים מיובאים .בשל חסמי
הכניסה לתחום ,כפי שיפורטו להלן ,מבנה התחרות בתחום יציב יחסית.
במהלך שנת  2010הצליחה חוגלה-קימברלי ,דרך פעילות שיווקית מוגברת ,לחזק את
המותגים המובילים שלה .כמו כן ,במהלך שנת  2010הצליחה חוגלה-קימברלי ,באמצעות
פעילות מכירתית ממוקדת ,להגדיל את המכירות הכמותיות שלה .לגידול המכירות הכמותי
סייעה גם הכללת המוצרים המובילים של חוגלה-קימברלי כמוצרי ”) “loss leadersמוצר
מוביל הנמכר במחיר שאינו ריווחי על חשבון הרשת על מנת למשוך לקוחות( ברשתות
השיווק .בצד העלויות השכילה חוגלה-קימברלי לבצע הורדה בעלות המוצרים המיוצרים
דרך שינויים בחלק ממפרטי המוצרים ובמקביל לשפר את התפוקות בחלק ממתקני היצור
שלה ,כמו גם עריכת שינוי ארגוני לייעול שיטות עבודתה מול הצרכנים והלקוחות שנועד
לתמוך באסטרטגיה ארוכת הטווח של חוגלה-קימברלי.
מאידך ,חלה התייקרות מחירים במרבית חומרי הגלם ביחס לשנת  2009אשר קוזזו בחלקם
מייסוף השקל ביחס לדולר .להתייקרות זו בחומרי הגלם יש השפעה על רמת הרווחיות של
התחום.
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 .24.1.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות חוגלה קימברלי והשינויים החלים בהם
בפעילותה של החברה בתחום חוגלה קימברלי ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה
קריטיים ,המשפיעים על פעילותה:
 .24.1.5.1השקעה בציוד הנדרש לצורך ייצור  -המכונות המייצרות את מוצרי התחום הינן
מכונות יקרות במיוחד ,הן מבחינת עלות רכישתן והן מבחינת תחזוקתן .על כן,
יכולת מימון וגיוס כספים ,מהווה יתרון בתחום הפעילות.
 .24.1.5.2יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת
בשל יכולתו לספק פתרונות המותאמים לצרכן המקומי ,להבטיח אספקה
סדירה של המוצר ,בטווח הזמנה קצר יחסית כנדרש על ידי הלקוחות ובכך
לחסוך עבורם את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה.
 .24.1.5.3איכות המוצרים ומותגים מובילים  -איכות גבוהה של מוצרים ומותגים
מובילים במוצרי התחום ,הינם גורם הצלחה חשוב בתחום הפעילות.
 .24.1.6מחסומי הכניסה העיקריים
ניתן להצביע על מספר מחסומי כניסה המשפיעים על יכולת של חברה להיכנס לפעילות
התחום:
 .24.1.6.1הון ראשוני  -מעצם היות תעשיית התחום תעשייה עתירת הון ,המחייבת
השקעות כבדות בתשתיות בציוד ,השקעות בתשתית הפצה והשקעות בשיפורים
טכנולוגיים ,נדרש לצורך כניסה לתחום הפעילות הון התחלתי משמעותי .כמו
כן ,גם לאחר ביצוע ההשקעות ההתחלתיות להקמת התשתית הנדרשת לצורך
הכניסה לתחום ,תחום פעילות זה מתאפיין בהשקעה ניכרת בתחזוקת הציוד
השוטפת.
 .24.1.6.2בניית מותג  -חדירה לתחום הפעילות דורשת זמן רב ,בשל החשיבות הקיימת
למוניטין ולמותגים המובילים בתחום הפעילות.
 .24.1.6.3ידע טכנולוגי ויכולת פיתוח – היות התחום מאופיין בטכנולוגיות מתקדמות
נדרש לצורך כניסה לתחום ידע טכנולוגי ,יכולת פיתוח והשקעות תכופות
בשיפורים טכנולוגיים.
 .24.1.7מוצרים 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.
המוצר שההכנסות )בישראל ובתורכיה( הנובעות ממנו עולות על  10%מסך הכנסות נייר
חדרה המצרפיות לשנת  ,2010הכוללות גם חלק יחסי מהכנסות חוגלה-קימברלי )על פי
החזקות החברה בחוגלה-קימברלי( )להלן" :הכנסות נייר חדרה המצרפיות"( הינו חיתולים
חד פעמיים .ההכנסות המאוחדות )ישראל ותורכיה( של חוגלה-קימברלי מחיתולים חד
פעמיים הסתכמו בשנים  2010ו 2009 -בכ 904.8-מליון ש"ח ובכ 946.2-מליון ש"ח,
בהתאמה ,אשר היוו כ 53% -וכ 55% -מסך ההכנסות המאוחדות של חוגלה-קימברלי.
חוגלה-קימברלי נוהגת להשביח מוצריה מעת לעת לשם שמירה על חדשנות ומובילות.
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 .24.1.7.1מוצרים ושירותים של :KCTR
 KCTRמייצרת 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 .בשנת
 ,2009המשיכה  KCTRבתהליך פיתוח מוצרים והשיקה קווי מוצרים חדשים
תחת המותגים "האגיס" ו-קוטקס .כמו כן ,השיקה  KCTRקטגוריה רווחית
חדשה  Dry Nitesשתרמה גם להכנסותיה וגם לרווח הגולמי שלה .בשנת ,2010
המשיכה  KCTRלפתח את מוצריה העיקריים האגיס וקוטקס .כמו כן ,בשנת
 KCTR 2010השיקה מותג חדש בקטגורית  Adult Careשנקרא ,DEPEND
כשהיעד הוא שליטה בשוק והעלאת רמת הרווח הגולמי בקטגוריה זו.
 .24.1.8פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום פעילות חוגלה -קימברלי
הכנסות חוגלה-קימברלי ממכירות חיתולים חד פעמיים )בישראל ובתורכיה( עמדו על סך
של  904.8מליון ש"ח בשנת  946.2 ,2010מליון ש"ח בשנת  2009ו 842.1 -מליון ש"ח בשנת
 .2008ההכנסות האמורות בשנת  2010מהוות  24.4%מסך הכנסות נייר חדרה המצרפיות
לשנת  ,2010הכוללות גם את הכנסות חוגלה-קימברלי .יצויין כי הכנסות חוגלה-קימברלי
ממכירות נייר טואלט מהוות פחות מ 10%-מסך הכנסות נייר חדרה המצרפיות.
למידע כספי נוסף אודות חוגלה-קימברלי ,ראה דוחותיה הכספיים ,ליום  31בדצמבר ,2010
המצורפים לדוח זה.
 .24.1.9לקוחות
שוק הלקוחות של חוגלה-קימברלי הינו בדרך כלל יציב .חוגלה-קימברלי פועלת בפריסה
ארצית מלאה ומוצריה משווקים ומופצים באופן נרחב ללקוחות בכל רחבי הארץ.
במהלך השנים  2008-2010היתה 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( .בשנת  2010כ19.5% -
ממכירות חוגלה-קימברלי היו לשוק המוסדי ואילו כ 80.5% -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 ,בשנים  2010ו 2009 -היו  224.5מליון
ש"ח ו 242.2-מליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ 13.2%-וכ 14.0%-מהכנסות חוגלה-
קימברלי .לחוגלה-קימברלי אין הסכם עם שופרסל וההתקשרות עם שופרסל מתבצעת מעת
לעת במהלך העסקים הרגיל של חוגלה-קימברלי ,על פי סיכום על תנאי הסחר בין הצדדים
ובתנאי שוק.
מכירות חוגלה קימברלי לשלוש רשתות השיווק הקמעונאיות הגדולות בישראל מהווה כ-
 31%ממכירותיה המאוחדות .הפסקת המכירה לכל אחת משלוש הרשתות ,עשויה לפגוע
במכירות חוגלה – קימברלי לטווח הקצר ,אולם נוכח נאמנות הלקוחות למותגים החזקים,
החברה מעריכה כי לא צפויה פגיעה בטווח הארוך מהפסקת ההסכם עם כל אחת משלוש
הרשתות ,ולפיכך אין לחוגלה קימברלי תלות ברשתות כאמור.
לחוגלה-קימברלי אין תלות בלקוח כלשהו.
חוגלה-קימברלי פעילה בשוק מוצרי הצריכה בשוק הקמעונאי בארץ.
 .24.1.9.1לקוחות של :KCTR
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 KCTRמוכרת מוצריה הן לשוק הפרטי בתורכיה ,הכולל רשתות מקומיות
וקמעונאיים קטנים ,והן לרשתות המזון הארציות והבין לאומיות הפועלות
בתורכיה ,המהוות להערכת  ,KCTRכ 30%-מפוטנציאל השוק ובו ממשיכה
 KCTRלפעול ישירות .השיווק והמכירה לשוק הפרטי מבוצע באמצעות חברת
יוניליבר )לפירוט נוסף ראה סעיף  24.1.10להלן(.
בנוסף KCTR ,מייצאת את מוצריה למדינות שונות באזור .בחודש אוגוסט
 ,2007הוכרז המפעל של  KCTRבתורכיה ,על ידי קימברלי קלרק העולמית,
כמפעל ייצור אזורי ,אשר הביא מטבע הדברים לגידול בייצוא.
ל ,KCTR-אין תלות בלקוח כלשהו .כמו כן ,אין ל KCTR-לקוח מקומי
שההכנסות ממנו מהוות  10%ומעלה מסך הכנסותיה של .KCTR
 .24.1.10שיווק והפצה
חוגלה-קימברלי מפעילה ,באמצעות עובדיה ,מערך מכירות והפצה ,המבוסס על תפעול
מחסני הפצה ,משאיות חלוקת סחורה ומערך אנשי מכירות רחב .לחוגלה-קימברלי שני
אתרי הפצה ,בצריפין ובחיפה .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.
לחוגלה-קימברלי אין תלות בסיטונאי מסוים.
אופי המוצרים של חוגלה-קימברלי ,בהיותם 'מוצרי מדף' ,ובעלי נפח גדול יחסית )חיתולים,
נייר טואלט ,וכד'( וכן סוג הלקוחות ,מחייבים אספקה תכופה ללקוחות.
 .24.1.10.1שיווק והפצה של :KCTR
ביום  1במרץ  2007נחתם הסכם עקרונות לשיתוף 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 הבין לאומיות הפועלות בתורכיה )מולן פועלת  KCTRישירות( ,בתמורה
לעמלת שיווק והפצה המשולמת על ידי  KCTR .KCTRפועלת על פי ההסכם
כאמור המוארך בימים אלה עד לשנת  ,2012ובהתאם לתנאים מסחריים
המסוכמים מדי שנה.
אמנם ל KCTR -קיימת תלות ביוניליבר כגורם הפצה לשוק הפרטי ובמידה
שההסכם יסתיים החברה צופה כי תהא פגיעה בפעילותה בתורכיה לטווח
הקצר .אולם ,להערכת  ,KCTRאין בביטול ההסכם בכדי להשפיע מהותית
לרעה על  KCTRלטווח הארוך ,או לגרום לה תוספת עלות מהותית כתוצאה
מהצורך להחליפו .לפיכך ,החברה סבורה כי אין ל KCTR -תלות ביונילבר.
 .24.1.11צבר הזמנות
לחוגלה -קימברלי אין צבר הזמנות .ההזמנות מבוצעות בפרק זמן קצר ועל בסיס תחזיות
הלקוחות.
 .24.1.12תחרות
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.
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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 להגדלת נתח השוק של המותגים
הפרטיים ברשתות השיווק.
חוגלה קימברלי פועלת אל מול התחרות במתחרים הבין לאומיים במסגרת אסטרטגיית
ההתמודדות של קימברלי קלרק העולמית עם אותם מתחרים ,וכמו כן פועלת בתחרות מול
המתחרים המקומיים באסטרטגיה דומה של שמירה על חדשנות ,פיתוח ידע ומובילות.
התחרות החריפה הקיימת בין הלקוחות )בעיקר 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 ) Procter and Gambleלהלן .("P&G" :בתחום מוצרי הנייר הביתי
מתחריה העיקריים של חוגלה-קימברלי הינם סנו-מפעלי ברונוס בע"מ )להלן" :סנו"( ,שניב
תעשיות נייר בע"מ )להלן" :שניב"( ,קליר כימיקלים-ייצור ושיווק בע"מ )להלן" :קליר"(
והמותגים הפרטיים ברשתות השיווק .יצוין ,כי במסגרת התחרות בשוק בתחום מוצרי
הנייר הביתי למגזר החרדי ,אחד ממתחריה של החברה 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 המותגים הפרטיים.
על פי נתוני  Nielsen Israelלגבי סקטור ה–  ,Near Foodלהלן נתחי השוק הכספיים
בישראל של חוגלה-קימברלי בשנת  2010בסגמנטים הספציפיים שבהם פעילה חוגלה-
קימברלי )הנתונים מהווים ממוצע שנתי( :בחיתולי תינוקות חד פעמיים -כ ,73%-בנייר
טואלט -כ , 66% -במגבונים לאף כ ,69% -במגבות מטבח חד פעמיות כ 53% -ובתחום
מוצרי ההגיינה הנשית -כ.26% -
 .24.1.12.1תחרות ב:KCTR -
השוק התורכי מאופיין בתחרות חריפה מול המותגים המקומיים ובעיקר מול
פרוקטור אנד גמבל ) ,(P&Gהן בתחום החיתולים והן בתחום ההיגיינה הנשית.
בשנת  2010אף העצימה התחרות בשוק החיתולים התורכי בו פועלת ,KCTR
וחלה 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 KCTR
בתורכיה עומד על כ ,8% -כאשר למיטב ידיעת  KCTRלמתחרה העיקרי בשוק,
פרוקטר אנד גמבל ) ,(P&Gנתח שוק של כ 40%-ולחברה נוספת ) Hayat Kimya
 (A.Şנתח שוק של כ.21% -
להערכת  ,KCTRבתחום ההיגיינה הנשית ,נכון למועד הדוח ,נתח השוק של
 KCTRבתורכיה עומד על כ.10% -
 .24.1.13עונתיות
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.
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 .24.1.14כושר ייצור ורכוש קבוע מקרקעין ומתקנים
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 58-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.

)ב(

ייצור חיתולים  -לחוגלה-קימברלי מפעל ליצור חיתולים בעפולה ,בעל כושר יצור
של כ 500 -מליון חיתולי ילדים בשנה ו 42-מליון חיתולי מבוגרים בשנה ,העובד
בתפוקה מלאה .חוגלה-קימברלי משקיעה באופן שוטף בשדרוג קווי ייצור
החיתולים וממשיכה לשפר את מוצריה ,במידת האפשר ,על פי טעמי והעדפות
לקוחותיה .במקרה של תקלה ביצור ,פועלת החברה על פי מדיניות ההחזרה
וההחלפה כמפורט בסעיף  24.1.20.5להלן.

 .24.1.14.2כושר ייצור ,רכוש קבוע מקרקעין ומתקנים של :KCTR
ל KCTR -אתר ייצור מתקדם בתורכיה המייצר את מרבית מוצריה .אתר
הייצור ממוקם באיסטנבול ,על קרקע של כ 13 -דונם ,הנמצאת בבעלות .KCTR
מתקן הייצור של  KCTRהנו בעל כושר יצור של כ 1,200 -מליון חיתולי ילדים
בשנה ועובד במלוא כושר התפוקה שלו .סך הכל ,כולל אתר הייצור בתורכיה 6
קווים לייצור חיתולים.
בשנת  2010אושרה השקעה של כ 7.7-מליון דולר בגין הוספת מכונת ייצור
להיגיינה נשית ,אשר מתוכננת להתחיל לפעול ברבעון השלישי של  .2011עם
הוספת קו זה יהיו לאתר הייצור בתורכיה שישה קווים לייצור חיתולים וקו
אחד לייצור מוצרי היגיינה נשית.
 .24.1.15רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
 .24.1.15.1המקרקעין של אתר ייצור הנייר בחדרה מושכרים לחוגלה-קימברלי על ידי
החברה ,על פי חוזה שכירות שתוקפו עד לחודש יולי  ,2011ואשר מוארך מעת
לעת בהסכמת הצדדים.
 .24.1.15.2המקרקעין 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.
 .24.1.15.3המקרקעין של אתר ייצור החיתולים של חוגלה-קימברלי בעפולה בחכירה
ממנהל מקרקעי ישראל על ידי חוגלה-קימברלי עד לשנת .2023
 .24.1.15.4אתרי הפצה של חוגלה-קימברלי בצריפין ובחיפה :אתר הפצה מרכזי ומשרדים
בצריפין של חוגלה-קימברלי הינם בשכירות עד שנת  .2022אתר ההפצה בחיפה
בשכירות עד שנת  .2014חוזי השכירות של האתרים כאמור מאפשרים לחוגלה-
קימברלי לקצר את תקופות השכירות במועדים שונים.
 .24.1.15.5חוגלה קימברלי שוכרת מחסן בחדרה ,בשכירות עד לשנת .2022
 .24.1.16מחקר ופיתוח
חוגלה-קימברלי )ישראל ותורכיה( אינה משקיעה במחקר ופיתוח.
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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  24.1.1לעיל .בחוגלה-קימברלי עצמה
מתבצעות באופן עצמאי עבודות של התאמת מוצרים לשוק הישראלי ,עמידה בתקנים
ישראלים והתאמות שונות לסביבת היצור המקומית.
 .24.1.17נכסים לא מוחשיים
לחוגלה-קימברלי סימני מסחר רשומים המשמשים אותה בפעילותה והנם חיוניים
לפעילותה היות ומדובר במותגים מובילים בשוק ,המוארכים על פי חוק מעת לעת .ביניהם:
טיטולים ,לילי ,מולט ,שמורת טבע ,ניקול ,שיקמה ואחרים .כמו כן ,לחוגלה-קימברלי
זכויות שימוש ,לפעילותה בשוק המקומי ובתורכיה ,במותגי חברת קימברלי קלרק
העולמיים ,ביניהם HUGGIES®, KLEENEX®, KOTEX®, DEPEND® :ואחרים .תמורת
זכויות השימוש כאמור ותמורת העברת ידע ,משלמת חוגלה-קימברלי תמלוגים לקימברלי
קלרק בשיעור חד ספרתי נמוך.
 .24.1.18הון 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 .בשנת  2010בוצעה תכנית רה-ארגון פנימית על
מנת לייעל את שיטות העבודה מול הצרכנים והלקוחות ולתמוך באסטרטגיה ארוכת הטווח
של החברה.
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(.
נכון למועד הדוח ,כח האדם המועסק על ידי חוגלה-קימברלי ,בישראל ,מסתכם ב1,111-
עובדים.
העובדים מועסקים על פי שני סוגי הסכמים כדלקמן:
נכון למועד הדוח 542 ,עובדים מועסקים על פי חוזה קיבוצי ו 569 -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 ומנכ"ל החברה התורכית ,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 נייר
חדרה למספר מנהלים בכירים בחוגלה-קימברלי במסגרת תוכנית תגמול של נייר חדרה
לעובדים בכירים בקבוצה ,לפרטים ראה סעיף  13.4.5לעיל.
ההוצאה החשבונאית שנרשמה בשנים  2010ו 2009 -בגין הענקת אופציות לעובדים ,אינה
מהותית לחוגלה -קימברלי.
 .24.1.18.1הון אנושי של :KCTR
 KCTRמעמידה בראש סולם יעדיה את פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה בהדרכת
העובדים ובהשתלמויות ,כולל הדרכות ייעודיות בתפקידים השונים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010כח האדם המועסק על ידי  KCTRבתורכיה ,הינו
 370עובדים ,כאשר מרביתם מועסקים באתר הייצור ,על פי הסכם קיבוצי.
לתכנית תגמול מנהלים של קימברלי קלרק ,ראה סעיף  24.1.18לעיל.
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 .24.1.19חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם העיקריים של חוגלה-קימברלי הינם כדלקמן:
 .24.1.19.1תעשיית ניירות הטישו – תאית נקיה ו/או סיבים ממוחזרים .התאית מיובאת
מחו"ל ,מארבעה ספקים עיקרייםFibria Trading international KFT, :
. Ekman & COAB, Heinzel Pulpsales GMBH, Sodra Cell (UK) LTD
רכישת התאית מ - Fibria -נעשית על בסיס הסכם מסגרת של ספק זה עם
קימברלי קלרק ,ואילו רכישת התאית מיתר הספקים ,נעשית על בסיס הסכם
עצמאי של חוגלה-קימברלי עם הספק ,כאשר בכל ההסכמים כאמור ההזמנות
מתבצעות על פי דרישה במחירים שהוסכמו בין הצדדים .לגבי הסיבים
הממוחזרים הספק העיקרי הינו אמניר ,חברת בת של נייר חדרה ,וכן מתבצע
יבוא מספקים שונים שאינם קבועים.
 .24.1.19.2תעשיית החיתולים  -תאית לתעשיית החיתולים מיובאת משני ספקים מחו"ל:
DOMTAR Paper company ,WEYERHAEUSER NR COMPANY
 ,LLCוכן חומר ספיגה ) Super Absorbent Polymer (SAPהנרכש ממספר
TOYOTA TSUSHO
ספקים בינלאומיים שהעיקרי שבהם
 CORPORATIONדרך 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 סחורות.
 .24.1.19.3מוצרים מוגמרים  -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-
 74%ושיעור המכירות הנובע ממוצרים מוגמרים הנרכשים על ידה עומד על כ-
.26%
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.
 .24.1.19.4חומרי גלם וספקים של :KCTR
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.
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ל KCTR-חשיפה הנובעות מתנודתיות של שערי החליפין הן של היורו והן של
הדולר ביחס ללירה התורכית ,דרך רכישת חומרי גלם וייבוא מוצרים.
בשנת  2010רכשה  KCTRחומר ספיגה לחיתולים מ) -טויוטה(,Sandia – Sakai
תחת הסכמי מסגרת גלובליים של קימברלי קלרק בסך של  17.5מליון דולר
המהווה  13%מסך הרכישות לספקים לשנת  .2010סך הרכישות של חומר ספיגה
לחיתולים מ Sandia – Sakai -בשנת  2009תחת הסכמי מסגרת גלובליים של
קימברלי קלרק היה  19.5מליון דולר ,אשר היה כ 14% -מסך הרכישות לספקים
באותה שנה .בשוק קיימים ספקים אלטרנטיביים לספק זה ול  KCTRאין כל
תלות בספק זה.
 .24.1.20הון חוזר
 .24.1.20.1לקוחות
חוגלה-קימברלי מוכרת ללקוחותיה בתנאי אשראי המקובלים בשוק .בשוק
הצרכני מדובר בדרך כלל באשראי של  64יום .בשוק המוסדי מדובר בדרך כלל
באשראי של  90יום.
האשראי ללקוחות ניתן לאחר בחינה של היסטוריית 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 נכון למועד הדוח על
 10מליון דולר.
 .24.1.20.2ספקים
חוגלה-קימברלי רוכשת ממרבית ספקיה בתנאי אשראי פתוח .נכון ליום 31
בדצמבר  2010ההיקף הממוצע של האשראי מספקים בישראל עמד על 123
ימים.
 .24.1.20.3לעניין ממוצע תקופות דיווח אשראי ,להלן יפורטו נתונים אודות התקופה
וההיקף הממוצע של האשראי מספקים ולקוחות )ישראל ותורכיה( לשנים 2010
ו:2009 -

לקוחות
ספקים

ממוצע 2010
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע מליוני
ש"ח
65
307
103
333

היקף אשראי
ממוצע מליוני
ש"ח
307
293

ממוצע 2009
ממוצע ימי אשראי
64
91

 .24.1.20.4מלאי
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 ,הנעה סביב ה 4 -שבועות ,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 בישראל של חוגלה-קימברלי לשנת  2010הינו  71.6יום .מלאי
חוגלה-קימברלי מאוחסן ברובו במחסני חוגלה-קימברלי ,במפעלים ובמרכזי
ההפצה ,ובחלקו במחסנים חיצוניים שכורים.
96

שיעור ההון החוזר התפעולי ) ,Primary Working Capitalקרי :לקוחות ,מלאי
ואשראי ספקים( ,כאחוז מהמכירות של חוגלה-קימברלי עמד בממוצע בשנת
 2010על .9%
 .24.1.20.5מדיניות החזרה והחלפה  -המוצרים בתחום נמכרים מכירה סופית ללקוחות
החברה והם מוחזרים על בסיס מוצר פגום או בגין אי התאמה .כאשר קיימת
תלונה של צרכן לגבי פגם או אי התאמה ,התלונה נבדקת ובמידה ונמצאת נכונה
מוחזרת הסחורה ונשלח זיכוי ללקוח .כמות ההחזרות אינה משמעותית לגבי
היקפי הפעילות של חוגלה-קימברלי.
 .24.1.20.6אחריות למוצרים  -חוגלה-קימברלי מעניקה אחריות למוצרים אותם היא
משווקת ומוכרת בהתאם לאחריות היצרן )ככל שניתנת( של אותו מוצר וכפופה
להוראות חוק אחריות למוצרים פגומים ,כקבוע בחוק .לפרטים נוספים אודות
חוק אחריות למוצרים פגומים ראה סעיף  24.1.24.2להלן.
 .24.1.21מימון
עיקר המימון של פעולותיה של חוגלה-קימברלי מתבצע דרך תזרים המזומנים הפנוי שלה.
מעת לעת משתמשת חוגלה-קימברלי באשראי בנקאי יומי )און-קול( .נכון ליום  31בדצמבר
 2010שיעור הריבית הממוצעת של הלוואות לזמן ארוך עמד על  ,3.5%כשהריבית
האפקטיבית גבוהה במעט מהריבית הממוצעת.
בתחילת חודש ינואר  2008סיכמה חוגלה-קימברלי עם אחד הבנקים על קבלת הלוואות
בסך  100מליון ש"ח לארבע שנים בריבית שקלית צמודה לפריים .לצורך קבלת הלוואה זו
התחייבה חוגלה-קימברלי לעמוד בהתניות הפיננסיות ) (covenantsכדלקמן:
)א(

ההון העצמי שלה לא יפחת מ 250-מליון ש"ח ולא יפחת מ 25%-מסך
המאזן המאוחד.

)ב(

בעלי המניות ,קימברלי קלרק ו/או נייר חדרה ,לא יחזיקו ביחד בפחות מ-
 51%מהון המניות המונפק של חוגלה-קימברלי ומכל אמצעי שליטה בה.

חוגלה-קימברלי התחייבה לעמוד בהתניות הפיננסיות לעיל עם בנקים נוספים איתם היא
עובדת.
חוגלה -קימברלי עומדת בהתניות הפיננסיות להן התחייבה.
נכון למועד פרסום הדוח ,יתרת קרן ההלוואה הנותרת להחזר הינה  33.7מיליוני ש"ח.
 .24.1.21.2מימון :KCTR
הפעילות התורכית מחייבת מעת לעת הזרמת מזומנים ,ממקורות פנימיים של חוגלה-
קימברלי וכן ממקורות חיצוניים ,לצורך השקעות ברכוש קבוע ומימון הון חוזר .החל מסוף
שנת  2009ונכון למועד פרסום דוח זה ,הפעילות התורכית מומנה ללא צורך בהזרמות הון
בעלים.
 .24.1.22מיסוי
לפרטים ראה ביאור  22לדוחות הכספיים של חוגלה ליום  31בדצמבר  ,2010המצורפים
לדוח זה.
לפרטים אודות חקירת המס בתורכיה ,ראה ביאור  14לדוחות הכספיים של חוגלה ליום 31
בדצמבר  ,2010המצורפים לדוח זה.
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 .24.1.23איכות הסביבה
פעילות חוגלה-קימברלי כפופה להוראות שונות בעניין איכות הסביבה .חוגלה-קימברלי
מיישמת מנגנונים מחמירים ומערך בקרת איכות בטכנולוגיה מתקדמת לשמירה על איכות
הסביבה.
 .24.1.23.1להיבטי איכות הסביבה באתר הייצור של חוגלה-קימברלי בחדרה ,ראה סעיף
 17לעיל.
 .24.1.23.2להלן יפורטו היבטי איכות הסביבה של חוגלה-קימברלי באתרי הייצור בנהריה
ובעפולה:
 .24.1.23.3סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם -
)א(

הסיכונים הסביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה
מהותית על החברה :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.

 .24.1.23.4השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד
הוראות הדין אשר במועד הדוח הן בעלות השלכות מהותיות על החברה ובכלל
זה על ההשקעות ההוניות ,הרווח והמעמד התחרותי שלה:
)א(

רישיון העסק של מפעלי תחום הפעילות בנהריה מותנה בתנאים שקבע
המשרד להגנת הסביבה ואשר תכליתם הגנה על הסביבה ומניעת
מטרדים .תנאים אלה הם כמקובל במפעלים מסוג מפעלי תחום הפעילות.
רישיון העסק אינו מצריך חידוש מתקופה לתקופה.

)ב(

חוגלה-קימברלי מחזיקה חומרים מסוכנים בהתאם להיתר רעלים שניתן
לה על ידי המשרד להגנת הסביבה .היתר הרעלים מותנה בתנאים
העוסקים בעיקר באופן ההחזקה והשימוש בחומרים אלה למניעת
תקריות .התנאים בהיתר הרעלים של החברה הם כמקובל במפעלים מסוג
מפעלי החברה .היתר הרעלים של החברה מתחדש מדי שלוש שנים.

 .24.1.23.5מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים ,אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה
לנושא מדיניות תחום הפעילות בניהול סיכונים סביבתיים ראה סעיף  17לעיל..
 .24.1.23.6בתורכיה ,פועלת חוגלה קימברלי באמצעות חברת הבת  KCTRבהתאם לתקני
איכות הסביבה המחמירים של קימברלי קלרק העולמית.
 .24.1.24מגבלות ופיקוח על התאגיד
להלן פירוט תמציתי של הוראות החקיקה והתקינה העיקריים הרלוונטיים לפעילות חוגלה-
קימברלי:
 .24.1.24.1הגבלים עסקיים  -חוגלה-קימברלי הצטרפה בשנת  2006לצו המוסכם בין רשות
ההגבלים העסקיים וספקי המזון ,אשר מסדיר ,בין היתר ,היבטים שונים של
הסדרי הסחר בין ספקים דומיננטיים לבין רשתות השיווק ,לרבות איסורים
והגבלות על הסדרים המתייחסים לצמצום מספר הספקים ,זהותם ,כמות
מוצריהם ,סוגם ומיקומם ,מעורבות בניהול קטגוריה ,הקצאת שטחי מדף
בשיעור העולה על מחצית משטח המדף ,הסדרי סדרנות ,בלעדיות במבצעים
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ומתן הטבות בזיקה להשגת יעדי מכירות .להערכת חוגלה-קימברלי ,ליישום הצו
אין 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.
 .24.1.24.2הוראות צרכניות – חוגלה-קימברלי כפופה להוראות צרכניות שונות ובכלל זה
מכוח חוק הגנת הצרכן התשמ"א) 1981-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 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"ם1980-
)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'(.
 .24.1.24.3רישוי מוצרים ותקינה  -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.
 .24.1.24.4סימון 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.
 .24.1.24.5חוק האריזות  -ביום  19בינואר  2011התקבל בכנסת חוק האריזות ,אשר בין
השאר מבוסס על העיקרון של אחריות היצרן לטיפול בפסולת אריזות ,לפיו על
יצרן או יבואן מוטלת האחריות למחזר את אריזות המוצרים שיוצרו או יובאו
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על ידו למכירה בישראל ולשאת בעלות הכרוכה באיסוף ובמחזור פסולת
האריזות .לשם קיום חובות היצרנים והיבואנים האמורות ,על יצרן ועל יבואן
להתקשר בחוזה התקשרות עם גוף מוכר ,אשר הנו חברה שמטרתה היחידה הנה
קיום חובות היצרנים והיבואנים שהתקשרו עמו ,ואשר קיבלה הכרה לפי חוק
האריזות .חוגלה -קימברלי ,כחברה יצרנית ומשווקת ,תידרש כיתר החברות
היצרניות להיערך לעמידה בדרישות החוק .לפרטים נוספים אודות חוק
האריזות ,סעיף  8.23.1.1לעיל.
 .24.1.24.6בקרת איכות  -חוגלה קימברלי פועלת באתרי היצור שלה בהתאם לתקנים
הבאים – ISO 9001/2000 :ניהול איכותי – ISO14001 ,איכות הסביבה ,ות"י
 – 18001בטיחות.
 - SOX .24.1.24.7מתוקף 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
) 404הצהרת 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 ידי 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.
 .24.1.25הליכים משפטיים
לתיאור הליכים משפטיים מהותיים ,לרבות דרישות של רשויות שלטוניות כנגד חוגלה-
קימברלי ,ובדבר הגשת תובענה ייצוגית כנגד חוגלה-קימברלי ונגד חברה מתחרה נוספת,
אשר מוערכת על ידי התובעת ,אם תאושר כתובענה ייצוגית בכ 111-מליון ש"ח ,וכן לתיאור
דרישות של רשויות המס התורכיות כנגד  ,KCTRראה ביאור  (3)14לדוחות הכספיים של
חוגלה-קימברלי ליום  31בדצמבר  2010המצורפים לדוח זה.
 .24.1.26יעדים 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 חיזוק וקידום מותגיה המובילים ,דרך פעילות פרסום וקידום
שיווקי ודרך שפור המוצרים ,וכן בחינה מתמדת של כניסה לקטגוריות חדשות.
בנוסף ,כחלק מהאסטרטגיה של חוגלה-קימברלי ,ובמסגרת יעדיה לשוק התורכי ,גיבשה
חוגלה קימברלי במהלך שנת  2006תוכנית אסטרטגית לגבי BUSSINESS PLAN) KCTR
 (GLOBALלעשור הקרוב )עד לשנת  (2015המיועדת להרחיב את פעילות  ,KCTRולשפר
את רווחיותה ,באמצעות בנייתה כגורם משמעותי בשוק התורכי .המעבר לרווח שתוכנן
לשנת  2010נדחה כתוצאה מתחרות בשוק .לפרטים נוספים ראה סעיף  24.1.26.1להלן.
במקביל ,במסגרת יעדיה 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.
כמו כן ,במסגרת יעדיה ,השיקה חוגלה קימברלי פרויקט לאחריות חברתית והחלה
במימושו.
יעדיה האסטרטגיים של חוגלה-קימברלי כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה של
חוגלה-קימברלי נכון למועד הדוח ועשויים להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות
המתאימות לכך בחוגלה-קימברלי.
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המידע האמור לעיל בקשר ליעדיה והאסטרטגיה העסקית של חוגלה-קימברלי ,הקטנת
עלויות יצור ותפעול ,והגדלת נתחי השוק ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה וחוגלה-קימברלי שהתממשותם
אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחברה ובוחוגלה-קימברלי נכון למועד הדוח.
התחזיות וההערכות עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה
מהותית מכפי שנצפה וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה אן וחוגלה-
קימברלי ,כגון שינוי בתנאי השוק ,כניסת מתחרים ,התפתחות טכנולוגית ,שינויים בעלויות
הצפויות וכן התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיפים  24.1.28להלן ו 23-לעיל.
 .24.1.26.1יעדים ואסטרטגיה עסקית של :KCTR
חוגלה-קימברלי גיבשה במהלך שנת  2006תוכנית אסטרטגית לגבי KCTR
) (GLOBAL BUSSINESS PLANעד לשנת  ,2015המיועדת להרחיב את
פעילות  ,KCTRולשפר את רווחיותה ,באמצעות בנייתה כגורם משמעותי בשוק
התורכי בתחום החיתולים החד פעמיים וההגיינה הנשית ,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 קלרק והן על ידי
החברה .בשנת  2010המשיכה  KCTRביישום התוכנית האסטרטגית שבמידה
ותיושם ותצליח במלואה ,צפויה  KCTRעד שנת  ,2015להפוך לחברה
דומיננטית ורווחית ,בעלת היקף מכירות שנתיות של כ 230-מליון דולר .מחזור
המכירות של  KCTRהסתכם בשנת  2010בסך של כ 134 -מליון דולר.
כחלק מהתכנית האסטרטגית כאמור ,נבחנות מעת לעת השקעות נוספות ברכוש
קבוע למערך הייצור התורכי.
יעדיה של  KCTRהנם להגדיל את המכירות לשוק המקומי ,על ידי חיזוק
וקידום מותגיה ,דרך פעילות פרסום וקידום שיווקי ושפור המוצרים.
המידע האמור לעיל בקשר לתוצאות יישום תוכניות התוכנית האסטרטגית של
 ,KCTRהגדלת המכירות לשוק המקומי ,חיזוק וקידום המותגים ,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 וזאת בין היתר בשל
גורמים שאינם בשליטת החברה אן  ,KCTRכגון שינוי בתנאי השוק ,כניסת
מתחרים ,שינויים בעלויות הצפויות ,שינויים טכנולוגיים וכן התפתחות
ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיפים  24.1.28ו 23-לעיל.
 .24.1.27צפי להתפתחות בשנה הקרובה
צפי להתפתחות  KCTRבשנה הקרובה:
 .24.1.27.1הפסדיה התפעוליים של  KCTRבשנים האחרונות נוכח יישום התכנית
האסטרטגית ,הנובעים ,בין היתר ,מהוצאות ההשקה ,קידום המכירות
והפרסום הגבוהות ביחס להיקף המכירות ומרווחי רווחיות גולמית נמוכה
שמקורם בתחרות החריפה בשוק התורכי ,הצטמצמו ,וההפסד התפעולי בשנת
 2010הצטמצם כתוצאה מהשיפור ברווח הגולמי ,חסכון בעלויות וגידול בהיקף
המכירות KCTR .פועלת לצורך הגעה לאיזון תפעולי בשנת  ,2012מועד אשר
נדחה לאור התחרות בשוק.
 .24.1.27.2המידע האמור לעיל בקשר לתוצאות יישום תוכניות התוכנית האסטרטגית של
 KCTRוהגעה לאיזון תפעולי הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
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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 וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת
החברה אן  ,KCTRכגון שינוי בתנאי השוק ,כניסת מתחרים ,שינויים בעלויות
הצפויות ,שינויים טכנולוגיים וכן התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי
הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  24.1.28ו-
 23לעיל.
 .24.1.28גורמי סיכון
 .24.1.28.1גורמי 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 התוצאות
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  80אחוז מהחשיפה הצפויה
לחודש.

 .24.1.28.2גורמים ענפיים
)א(

תחרות -החרפת התחרות ,כניסה בלתי צפויה של מתחרים חדשים,
התחזקות והתרחבות המותג הפרטי 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 מערך בקרת איכות מחמיר וקפדני ,והפעלת טכנולוגיות ייצור
חדישות.

)ג(

ריכוזיות פעילות חוגלה-קימברלי  -פעילות הייצור של חוגלה-קימברלי
מרוכזת ב 3-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 מחייבת את חוגלה-קימברלי להקצות משאבים כספיים בנושא
זה .דרישות אלו ,עשויות להתרחב ולהתרבות בשל המודעות ההולכת
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וגוברות 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 .לחוגלה-קימברלי
חשיפה הנובעת מתנודתיות של מחירי חומרי הגלם ,בעיקר תאית ,פלאף
וחומרי ספיגה ) ,(SAPהמהווים חומרי גלם עיקריים ביצור נייר הטישיו
והחיתולים ,וכן של מוצרים מיובאים .התייקרויות חריגות בחומרי הגלם
ובמוצרים המוגמרים המיובאים עלולות לפגוע ברווחיותה.

)ו(

תלות במחירי האנרגיה  -פעילות חוגלה-קימברלי תלויה בצריכת אנרגיה.
עליה במחירי האנרגיה או עיכובים מהותיים באספקתה עלולים לפגוע
בפעילותה וברווחיותה של חוגלה-קימברלי .במידה משנית חוגלה-
קימברלי חשופה לתנודות במחירי האנרגיה  ,הן בתהליך יצור הנייר והן
כדלק לצי משאיות ההפצה.

)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.

)ח(

לקוחות  -במדינת ישראל שלוש רשתות שיווק קמעונאיות גדולות.
מכירות חוגלה קימברלי לשלוש הרשתות הגדולות יחד מהווה כ40% -
ממכירותיה .הפסקת המכירה לכל אחת משלוש הרשתות ,עשויה לפגוע
במכירות חוגלה קימברלי ,בטווח הקצר ,אולם נוכח נאמנות הלקוחות
למותגים החזקים ,לא צפויה פגיעה בטווח הארוך ,ולפיכך אין לחוגלה
קימברלי תלות ברשתות כאמור.

 .24.1.28.3גורמים מיוחדים
גורמים הקשורים לפעילות חוגלה-קימברלי בתורכיה  -חוגלה-קימברלי חשופה
לסיכונים שונים הקשורים בפעילותה בתורכיה ,לרבות אי יציבות כלכלית
ושיעורי אינפלציה גבוהים ,שאפיינו את הכלכלה התורכית בשנים עברו ,לפרטים
ראה סעיף  24.1.1.5לעיל .כמו כן ,חשופה  KCTRלגורמי סיכון הרלוונטיים גם
לשוק התורכי בתחום החשיפה לשינויים בשער החליפין ,כאמור בסעיף
) 24.1.28.1ג( לעיל וכן לסיכונים ענפיים בתורכיה לעניין תחרות ,פגיעה במוניטין
ומחירי חומרי גלם ,כאמור בסעיפים ) 24.1.28.2א()ב()ה( בהתאמה ,לעיל.
 .24.1.28.4מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות חוגלה-קימברלי לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון
האמורים על חוגלה-קימברלי:

גורמי סיכון
גורמי מקרו
גורמים ענפיים

גורמים מיוחדים

השפעה גדולה
 האטה כלכלית
 פגיעה במוניטין
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מידת ההשפעה
השפעה בינונית
שער חליפין
תחרות
מחירי חומרי הגלם
לקוחות
ריכוזיות פעילות
איכות הסביבה
הפעילות בתורכיה

השפעה קטנה
 אינפלציה
 מחירי האנרגיה
 רגולציה

חלק ב'
דוח הדירקטוריון

104

חלק ג'
דוחות כספיים

105

חלק ד'

פרטים נוספים על התאגיד

106

תוכן העניינים
נושא

תוכן

תקנה 8ב

הערכת שווי

1

תקנה  10א

תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים

1

תקנה  10ג

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

1

תקנה 11

רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתאריך המאזן

1

תקנה 12

שינויים בהשקעות בחברות-הבת ובחברות קשורות בשנת הדוח

1

תקנה 13

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

1

תקנה 14

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

1

תקנה 20

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

2

תקנה 21

תגמולים לבעלי עניין -ולנושאי משרה בכירה

2

תקנה 22

עסקאות עם בעלי שליטה

2

תקנה 24

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

2

תקנה  24א

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים

2

תקנה  25א

מען וכתובת

3

תקנה 26

הדירקטורים של התאגיד

3

תקנה  26א

נושאי משרה בכירה של התאגיד

3

תקנה  26ב

מורשה חתימה של התאגיד

3

תקנה 27

רואה החשבון של התאגיד

3

תקנה 28

שינוי בתזכיר או בתקנות

3

תקנה 29

המלצות והחלטות המנהלים

3

תקנה  29א

החלטות החברה

5

נספח א'

תמצית דוחות רבעוניים

6

נספח ב1-

רשימת ההשקעות בחב' בת ובחב' קשורות

7

עמוד
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נושא
נספח ב2-

תוכן
הלוואות לחברות בנות וכלולות של החברה ליום  31בדצמבר 2010

נספח ג'

רשימת שינויים בהשקעות בחב' בת ובחב' קשורות

9

נספח ג'1

רשימת הכנסות של חברות בת וחב' קשורות

11

נספח ד'

תגמולים לנושאי משרה בכירה

12

נספח ה'

עסקאות עם בעלי שליטה

14

נספח ו'

רשימת אחזקות בעלי עניין

18

נספח ז'

רשימת הדירקטורים

20

נספח ח'

רשימת נושאי משרה בכירה בתאגיד

29

108

עמוד
8

שם החברה:
מס' החברה ברשם החברות:
מס' התאגיד בבורסה )מס' מנפיק(:
כתובת החברה:
טלפון:
פקסימיליה:
תאריך המאזן:
תאריך הדוח:
תקופת הדוח:
דואר אלקטרוני:

נייר חדרה בע"מ
ח.צ52-0018383-3 .
632
ת.ד ,142 .חדרה 38101
04-6349405
04-6339740
 31בדצמבר 2010
 6במרס 2011
 1בינואר  31 -2010בדצמבר 2010
Yaeln@hadera-paper.co.il

תקנה 8ב  -הערכת שווי
לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2010מצורפת הערכת שווי כלכלית מהותית מאד של נייר חדרה .בדבר
פרטים ראה ביאור 4ג') (4לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2010
כמו כן ,לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2010מצורפת עבודה כלכלית בנושא הקצאת עלות הרכישה )(P.P.A
של ניירות כתיבה והדפסה )לשעבר מונדי נייר חדרה( ,לצורך בדיקה והערכה של הנכסים וההתחייבויות
המוחשיים והבלתי מוחשיים של חברת נייר חדרה -ניירות כתיבה והדפסה ועדכון הערכת שווי אופציית PUT
שבה מחזיקה קבוצת מונדי.
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
ביצוע מיחזור חוב קיים והשקעות שוטפות .
תקנה  - 11רשימת השקעות החברה בחברות בנות ובחברות קשורות במישרין ובעקיפין ליום  31בדצמבר 2010
רשימת ההשקעות מצ"ב כנספח ב' 1-לדוח זה.
תקנה  - 12שינויים בהשקעות החברה בחברות בנות ובחברות קשורות במישרין ובעקיפין בתקופת הדוח
רשימת שינויים בהשקעות מצ"ב כנספח ג' לדוח זה.
תקנה  - 13הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן ליום הדוח
רשימת ההכנסות מצ"ב כנספח ג' 1לדוח זה.
תקנה  - 14רשימת קבוצות של יתרות הלוואות לתאריך המאזן אם מתן ההלוואות היה אחד מעיסוקיו
העיקריים של התאגיד
אין .מתן הלוואות לא היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד בתקופת הדוח ועד לתאריך הדוח.
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תקנה  - 20מסחר בבורסה – ניירות ערך שנרשמו למסחר או שהופסק המסחר בהם
א .ניירות ערך שהנפיקה החברה ושנרשמו למסחר בבורסה בתקופת הדוח:
בתקופת הדוח נרשמו למסחר  24,009מניות בשל מימוש  103,462אופציות ,מתוך תכנית האופציות לעובדי
החברה .לפרטים אודות תכנית האופציות ראה סעיף  13.4.5לדוח התקופתי ליום  31בדצמבר .2010
ב .ניירות ערך של החברה שהופסק בהם המסחר בתקופת הדוח
בתקופת הדוח חלו הפסקות מסחר בניירות הערך של החברה ביום:
ב 8-במרץ  -2010פרסום מאזן שנתי.
תקנה  – 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
מצ"ב פירוט בנספח ד'.
תקנה  -22עסקאות עם בעל שליטה
מצ"ב פירוט בנספח ה'.
תקנה  - 24מניות וניירות ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בתאגיד ,בחברת בת או
בחברה קשורה נכון ליום  14בפברואר 2011
מצ"ב פירוט בנספח ה'.
תקנה 24א – הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים נכון ליום  14בפברואר 2011
מספר המניות הרגילות הכלולות בהון הרשום של החברה 20,000,000 :מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל
אחת.
מספר המניות הרגילות הכלולות בהון המונפק של החברה 5,089,811 :מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל
אחת.
מספר המניות הרגילות הכלולות בהון המונפק של החברה בניכוי המניות הרדומות5,089,811 :
מספר המניות הרדומות של החברה0 :
מספר האופציות של החברה 158,038 :אופציות הניתנות למימוש עד ל 158,038 -מניות רגילות של החברה.
ביום  14בינואר  ,2008אישר דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה ,אימוץ תוכנית
תגמול לעובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה ,לפיה יוקצו עד  285,750כתבי אופציה הניתנים למימוש ,כל אחד,
למניה רגילה בת  0.01ש"ח ע.נ .של החברה ,ואשר היוו נכון למועד אישור ההקצאה כ 5.65% -מהון המניות
המונפק של החברה .במהלך הרבעון הראשון לשנת  2008הוענקו  250,500אופציות כאמור .ב 8 -לינואר 2009
הוענקו  34,000אופציות ,מתוך  35,250אשר הוקצו לנאמן ,כמאגר להענקות עתידיות .ביום  9באוגוסט ,2009
בוטלה יתרת כתבי האופציה אשר הוחזקה בידי הנאמן בסך  1,250כתבי אופציה .במהלך שנת  2010מומשו
 103,462כתבי אופציה ל 24,009 -מניות .במהלך שנת  2009מומשו  1064כתבי אופציה ל 98 -מניות ופקעו 17,686
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כתבי אופציה .במהלך שנת  2008פקעו  4,250כתבי אופציה .ליום  31בדצמבר  158,038 ,2010אופציות טרם
מומשו.
תקנה 25א – מען וכתובת
המען הרשום של התאגיד:
כתובת הדואר האלקטרוני:
מס' הטלפון:
מס' הפקס:

ת.ד 142 .אזור התעשיה חדרה .38101
YAELN@HADERA-PAPER.CO.IL
 04 -6349349או 04-6349405
04-6339740

תקנה  - 26הדירקטורים של החברה
רשימת הדירקטורים ופרטיהם מצ"ב כנספח ו'.
תקנה  26א'  -נושאי משרה בכירה של החברה
רשימת נושאי משרה בכירה ופרטיהם מצ"ב כנספח ז'.
תקנה 26ב'  -מורשה חתימה של החברה
בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
תקנה  - 27רואה החשבון של החברה
שם רואה החשבון של התאגיד בתקופת הדוח :ברייטמן אלמגור ושות'
מען משרדו :רח' מעלה שחרור  5חיפה.
למיטב ידיעת החברה ,רואה החשבון או שותפו אינו בעל ענין או בן משפחה של בעל ענין או של נושא משרה
בכירה בתאגיד.
תקנה  – 28שינוי בתזכיר או בתקנות בשנת הדיווח
אין.
תקנה  – 29המלצות והחלטות הדירקטורים
א .המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית
) (1תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה או חלוקת מניות הטבה -אין.
) (2שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד -אין.
) (3שינוי תזכיר או תקנון של התאגיד -אין.
) (4פדיון ניירות ערך בני פדיון -אין.
) (5פדיון מוקדם של איגרות חוב -אין.
) (6עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק ,בין התאגיד ובעל עניין בו -אין.
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ב .החלטות הדירקטורים בנושאים המפורטים בתקנה אשר אינן טעונות אישור האסיפה הכללית
) (1תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה ,כהגדרתה בחוק החברות ,בדרך אחרת ,או חלוקת מניות הטבה -אין.
) (2שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד -אין.
) (3שינוי תזכיר או תקנון של התאגיד -אין.
) (4פדיון מניות -אין.
) (5פדיון מוקדם של איגרות חוב -אין.
) (6עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק ,בין התאגיד לבעל ענין בו -אין.
ג .החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים -אין.
ד .החלטות אסיפה כללית מיוחדת


ביום  27ביולי  ,2010אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה ,עריכת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בהיקף של  6מליון דולר.



ביום  27ביולי  ,2010אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה ,התקשרות החברה בהסכם מיום  1ביוני  ,2010למכירת זכויותיה במגרש בשטח של
כ 7.6-דונם בתל-אביב )להלן" :המגרש"( ,אשר חכרה מעירית תל אביב ושימש בעבר כמפעל לייצור נייר
של החברה ,בתמורה לסך כולל של כ 64-מליון ש"ח )להלן" :הסכם המכירה"( .הרוכשות הן חברת גב-ים
לקרקעות בע"מ )"גב-ים"( ,חברה בשליטה בעקיפין של אי די בי חברה לפיתוח בע"מ ,בעלת השליטה
בחברה ואמות השקעות בע"מ )"אמות"( ,בחלקים של כ 71%-וכ ,29%-בהתאמה .לפרטים נוספים ראה
סעיף  12.4לדוח התקופתי של החברה המפורסם במצורף לדוח זה.



ביום  8בפברואר  ,2011הודיעה החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה ליום  21במרץ ,2011
לצורך אישור מינויה של הגב' עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית בחברה.



ביום  6במרץ  2011אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת( התקשרות החברה
בהסכם לפיו תשכיר החברה ,לכלל פי.וי .פרויקטים בע"מ )להלן" :כלל פי.וי"( ,חברה פרטית המוחזקת
והנשלטת בעקיפין על ידי כת"ש ,גגות של מבנים המצויים בשטח המפעל של החברה בחדרה בשטח כולל
של עד כ 19,200-מ"ר )מתוכם הוקנתה לחברה אופציה שלא להשכיר חלק משטח זה בהיקף של עד כ-
 14,300מ"ר( ,לצורך הקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית והעברתו לרשת החשמל
במשך תקופת השכירות על פי רישיון ייצור שיוענק לכלל פי.וי .החברה תזמן אסיפה כללית לאישור
העסקה האמורה כנדרש על פי חוק .לפרטים נוספים ראה סעיף  12.8לדוח התקופתי של החברה
המפורסם במצורף לדוח זה.
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תקנה 29א – החלטות החברה בנושאים המפורטים בתקנה
א .עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  (1)270לחוק החברות -אין.
ב .שיפוי נושאי משרה -דירקטוריון החברה החליט ביום  10במאי  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  21ביוני  2006אישרה
האסיפה הכללית תיקון לסעיף  1.1לכתבי השיפוי ,בהתאמה לתיקון  3לחוק החברות ובהתאם לתיקון
תקנון החברה.
ג .ביטוח אחריות נושאי משרה -ביום  27ביולי  ,27.7.10 2010אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר
שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,עריכת ביטוח אחריות דירקטורים נושאי משרה
בהיקף של  6מליון דולר.

נייר חדרה בע"מ
תאריך החתימה 6 :במרס2011 ,
שמות החותמים:
עופר בלוך  -מנכ"ל התאגיד.
שאול גליקסברג -סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי.
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נספח א'
תקנה  10א'  -תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים מאוחדים )באלפי ש"ח(
רבעון שני
2010

רבעון ראשון
2010

רבעון שלישי
2010

רבעון רביעי
2010

שנתי

מכירות – נטו
עלות המכירות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות ואחרות:
מכירה ושיווק
הנהלה וכלליות
אחרות
סה"כ הוצאות
רווח )הפסד( מפעולות רגילות

239,985
196,625
43,360

249,206
209,723
39,483

295,435
254,697
40,738

336,382
284,377
52,005

1,121,008
945,422
175,586

20,719
17,432
)(2,214
35,937
7,423

19,935
11,543
2,856
34,334
5,149

22,878
14,922
)(17,226
20,574
20,164

23,669
15,706
)(15,929
23,446
28,559

87,201
59,603
)(32,513
114,291
61,295

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו
רווח )הפסד( לאחר מימון

2,041
2,967
926
6,497

579
10,432
9,853
)(4,704

2,611
20,263
17,652
2,512

4,083
20,417
16,334
12,225

9,314
54,079
44,765
16,530

חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות  -נטו ממס
רווח לפני מיסים על הכנסה
הוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה
רווח נקי לתקופה
רווח נקי מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות המיעוט

19,461
25,958
1,231
24,727

20,595
15,891
)(1,607
17,498

18,490
21,002
)(2,085
23,087

22,586
34,811
)(489
35,300

81,132
97,662
)(2,950
100,612

18,038
)(540
17,498
3.55
3.52
5,082,028
5,117,276

23,026
61
23,087
4.53
4.50
5,082,028
5,114,456

35,374
)(74
35,300
6.96
6.90
5,084,785
5,123,338

100,728
)(116
100,612
19.84
19.68
5,078,156
5,118,416

24,290
437
24,727
רווח נקי )הפסד( בסיסי למניה )ב(₪-
4.80
רווח נקי )הפסד( מדולל למניה )ב(₪-
4.75
מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח הבסיסי למניה 5,060,872
מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח המדולל למניה 5,116,494
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נספח ב'1-
תקנה  :11רשימת השקעות בחברות בת וחברות קשורות לתאריך המאזן
(1

חברות המוחזקות על ידי החברה

ב% -

שם החברה

מספר
המניה
בבורסה

סוג מניה
ו -ע".נ
בש"ח

מספר
המניות*

סה"כ
ערך נקוב
שקל חדש

ערכם בדוח
הכספי הנפרד
של התאגיד
כמשמעותו
בתקנה 9ג'

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
כרמל מערכות מיכלים בע"מ
פרנקל-כ.ד .בע"מ

-

נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ
נייר חדרה – ניירות אריזה ומיחזור
בע"מ )לשעבר  -נייר חדרה תעשיות
בע"מ(
נייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה
בע"מ )לשעבר מונדי נייר חדרה בע"מ(
מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים
שיווק ) (1992בע"מ

-

רג' 1
רג' 1
רג' 1
רג' א' 1
רג' ב' 1
רג' 1
רג' 1

5,367,000
1,000
1,739,937
6,076,000
1,090
100
100

דפניר מערכות אריזה בע"מ
נירעוז חברה להשקעות בע"מ
.1

שער הבורסה הערות
לתאריך
המאזן
בש"ח למניה

5,367,000
1,000
1,739,937
6,076,000
1,090
100
100

154,146
)(8,590
160,004
11,007

100
100
100.0
57.84

100
100
100.0
57.82

100
100
100.0
57.82

ל.ר
ל.ר
ל.ר
ל.ר

-

145,970
123,146

**100
**100

**100
**100

**100
**100

ל.ר
ל.ר

-

-

רג' 1

750

750

157,485

75.0

75.0

75.0

ל.ר

-

-

רג' 1

100

100

)(2,023

***100

***100

***100

ל.ר

-

רג' 0.0001

1,250,000

125

)(893

***100

***100

***100

ל.ר

-

רג' 0.0001
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0.0006

88,219

**100

**100

**100

ל.ר

חברה לא
פעילה
חברה לא
פעילה
חברה לא
פעילה

חברות כלולות

חוגלה-קימברלי בע"מ
.2

שעורי ההחזקה
במישרין ובעקיפין
בזכות
בהצבעה
בהון
למנות
דירקטורים

-

רג' 1
בכורה 1

4,547,622
1

4,547,622
1

49.9

239,116

49.9

49.9

ל.ר

-

אחרות

בונדיקס טכנולוגיות בע"מ

-

בכורה 0.01

20,250

202.5

18.37

1,646

16.67

* מספר המניות המוחזקות על ידי החברה.
** כולל מניה אחת המוחזקת ע"י מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים שיווק ) (1992בע"מ )חברה לא פעילה(.
*** כולל מניה אחת המוחזקת ע"י נירעוז חברה להשקעות בע"מ )חברה לא פעילה(
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16.67

ל.ר

-

נספח ב'2-

הלוואות לחברות בנות וכלולות של החברה ליום  31בדצמבר 2010

יתרת ההלוואות ושטרי
הון ,כולל ריבית צבורה
באלפי ₪

שיעור
הריבית
%

נותן ההלוואה

מקבל ההלוואה

נייר חדרה בע"מ

נייר חדרה -ניירות כתיבה והדפסה
בע"מ

36,674

נייר חדרה בע"מ

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

22,794

6%

נייר חדרה בע"מ

עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ

15,810

4%

צמודה למדד

ניר עוז חברה
להשקעות בע"מ*

נייר חדרה בע"מ

)(14,673

0%

ללא הצמדה

טרם נקבע מועד פרעון

נייר חדרה בע"מ

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים
שיווק ) (1992בע"מ*

2,103

0%

ללא הצמדה

טרם נקבע מועד פרעון

נייר חדרה בע"מ

דפניר מערכות אריזה בע"מ*

1,134

0%

ללא הצמדה

טרם נקבע מועד פרעון

נייר חדרה בע"מ

נייר חדרה – ניירות אריזה ומיחזור

595,000

6.55%

ללא הצמדה

פרעון שנתי

* חברה לא פעילה.
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סוג הצמדה

שנות הפרעון

4%

צמודה למדד

פרעון חודשי

צמודה לדולר

טרם נקבע מועד פרעון
טרם נקבע מועד פרעון

נספח ג'
תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח
שינוי באחזקות בתקופת הדוח -
.1

ביום  4באוקטובר  2010השלימה החברה את הצעת הרכש המלאה בדבר רכישת כל אחזקות הציבור בכרמל
מערכות מיכלים בע"מ )"כרמל"( ,חברה בת של החברה ,במחיר של  22.5דולר למניה במזומן )כפוף לניכוי מס
במקור על פי דין( ,תמורת סך של כ 4.4-מליון דולר ,בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 30 ,באוגוסט
 2010בדבר הצעת רכש מלאה ,לפי סעיף  336לחוק החברות ,התשנ"ט .1999-מניות כרמל אינן ולא היו רשומות
למסחר בבורסה ישראל אך בעבר היו רשומות למסחר בארה"ב בAMERICAN STOCK EXCHANGE-
ונמחקו מהמסחר ביוזמת כרמל בשנת .2005
בהתאם לחוק החברות ,התשנ"ט  ,1999 -החברה רכשה באופן אוטומטי את כל המניות שהוצעו בהצעת הרכש,
לרבות כל המניות שבבעלות בעלי מניות אשר לא נענו להצעת הרכש.
החברה השלימה את ההליך של העברת התשלום לבעלי המניות שמניותיהם נרכשו בכפייה והשלמת ההליך
הטכני מול הבורסה האמריקאית .עם השלמת ההליך הטכני כאמור ,מחזיקה החברה  100%מהון המניות
המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של כרמל ,החל ממועד הקיבול האחרון להצעת הרכש ,ה 4 -באוקטובר
.2010

.2

ביום  7בספטמבר  2010חתמה החברה על הסכם עם חברה בת של קבוצת מונדי )“קבוצת מונדי”( ,אשר
החזיקה ערב העסקה ב 50.1%-מהון המניות המוקצה והמונפק של נייר חדרה ניירות כתיבה והדפסה בע"מ
)לשעבר מונדי נייר חדרה בע"מ()"נייר חדרה הדפסה"( ,לפיו תמכור קבוצת מונדי לחברה  25.1%מהון המניות
המוקצה והמונפק של נייר חדרה הדפסה )"עסקת הרכישה"(.
החברה ,החזיקה ערב עסקת הרכישה  49.9%מהון המניות המוקצה והמונפק של נייר חדרה הדפסה ,ומחזיקה
לאחר השלמת עסקת הרכישה ,בתוקף מיום  31בדצמבר  75% ,2010מהון המניות המוקצה והמונפק של נייר
חדרה הדפסה .קבוצת מונדי מחזיקה ביתרת .25%
בתמורה למניות הנמכרות שלמה החברה לקבוצת מונדי ממקורותיה ,עם השלמת עסקה הרכישה ,סך של כ-
 10.364מיליון יורו ביום  5בינואר .2011
עסקת הרכישה כוללת ,בין היתר ,תיקון להסכם בעלי המניות הקיים בין הצדדים ביחס להחזקותיהם בנייר
חדרה הדפסה )אשר נכנס לתוקפו עם השלמת עסקת הרכישה ב 31-בדצמבר  ,(2010הכולל בין היתר ,שינויים
המתחייבים משינוי באחוזי ההחזקות ,לרבות ,הגנה על זכויות שאינן מקנות שליטה ,כללים להמשך שיתוף
הפעולה בין בעלי המניות לבין נייר חדרה הדפסה ,התחייבויות לאי תחרות ,מדיניות חלוקת דיבידנד וכדומה,
הכל בכפוף להוראות כל דין.
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בנוסף ,עסקת הרכישה כוללת תיקון של ההסכמים הקיימים בין בעלי המניות לבין נייר חדרה הדפסה )אשר
נכנסו לתוקפם עם השלמת עסקת הרכישה ב 31-בדצמבר  ,(2010לרבות הסכם שיווק ,הסכם שכירות והסכם
מתן שירותים וחתימה על הסכמים חדשים )אשר נכנסו לתוקפם עם השלמת עסקת הרכישה ב 31-בדצמבר
 (2010לרבות הסכם שכירות משנה והסכם שימוש במותג מונדי.
כחלק מההסכם הקודם בין נייר חדרה לקבוצת מונדי מיום  21בנובמבר  ,1999הוענקה ל MBP-אופציה
למכור לחברה את החזקותיה במונדי חדרה ,במחיר הנמוך ב 20%-מהשווי )כהגדרתו בהסכם( או  20מליון $
בניכוי  ,20%הגבוה מבין השניים .עסקת הרכישה ,כללה תיקון לאופציית ה ,put -הקובע כי היא לא תהיה
ניתנת למימוש ב 3-השנים הראשונות לאחר מועד השלמת עסקת הרכישה )למעט בנסיבות מסוימות שנקבעו
בהסכם( .כמו כן ,נקבע כי קבוצת מונדי תהיה כפופה להתחייבות לא למכור את מניותיה בנייר חדרה הדפסה
לתקופה של שלוש שנים לאחר מועד השלמת עסקת הרכישה )למעט בנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם(.
בעקבות השלמת העסקה בתוקף מיום  31בדצמבר  2010כאמור ,מאחדת החברה בדוחותיה הכספיים ,החל
מיום  31בדצמבר  ,2010את דוחותיה של נייר חדרה הדפסה.
 .3בנובמבר  2010רכשה החברה כ) 18.37% -בדילול מלא  (16.48%ממניות חברת בונדקס בתמורה ל450-
אלפי דולר .חברת בונדקס עוסקת במסחר ופיתוח של בונדר ,חומר ביולוגי המיועד לתת לנייר אריזה תכונות
משופרות בחוזק ובעמידות למים .בעלי המניות האחרים בבונדקס ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2010ולמיטב
ידיעת החברה ,הינם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין בחברה ,כדלהלן :משקיעים פרטיים  ,2.49%-יזמים-
 31.75%וחממת הפיתוח וגופים אחרים  .47.39%נכון למועד אישור הדוחות הכספיים דוללה החברה ל-
) 16.33%בדילול מלא  (13.70%כתוצאה מרכישת משקיע זר  11.11%ממניות חברת בונדקס.
עלות רכישת מניות חברות כרמל ,בונדקס ונייר חדרה הדפסה הינה בסך של  15,703אלפי ש"ח  1,646אלפי
ש"ח ו 49,368-אלפי ש"ח ,בהתאמה ,כמפורט להלן:
פעילות עיקרית

בונדקס
כרמל

מו"פ נייר אריזה
אריזה וקרטון

נייר חדרה –
ניירות כתיבה
נייר כתיבה והדפסה
והדפסה

מועד הרכישה

10.11.2010
4.10.2010

31.12.2010

שיעור המניות
הרגילות שנרכשו

18.37%
10.30%

25.10%

עלות הרכישה
אלפי ש"ח

1,646
15,703

49,368
66,717
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נספח ג' 1
תקנה  :13רווחים והפסדים של חברות בנות וחברות כלולות והכנסות מהן לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2010מליוני ש"ח(

הכנסות שנתקבלו
רווח )הפסד( לפני
מס ופריטים
מיוחדים
חברות בנות
אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר
בע"מ
נייר חדרה -ניירות אריזה ומיחזור
בע"מ
נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ
כרמל מערכות מיכלים בע"מ
פרנקל -כ.ד .בע"מ
נייר חדרה -ניירות כתיבה והדפסה
בע"מ
חברות כלולות
חוגלה-קימברלי בע"מ

רווח
)הפסד(
נקי

דיבידנד
לאחר
תאריך
המאזן

דיבידנד

דמי ניהול

ריבית
)שקיבל
התאגיד או
זכאי(

דמי ניהול
לאחר
תאריך
המאזן

11,783
2,476

24,338
1,858

-

-

478
500

78
83

6,037
1,052

)(25,997

)(16,369

-

-

717

117

8,420

4,402
3,707
277
29,358

3,961
2,938
6
22,072

7,210

-

821
1,473

68
235

4,817
2,044

190,597

144,693

49,900

14,970

1,296

221

-
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נ ס פ ח ד'
תקנה 21
תקנה )21א( תגמולים לנושאי משרה בכירה
 .1להלן פירוט העלות החשבונאית של התגמולים )תגמולים שניתנו בשנת הדוח ,לרבות התחייבויותיה של
החברה לתגמולים בגין שנת הדיווח( לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
של החברה:
פרטי המקבלים
שם

תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח(
תפקיד

1
מנכ"ל קבוצה
עופר בלוך
סמנכ"ל
שאול גליקסברג 4כספים ופיתוח
עסקי
8
סמנכ"ל תפעול
גדעון ליברמן
מנכ"ל אנרגיה
12
ביטון שמעון
משולבת
מנכ"ל חטיבת
16
ניירות אריזה
גור בן דוד
ומיחזור
________________________

שיעור
החזקה בהון
התאגיד
בדילול מלא
-

1,879

2

7503

100%

0.11%

1,389

5

350

6

100%

0.11%

1,134

9

הקף
משרה
100%

מענק

שכר

אחר

תשלום
מבוסס
מניות בגין
אופציות *

סה"כ באלפי
ש"ח
סה"כ
2,629

38

7

1,777

30010

38

11

1,472

100%

0.05%

1,152

13

200

14

38

15

1,390

100%

0.13%

1,032

17

300

18

38

19

1,370

הסכומים מובאים במונחי עלות לחברה בשנת .2010

*

סכום הנקוב בטור " תשלום מבוסס מניות " מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בדוחותיה הכספיים בשנת  2010לפי תקן חשבונאות

בינלאומי IFRS 2

בגין הענקת כתבי האופציה.
תקופות המימוש של כתבי האופציה הינן כדלקמן:




.1
.2

.3

.4

הניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע מכמות כתבי האופציה ) החל מתום שנה מיום ) 14.1.08להלן " :היום
הקובע"( ועד תום ארבע שנים מהיום הקובע.
הניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף )שני( מכמות כתבי האופציה החל מתום שנתיים מהיום הקובע
ועד תום ארבע שנים מהיום הקובע.
הניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף )שלישי( מכמות כתבי האופציה החל מתום שלוש שנים מהיום הקובע ועד תום חמש שנים
מהיום הקובע.
הניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף )רביעי( מכמות כתבי האופציה המוצעים לו על פי התוכנית החל מתום ארבע שנים מהיום
הקובע ועד תום שש שנים מהיום הקובע.

מר עופר בלוך החל את כהונתו כמנכ"ל החברה ביום  1.1.2010ע"פ הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל
עת תוך מתן הודעה מוקדמת של  3חדשים.
רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים  :משכורת ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל  ,משכורת י"ג ורכב.
הסכום הנקוב בטור " מענק " הינו הפרשה בגין סכום המענק השנתי שאושר על ידי דירקטוריון החברה לתשלום למר עופר בלוך בגין שנת
 2010ואשר ישולם בפועל בשנת  .2011על פי הסכם העסקה ,המענק השנתי של המנכ"ל יהיה בשיעור  6-9משכורות חודשיות ,לפי שיקול
דעת דירקטוריון החברה.
שאול גליקסברג מועסק כסמנכ"ל כספים בחברה החל מיום .1.1.08
ע"פ הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת של  3חדשים .

.5

רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים  :משכורת בסיס  ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל ,משכורת י"ג ורכב.

.6

הסכום הנקוב בטור " מענק " הינו סכום מענק שהחליטה החברה לשלם לשאול גליקסברג במשכורת מרץ  2011בגין שנת  . 2010לשאול
גליקסברג אין מענק מובטח ,וסכומי המענקים נקבעו על פי שיקול דעת הדירקטוריון בהתאם להערכתו את תרומת שאול גליקסברג
לתוצאות פעילות החברה.

.7

ביום  10.3.08הוקצו לשאול גליקסברג במסגרת תנאי העסקתו  11,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  11,000מניות רגילות של
החברה ,בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדים שאומצה על-ידי החברה.
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 .8גדעון ליברמן ,סמנכ"ל התפעול מועסק בחברה מיום .25.8.75
ע"פ הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת של  3חדשים מראש .
.9

רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים  :משכורת בסיס ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל,משכורת י"ג ורכב.

 .10הסכום הנקוב בטור " מענק " הינו סכום מענק שהחליטה החברה לשלם לגדעון ליברמן במשכורת מרץ  2011בגין שנת  2010בהסכם
העסקה של גדעון ליברמן אין מענק מובטח ,וסכומי המענקים נקבעו על פי שיקול דעת הדירקטוריון בהתאם להערכתו את תרומת גדעון
ליברמן לתוצאות פעילות החברה .
 .11ביום  10.3.08הוקצו לגדעון ליברמן במסגרת תנאי העסקתו  11,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  11,000מניות רגילות של החברה,
בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדים שאומצה על  -ידי החברה. .
 .12שמעון ביטון ,מנכ"ל אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ מועסק בחברה מחודש יולי  .1977עפ"י הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי
לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת של  3חודשים.
 .13רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים :משכורת בסיס ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל ,משכורת י"ג ורכב.
 .14הסכום הנקוב בטור "מענק" הינו סכום מענק שהחליטה החברה לשלם לשמעון ביטון במשכורת מרץ  2011בגין שנת  .2010לשמעון ביטון
אין מענק מובטח ,וסכומי המענקים נקבעו על פי שיקול דעת הדירקטוריון בהתאם להערכתו את תרומת שמעון ביטון לתוצאות פעילות
החברה.
 .15ביום  10.3.08הוקצו לשמעון ביטון במסגרת תנאי העסקתו  11,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  11,000מניות רגילות של החברה,
בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדים שאומצה על-ידי החברה.
 .16גור בן דוד ,מנכ"ל חטיבת ניירות אריזה ,מועסק בחברה מיום . 1.8.06
ע"פ הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת של  3חדשים מראש .
 .17רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים  :משכורת בסיס  ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל,משכורת י"ג ורכב.
 .18הסכום הנקוב בטור " מענק " הינו סכום מענק שהחליטה החברה לשלם לגור בן דוד במשכורת מרץ  2010בגין שנת  .2009בהסכם העסקה
של גור בן דוד אין מענק מובטח וסכומי המענקים נקבעו על פי שיקול דעת הדירקטוריון בהתאם להערכתו את תרומת גור בן דוד
לתוצאות פעילות החברה .
 .19ביום  10.3.08הוקצו לגור בן דוד במסגרת תנאי העסקתו  11,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  11,000מניות רגילות של החברה
,בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדים שאומצה על  -ידי החברה.

 .2ביום  13במאי  ,2007אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אבי ברנר ,שפרש
ביום  31בדצמבר  2009מתפקיד מנכ"ל החברה וסיים את עבודתו בחברה ביום  31בינואר  .2010לעניין תנאי
הפרישה ,על פי הסכם ההעסקה של המנכ"ל ,בנוסף לשחרור הכספים שנצברו בביטוח מנהלים/קופות גמל
וכד' שולם במועד הפרישה למנכ"ל מענק פרישה בסך השווה לשכר חודשי אחרון לפני הפרישה כפול מספר
השנים שעבד המנכ"ל בקבוצה )החל מאוגוסט  .(1988ביום  23במרס  2010אישרה ועדת הביקורת
והדירקטוריון ,תשלום מענק מיוחד וחד פעמי למנכ"ל שפרש בסך של  5מליון ש"ח .לפרטים נוספים בדבר
תנאי פרישת המנכ"ל והמענק המיוחד ,ראה דיווחים מיידים שפרסמה החברה ביום  8.3.10וביום .23.3.10
תגמול לדירקטורים
סך הגמול הניתן לדירקטורים של החברה וההוצאות הנלוות אליו ,אינו חורג מהמקובל ,והסתכם בתקופת הדוח
בכ 1,075.6 -אלפי ש"ח )מתוכם כ 215.8 -אלפי ש"ח שולמו לכלל תעשיות והשקעות בע"מ ,בעלת השליטה בחברה,
בגין כהונתם של ה"ה צביקה לבנת ,אבי פישר ודן ורדי כדירקטורים בחברה(.
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נספח ה'
תקנה  -22עסקאות עם בעלי שליטה
עסקאות זניחות
ביום  8במרץ  ,2009אישר דירקטוריון החברה כללים להערכת עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות ניירות ערך
)עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג .1993 -הנוהל עודכן על ידי דירקטוריון החברה ביום  8באוגוסט .2010
במהלך העסקים הרגיל שלה ,הקבוצה ביצעה עסקאות עם בעלי שליטה ואשר הינן בגדר "עסקאות זניחות"
בהתאם למבחנים ,לסוגים והמאפיינים האמורים בביאור  20לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר
.2010
לפי מבחנים אלה ,עסקת בעל עניין תיחשב כזניחה אם אינה עסקה חריגה ,ואם אמת המידה הרלבנטית לעסקה
)אחת או יותר( בשיעור של פחות מ 0.5%-וכן היקף העסקה אינו עולה על סך של  8מיליון  .₪בכל עסקת בעל עניין
שנבחן סיווגה כעסקה זניחה ,תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה המסוימת על בסיס
הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים או המבוקרים של החברה) :א( יחס מכירות – סך המכירות נשוא עסקת
בעל העניין חלקי סך המכירות השנתי; )ב( יחס עלות מכירות – עלות עסקת בעל העניין חלקי סך עלות המכירות
השנתית; )ג( יחס רווחים – הרווח או ההפסד בפועל או החזוי המשויך לעסקת בעל העניין חלקי הרווח או ההפסד
השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות ,מחושב על בסיס  12הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות
כספיים סקורים או מבוקרים; )ד( יחס נכסים – היקף הנכסים נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך הנכסים; )ה( יחס
התחייבות – ההתחייבות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההתחייבויות; )ו( יחס הוצאות תפעוליות – היקף
ההוצאה נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתי כך לדוגמה ,בעסקת ביטוח למספר שנים,
כהיקף העסקה יחשבו דמי הביטוח השנתיים המשולמים .במקרים בהם ,לפי שיקול דעת החברה ,כל אמות
המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין ,תיחשב העסקה כזניחה,
בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת ,שתיקבע על-ידי החברה ,ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת
לעסקה תהיה בשיעור של פחות מ 0.5% -וכן שהיקף העסקה לא יעלה על סך של  8מיליון ש"ח )כשסכום זה
מותאם לפי שיעור העלייה מעת לעת במדד המחירים לצרכן מהמדד הידוע בתחילת שנת .(2010
עסקאות 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;
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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.
ביום  7במרץ  2006אישר 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 ,כמפורט להלן.

עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ושאינן זניחות:
א .ביטוח אחריות נושאי משרה:ביום  27ביולי  2010אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ,לאחר
שהתקבל לכך אישור של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח
בע"מ ,חברה בבעלות בעלת השליטה בחברה בעקיפין ,לרכישת פוליסת לביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בקבוצה לתקופה החל מיום  1ביוני  2010ועד ליום  30בנובמבר  .2011היקף הכיסוי של
הפוליסה הינו  6מליון דולר ,והפרמיה השנתית הינה בסך של כ 37,000 -דולר ) 55,500דולר ל18-
חודשים( ,וזאת לאחר עריכת מכרז ביטוחים באמצעות פנייה למבטחים השונים לצורך קבלת הצעה
לחידוש הביטוח .ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי הפוליסה הנה בתנאי שוק ובהתאם
למקובל בעסקאות מסוג זה .היקף הכיסוי של הפוליסה הינו זהה להיקף הכיסוי במסגרת הפוליסות
הקודמות לשנים  2009ו .2008 -הפרמיה השנתית במסגרת הפוליסה ) 37,000דולר( נמוכה מהפרמיה
ששולמה בשנת  51,800) 2009דולר( ונמוכה מהפרמיה ששולמה בשנת  ,2008אשר כללה הרחבת אחריות
בגין תשקיף מדף .החל משנת  2009הורחב הכיסוי הביטוחי לכסות ביטוחית גם את נושאי המשרה
והדירקטורים של כרמל וחברות הבת שלה.
ב .ביטוח :לפרטים אודות פוליסות הביטוח אותן רוכשת החברה בעבורה ובעבור החברות הבנות ,ראה
סעיף  18לעיל לדוח התקופתי.


כתבי שיפוי :בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה ומיום  14ביולי  2004ומיום  21ביוני ,2006
החברה 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 ,לאירועים כמפורט
בכתבי השיפוי .סכום השיפוי על פי כל כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לנושאי המשרה ועובדים
בחברה ,לא יעלה על סכום מצטבר השווה ל 25%-מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים
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המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל .לפרטים נוספים ראה סעיף  19.1לדוח התקופתי
של החברה המפורסם במצורף לדוח זה.
ג .מכירת מוצרים -במהלך שנת  ,2010מכרה חוגלה קימברלי בע"מ ,חברה כלולה של החברה ,במהלך
עסקיה הרגילים ,מעת לעת מוצרי טואלטיקה ,נקיון ונייר לשופרסל בע"מ ,חברה בשליטת בעל השליטה
בחברה ,לצורך מכירה בחנויותיה ולצורך שימושה העצמי .בגין העסקאות האמורות שולמה לחוגלה-
קימברלי בע"מ תמורה בסכום כולל לשנת  2010של כ 224.5 -מליון ש"ח .מתכונת ההתקשרות עם
שופרסל ,בדומה להתקשרויות חוגלה עם רשתות שיווק ,הנה כדלקמן :הרכישות בפועל נעשות בדרך
כלל באופן שוטף על ידי הסניפים השונים ,במהלך העסקים הרגיל ומעת לעת ,בהתאם לצורכיהם.
בנוסף מעת לעת נחתם בין הצדדים הסכם בו נקבעים תנאים מסחריים שונים ,אשר אין בהם כל
התחייבות למכירת ו/או רכישת מוצרים כלשהם.
ד .מכירת מוצרים :במהלך שנת  ,2010מכרה החברה באמצעות חברת בת בבעלות מלאה של החברה
השייכת לתחום ניירות אריזה וקרטון ,לקרגל בע"מ ,חברה אשר בעל השליטה בחברה הנו בעל עניין בה,
ניירות אריזה ,בסך כולל לשנת  2010של כ 48.5 -מליון ש"ח .בהתאם למתכונת ההתקשרות עם קרגל,
בדומה ליתר לקוחות החברה ,אחת לרבעון נחתם הסכם מסחרי עם הלקוח ,בו נקבעים התנאים
המסחריים .ההסכם המסחרי אינו יוצר התחייבות קרגל לרכישת ניירות אריזה מהחברה על פיו,
והרכישות בפועל נעשות באופן שוטף ,במהלך העסקים הרגיל ,מעת לעת ,בהתאם לצורכי קרגל.
ה .מכירת מוצרים :במהלך שנת  ,2010מכרה החברה באמצעות חברת כרמל מערכות מיכלים בע"מ לחברת
מהדרין תנופורט ייצוא שותפות מוגבלת ,בעל עניין מקבוצת אי .די .בי ,.מוצרי קרטון ,בסך כולל של כ-
 7.6מליון ש"ח.
ו .שכירת מבנים  :במהלך שנת  2010שילמה כרמל מערכות מיכלים בע"מ לגב-ים לקרקעות בע"מ ,חברה
ציבורית בשליטת בעל השליטה בחברה בעקיפין ,סכום של כ 11 -מליון  ₪בגין שכירת מבנים בקיסריה.
ז .שירותי סלולר :במהלך שנת  2010שילמה החברה ,לרבות באמצעות חברות הבת והחברות הכלולות
שלה ,לחברת סלקום ישראל בע"מ ,חברה בשליטת בעל השליטה בחברה ,סך של כ 2.7 -מליון ש"ח בגין
רכישת שירותי סלולר מכוח הסכם שנחתם בשנת .2009
ח .דלק לרכבים :במהלך שנת  2010שילמה כרמל מערכות מיכלים בע"מ ,לחברת דלק – חברת הדלק
הישראלית בע"מ סך של כ 3.8 -מליון ש"ח עבור דלק לרכבים.
ט .ליסינג מכוניות :במהלך שנת  2010שילמה חברת כרמל מערכות מיכלים בע"מ לחברת פריים ליס ניהול
ציי רכב בע"מ ,בעל עניין מקבוצת אי .די .בי ,.סך של כ –  1.1מיליון ש"ח עבור שירותי ליסינג לרכבים.
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עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות:
א .הסכם לשכירת מרכז לוגיסטי :ביום  18בספטמבר  2008נחתם הסכם שכירות בין החברה לגב-ים
לקרקעות בע"מ )"המשכירה"( ,חברה ציבורית בשליטת בעל השליטה בחברה בעקיפין ,לפיו שכרה
החברה מגרש במודיעין ,בשטח של כ 74.5-דונם ,ומבנים שנבנו על ידי המשכירה עבור החברה ,בשטח
בנוי כולל של כ 21,300-מ"ר ,אשר ישמש כמרכז לצרכי לוגיסטיקה ,תעשייה ומשרדים )"מרלו"ג"(
עבור חברות בנות של החברה ובחלקו מחליף הסכמי שכירות קיימים .תקופת השכירות הנה ל 15 -שנה
ממועד מסירת החזקה במושכר ובנוסף לחברה אופציה להארכת השכירות ל 9 -שנים ו 11-חודש
נוספים .במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2010החל איכלוס המרלו"ג על ידי אמניר ונייר חדרה הדפסה,
ובמהלך החציון השני של  ,2011צפוייה גם גרפיטי להעביר את אתר ההפצה שלה למרלו"ג .לפרטים
נוספים ראה סעיף  12.6לדוח התקופתי של החברה המפורסם במצורף לדוח זה .במהלך שנת ,2010
שולם סך של כ 2 -מליון ש"ח בגין הסכם זה.
ב .מכירת נכס :ביום  27ביולי  ,2010אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר שהתקבל אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה ,התקשרות החברה בהסכם מיום  1ביוני  ,2010למכירת זכויותיה
במגרש בשטח של כ 7.6-דונם בתל-אביב )להלן" :המגרש"( ,אשר חכרה מעירית תל אביב ושימש בעבר
כמפעל לייצור נייר של החברה ,בתמורה לסך כולל של כ 64-מליון ש"ח )להלן" :הסכם המכירה"(.
הרוכשות הן חברת גב-ים לקרקעות בע"מ )"גב-ים"( ,חברה בשליטה בעקיפין של אי די בי חברה
לפיתוח בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ואמות השקעות בע"מ )"אמות"( ,בחלקים של כ 71%-וכ,29%-
בהתאמה .לפרטים נוספים ראה סעיף  12.4לדוח התקופתי של החברה המפורסם במצורף לדוח זה.
ג.גמול דירקטורים :ביום  7במרץ  2010הודיעה החברה על החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
בדבר אישור גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים( לשנת
 ,2010בגובה ה"סכום הקבוע" כהגדרתו בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני( ,התש"ס") 2000-תקנות הגמול"( ,וזאת בהתאם לתקנה 1א) (2לתקנות החברות )הקלות
בעסקאות עם בעלי ענין( תש"ס") 2000 -תקנות ההקלות"( לגבי דירקטורים שאינם בעלי שליטה או
קרוביהם ובהתאם לתקנה 1ב) (3לתקנות ההקלות לגבי דירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם.
ביום  7במרץ  2011הודיעה החברה על החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדבר אישור גמול
שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים( לשנת  ,2011בגובה ה"סכום
הקבוע" כהגדרתו בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס2000-
)"תקנות הגמול"( ,וזאת בכפוף להתקיימות תקנה 1א) (2לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי
ענין( תש"ס") 2000 -תקנות ההקלות"( לגבי דירקטורים שאינם בעלי שליטה או קרוביהם ותקנה 1ב)(3
לתקנות ההקלות לגבי דירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ,כאמור בהודעת החברה.
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נ ס פ ח ו'
תקנה 24
שיעור האחזקה
שם בעל העניין

11

מס' חברה/
מס' זהות

שם הנייר

מס' הנייר
בבורסה

מספר ני"ע
המוחזקים בתאריך
14.2.2011

בהון

שיעור האחזקה בדילול מלא

בהצבעה ובסמכות בהון
למנות דירקטורים

בהצבעה ובסמכות
למנות דירקטורים

כלל תעשיות
והשקעות בע"מ
כלל החזקות עסקי
ביטוח בע"מ

52-002187-4

מניות רגילות

632018

3,007,621

59.09%

59.09%

57.60%

57.60%

52-003612-0

מניות רגילות

632018

224,736

4.42%

4.42%

4.30%

4.30%

כלל פיננסים בע"מ

51-138234-3

מניות רגילות

632018

35,759

0.70%

0.70%

0.68%

0.68%

פסגות בית השקעות
בע"מ

51-376707-9

מניות רגילות

632018

276,361

5.43%

5.43%

5.29%

5.29%
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הנתונים בדבר המחזיקים בבעלי המניות בחברה הינם למיטב ידיעת החברה.
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תקנה  -24נושאי משרה בכירה
שיעור האחזקה
שם נושא המשרה
הבכירה

מס' זהות שם הנייר

מס' הנייר מספר האופציות
המוחזקות בתאריך
בבורסה
14.2.2011

בהון

שיעור האחזקה בדילול מלא

בהצבעה ובסמכות בהון
למנות דירקטורים

בהצבעה ובסמכות
למנות דירקטורים

שאול גליקסברג

 57082539אופציות לעובדים

6320063

5,500

0

0

0.11

0.11

גדעון ליברמן

 54469192אופציות לעובדים

6320063

5,500

0

0

0.11

0.11

גור בן-דוד

 50976281אופציות לעובדים

6320063

6,750

0

0

0.13

0.13

מיכל מנדלסון

 55900641אופציות לעובדים

6320063

2,124

0

0

0.04

0.04

שמחה קניגסבוך

 055104913אופציות לעובדים

6320063

4,250

0

0

0.08

0.08

נגה אלון

 058693789אופציות לעובדים

6320063

2,124

0

0

0.04

0.04

דוד בסון

 055722755אופציות לעובדים

6320063

3,624

0

0

0.07

0.07

שמואל מולד

 025447905אופציות לעובדים

6320063

2,750

0

0

0.05

0.05

אברהם טננבאום

 51325785אופציות לעובדים

6320063

2,124

0

0

0.04

0.04

אבנר סולל

 52224540אופציות לעובדים

6320063

2,750

0

0

0.05

0.05

דורון קמפלר

 50424142אופציות לעובדים

6320063

5,500

0

0

0.11

0.11
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נ ס פ ח ז'
רשימת הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה נכון ליום  31בדצמבר : 2010
)לפי סדר א-ב(
12

שם:

ארד עתליה

ת.ז.

053486767

תאריך לידה:

29.01.1955

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' ברנשטיין  ,36רמת -גן 52247

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

חברה בועדת מאזן וביקורת ובועדת אנרגיה

דח"צ:

כן.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

אין.

תחילת כהונה כדירקטור:

10.07.2008

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

דח"צ מומחה:

לא.

כשירות מקצועית:

כן.

השכלה:

בעלת תואר בוגר בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ומוסמך בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

 - 2008דירקטורית חיצונית בבנק אוצר החייל,
 2008מנהלת מחלקת חקירות ברשות לניירות ערך.

2004-

 2000-2004ראש מפלג חקירות )סנ"צ( יחידה ארצית
לחקירות הונאה ,משטרת ישראל.
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:
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לא.

ביום  8בפברואר  ,2011הודיעה החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה ליום  21במרץ  ,2011לצורך אישור מינויה של הגב'

עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית בחברה.
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שם:

אביטל שמואל

ת.ז.

078789559

תאריך לידה:

22.04.1951

מען להמצאת כתבי בי-דין:

מושב תדהר ,משק  ,28ד.נ .נגב

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

אין.

תחילת כהונה כדירקטור:

22.12.2010

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

השכלה:

תיכונית.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

 - 2008היום יו"ר מקסימה – מרכז להפרדת אויר בע"מ
 2007-2009יו"ר הדס מרכנתיל ,בית השקעות
 – 2003היום חבר הנהלה ,הסדר קרנות הפנסיה הותיקות
 – 2003-2007יו"ר המשביר לצרכן
כמו כן ,דירקטור בחברות אמות השקעות וב.ס.ר הנדסה
בע"מ

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

לא.

שם:

ורדי דן

ת.ז.

06101323

תאריך לידה:

7.6.1940

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' מאיר יערי  ,12תל-אביב 69371

נתינות:

ישראלית.
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חברות בועדות הדירקטוריון:

לא.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

מנכ"ל כלל אנרגיה )מקבוצת .(IDB

תחילת כהונה כדירקטור:

22.12.2010

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

השכלה:

בוגר כלכלה ומדע המדינה ,האוניברסיטה העברית
ירושלים ,בוגר Advanced Engineering Studies,
 ,MIT University, Boston USAבוגר Advanced
Management Progarm, Harvard University,
Boston USA

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

 - 2008היום – מנכ"ל כלל אנרגיה
 2003-2008מנכ"ל נתיבי גז לישראל בע"מ
כמו כן ,מכהן כדירקטור בכלל פי .וי בע"מGlobal Wind ,
Energy Ltd, Tigo Energy Inc.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

לא.

שם:

לבנת צבי

ת.ז.

51918001

תאריך לידה:

27.8.53

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' היסמין  12כרמי יוסף.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר בוועדת תגמול.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום  2באפריל .2006
מכהן כיו"ר או סגן יו"ר בחברות בת ובחברות כלולות של
החברה החל ממרץ  .2007מנכ"ל משותף בכלל תעשיות
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והשקעות בע"מ – בעלת עניין בחברה.
תחילת כהונה כדירקטור:

13.8.03

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

השכלה:

בוגר

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

כיום מכהן כמשנה ליו"ר דירקטוריון 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 בעבר כסמנכ"ל למסחר קבוצת
תעבורה אחזקות בע"מ.

 )HND Business Studies &Transport (CITDorset Institute of Higher Education,
Bournemouth, United Kingdom .

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 ,אברהם לבנת
בע"מ ,נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ ,משאב יזום 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 ,מקסימה המרכז להפרדת אוויר 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.
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

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 .אברהם לבנת בע"מ,
חברה פרטית רשומה בישראל ,מחזיקה במישרין ובאמצעות
אברהם לבנת השקעות ) (2002בע"מ )"לבנת"( ,חברה פרטית
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רשומה בישראל בבעלותה המלאה ,כ 13.31% -מההון
ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות ,כדלקמן :לבנת
מחזיקה כ 10.34% -מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי
אחזקות ,ואברהם לבנת בע"מ מחזיקה במישרין כ2.97% -
מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות.

שם:

מילוא רוני

ת.ז.

007538408

תאריך לידה:

26.11.1949

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' ד"ר הרצל רוזנבלום  8תל אביב.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

אין.

תחילת כהונה כדירקטור:

08.08.2007

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

השכלה:

בעל תואר בוגר במשפטים מאוניברסיטת תל -אביב.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

כיהן כיו"ר דירקטוריון חברת אזורים בין השנים -2003
 2004-2007 ,2006יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע,
דירקטור בנק יהב ,מרצה בחוג למדעי החברה באוניברסיטת
בר אילן ,מגיש תכנית שבועית בערוץ הכנסת ,דירקטור
בחברת קרדן נדל"ן.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

לא.

שם:

מנור יצחק

ת.ז.

049474356

תאריך לידה:

17.3.41
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מען להמצאת כתבי בי-דין:

הגדרות  26סביון.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

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 עניין בחברה.

תחילת כהונה כדירקטור:

17.9.03

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן.

השכלה:

מוסמך מנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

יו"ר דירקטוריון של חברות מגזר הרכב בקבוצת דוד
לובינסקי בע"מ; דוד לובינסקי בע"מ )יו"ר( ,לובקס טריידינג
בע"מ )יו"ר( ,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 )(1997
בע"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( ,קאר איסט יבוא רכב בע"מ )יו"ר( ,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,
אוטו דינמיק ישראל בע"מ )יו"ר(.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

מר יצחק מנור הינו בעלה של רות מנור ואביו של דורי מנור,
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)אם יש(:

שעשויים להיחשב כבעלי עניין בחברה מכח היותם בעלי
עניין באי די בי חברה לאחזקות בע"מ.
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שם:

מקוב עמיר

ת.ז.

09816521

תאריך לידה:

10.4.1934

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' המגינים  20הרצליה.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר בועדת מאזן וביקורת ,וועדת תגמול.

דח"צ:

כן.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

אין.

תחילת כהונה כדירקטור:

) 1.3.2005בחודש מרץ  2008אישרה האסיפה הכללית של
החברה את הארכת כהונתו של עמיר מקוב כדירקטור
חיצוני לתקופה של שלוש שנים נוספות(.

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן.

השכלה:

בוגר  BSCבהנדסה כימית מהטכניון ובוגר משפטים
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

13

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

יו"ר מכון הישראלי לנפט ואנרגיה ,דירקטור במפעלי ים
המלח בע"מ ,רותם דשנים אמפרט בע"מ ,ברום ים המלח
בע"מ ,תרכובות ברום בע"מ ,פיגמנטן בע"מ .דח"צ בלאומי
קארד בע"מ ,דח"צ ברפק תקשורת ותשתיות בע"מ..

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

לא.

שם:

מר-חיים עמוס

ת.ז.

000155432

ביום  1במרץ  2011הודיעה החברה על סיום תקופת כהונתו של מר עמיר מקוב כדח"צ בחברה.
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תאריך לידה:

4.7.1938

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' קובובי 24א' ,ירושלים.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר בועדת ביקורת ,ועדת מאזן ,ועדת אנרגיה וועדת תגמול.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

אין.

תחילת כהונה כדירקטור:

17.7.1984

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן.

השכלה:

בעל תואר  B.Aבכלכלה ו M.A -במינהל עסקים עם
התמחות במימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

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,
כתר הוצאה לאור בע"מ , ,גולף א.ק .בע"מ ,לפידות בע"מ,
יישום ,חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית
בירושלים ,חבר הועד הפועל של איגוד החברות הציבוריות.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

לא.

שם:

רוזנפלד עדי

ת.ז.

52508942

תאריך לידה:

10.5.1954

מען להמצאת כתבי בי-דין:

משק  26בית לחם הגלילית  36007ת.ד 100

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

אינו חבר בועדות הדירקטוריון.
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דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

אין.

תחילת כהונה כדירקטור:

11.8.2004

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

השכלה:

תואר בוגר בהיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

איש עסקים ,קונסול כבוד של סלובניה בישראל ,דירקטור
בכלל תעשיות והשקעות בע"מ .נציג חברת אחזקות
"אקטיבה הולדינגס" בישראל.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

לא.

ב .דירקטורים שחדלו לכהן בדירקטוריון החברה במהלך תקופת הדוח
להלן פרטים בנוגע לדירקטורים שחדלו לכהן בדירקטוריון החברה במהלך תקופת הדוח:
שם הדירקטור

מספר
זהות

משפחה פרטי

יחזקאל אבי

פישר

אבי

כתובת
יישוב

055355374

ראשון
לציון

054185608

רמת אביב
תל-אביב

תאריך המינוי

רחוב

מס
בית

שנה

חודש יום

תאריך סיום
כהונה
שנה

חודש יום

רח' מאיר יערי
שכונת מישור
הנוף

4

2003

09

10

2010

11

07

רח' בית צורי

11

2004

03

10

2010

12

22

28

נ ס פ ח ח'
נושאי משרה בכירה בתאגיד
נושאי המשרה הבכירה בחברה

15, 14

עופר בלוך
שם:
56002546
ת.ז:.
17.9.1959
תאריך לידה:
1.1.2010
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה מנכ"ל החברה.
יו"ר דירקטוריון בחברות נייר חדרה אריזה ,אמניר ,נייר
של החברה או של בעל עניין בה:
חדרה תשתיות ,גרפיטי ,עטר ,כרמל ,פרנקל -כ.ד ,.ניר עוז
חברה להשקעות בע"מ )חברה בת לא פעילה בבעלות
מלאה של החברה( .דירקטור בחברות חוגלה קימברלי
בע"מ ,חוגלה-קימברלי שיווק בע"מ ,מולט שיווק בע"מ,
 ,KCTRנייר חדרה הדפסה ,אנרגיה משולבת וסייקלטק.
בוגר כלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב,
השכלה:
מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
 -2009היום דח"צ בוואלה בע"מ )חברה ציבורית(
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
 -2009מנכ"ל לידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ
 2006-2009מנכ"ל ונשיא נטפים בע"מ
 2003-2006מנכ"ל די.בי.אס שירותי לווין בע"מ )(YES
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
שאול גליקסברג
שם:
57082539
ת.ז:.
4.6.1961
תאריך לידה:
1.1.2008
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי.
דירקטור בנייר חדרה אריזה ,אמניר ,גרפיטי ,עטר ,כרמל,
של החברה או של בעל עניין בה:
פרנקל -כ.ד ,.אנרגיה משולבת ,סייקלטק ,נייר חדרה
הדפסה וכן בניר עוז חברה להשקעות בע"מ ומנא"י שיווק
)חברות בנות לא פעילות בבעלות מלאה של החברה(.
רואה חשבון ,מוסמך במינהל עסקים אוניברסיטת תל-
השכלה:
אביב ,בוגר כלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת בר-אילן.
סמנכ"ל בכיר לכספים באפריקה ישראל להשקעות בע"מ,
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
מנהל כספים ראשי ) (CFOבתנובה בע"מ.
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:

 14ביום  31באוקטובר  2010סיימה עו"ד לאה כץ את תפקידה כיועצת המשפטית של התאגיד.
15

ביום  1במרץ  2011הודיעה החברה על מינוי של מר צביקה אברמוביץ כסמנכ"ל משאבי אנוש של החברה.
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גרינבאום אלי
שם:
051293298
ת.ז:.
10.02.1952
תאריך לידה:
16.07.2006
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה מבקר פנים של החברה ,החברות בנות והחברות הכלולות
של החברה או של בעל עניין בה:
של החברה )מלבד .(KCTR
רואה חשבון ,בוגר חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל
השכלה:
אביב.
מנהל כספים בנייר חדרה אריזה ,מבקר הפנים של
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
החברה.
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
גדעון ליברמן
שם:
5446919
ת.ז:.
28.2.1950
תאריך לידה:
1.1.2008
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה סמנכ"ל תפעול בחברה ומנכ"ל נייר חדרה תשתיות .
דירקטור בנייר חדרה אריזה ,נייר חדרה תשתיות
של החברה או של בעל עניין בה:
ואנרגיה משולבת.
בוגר הנדסת מכונות ,אוניבסיטת בן-גוריון ,ומוסמך
השכלה:
מינהל עסקים ,אוניברסיטת פוליטכניק ,ניו-יורק.
מנכ"ל נייר חדרה תשתיות.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
שם:

גור בן-דוד

ת.ז:.

50976281

תאריך לידה:

15.04.1952

תאריך תחילת כהונה:

01.01.2007

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:

מנכ"ל נייר חדרה אריזה
דירקטור באמניר ובנייר חדרה אריזה.

השכלה:

בוגר ניהול חברות תעופה ,אוניברסיטת ניו הייבן,
קונטיקט ,ארה"ב

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל נייר חדרה אריזה
קברניט סילון במשרה חלקית מאד )לשמירת הרישיון(
בישראייר תעופה.

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
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שם:

יעל נבו

ת.ז:.

012319398

תאריך לידה:

23.07.1968

תאריך תחילת כהונה:

01.11.2010

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:

יועצת משפטית ומזכירת החברה
דירקטור במנא"י שיווק )חברה בת לא פעילה בבעלות
מלאה של החברה(.
בוגרת משפטים ,אוניברסיטת ת"א

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

 -2009היום דירקטורית חיצונית באנליסט אי.אמ.אס
שרותי ניהול השקעות בע"מ

השכלה:

 2006-2010מזכירת החברה ,צים שרותי ספנות משולבים
בע"מ.
 1998-2006יועצת משפטית ,מעיינות עדן בע"מ
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
שם:

מיכל מנדלסון

ת.ז:.

55900641

תאריך לידה:

13.07.1959

תאריך תחילת כהונה:

01.12.2005

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:

מנהלת שיווק קבוצה

השכלה:

 BSCהטכניון חיפה הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנהלת שיווק קבוצה.

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
שם:

שמחה קניגסבוך

ת.ז:.

055104913

תאריך לידה:

23.03.1958

תאריך תחילת כהונה:

15.12.1997

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:

מנהל מערכות מידע

השכלה:

 BAמתמטיקה ומערכות מידע ,אוניברסיטת בר -אילן
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עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנהל מערכות מידע

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
שם:

נגה אלון

ת.ז:.

058693789

תאריך לידה:

15.09.1964

תאריך תחילת כהונה:

02.07.2005

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:

מנהלת פיתוח ארגוני קבוצה

השכלה:

 BAבמדעי ההתנהגות ,אוניברסיטת בן גוריוןMBA .
במנהל עסקים עם התמחות בייעוץ ארגוני ,הקריה
האקדמית קריית אונו.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

ייעוץ ופיתוח ארגוני

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
שם:

דוד בסון

ת.ז:.

055722755

תאריך לידה:

03.05.1959

תאריך תחילת כהונה:

01.03.2010

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:

סמנכ"ל שרשרת אספקה

השכלה:

מהנדס תעשיה וניהול ,אוניברסיטת בן גוריון.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

סמנכ"ל שרשרת אספקה ,מנהל רכש קבוצה.

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

שמואל מולד
025447905
09.09.1973
01.02.2006
חשב
רואה חשבון ,מוסמך ,מנהל עסקים-מימון ,אונ' בר-אילן
בוגר ,כלכלה וחשבונאות ,אונ' בר-אילן
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עיסוק בחמש השנים האחרונות:

משנת  2006חשב קבוצת נייר חדרה

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל
עניין בחברה )אם יש(:

לא.

שם:

אברהם טננבאום

ת.ז:.

51325785

תאריך לידה:

31.08.1952

תאריך תחילת כהונה:

01.01.2007

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:

מנהל פיתוח וחדשנות

השכלה:

בוגר הנדסה כימית ,הטכניון בחיפה

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנהל תחום טכנולוגיה בתשתיות נייר חדרה

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

אבנר סולל
52224540
12.03.1954
16
1.1.1999
מנכ"ל נייר חדרה הדפסה
 BSCבהנדסת תעשיה וניהול אוניברסיטת ת"א,
מוסמך מנהל עסקים ,אוניברסיטת ת"א

מנכ"ל נייר חדרה הדפסה
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
דורון קמפלר
שם:
50424142
ת.ז:.
21.12.1950
תאריך לידה:
.6 1.1.2001
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה מנכ"ל כרמל מערכות מיכלים
של החברה או של בעל עניין בה:
מוסמך במנהל ציבורי ,אוניברסיטת בר -אילן מוסמך
השכלה:
במשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
מנכ"ל כרמל מערכות מיכלים
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין לא.
בחברה )אם יש(:
16

ביום  31.1.11דווחו כנושאי משרה בעקבות השלמת עסקת מונדי והצעת רכש כרמל

33

חלק ה'

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
החברה פטורה מהגשת הדו"ח.
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נייר חדרה
אשרור דירוג ' ;'ilA+שינוי תחזית הדירוג ליציבה
לאור ירידה במינוף ושיפור במיצוב העסקי
אנליסט אשראי ראשי :יובל טורבטי yuval_torbati@standardandpoors.com
אנליסט אשראי משני :איציק מאיסי Itzik_maissi@standardandpoors.com

תמצית
•

המינוף הפיננסי של הקבוצה ירד לאורך שנת  2010כתוצאה מעלייה בתזרימי המזומנים בשל גידול בתפוקה,
התאוששות בביקושים ובמחירים של נייר חום ,והיציבות בתוצאות התפעוליות של חטיבת מוצרי הצריכה.

•

אחרי המגמה החיובית שאפיינה אותה במחצית השנייה של  ,2010תעשיית הנייר העולמית מתאפיינת כיום
ביציבות מחירים כאשר עדיין קיימים עודפי כושר ייצור בחלק ממוצרי הנייר ,אך תחום הנייר החום מפגין חוזק
יחסי ברמת הביקושים והמחירים.

•

אנו מעדכנים את תחזית הדירוג ליציבה משלילית ומאשררים את הדירוג ’ ‘ilA+של נייר חדרה בע"מ העוסקת
בתחום הנייר ומוצרי הצריכה.

•

תחזית הדירוג היציבה משקפת את ציפיותינו שהקבוצה תשמור על מעמדה העסקי האיתן בשוק הנייר ומוצרי
הצריכה בישראל ,ותדווח על יחסים פיננסיים התואמים את רמת הדירוג הנוכחית.

פעולת הדירוג
ב 2 -לפברואר  ,2011אשררה  Standard & Poor’s Maalotאת הדירוג ‘ ‘ilA+של חברת הנייר ומוצרי הצריכה ,נייר
חדרה בע"מ ,ובאותה עת עדכנה את תחזית הדירוג ליציבה משלילית.

שיקולים עיקריים לדירוג
שינוי תחזית הדירוג ליציבה משקף בעיקר את הירידה העקבית ברמת המינוף של הקבוצה במהלך השנה האחרונה,
וזאת כתוצאה מגידול בתפוקה ובכמויות הנמכרות לאחר הכפלת כושר הייצור בניירות האריזה .ההתאוששות שחלה
בביקושים ובמחירים של נייר חום בשנת  2010והערכתנו ליציבות המחירים בטווח הזמן הקצר עד הבינוני תומכים
בהמשך יכולת ייצור המזומנים של החברה .בנוסף ,היציבות בתוצאות התפעוליות של פעילות מוצרי הצריכה )מוחזקת
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בשיעור של  (49.9%משמשת כגורם מאזן לפעילות התנודתית הרבה יותר של חטיבת הנייר כאשר חלוקת דיבידנדים
בהיקפים גבוהים מהחברה הכלולה ,חוגלה-קימברלי ,מהווה חלק נכבד מתזרימי המזומנים של החברה.
האקלים הענפי הבעייתי ששרר בשנת  ,2009אז הייתה הקבוצה בעיצומה של השקעה הונית גבוהה ,הוחלף בסביבה
עסקית רגועה ושקופה יותר .שינוי המגמה מאפשר לחברה להוריד את רמת המינוף עקב עליה בתזרים המזומנים
ואנו צופים להמשך מגמת הורדת המינוף גם בשנת  .2011רמת המינוף של הקבוצה ירדה ליחס חוב מותאם ל-
) EBITDAכולל איחוד יחסי של חוגלה-קימברלי ומונדי נייר חדרה( של  4.1xבתקופת  12החודשים שהסתיימו ב30 -
בספטמבר  2010מ 4.6x -ב .2009 -אנו מעריכים שהמינוף ירד מתחת ל 4.0x -בשנת  2010וימשיך לרדת גם בשנת
 .2011יחס ה (funds from operations) FFO -לחוב מתואם עמד ב 12 -החודשים האחרונים שהסתיימו ב30 -
בספטמבר  2010על כ 18% -ואנו מעריכים שיגיע לכ 20% -בשנת .2010
עקב השקעות הוניות גבוהות ביחס לתזרים השוטף ,התזרים החופשי היה שלילי בשלושת השנים האחרונות .לנוכח
הירידה הצפויה בהשקעות ב ,2011 -אנו צופים שהחברה תייצר תזרים חופשי חיובי ,דבר אשר עשוי לעזור בהורדת
המינוף )כפוף לחלוקת דיבידנד וגודלו(.
דירוג החברה נתמך על ידי הגורמים החיוביים הבאים :בסיס הכנסות מגוון הכולל מוצרי נייר למיניהן ומוצרי צריכה
ממותגים; סיכון ענפי נמוך בתחום מוצרי הצריכה ממותגים ,המוביל לביצועיים תפעוליים יציבים; מעמדה העסקי
המוביל בשוק נייר האריזה ובשוק מוצרי ההיגיינה המקומיים; חוזקן ומעמדן העסקי של שותפותיה האסטרטגיות -
 Kimberly Clarkו ;Mondi-יתרונות לאינטגרציה בשרשרת הערך ,לרבות בתחום תשומות הייצור )איסוף ניירות
למחזור ע"י חברת הבת בבעלות מלאה ,אמניר תעשיות מיחזור( וכן בתחום המוצרים הסופיים )ייצור מוצרי קרטון על
ידי כרמל מערכות מיכלים ,ושיווק ציוד משרדי ע"י גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר(; וחשיפה מוגבלת למחירי התאית
עקב שימוש בנייר ממוחזר כחומר גלם עיקרי.
גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם ע"י הגורמים השליליים הבאים :פעילות בענף הנייר שהנו ענף מחזורי ותנודתי,
הן ברמת הביקושים והן במחירי המוצרים המוגמרים; חיסרון לגודל של מערך הייצור בהשוואה ליצרנים בינלאומיים
באירופה; ריכוזיות באמצעי ייצור בשטח גיאוגראפי קטן; העדר פיזור גיאוגרפי מספק במכירות; והעדר שליטה על
חברה כלולה בעלת חשיבות אסטרטגית )חוגלה(.

נזילות
להערכתנו ,רמת הנזילות של נייר חדרה הנה "פחות ממספקת" .למרות האמור ,אנו מעריכים שרמת הנזילות אינה
גורעת מהדירוג הנוכחי בשל הערכתנו הגבוהה לנגישות הקבוצה לבנקים ולשוק ההון ,העדר התניות פיננסיות ,העדר
שעבודים של נכסי החברה והחשוב ביותר ,הצפי שלנו לכך שהחברה תפעל בטווח הזמן הקרוב על מנת למחזר את
חלויות החוב של שנת  2011ושנת  .2012רמת הנזילות הנוכחית נשענת על יתרות גבוהות של מזומן בסך כ160-
מיליון ) ₪נכון ל 30 -בספטמבר  ,(2010יחד עם יכולתה לייצר תזרים שוטף יציב וגבוה ,הצפי לדיבידנדים משמעותיים
מהחברות חוגלה ומונדי ,וירידה חדה בהוצאות ה Capex -בשנת  .2011כל אלה יחד עם לוח סילוקין יחסית שטוח
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)פירעון קרן של כ 340 -מיליון  ₪בשנתיים הבאות( אמורים לכסות את הצרכים של הקבוצה בטווח הזמן הקרוב .יחד
עם זאת ,המתודולוגיה שלנו אינה מתייחסת לקווי אשראי בלתי מובטחים כ"מקורות" לצורך מדידת יחסי הנזילות של
הקבוצה .אנו מעריכים שאין לחברה מרווח ביטחון מספק למקרה של פגיעה בתזרים החופשי ,ולפיכך ,מצפים
מההנהלה לפעול במהלך  2011להארכת מח"מ החוב וליצירת באפר משמעותי יותר שיאפשר לחברה להגיע לרמת
נזילות מספקת ולהסיר לחץ שלילי פוטנציאלי על הדירוג בעתיד.

תחזית דירוג
תחזית הדירוג היציבה מבטאת את הערכתנו שהקבוצה תמשיך לשמור על מעמדה העסקי בשוק הנייר בישראל וכן
תשמור על מעמדה התחרותי בשוק מוצרי הצריכה בישראל למרות התחרות הגוברת ושחיקת הרווחיות .אנו לא צופים
שינוי מהותי בסביבה התחרותית בארץ ,בעוד אנו מעריכים שפעילות הקבוצה בטורקיה תמשיך להוות אתגר ולשחוק
את הרווחיות הכוללת של הפעילות .תחזית הדירוג היציבה גם מושפעת מהצפי להמשך היציבות העסקית במגזר
הנייר.
על מנת לשמור על הדירוג הנוכחי ,אנו מצפים ליחס חוב מתואם ל EBITDA -שלא יעלה על  4.5xויחס  FFOלחוב
מתואם שלא יפחת מ .15% -בניגוד לגישתנו עד כה ,היחסים הנ"ל ימדדו באיחוד מלא של מונדי ובהוספת הדיבידנד
של חוגלה ל EBITDA-של נייר חדרה .חריגה מהיחסים הנ"ל תוביל ללחץ שלילי על הדירוג .בנוסף ,אנו מצפים
מהחברה לפעול במהלך  2011להערכת מח"מ ההתחייבויות שלה ובכך להגיע לרמת נזילות "מספקת" .העדר פעולה
של החברה לשיפור מרווח הביטחון בנזילות עלול להוביל לפעולת דירוג שלילית ,ללא קשר לעמידת החברה ביחסי
הכיסוי שהוזכרו לעיל.
פעולת דירוג חיובית בטווח הארוך תתאפשר במידה והחברה תשכיל להוריד את רמת המינוף באופן משמעותי )3.5x
חוב ל EBITDA-ולפחות  25%יחס  FFOלחוב( לאורך זמן ) (sustainableולשפר את שיעורי הרווחיות.

מחקר קשור
למידע אודות המתודולוגיה שלנו לבחינת נזילות חברות ראה:
Criteria | Corporates | General: Methodology And Assumptions: Standard & Poor's
Standardizes Liquidity Descriptors For Global Corporate Issuers
את המאמר המוזכר לעיל ניתן למצוא באתר http://www.standardandpoors.com
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רשימת דירוגים
דירוג נוכחי
נייר חדרה
סדרה2
סדרה3
סדרה4
סדרה5

ilA+/Stable
ilA+
ilA+
ilA+
ilA+

מדירוג קודם
ilA+/Negative
ilA+
ilA+
ilA+
ilA+

דירוגי ) Standard & Poor’s Maalotלהלן ("S&P Maalot" :מבוססים על מידע שנתקבל מהחברה וממקורות אחרים אשר S&P Maalot
מאמינה כי הנם מהימנים S&P Maalot .אינה מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו.
מובהר בזאת כי דירוג  S&P Maalotאינו משקף סיכונים הקשורים ו/או הנובעים מהפרות ,במעשה או במחדל ,של איזו מן ההתחייבויות
הכלולות במסמכי האג"ח ו/או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים הכלולים במסמכי הקשורים להנפקת האג"ח נשוא דירוג זה ,דוח S&P
 Maalotאו העובדות שבבסיס חוות הדעת שניתנו ל S&P Maalotכתנאי לקבלת הדירוג ,פעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל
פעולה אחרת בניגוד לדין.
הדירוגים עשויים להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ,או מסיבות אחרות .אין לראות בדירוג משום הבעת דעה לגבי מחיר ניירות
הערך בשוק הראשוני או המשני .אין לראות בדירוג משום הבעת דעה על כדאיות קניה ,מכירה או החזקה בנייר ערך כלשהו.
© כל הזכויות שמורות ל .S&P Maalotאין להעתיק ,לצלם ,להפיץ או לעשות כל שימוש מסחרי בתמצית זו ללא הסכמת ,S&P Maalot
למעט מתן העתק מן הדוח במלואו תוך ציון המקור למשקיעים פוטנציאליים באגרת החוב נשוא דוח דירוג זה לצורך קבלת החלטה בדבר
רכישת אגרת החוב האמורה.

4

נייר חדרה בע"מ
רח' מייזר ,א .התעשייה
ת.ד 142 .חדרה 38101
מטה הקבוצה:
טל04-6349349 :
פקס04-6339740 :

כ

www.hadera-paper.co.il

 6במרץ 2011

דוח הדירקטוריון
דירקטוריון נייר חדרה בע"מ )"החברה" או "נייר חדרה"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון ליום 31
בדצמבר  2010הסוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה בחודשים ינואר עד דצמבר ") 2010תקופת הדוח"
או "התקופה המדווחת"( .הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970 -
תוצאות החברה המוצגות בדוח הדירקטוריון מתייחסות לחלק של בעלי המניות של החברה בתוצאות ,אלא אם
נאמר אחרת.
א .תיאור מצב עסקי התאגיד
U

 .1תאור החברה
U

קבוצת נייר חדרה עוסקת בייצור ומכירה של ניירות אריזה ,ייצור אריזות קרטון גלי ,אריזות
למוצרי צריכה ואריזות ייחודיות לתעשייה ,פעילות מיחזור פסולת נייר ופלסטיק ,ייצור ושיווק
ניירות כתיבה והדפסה ,ושיווק צרכי משרד באמצעות חברות בת .כמו כן מחזיקה החברה בחברות
כלולות ,העוסקות בייצור ובשיווק מוצרי נייר ביתיים ,מוצרי היגיינה ,חיתולים חד פעמיים
ומוצרים משלימים למטבח.
ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב וכן בבורסה האמריקאית
).(NYSE
 .2כללי
U

U

עיקרי הפעילות השוטפת
.1

הסביבה העסקית
U

U

בשנת  2010נמשכה ההתאוששות הכלכלית במרבית השווקים הפיננסיים והריאליים בעולם,
בפרט במשקים המתעוררים ,וגם בישראל .עם זאת ,השלכות המשבר הפיננסי שהחל בשנת
 2008עדיין ניכרות ,לרבות בתנודתיות שעריהם של ניירות ערך ומטבעות ,וזאת על רקע אי
וודאות ביחס ליכולתן של חלק ממדינות אירופה לשרת את חובן ,יכולתה של ארה"ב להקטין את
שיעור האבטלה ,ההתאוששות האיטית של שוק הנדל"ן האמריקני והטיפול באינפלציה גוברת
במדינות המתפתחות )ובפרט סין( עקב זינוק במחירי הסחורות בעולם.
בישראל ,שנת  2010הייתה שנת התאוששות מהמשבר הגלובלי .החל מהמחצית השנייה של
 2009נרשמה התאוששות הדרגתית בתוצר .מגמה זו נמשכה גם בשנת  2010כאשר נרשמה
צמיחה של כ 14.5%-לעומת צמיחה של  0.8%בשנת  .2009יצוא הסחורות והשירותים עלה
בשנת  2010בשיעור של  212.6%לעומת ירידה של  12.5%ב .2009-לצד ההתאוששות ביצוא
בשנת  2010חלה התאוששות בביקושים המקומיים ,מכירות התעשייה בשוק המקומי צמחו
בשיעור מצטבר של כ 5% -מאז הרבעון האחרון של  2009ועד לרבעון השני של  .2010בשנת
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 2010נרשמה עליה בצריכה הפרטית לנפש של כ .32.9% -הגידול בביקושים המקומיים נבעו
הן ממשקי הבית לנוכח הירידה בשיעור האבטלה והגידול הראלי בשכר הממוצע במשק והן על
רקע העלייה בפעילות המשק בכללותו.
בשוק ההון המקומי נרשמה בשנת  2010מגמה חיובית ,ובמקביל ,הגיוסים בשוק החוב הקונצרני
גדלו בהדרגה .ההתאוששות הברורה של המשק הישראלי מחד ,והחשש להתפתחות בועה בשוק
הנדל"ן למגורים המקומי מאידך ,הביאו את בנק ישראל לנקוט בהעלאה איטית ומדורגת של
הריבית המוניטארית ,ובמקביל להמשיך ולהתערב בשוק המט"ח ,ולאחרונה ,תוך שיתוף פעולה
עם משרד האוצר ,גם להכביד על תנועות ההון הזר לטווח קצר .שנת  2011נפתחה תוך המשך
מגמת הצמיחה במשק הישראלי והתאוששות השווקים הפיננסיים ,לצד התפתחותה של מגמת אי
יציבות גיאופוליטית במספר מדינות במזרח התיכון.
הימשכותה של מגמת אי היציבות הגיאופוליטית במזרח התיכון עשויה ,בתרחישים מסוימים,
להשפיע לשלילה על מצבו של המשק הישראלי וכן על יכולת החברה להתקשר בהסכם עם
ספקית הגז  ,EMGאחת מספקיות הגז עמן מנהלת החברה משא ומתן בנוגע לאספקת גז .נכון
למועד דוח זה ,אין ביכולת החברה להעריך את השפעת המצב האזורי על יכולת ההתקשרות
האמורה עם  EMGוכן את השפעת האמור על תנאי ההתקשרויות האפשריות עם ספקיות גז
אחרות.
בחודש ספטמבר  2010הפכה מדינת ישראל לחברה מלאה בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי
ה ,(Organization for Economic Co-operation and Development) OECD-אשר
הינו פורום של מדינות המחויבות לדמוקרטיה וכלכלת שוק ,והמשמש פלטפורמה לגיבוש קווי
מדיניות ופרקטיקה נוהגת בתחומי הכלכלה ,החברה והסביבה .חברות בארגון ה OECD-מהווה
אינדיקציה לכך שמדינת ישראל נמנית על "המדינות המפותחות" ועומדת בסטנדרטים הכלכליים
והרגולטוריים שמציב הארגון .בנוסף ,חברותה של מדינת ישראל ב OECD-על פי הערכות
המדינה עשויה להשפיע באופן חיובי על משקיעים זרים בהשקעתם במדינת ישראל ועל דירוג
האשראי של מדינת ישראל.
בשוק ניירות האריזה בעולם ,להערכת החברה ,כתוצאה מהמשך עליית מחירי התאית בעולם
בתקופת הדוח ,גבר הביקוש לניירות אריזה ממוחזרים כתחליף לניירות האריזה הבתולי .מגמת
עליית המחירים במוצרים הממוחזרים בשוק ניירות האריזה העולמי נמשכה באופן רציף לאורך
כל התקופה המדווחת ,בשיעור של כ 28% -בממוצע )בהתאם לפרסומי  PPIגרמניה( ,והתמתנה
רק לקראת סוף שנת  2010עד להתייצבותה .בתחילת שנת  ,2011צפויה להימשך מגמת העלייה
במחירי הנייר הממוחזר בעולם על פי המשתקף בפרסומים של מספר יצרני נייר ממוחזר
מאירופה ,הצפי הינו עליות מחירים נוספות החל מחודש פברואר  2011בשיעור של כ.10% -
הגידול במחירים ובביקושים ,כאמור ,בנוסף לרמות המחירים הגבוהות הקיימות ,עשויים לתמוך
בהמשך הצמיחה והגידול בהיקפי הפעילות של מגזר ניירות האריזה בארץ ובעולם.
האמור לעיל בדבר השפעות הצטרפותה של ישראל ל OECD-ובקשר למגמות עתידיות בשוק
הנייר ומחירי התשומות הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
הערכות החברה במועד דוח זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כגון הזדמנויות עסקיות
שיעמדו בפני החברה ,תלות בגורמים חיצוניים ,התפתחות ושינויים ברגולציה ,שינויים במחירי
חומרי הגלם בעולם ,שינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם ושינויים במצב הגיאופוליטי
במזרח התיכון.
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השפעת הסביבה העסקית על פעילות
החברה
כללי
קבוצת נייר חדרה מנהלת פורטפוליו רחב ומגוון של חברות ועסקים הממוקדות במוצרי צריכה
ותשומות בסיסיות אשר כחלק ממגמת הצריכה בשוק הישראלי הניבה במרבית חברות הקבוצה
גידול בביקושים למגוון המוצרים ,תוך המשך שימת דגש על ביצוע מהלכי התייעלות וחסכון
בכל תחומי הפעילות.
פעילות המגזרים
במגזר ניירות האריזה והמיחזור החלה בתקופה המדווחת לפעול מכונה) 8-מערך הייצור החדש
לניירות אריזה( .מערך ייצור זה מתוכנן להוביל להכפלת הפעילות במגזר .הרצת המכונה
הסתיימה בסוף חודש מאי והחל מחודש יוני נכללו תוצאות הפעילות במסגרת רווחי מגזר ניירות
אריזה ומיחזור .במקביל ,נמשך השיפור ההדרגתי בעקומת הלימוד של המכונה .בעקבות הפעלת
מערך הייצור החדש ,גדל היקף המכירות של מגזר ניירות אריזה ומיחזור הן בשוק המקומי והן
במכירות לייצוא .מחירי המכירה במגזר ניירות האריזה נמצאים במגמת עליה בעולם וכך גם
בארץ .מגמה זו עתידה כפי הנראה להימשך בתקופה הקרובה .גורמים אלה ואחרים צפויים
לסייע להמשך שיפור הרווחיות ותוצאות המגזר .בדבר היוון עלויות נטו של ההרצה ראה ביאור
6ז' לדוחות הכספיים.
פסולת הנייר ,אשר מהווה את חומר הגלם העיקרי לייצור ניירות אריזה ,נאספת ממקורות שונים
ברחבי ישראל על ידי אמניר .ביום  19בינואר  2011התקבל בכנסת החוק להסדרת הטיפול
באריזות ,התשע"א) 2011 -להלן" :חוק האריזות"( אשר מטרתו לקבוע הסדרים לעניין טיפול
בפסולת אריזות .חוק האריזות קובע ,בין היתר ,את האחריות למיחזור פסולת אריזות ויעדים
למחזור סוגי פסולת אריזות .חוק האריזות יכנס לתוקפו ביום  1.3.2011ותחילת תוקפן של
הוראות מסוימות הנוגעות לתחילת האיסוף על ידי הגוף המוכר נקבע ליום  .1.7.2011לאור
הוראות חוק האריזות ,תידרש התאמה של מתכונת פעילות איסוף הנייר על ידי החברה אולם
החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת החוק על פעילותה והדבר תלוי ,בין היתר,
בהסדרים שיקבעו מכח החוק לעניין הפרדה במקור ,לעניין פינוי ואיסוף פסולת וכן באופן
פעילותו של הגוף המוכר אשר יוקם מכח החוק .החברה בוחנת את היערכותה למתכונת האיסוף
האפשרית .לפרטים נוספים אודות חוק האריזות ראה הרחבה בדוח התקופתי בסעיף
.24.1.24.5
השפעת חוק האריזות על החברה הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על הערכות החברה במועד דוח זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש כולן או חלקן,
או להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כגון הסדרים
שייקבעו מכוח החוק ,השינויים במחירי חומרי הגלם בעולם ושינויים בביקוש והיצע במוצרי
נייר בעולם.
במגזר ניירות הדפסה והעתקה במהלך התקופה המדווחת המשיכו מחירי התאית והתייקרו
לעומת התקופה המקבילה אשתקד וזאת בין היתר כתוצאה מפגיעת רעידת האדמה בצ'ילה
בשלושה מפעלים של ספקי תאית גדולים אשר גרמו לעיכובים באספקת התאית לשוק העולמי.
על מנת לפצות על התייקרות זו ,ביצע המגזר מהלכי העלאת מחיר אשר יושמו החל מהרבעון
השני .העלאת מחירים זו פיצתה בין השאר על הירידה בכמויות הנמכרות .בנוסף במהלך שנת
 2010ביצעה נייר חדרה הדפסה מהלך להגדלת הייצוא לארה"ב ,אשר תרם לשיפור רווחיותה.
כמו כן ,המעבר למרלו"ג במודיעין צפוי לשפר את היכולת הלוגיסטית של החברה ולתמוך
בהמשך גידול וצמיחה בחברה.
ביום  31בדצמבר  2010רכשה החברה מחברה בת של קבוצת Mondi Business Paper
 25.1%מהון המניות המוקצה והמונפק של נייר חדרה הדפסה )להלן בסעיף זה" :עסקת
הרכישה"( ,סך תמורת עסקת הרכישה עמד על  10.364מליון יורו ,אשר שולמו ממקורותיה
של החברה .בעקבות השלמת העסקה ,ונכון למועד הדוח ,מחזיקה החברה בכ 75% -ממניות
נייר חדרה הדפסה ,אשר אוחדה במסגרת דוחותיה הכספיים של החברה ,כשחברה בת של
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קבוצת מונדי מחזיקה ביתרת מניות נייר חדרה הדפסה .באשר להשלכות החשבונאיות ראו
ביאור  17לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2010המצורפים לדוח זה.
ביום  4באוקטובר  ,2010השלימה החברה הצעת רכש מלאה לרכישת כל אחזקות הציבור
בכרמל ,במחיר של  22.5דולר למניה במזומן ,ובסכום כולל של כ 4.4-מליון דולר .החל מיום 4
באוקטובר  2010מחזיקה החברה  100%מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של
כרמל ,אשר הפכה לחברה פרטית.
במגזר נייר וספיגה ביתיים )באמצעות מגזר חוגלה-קימברלי -חברה כלולה( ,חלה ירידה מסוימת
ברמת הרווחיות ביחס לתקופה המקבילה בעקבות התחרות העזה השוררת בחלק מתחומי
הפעילות .בנוסף ,קריסה של ספק משמעותי בחו"ל יצרה חוסרים וגרמה להתייקרות נקודתית
בעלויות אשר פוצתה בחלקה על ידי מהלכי התייעלות חדים .הפעילות במגזר בתקופה המדווחת
התאפיינה בתחרות מחירים ובהעדפת צרכנים למוצרים במחירים אטרקטיביים .על כן החברה
המשיכה לקדם מבצעי מכירות על מנת לשמר לקוחות ונתחי שוק .בנוסף תיסוף השקל ביחס
לדולר הממוצע בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד צמצם את הפגיעה כתוצאה
מהתייקרות עלויות הרכש בחלק מהמגזרים .כמו כן בוצעו מהלכים לפיזור הרכש למגוון ספקים
רחב לצמצום עלויות .מהלכים אילו אפשרו לחברה את הגמישות הנדרשת לצורך הגנה על נתחי
השוק ושמירה על אופטימיזצית רווח בסביבה עסקית תחרותית.
חומרי גלם
במהלך שנת  2010תוסף השקל ביחס לדולר וליורו הממוצע בהשוואה לאשתקד בשיעור של
כ 5.1%-וכ 9.4%-בהתאמה .תיסוף זה הניב חיסכון במגזר התשומות והמוצרים המיובאים
והנקובים בדולרים או יורו ,בתחומי הפעילות העיקריים של החברה שמחיריהם עוקבים אחר
מחירי היבוא במטבעות הנ"ל .כתוצאה מתיסוף כאמור לעיל הוזל מחירו היחסי של הגז הטבעי
אשר נקוב בדולר ,בכ 6% -לעומת אשתקד ותרם אף הוא לחיסכון .כמו כן ,מחיר החשמל הוזל
בשנת  2010לעומת אשתקד בשיעור של כ .10% -חסכונות אלה קוזזו בחלקם כתוצאה
מהתייקרות במחירי המים במהלך השנה בשיעור ממוצע של כ 42%-ומהתייקרות חדה במחירי
הסיבים ,בשיעור של כ 43% -לעומת אשתקד.
השפעת התפתחות בשווקים הפיננסיים
ההתפתחויות בשווקים העולמיים ,ובפרט בגוש האירו ובארה"ב ,הכוללות גם תנודתיות בשערי
החליפין בעולם ,השפיעו ועלולים להמשיך ולהשפיע על התוצאות העסקיות של החברה ושל
חברות מוחזקות שלה ,על נזילותן ,על שווי הונן העצמי ,על שווי הנכסים שלהן ויכולת מימושם,
על מצב עסקיהן )ובכלל זה ,הביקוש למוצרים של החברות המוחזקות( ,על אמות המידה
הפיננסיות שלהן ,על דירוג האשראי שלהן ,על יכולתן לחלק דיבידנדים ואף על עצם יכולתן
לגייס מימון לפעילותן השוטפת ולפעילותן ארוכת הטווח ,כמו גם על תנאי המימון.
האמור לעיל ,בקשר למגמות בשוק העולמי ,בשוק הנייר ,במחירי המכירה ובמחירי התשומות
והשפעתן על החברה ,ובקשר להשפעת סיום הרצת מערך הייצור החדש הינו בגדר מידע צופה
פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה במועד דוח זה .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים
שאינם בשליטת החברה כגון המשבר בשווקי האשראי והבנקאות בעולם ,השינויים במחירי
חומרי הגלם בעולם ושינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם.
למועד אישור דוח זה לא חלו שינויים מהותיים במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
שער החליפין של השקל ביחס לדולר תוסף במהלך שנת  2010בכ 6.0%-לעומת תיסוף של כ-
 0.7%אשתקד )שער החליפין הממוצע של השקל לעומת הדולר תוסף בשנת  2010בשיעור של
כ 5.1% -בהשוואה לאשתקד( .
השינוי בשערי החליפין האמורים לעיל השפיעו על תוצאות המגזרים השונים ,אולם פורטפוליו
העסקים של הקבוצה כולל החברות הכלולות קרוב למאוזן בנושא מטבעות זרים ולכן חשיפת
החברה לשינויים חדים בשערי המטבעות נמוכה.
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האינפלציה בשנת  2010הסתכמה ב 2.7% -לעומת אינפלציה של  3.9%במהלך שנת .2009
בדבר עסקאות הגנה שביצעה החברה במהלך שנת  2010בגין התחייבויותיה צמודות מדד ראה
סעיף ה' 2להלן.
ב .הסבר תוצאות הפעילות
U

 .1ניתוח הפעילות והרווחיות
U

החל מיום  1בינואר  2009החברה מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי  - IFRS8מגזרי הפעילות
ובהתאם זיהתה החברה את מגזר מוצרי אריזה וקרטון הכולל את פעילות חברות כרמל ופרנקל כד
כמגזר נפרד .כן זוהו החברות הכלולות חוגלה קימברלי ונייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה
)"ניירות כתיבה והדפסה"( –לשעבר מונדי נייר חדרה )החל מ 31-בדצמבר  2010חברה מאוחדת(
כמגזרים עצמאיים )בדבר פרטים ראה ביאור  21לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  .(2010יש
לציין כי ניתוח התוצאות הכספיות שלהלן מתייחסת לחברות המתאחדות בתוצאות נייר חדרה ומושפע
מיישום תקן זה.
 .1.1מכירות
המכירות המאוחדות בשנת  2010הסתכמו בסך של  1,121.0מליוני ש"ח לעומת סך של כ-
 892.0מליוני ש"ח אשתקד ,גידול של  25.7%אשר נובע בעיקרו מגידול במכירות מגזר ניירות
אריזה ומיחזור לעומת אשתקד.
מכירות מגזר ניירות האריזה והמיחזור הסתכמו בשנת  2010ב 511.4-מליוני ש"ח ובניכוי
מכירות בין-חברתיות ,הסתכמו לסך של  442.7מליוני ש"ח לעומת  339.3מליוני ש"ח בניכוי
מכירות בין-חברתיות 264.2 ,מליוני ש"ח אשתקד ,גידול של כ.67.6% -
הגידול במחזור המכירות במגזר ניירות אריזה ומיחזור נבע מגידול כמותי במכירות של אריזה
ומיחזור כתוצאה מהפעלת מכונה  8כאמור לעיל .הגידול בתפוקת מכונה  8שימש להגדלת
הייצוא לאירופה וכמענה לגידול בביקושי השוק המקומי .כמו כן נבע הגידול במכירות כתוצאה
מעליית מחירי המכירה לעומת אשתקד.
מכירות מגזר מוצרי האריזה והקרטון בשנת  2010הסתכמו ב 509.7 -מליוני ש"ח ובניכוי
מכירות בין-חברתיות 500.8 ,מליוני ש"ח ,לעומת סך של כ 484.3 -מליוני ש"ח ובניכוי
מכירות בין-חברתיות 477.8 ,מליוני ש"ח ,אשתקד ,גידול של כ 4.8% -שנבע בעיקרו כתוצאה
מהגדלת היקפי הפעילות בחברות המגזר.
מכירות מגזר שיווק צרכי משרד בשנת  2010הסתכמו ב 178.8-מליוני ש"ח ובניכוי מכירות
בין-חברתיות הסתכמו לסך של  177.5מליוני ש"ח ,לעומת  151.0מליוני ש"ח אשתקד ובניכוי
מכירות בין-חברתיות הסתכמו לסך של  150.0מליוני ש"ח ,גידול של  18.3%שנבע מגידול
כמותי במכירות וזאת בעיקר לאור זכייה במכרזים מוסדיים אשר הרחיבו את היקף הלקוחות
והפעילות של מגזר זה.
המכירות המאוחדות ברבעון הרביעי הסתכמו ב 336.4 -מליוני ש"ח לעומת  237.6מליוני ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד ,גידול של כ 41.6% -אשר נובע בעיקרו מגידול במכירות מגזר ניירות
אריזה ומיחזור לעומת הרבעון המקביל אשתקד ולעומת מכירות ברבעון השלישי השנה בסך של
 295.4מליוני ש"ח ,גידול של כ.13.9% -
 .1.2עלות המכירות
U

עלות המכירות הסתכמה בשנת  2010בכ 945.4 -מליוני ש"ח 84.3% ,מהמכירות ,לעומת כ-
 765.7מליוני ש"ח 85.8% ,מהמכירות ,אשתקד .השיפור ביחס עלות המכר למכירות נבע
בעיקרו כתוצאה מיעילות הייצור של מכונה  8וצמצום שיעור צריכת חומרי הגלם על אף הגידול
החד בתפוקות .הגידול בעלות המכר נבע בעיקרו מגידול בהוצאות הייצור )בעיקר עלויות אנרגיה
ושימוש בחומרי גלם כתוצאה מהפעלתה של מכונה .(8
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הרווח הגולמי הסתכם בשנת  2010ב 175.6-מליוני ש"ח ,כ 15.7% -מהמכירות לעומת 126.3
מליוני ש"ח 14.2% ,מהמכירות אשתקד ,גידול של כ 39.0%-לעומת אשתקד.
הגידול ברווח הגולמי לעומת אשתקד נבע בעיקרו כתוצאה מגידול כמותי במכירות לאור התחלת
הכרה בהכנסות מכירות מכונה  8במהלך חודש יוני והרחבת הפעילות במגוון החברות לאור
התעוררות השווקים כאמור לעיל .כמו כן הגידול ברווח הגולמי נבע גם מהוזלת חלק מחומרי
הגלם ,ראה סעיף א  2לעיל.
שכר עבודה
שכר העבודה בעלות המכר הסתכם בשנת  2010ב 215.1-מליוני ש"ח ,כ 19.2%-מהמכירות,
לעומת  206.9מליוני ש"ח אשתקד ,כ 23.2%-מהמכירות .הגידול בהוצאות השכר לעומת
אשתקד נובע בעיקר מעלייה בכמות העובדים כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות הן במגזר הציוד
המשרדי והן במגזר ניירות אריזה ומיחזור אשר קוזזו כתוצאה מהיוון עלויות שכר בסך של 8.5
מליוני ש"ח בתקופת ההרצה של מכונה ) .8ראה ביאור 6ו לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר
.(2010
שכר העבודה בהוצאות מכירה הנהלה וכלליות הסתכם בשנת  2010ב 95.7-מליוני ש"ח ,כ-
 8.5%מהמכירות ,לעומת  87.5מליוני ש"ח ,אשתקד ,כ 9.8%-מהמכירות.
הגידול בעלות השכר בהשוואה לשנת  2009נבע בעיקרו מרישום הוצאות שכר בגין מענק
מיוחד למנכ"ל הפורש בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום  23במרץ .2010
הירידה החדה היחסית בעלות השכר מהמכירות ,נובעת מהגידול בהיקף הפעילות והמכירות.
 .1.3הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות ואחרות
הגידול בהוצאות מכירה ,הנהלה ואחרות נבע בעיקרו ממענק שכר למנכ"ל הפורש כאמור לעיל,
אשר קוזזו ברישום הכנסות ממכירת נדל"ן בסך של  18.5מליוני ש"ח ,מהישבון מקרן הדדית
למעסיקים בסך של כ 8.5-מיליוני ש"ח ומרווח משיערוך השקעה בחברה כלולה שאוחדה ב-
 31.12.10בסך של כ 5.8 -מיליוני ש"ח .כמו כן כללו הוצאות הנהלה וכלליות הפחתת עודפי
עלות בסך של  2.7מליוני ש"ח בגין עודפי עלות שנרשמו מרכישת כרמל ופרנקל כד בשנת
 .2008בניכוי הוצאות שכר חד-פעמיות ,ובנטרול הכנסות חד פעמיות ,גדלו הוצאות מכירה,
הנהלה וכלליות ואחרות בכ 20.0 -מיליוני ש"ח ,לעומת אשתקד .הגידול בהוצאות נובע בעיקר
מגידול בהוצאות המכירה וההובלה וזאת כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות בשוק המקומי
במגזרים השונים ומול שווקי הייצוא של מגזר האריזה והמיחזור וכן מרישום הוצאה בגין
שיערוך אופציה  PUTשל ניירות כתיבה והדפסה בסך של  0.9מליוני ש"ח בשנת  2010לעומת
הכנסה בסך של  1.9מיליוני ש"ח אשתקד.
הוצאות המכירה ,הנהלה וכלליות )כולל שכר( והוצאות אחרות הסתכמו בשנת  2010בסך של
 114.3מליוני ש"ח 10.2% ,מהמכירות ,לעומת  110.7מליוני ש"ח 12.4% ,מהמכירות
אשתקד .בנטרול הכנסות חד-פעמיות בתקופה המדווחת ,כתוצאה ממכירת נכסים בסך של כ-
 18.5מיליוני ש"ח ,הישבון מקרן הדדית למעסיקים ,שיערוך השקעה בכלולה והוצאת שכר חד-
פעמית כאמור לעיל הסתכמו הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות בסך של  147.1מיליוני ש"ח כ-
 13.1%מהמכירות לעומת אשתקד בה ,הוצאות מכירה ,הנהלה כלליות ואחרות ,בנטרול הכנסות
חד פעמיות כתוצאה מחלוקת דיבידנד חד-צידי בגין מניית בכורה שהוקצתה על ידי חברה כלולה
בסך של  16.4מיליוני ש"ח ,הסתכמו לסך של  127.1מליוני ש"ח כ 14.2%-מהמכירות.
 .1.4רווח תפעולי
הרווח התפעולי הסתכם בשנת  2010ב 61.3-מליוני ש"ח 5.5% ,מהמכירות ,לעומת 15.6
מליוני ש"ח 1.7% ,מהמכירות אשתקד .הגידול ברווח התפעולי בשנת  2010לעומת השנה
המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מהגידול ברווח הגולמי כתוצאה מגידול במכירות כאמור לעיל.
בשנת  2010ובשנת  2009נכללו ברווח התפעולי הכנסות חד פעמיות כאמור בסעיף  1.3לעיל.
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הרווח התפעולי של מגזר הנייר והמיחזור הסתכם בשנת  2010ב 50.1 -מליוני ש"ח לעומת
הפסד תפעולי של כ 2.8-מליוני ש"ח אשתקד ,התוצאות בשנים המדווחות כללו רווחים חד
פעמיים ,כאמור לעיל .יש לציין כי במסגרת ההוצאות שנזקפו בשנת  2010למגזר האריזה נכללו
הוצאות שכר חד פעמיות בסך של  5.0מליוני ש"ח כמפורט בסעיף  1.2לעיל.
הרווח התפעולי של מגזר מוצרי האריזה והקרטון הסתכם בשנת  2010ב 7.1-מליוני ש"ח
לעומת רווח תפעולי של כ 14.7-מיליוני ש"ח אשתקד .הקיטון ברווח התפעולי במגזר נובע
בעיקרו כתוצאה מעליית מחירי חומרי הגלם וגידול בהוצאות ייצור אחרות לעומת אשתקד.
הרווח התפעולי של מגזר הציוד המשרדי הסתכם בשנת  2010ב 5.1-מליוני ש"ח לעומת כ4.0-
מליוני ש"ח אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי השנה הסתכם ב 28.6-מיליוני ש"ח לעומת רווח תפעולי בסך
של כ 0.4-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת רווח תפעולי בסך של כ 20.2 -ברבעון
השלישי השנה .הגידול ברווח התפעולי ברבעון נובע בעיקרו כתוצאה מהגידול החד ברווח
הגולמי במגזר הנייר והמיחזור וזאת כתוצאה מהגידול במכירות ויעילות הייצור במגזר לאור
הפעלת מכונה  8כאמור לעיל.
 .1.5הוצאות מימון
הוצאות המימון נטו הסתכמו בשנת  2010בסך של  44.8מליוני ש"ח לעומת  18.3מליוני ש"ח
בשנת .2009
הגידול בהוצאות המימון נבע בעיקרו כתוצאה מגידול בהוצאות המימון בגין התחייבות לזמן
ארוך ,אשר גדלו בכ 30.6-מיליוני ש"ח לעומת אשתקד וזאת בעיקר כתוצאה מעלות מימון
סדרות  3ו  4שהיוון עלויות המימון בגינן למכונה  8הסתיים בסוף חודש מאי ,וכן מגיוס סדרת
אג"ח ) 5סדרה חדשה( במהלך חודש מאי .כמו כן חל גידול בהוצאות המימון כתוצאה מהלוואות
לזמן ארוך שניטלו בחברת הבת למימון השקעה במכונת קירגול.
 .1.6מיסים על ההכנסה
בשנת  2010נרשמו הכנסות מיסים בסך של כ 3.0-מליוני ש"ח לעומת הכנסות מיסים בסך של
כ 7.1-מליוני ש"ח בשנת  .2009הקיטון בהכנסות המיסים השנה ,שמקורן בהפסד למס בפעילות
השוטפת לעומת הכנסות המיסים אשתקד ,נובע בעיקרו מהכנסות מיסים חד-פעמיות בסך של כ-
 8.6מיליוני ש"ח שנכללו בשנת  2009אשתקד ,כתוצאה מירידת שיעורי המס בשנים הבאות.
 .1.7חלק החברה ברווחי חברות כלולות
החברות אשר רווחיהן מדווחים בסעיף זה )עפ"י חלק נייר חדרה בהם( הינן בעיקר :ניירות
כתיבה והדפסה ,חוגלה-קימברלי.
חלק החברה ברווחי חברות כלולות הסתכם בשנת  2010ב 81.1-מליוני ש"ח לעומת 87.4
מליוני ש"ח אשתקד.
להלן השינויים העיקריים בחלק החברה ברווחי חברות כלולות מול התקופה המקבילה אשתקד:
 חלק החברה ברווח הנקי של ניירות כתיבה והדפסה ) (49.9%בשנת  2010הסתכם ל11.1-מיליוני ש"ח לעומת  14.1מיליוני ש"ח בשנת ,2009הקיטון בסך של כ 3.0 -מליוני ש"ח.
הקיטון ברווח נבע בעיקרו מקיטון ברווח התפעולי של ניירות כתיבה והדפסה ,שקטן מ40.5-
מליוני ש"ח אשתקד ל 31.1-מליוני ש"ח השנה .הקיטון ברווח התפעולי בשנת  2010נבע
בעיקרו מהעלייה החדה במחירי חומרי הגלם לעומת אשתקד ,על-אף מהלכי העלאת המחירים
במהלך השנה ושיפור הרווחיות הגולמית בחלק ממגוון המוצרים .הקיטון ברווח הנקי הושפע
גם כתוצאה מהגידול בהוצאות המס בסך של כ 6.7 -מיליוני ש"ח בשנת  2010לעומת
אשתקד בעיקר כתוצאה מרישום הכנסות מס בסך של כ 6-מיליוני ש"ח אשתקד כתוצאה
משינוי שיעור המס ,אשר קוזזו כתוצאה מצמצום הוצאות המימון בסך של כ 9.7-מיליוני
ש"ח.
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 חלק החברה ברווח הנקי של חוגלה-קימברלי בישראל ) (49.9%בשנת  2010הסתכם ל- 75.0מיליוני ש"ח לעומת  83.0מיליוני ש"ח בשנת  ,2009הקיטון בסך של כ 8.0-מליוני
ש"ח ,נבע בעיקרו מקיטון ברווח התפעולי אשר פחת מ 210.0-מליוני ש"ח ל 193.8-מליוני
ש"ח השנה .הקיטון ברווח התפעולי נבע בעיקרו משחיקת מחירי המכירה בחלק מתחומי
הפעילות וכן כתוצאה מעליית מחירי חלק מהתשומות העיקריות בחברה ,אשר קוזזו באמצעות
תהליכי התייעלות חדים אשר בוצעו לרוחב החברה ,המשך העצמת החיסכון ברכש והעצמת
מותגי החברה ,הובילו לצמצום השחיקה ברווח בשנת .2010
 חלק החברה בהפסדי  KCTRתורכיה ) (49.9%בשנת  2010הסתכם ל 2.7-מיליוני ש"חלעומת  7.6מיליוני ש"ח בשנת  ,2009קיטון בסך של כ 4.9-מליוני ש"ח .הצמצום בהפסד,
על אף הקיטון הקל בהיקפי הפעילות ,נבע בעיקרו ממכירת מותג  PEDOלרשת מקומית אשר
הניב הכנסות חד-פעמיות בסך של כ 3.1-מליוני ש"ח במהלך שנת  2010שהביאו להמשך
צמצום בהפסד הנקי מ 15.1-מליון ש"ח אשתקד לכ 5.4-מליון ש"ח בשנת  .2010כמו כן
צומצם ההפסד כתוצאה מרישום הכנסות מימון משערוך יתרות תפעוליות.
 .1.8הרווח הנקי והרווח למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בשנת  2010ב 100.7-מיליוני ש"ח
לעומת רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה של  91.2מליוני ש"ח בשנת  ,2009גידול
של כ .10.4%-הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות בתקופה המדווחת הסתכם ב-
 76.7מיליוני ש"ח לעומת רווח נקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות בשנת  2009אשר
הסתכם ב 59.2-מיליוני ש"ח ,גידול של .29.6%
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בתקופה המדווחת הושפע מהשיפור ברווחיות
התפעולית ברוב חברות הקבוצה בישראל כתוצאה מגידול בפעילות אשר הניבה שיפור ברווח
התפעולי כאמור לעיל.
הרווח הבסיסי למניה הסתכם בשנת  2010ב 19.84-ש"ח למניה ) $ 5.59למניה( לעומת רווח
בסיסי של  18.03ש"ח למניה ) $ 4.78למניה( בשנת .2009
הרווח המדולל למניה הסתכם בשנת  2010ב 19.68-ש"ח למניה ) $ 5.55למניה( לעומת רווח
מדולל של  18.03ש"ח למניה ) $ 4.78למניה( בשנת .2009
 .2ניתוח מצבה הכספי של החברה
U



בסעיף מזומנים ושווי מזומנים חלה עליה מ 26.3-מליוני ש"ח ב 31.12.09-ל 121.0-מליוני
ש"ח ב .31.12.10-העלייה במזומנים ושווי מזומנים נובעת בעיקרה מגיוס סדרת אג"ח )סדרה (5
ברבעון השני אשר הושקעה בפיקדונות שקליים ומשמשת לפעילותה השוטפת של החברה.



הפיקדונות המיועדים בסך של  127.6מליוני ש"ח ב 31.12.09-נוצלו במלואם במהלך שנת
 .2010הירידה בפיקדונות ,נובעת כתוצאה משימוש בכספי הפיקדונות המיועדים לתשלום בגין
בניית מכונה  8בין השנים המדווחות.



הגידול בסעיף הלקוחות נובע מאיחוד לקוחות ניירות כתיבה והדפסה ביום  31.12.10בסך של כ-
 175.6מיליוני ש"ח .במגזר ניירות אריזה ומיחזור חלה עליה מ 81.2 -מליוני ש"ח ב31.12.09 -
ל 124.7-מליוני ש"ח ב 31.12.10-עליה זו נובעת מגידול כמותי בפעילות הן בשווקים המקומיים
והן בשווקי הייצוא .במגזר מוצרי האריזה והקרטון חלה ירידה בסעיף הלקוחות מ 199.4-ב-
 31.12.09ל 190.2-מליוני ש"ח ב 31.12.10-כתוצאה מגידול במכירות במגזר וכן מגידול בימי
אשראי בחלק מתחומי הפעילות במגזר .במגזר שיווק צרכי משרד בסעיף לקוחות חלה עליה מ-
 53.1מליוני ש"ח ב 31.12.09-ל 65.2-מליוני ש"ח ב 31.12.10 -כתוצאה מגידול בהיקפי
הפעילות.



בסעיף חייבים ויתרות חובה במגזר ניירות אריזה ומיחזור חלה ירידה מ 92.1 -מליוני ש"ח ב-
 31.12.09ל 43-מליוני ש"ח ב .31.12.10-הקיטון נובע בעיקרו נובע מקיטון ביתרות חו"ז
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חברות הקבוצה כתוצאה מאיחוד ניירות כתיבה והדפסה ביום  31.12.10ויתרת החייבים שאוחדה
הסתכמה ל 6.0 -מיליוני ש"ח .במגזר מוצרי האריזה והקרטון סעיף חייבים ויתרות חובה חלה
ירידה מ 5.1-מיליוני ש"ח ב 31.12.09-לסך של כ 4.5-מליוני ש"ח ב .31.12.10-במגזר שיווק
צרכי משרד בסעיף חייבים ויתרות חובה חלה עליה מ 1.7-מליוני ש"ח ב 31.12.09-ל3.6 -
מליוני ש"ח ב 31.12.10-בעיקר כתוצאה מגידול במקדמות לספקים.
הגידול בסעיף המלאי נובע מאיחוד מלאי ניירות כתיבה והדפסה ביום  31.12.10בסך של 161.6
מליוני ש"ח .במגזר ניירות אריזה ומיחזור חל קיטון מ 91.1-מליוני ש"ח ב 31.12.09 -ל76.2-
מליוני ש"ח ב .31.12.10-קיטון זה נובע בעיקר מצריכת מלאי פסולת נייר לאור הפעלתה
המלאה של המכונה החדשה לניירות אריזה עם סיום הרצתה .במגזר מוצרי האריזה והקרטון
בסעיף המלאי חל גידול מ 68.5-מליוני ש"ח ב 31.12.09-ל 79.1-מיליוני ש"ח ב.31.12.10-
העלייה נבעה בעיקר כתוצאה מהתייקרות חומרי הגלם בשיעור של כ 7%-לעומת אשתקד .במגזר
שיווק וצרכי משרד בסעיף המלאי חל גידול מ 20.6-מליוני ש"ח ב 31.12.09-ל 26.6-מליוני
ש"ח ב ,31.12.10-בעיקר כתוצאה מגידול במלאי המיובא מהמזרח הרחוק.



ההשקעה בחברות כלולות ירדה מ 340.1-מליוני ש"ח ב 31.12.09-לעומת סך של כ237.5 -
מיליוני ש"ח ב .31.12.10 -המרכיבים העיקריים של הקיטון האמור ,הינם איחודה של ניירות
כתיבה והדפסה לראשונה ביום  31.12.10אשר גרם לקיטון בהשקעות בסך של כ117.7 -
מיליוני ש"ח וכן מחלק החברה בדיבידנד שחולק בסך של כ 47.4-מליוני ש"ח מחברות כלולות
וחלק החברה בדיבידנד שהוכרז בסך של כ 2.5-מליוני ש"ח על ידי חברה כלולה ,אשר קוזזו
בחלק החברה ברווחי כוללות בסך של  70.1מיליוני ש"ח בין השנים המדווחות ,אשר גרמו
לקיטון בסך ההשקעה בין השנים המדווחות.



בסעיף האשראי לזמן קצר חלה עליה מ 131.6-מליוני ש"ח ב 31.12.09-ל 144.6-מליוני ש"ח
ב .31.12.10-העליה בסעיף נובעת בעיקרה כתוצאה מאיחוד יתרות האשראי של ניירות כתיבה
והדפסה ביום  31.12.10בסך של  92.9מיליוני ש"ח אשר קוזזו כתוצאה מפירעון אשראי.



הגידול בסעיף זכאים ויתרות זכות אחרים נובע בעיקרו מאחוד יתרות ניירות כתיבה והדפסה בסך
של  23.7מליוני ש"ח .במגזר ניירות אריזה ומיחזור חל גידול מ 88.5-מליוני ש"ח ב31.12.09-
ל 129-מליוני ש"ח ב .31.12.10 -הגידול נבע בעיקרו בגין חוב לשלם בסך של  49.4מליוני
ש"ח עבור רכישת ניירות כתיבה והדפסה .במגזר מוצרי האריזה והקרטון חל גידול בסעיף
הזכאים מ 13.8-מליוני ש"ח ב 31.12.09 -ל 14.6-מיליוני ש"ח ב 31.12.10-בעיקר כתוצאה
מגידול במוסדות בגין עובדים .במגזר שיווק צרכי משרד בסעיף זכאים ויתרות זכות אחרים חל
קיטון מ 5.8-מליוני ש"ח ב 31.12.09-ל 5.0-מליוני ש"ח ב.31.12.10-



ההון העצמי של החברה עלה מ 858.4-מליוני ש"ח ב 31.12.09-ל 953.6-מליוני ש"ח ב-
 .31.12.10השינוי נבע בעיקרו ,מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בין השנים בסך
של  100.7מליוני ש"ח.

 .3השקעות בנכסים קבועים
ההשקעות בנכסים קבועים הסתכמו בשנת  2010בכ 219.1-מליוני ש"ח לעומת  352.5מליוני ש"ח
בשנת  ,2009ההשקעות השנה כללו בעיקר תשלומים בגין רכישות מספקי ציוד עבור מערך ניירות
אריזה החדש )מכונה  (8בסך של כ 96.3-מליוני ש"ח )הכוללים קיטון באשראי ספקים בסך כ43.8-
מליוני ש"ח( .יתרת ההשקעה במכונה  8ליום  31בדצמבר  2010מסתכמת לסך של  702.3מליוני
ש"ח .כמו כן ,נכללו השקעות באיכות הסביבה )בטיפול בשפכים( והשקעות שוטפות בחידוש ציוד,
באמצעי השינוע ובתחזוקת המבנים באתר חדרה.
בדבר בחינת הצורך בירידת ערך רכוש קבוע בתקופה המדווחת ראה ביאור 4ג 4לדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר  2010וכן הערכת שווי מהותית מאד המצורפת לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר
.2010
 .4התחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות( הסתכמו ליום  31.12.10ב 989.6-מליוני ש"ח
לעומת  847.6מליוני ש"ח ב .31.12.09-ההתחייבויות לזמן ארוך גדלו לעומת אשתקד בעיקר
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כתוצאה מגיוס סדרת אג"ח שקלית )סדרה  (5בסך  181.5מיליוני ש"ח במהלך הרבעון השני )ראה
ביאור 10א') (4לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  (2010מנטילת הלוואות ז"א המיועדות למימון
תשלומים בגין מכונה  8וכן מאיחוד הלוואות ניירות כתיבה והדפסה לז"א בסך של  13.0מיליוני ש"ח.
גידול זה קוזז כתוצאה מפירעונות סדרות האג"ח הישנות וכן מהתזרים התפעולי השוטף.
ההתחייבויות לזמן ארוך כוללות בעיקר ארבע סדרות אג"ח והלוואות לז"א מבנקים וגופים מוסדיים
כדלקמן –
סדרה  101.0 – 2מליוני ש"ח ,לפירעון עד שנת .2013
סדרה  179.8 – 3מליוני ש"ח ,לפירעון עד שנת 2018
סדרה  196.3 – 4מליוני ש"ח ,לפירעון עד שנת 2015
סדרה  181.5 – 5מליוני ש"ח ,לפירעון עד שנת .2017
הלוואות לזמן ארוך –  331.8מליוני ש"ח.
 יתרת האשראי לזמן קצר הסתכמה ליום  31.12.10בסך של כ 144.6-מליוני ש"ח לעומת
 131.6מליוני ש"ח ב.31.12.09 -


החוב נטו ליום  31.12.10בקיזוז יתרת פיקדונות ומזומנים עמד על סך של כ 1,013.2-מיליוני
ש"ח לעומת חוב נטו בסך של כ 825.3-מיליוני ש"ח ליום .31.12.09

בחודש יולי  2010פרסם הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )"הממונה"( חוזר
המיישם את המלצות הועדה לקביעת פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי
באמצעות רכישת אגרות חוב לא ממשלתיות .החוזר האמור כולל ,בין היתר ,הוראות בעניין תהליכים
פנימיים בגוף מוסדי טרם ההשקעה באגרות חוב ,בעניין המידע הנחוץ לגוף מוסדי לבחינת השקעה
באגרות חוב ולמעקב שוטף אחריהן ,בדבר מנגנונים לשיתוף פעולה בין גופים מוסדיים בנושאים
מסוימים הנוגעים להשקעה באגרות חוב ,בעניין הוראות שיש לכלול במסמכי אגרות החוב כתנאי
להשקעת גופים מוסדיים בהן ובעניין חיובם של גופים מוסדיים לקבוע מדיניות השקעות באגרות חוב
)לרבות ביחס לזכויות העמדה לפירעון מיידי שתיכללנה באגרות החוב( ,המתייחסת למאפייניהם של
אגרות החוב והמנפיקים השונים .מרבית הוראות החוזר נכנסו לתוקף בחודש אוקטובר .2010
לחוזר הממונה והאופן שבו ייושמו הוראותיו על-ידי גופים מוסדיים עשויים להשפיע על אפשרויות
גיוס הון מגופים מוסדיים באמצעות אגרות חוב ,לרבות התנאים והמחיר לגיוס הון כאמור .במועד
הדוח אין עדיין ביכולת החברה לזהות השפעות אלה בפועל.
 .5התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
אופציית מכר לבעל מניות בחברה מאוחדת
בדבר פרטים בנוגע לאופציית המכר ראה ביאור  17א לדוחות הכספיים השנתיים ל.31.12.10-
התחייבות בגין אופציית המכר לבעל מניות בחברה מאוחדת )כלולה עד ליום  (31.12.10ליום 31
בדצמבר  ,2010וליום  31בדצמבר  2009מוצגת בסך של כ 31.5 -מליוני ש"ח ,ובסך של כ12.0 -
מיליוני ש"ח ,בהתאמה.
בגין אופציית המכר ,לחברה כלולה עד לאיחודה ביום  31.12.10נרשמו הוצאות אחרות בסכום של
כ 0.9 -מליוני ש"ח במהלך שנת  2010לעומת הכנסות אחרות בסך של כ 1.9 -מליוני ש"ח בשנת
.2009
הגורמים העיקריים לשינוי בשווי נבעו כתוצאה מהסכם עליו חתמה החברה לרכישת  25.1%ממניות
החברה הכלולה )"הסכם הרכישה"( בו נקבע חישוב כלכלי לשווי האופציה וחסימתה לשלוש שנים.
בדבר הסכמות נוספות הנובעות מהסכם הרכישה והשפעתם האפשרית על תנאי האופציה ,ראה ביאור
 17לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2010
ג .נזילות
U

תזרים המזומנים
U

התזרים התפעולי השוטף בשנת  2010הסתכם בכ 193.1-מליוני ש"ח לעומת  179.2מליוני ש"ח
המקבילה בשנת  .2009הגידול בתזרים השוטף בשנת  2010לעומת אשתקד נבע בעיקרו מגידול ברווח
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מפעילות שוטפת ומחלק החברה בדיבידנדים מחברות כלולות אשר קוזז כתוצאה מגידול בהון החוזר
השנה לעומת אשתקד ,אשר הסתכם בכ 9.4-מליוני ש"ח לעומת קיטון של כ 39.6-מליוני ש"ח אשתקד.
הגידול בהון החוזר השנה נבע בעיקרו מגידול ביתרות הלקוחות ,גידול אשר קוזז בחלקו מגידול ביתרות
הזכאים מחוב לתשלום בסך של  49.4מיליוני ש"ח עבור רכישת השליטה בניירות כתיבה והדפסה.
לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת על פי דוחותיה הכספיים ביניים המאוחדים ליום
 .31.12.2010עם זאת ,תזרים המזומנים המתמשך מפעילות שוטפת בדוחותיה הכספיים הנפרדים של
החברה על פי תקנה 38ד' לתקנות הדיווח )"הדוחות הכספיים הנפרדים"( ,הינו שלילי .לאור האמור,
דירקטוריון החברה קיים בישיבתו מיום  7.11.2010דיון בהוראות תקנה )10ב() (14לתקנות ניירות
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל") 1970-תקנות הדיווח"( וקבע כי התזרים השלילי המתמשך
מפעילות שוטפת בדוחות הכספיים הנפרדים ליום  ,31.12.2010אינו מצביע על בעיית נזילות של
החברה .קביעה זו מבוססת על בחינה של תזרים המזומנים הצפוי של החברה ועל יכולת החברה לגייס
אשראי נוסף וזאת על בסיס תחשיב כלכלי שערכה החברה ולאחר שהוצג בפני הדירקטוריון ונידון על
ידו דוח תזרים המזומנים הכלול בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה.
הנתונים ששימשו את הדירקטוריון כבסיס להערכתו כללו את תזרים המזומנים הצפוי של החברה
לשנתיים הקרובות ,המתבסס על יתרת המזומנים והפיקדונות לתאריך הדוח בסך  43.8מיליון ש"ח
שברשות החברה ,מתזרים מפעילות שוטפת כ 105-מיליוני ש"ח בשנה הקרובה )כ 89.5-מיליוני ש"ח
בשנה העוקבת( ,הנובע מהערכות החברה בנוגע לתזרימים מהכנסות מפעילות שוטפת ,תזרימים
מדיבידנדים ופירעון חובות מחברות מוחזקות .תזרים שינבע מפעילות השקעה כ 9.9-מיליוני ש"ח נטו
בשנה הקרובה )כ 5-מיליוני ש"ח שישמשו לפעילות השקעה בשנה העוקבת( הנובעים ממימוש נכסי
נדל"ן והגדלת החזקות בחברות מוחזקות וכלולות .תזרים שישמש לפעילות מימון כ 155-מיליוני ש"ח
בשנה הקרובה )כ 83.5-מיליוני ש"ח בשנה העוקבת( ,הנובעים מניצול אשראי לזמן קצר וישמשו
לפירעון הלוואות בתוספת ריבית נטו .בנוסף לאמור ,לחברה יכולת לגייס אשראי נוסף ,לרבות על דרך
של מחזור אשראי בנקאי קיים ,הן להמשך פעילות שוטפת והן לביצוע השקעות בסך של כ280 -
מיליוני ש"ח.
המידע האמור לעיל ,לרבות התזרים החזוי ,מבוסס על הערכות ,תחזיות ותוכניות של החברה ,על פי
מיטב ידיעתה והבנתה ביחס לפעילותה ועל פי הנתונים שבידיה נכון למועד דו"ח זה ,ואשר הינם בבחינת
מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר התממשותם אינה ודאית ואינה
מצויה בשליטת החברה בלבד .לפיכך ,אין כל ודאות כי הנתונים ו/או ההערכות ו/או התחזיות ו/או
התכניות יתממשו ,כולם או חלקם ,והם עלולים להתממש בפועל באופן השונה מהותית מכפי שנצפה,
וזאת ,בין היתר ,בשל תלותם בגורמים חיצוניים ומקרו כלכליים שאינם תלויים בשליטת החברה ,כגון,
שינויים בסביבה העסקית והביטחונית ,וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה.
ד .פירוט הפעילות במגזרים השונים
 .1חוגלה-קימברלי )מוצרים ביתיים(
מחזור המכירות של חוגלה-קימברלי ישראל הסתכם בכ 1229.1-מיליוני ש"ח בשנת  2010לעומת כ-
 1,237.6מיליוני ש"ח בשנת  ,2009קיטון של כ.0.7% -
הקיטון במכירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו משחיקות מחירים כתוצאה מהתחרות
הגוברת בשוק.
הרווח התפעולי של חוגלה-קימברלי ישראל הסתכם בכ 193.8 -מיליוני ש"ח בשנת  2010לעומת כ-
 210.0מליוני ש"ח בשנת .2009
הקיטון ברווח התפעולי לעומת אשתקד נובע משחיקות מחירים כתוצאה מהתחרות הגוברת בשוק
ומעליית מחירי חומרי גלם עיקריים אשר קוזזה בחלקה באמצעות מהלכי התייעלות שביצעה החברה
וכן מירידת שער הדולר הממוצע לעומת השקל בשיעור של כ 5.1% -בהשוואה לשנת .2009
מחזור המכירות של  ,KCTRחברת הבת של חוגלה-קימברלי הפועלת בתורכיה ,הסתכם בכ498.2-
מיליוני ש"ח )כ 132.6-מיליוני  ($בשנת  2010לעומת כ 493.6 -מיליוני ש"ח )כ 127.7-מיליוני ($
אשתקד ,גידול של כ.0.9% -
הסכם שיתוף פעולה האסטרטגי של  KCTRעם יוניליוור שבמסגרתה מבצעת יוניליוור את המכירה,
ההפצה והגביה בפריסה ארצית למעט ברשתות השיווק בה  KCTRממשיכה למכור עצמאית ,ממשיך
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להניב בתקופה המדווחת התרחבות של בסיס הלקוחות והמשך התעצמות מעמד המותגים  Huggiesו
. KOTEX
כמו כן ,יש לציין כי בשלהי שנת  2009פנו רשויות המס התורכיות כחלק מבדיקות דוחותיה הכספיים
לשנים  2004-2008שבוצעו ב KCTR-בגין מיסוי הזרמות הוניות מחוגלה קימברלי בע"מ ל-
 KCTR .KCTRמעריכה ,בהתבסס על חוות הדעת של עורכי הדין ויועצי המס שלה ,כי הסבירות
שהיא תידרש לתשלום מס נוסף נמוכה )ראה גם ביאור 14יא לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר
.(2010
המימון הנדרש בתוכנית האסטרטגית בתורכיה ,למימון הפעילות השוטפת וההשקעות הגיע בעיקר
ממקורות פנימיים של חוגלה קימברלי) .בשנת  2010לא היתה השקעה ב .( KCTR-הוצאות המימון
השנה צומצמו כתוצאה מגידול בהכנסות מימון משערוך יתרות תפעוליות ,דבר אשר תרם לצמצום
נוסף בהפסד הנקי.
 .2נייר חדרה  -ניירות כתיבה והדפסה )לשעבר מונדי נייר חדרה(
מחזור המכירות של ניירות כתיבה והדפסה הסתכם ב 728.7-מיליוני ש"ח בשנת  2010לעומת 669.2
מיליוני ש"ח בשנת  ,2009עלייה של  .8.9%מחזור המכירות של ניירות כתיבה והדפסה הסתכם ב-
 175.2מיליוני ש"ח ברבעון הרביעי השנה לעומת  157.3מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,עלייה
של .11.4%
העלייה במחזור המכירות ,על-אף הירידה הכמותית במכירות נבעה בעיקרה כתוצאה מעליית מחירים
שבוצעה במהלך שנת  .2010המחירים בשוק המקומי עלו לעומת אשתקד בשיעור של  11%במונחים
שקליים .במהלך הרבעון הרביעי של  2010חלה שחיקה במחירי המכירה .ברבעון הרביעי ירדו מחירי
המכירה בשיעור של  5.5%לעומת הרבעון השלישי של  ,2010וזאת בעקבות תחרות הולכת וגוברת
בשל יבוא נרחב של נייר לארץ.
הרווח התפעולי של ניירות כתיבה והדפסה הסתכם בסך של  31.1מיליוני ש"ח בשנת  2010לעומת
רווח תפעולי בסך של  40.5מיליוני ש"ח בשנת  ,2009קיטון של  .23.2%ברבעון הרביעי של שנת
 2010הסתכם הרווח התפעולי בסך  0.5מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי של  11.6מיליון ש"ח
ברבעון הרביעי של שנת  2009ולעומת רווח תפעולי של  7.2מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של .2010
הירידה ברווח התפעולי השנה לעומת שנת  ,2009על אף עליית המחירים כאמור לעיל ,נבעה בעיקרה
כתוצאה מעלייה במחירי התאית הממוצעים בשנת  2010לעומת שנת  2009במונחים שקליים בשיעור
של כ .43% -הירידה ברווח התפעולי ברבעון הרביעי של  2010לעומת הרבעון הרביעי של ,2009
נבעה מעליית מחירי התאית הממוצעים כאמור לעיל ,מיעילות תפעולית נמוכה במהלך הרבעון הרביעי
של  ,2010ממעבר למרכז לוגיסטי חדש במודיעין ומירידה ברווחיות הגולמית של מכירות הניירות
הקנויים ע"י ניירות כתיבה והדפסה.
ברבעון הרביעי של  2010הייתה ירידה מתונה במחירי התאית .מחירי התאית הממוצעים ירדו בכ-
 8.5%במונחים שקליים ברבעון הרביעי השנה לעומת הרבעון השלישי השנה ,ירידה אשר לא הביאה
לשיפור ברווח התפעולי ברבעון הרביעי של  2010לעומת הרבעון השלישי השנה ,בשל שחיקה גדולה
יותר במחירי המכירה כאמור ,יעילות תפעולית נמוכה ,מעבר למרכז הלוגיסטי החדש וירידה ברווחיות
גולמית של מכירות הניירות הקנויים ע"י ניירות כתיבה והדפסה
 .3כרמל מערכות מיכלים – מוצרי אריזה וקרטון
מחזור המכירות המצרפי של כרמל )כולל פרנקל  -כד( הסתכם בשנת  2010ב 509.7 -מיליוני ש"ח
לעומת  484.3מיליוני ש"ח אשתקד ,גידול של .5.2%
בשנת  2010הסתכם מחזור המכירות המאוחד של כרמל מיכלים בע"מ ב 397.3 -מיליוני ש"ח לעומת
 383.0מיליוני ש"ח אשתקד ,גידול של .3.7%
מחזור המכירות המאוחד של כרמל מיכלים בע"מ הסתכם ברבעון הרביעי השנה ב 113.9 -מיליוני
ש"ח לעומת  99.7מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,עלייה של  14.2%ולעומת  94.4מיליוני
ש"ח ברבעון השלישי השנה.
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הגידול במחזור המכירות בשנת  2010לעומת שנת  2009נבע בעיקרו מגידול כמותי במכירות בשוק
הקרטון הגלי תוך שמירה על רמת מחירי מכירה ,בהשוואה ל.2009-
הרווח התפעולי המאוחד של כרמל הסתכם בשנת  2010ב 3.6-מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי של
 12.8מיליון ש"ח אשתקד .הירידה ברווח התפעולי בכרמל נובעת בעיקרה מעלייה חדה של מחירי
התשומות בשיעור של כ 7%-וכן משחיקה ברווחיות חברת הבת טרייוול .השפעות אלו קוזזו חלקית
באמצעות התייעלות תפעולית אשר הניבו הקטנת זמני עצירה והגברת התפוקות .כמו כן ,במהלך שנת
 2010רכשה כרמל מכונת עיבוד חדשה אשר תגדיל בהמשך את יכולת התפוקה ואת יכולת ההדפסה
של כרמל .מהלכים אלה צפויים להוביל לשיפור ברווחיות כרמל ברבעונים הבאים.
ברבעון הרביעי של שנת  2010הסתכם הרווח התפעולי המאוחד של כרמל בסך  2.4מיליון ש"ח
לעומת רווח תפעולי של  5.9מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת  2009ולעומת הפסד תפעולי של
 0.4מיליוני ש"ח ברבעון השלישי השנה.
הרווח התפעולי המצרפי של כרמל )כולל פרנקל כד( הסתכם בשנת  2010ב 7.1-מיליון ש"ח לעומת
רווח תפעולי של  14.7מיליון ש"ח אשתקד.
בדבר בחינת הצורך בירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים כרמל ראה ביאור  8לדוחות הכספיים ליום
 30בספטמבר .2010
האמור לעיל בקשר ליכולת התפוקה ושיפור הרווחיות של כרמל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה במועד דוח זה .הערכות אלו עשויות שלא
להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה
כגון השינויים במחירי חומרי הגלם בארץ ובעולם ושינויים בביקוש והיצע באריזות קרטון בארץ ועוד.
 .4ניירות אריזה ומיחזור
מחזור המכירות ,של חטיבת ניירות האריזה והמיחזור הסתכם בשנה המדווחת ב 511.4 -מליוני ש"ח
) 581.4מליון ש"ח ,בניכוי מכירות מכונה  8בסך של כ 70 -מיליון שהוונו בזמן הרצתה עד ליום
 (31.5.10לעומת  339.3מליוני ש"ח אשתקד ,גידול של  .50.7%מחזור המכירות של החטיבה
הסתכם ברבעון הרביעי השנה ב 170.0-מליוני ש"ח לעומת  88.3מליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
גידול של  ,92.5%ולעומת  152.0מליוני ש"ח ברבעון השלישי של השנה.
המכירות הכמותיות של ניירות האריזה הסתכמו בכ 214.3 -אלפי טון בשנת  264.3) 2010אלפי טון
בניכוי מכירות בסך של כ 50-אלפי טון שהוונו בזמן הרצת מכונה  (8לעומת  141.9אלפי טון אשתקד.
מכירות פסולת הנייר והקרטון על ידי אמניר הסתכמו ב 355.5-אלפי טון בשנת  ,2010לעומת 194.9
אלפי טון אשתקד.
הגידול במחזור המכירות נבע ברובו מכניסתה לעבודה שוטפת של מכונה  ,8החל ביוני השנה .בנוסף,
עקב היציאה מהמשבר הכלכלי חלה עלייה בביקושים הכמותיים ובמחירי המכירה ,הן של ניירות אריזה
והן של פסולת נייר באמניר .החברה הגדילה בין השאר גם את מכירותיה ליצוא וגם את מכירות
מוצריה החדשים ,ניירות ממוחזרים שהינם תואמי ניירות בתוליים.
החטיבה סיימה את שנת  2010ברווח תפעולי של  43.8מליוני שח לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-
 20.9מליוני ש"ח בשנה המקבילה אשתקד .עלויות פעילותה של מכונה  8עד ליום  31.5.10הוונו
כחלק מהוצאות ההרצה .הרווח התפעולי של החטיבה ברבעון הרביעי השנה הסתכם בסך של 12.4
מליוני ש"ח לעומת הפסד תפעולי של  6.4מליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,ולעומת רווח תפעולי
של  21.1מליוני ש"ח ברבעון השלישי השנה ,אשר כלל הכנסה חד-פעמית של כ 17.2-מיליוני ש"ח.
בניכוי ההכנסה החד -פעמית הסתכם הרווח התפעולי השוטף ברבעון השלישי בסך של  3.9מיליוני
ש"ח.
השיפור החד ברווח התפעולי בשנת  ,2010לעומת אשתקד ,נבע בעיקרו מהגידול הכמותי במכירות
כתוצאה מכניסתה של מכונה  8לעבודה שוטפת ,החל מחודש יוני השנה ,ומהעלאת מחירי המכירה .כמו
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כן ,כלל הרווח התפעולי רווח חד פעמי בסך של כ 17.2-מיליוני ש"ח ממכירת נדל"ן בבני-ברק לאור
היערכות אמניר להשלמת המעבר למרלו"ג מודיעין.
 .5גרפיטי – שיווק צרכי משרד
מחזור המכירות של גרפיטי בתקופה המדווחת הסתכם ב 178.9 -מיליוני ש"ח לעומת  151.0מיליוני
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.18.5%-
בשנת  2010רשמה גרפיטי רווח תפעולי של  5.1מיליוני ש"ח לעומת רווח תפעולי של  4.0מיליוני
ש"ח אשתקד .הגידול ברווח התפעולי בשנת  2010נבע בעיקרו מהגידול במכירות אשר קוזז כתוצאה
מהגידול החד במחירי עלות הנייר לצילום והדפסה בשיעור של כ.14.1%-
גרפיטי ממשיכה ביישום תוכניתה לצמיחה בשוק אספקת ציוד משרדי לעסקים ומוסדות ופועלת במספר
צירים עיקריים כדי לבסס מעמדה כמובילה בשוק זה:
גרפיטי ממשיכה לפעול לשיפור מערך הרכש בדגש על יבוא מהמזרח הרחוק ,המקטין את עלות הרכש
בצורה משמעותית במטרה לשפר את הרווחיות הגולמית והתפעולית.
גרפיטי מתוכננת לעבור למרכז הפצה מודרני ויעיל במודיעין אליו עברו ניירות כתיבה והדפסה ואמניר
במהלך  2010אשר יאפשר חסכון ניכר בעלויות התפעול תוך המשך הצמיחה במכירות וברווח ,המעבר
מתוכנן לחודש אפריל  2011וימשך כ 3-חודשים .גרפיטי תמשיך לנהל את המרכזים הלוגיסטיים
שברשותה בתקופת המעבר עד לייצוב מוחלט של המרכז הלוגיסטי החדש במודיעין.
גרפיטי סיימה אפיון מפורט של מערכות הניהול הממוכנות של המרכז הלוגיסטי ושוקדת בימים אלה על
בניית תוכנית מעבר מפורטת במישורים השונים בהם הכוללת בין היתר :תכנון העברת הסחורות ,גיוס
והירתמות הספקים למהלך ותקשור המעבר ללקוחות החברה.
גרפיטי יישמה בהצלחה בתקופה המדווחת את מערכות המידע של נייר חדרה אשר יאפשרו את המשך
האצת הצמיחה והרווח תוך שיפור השירות ללקוחותיה בשילוב ההיערכות המודרנית באתר ההפצה
החדש.
ה .חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 .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 שאול גליקסברג ,סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי של הקבוצה.
 .2סיכוני השוק אליהם חשופה החברה
תיאור סיכוני השוק
סיכוני השוק משקפים את הסיכון של השינויים בשווי מכשירים פיננסיים המושפעים משינוים בשיעורי
ריבית ,מדד מחירים לצרכן ושערי מטבע חוץ.
סיכוני שער חליפין
כמחצית ממכירותיה של החברה נקובות בדולר בעוד שחלק ניכר מהוצאותיה והתחייבויותיה הינן
שקליות ועל כן לחברה חשיפה לשינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר .חשיפה זו כוללת
חשיפה כלכלית )בגין עודף תקבולים על תשלומים במט"ח או בהצמדה לו( וחשיפה חשבונאית )בגין
עודף נכסים צמודי דולר על פני התחייבויות במט"ח(.
החברה בוחנת מעת לעת את הצורך בהגנות בגין חשיפות אלו .נכון ליום  31בדצמבר  2010החברה
התקשרה בעסקאות הגנה בסך של כ 4.0-מליוני יורו ובסך של כ 2.1-מיליוני דולר בעיקר עבור
תשלומים בגין רכישת רכוש קבוע מספקי ציוד למכונה  8ולרכישת מלאי.
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יצוין כי ברמה המצרפית הכוללת חברות כלולות החשיפה המטבעית מצומצמת.
סיכוני מדד המחירים לצרכן
החברה חשופה לשינוים במדד המחירים לצרכן הנהוגים לאגרות החוב שהחברה הנפיקה ולהלוואות
לז"א נטו ,בסך כולל של כ 296.1-מליוני ש"ח.
בתחילת שנת  2010התקשרה החברה בעסקאות הגנה לתקופה של שנה למול עליית המדד בסך של 30
מליון ש"ח בהמשך לעסקאות קודמות שנעשו בתחילת שנת  2009והסתיימו בסוף שנת .2009
החברה עוקבת באופן שוטף אחר מחירי ההגנות לסגירת החשיפה ובמידה ויהיו סבירים תתקשר החברה
בעסקאות הגנה בהתאם.
בנוסף לחברה קיימת הגנה טבעית חלקית עקב חוב שוטף של חברה כלולה אשר הינו צמוד למדד
המחירים לצרכן.
סיכוני אשראי
רוב מכירות הקבוצה נעשות בישראל למספר רב של לקוחות ,ולכן החשיפה לסיכוני אשראי בקשר עם
הלקוחות הינה בדרך כלל מוגבלת .הקבוצה בוחנת באופן שוטף ,באמצעות ועדות אשראי הפועלות
בחברות השונות ,את טיב הלקוחות ,מגבלות האשראי והביטחונות הנדרשים בהתאם לעניין ,וכן עושה
שימוש בשירותי ביטוח אשראי בחלק מחברות הקבוצה על פי הצורך.
הדוחות הכספיים כוללים הפרשות לחובות מסופקים המבוססות על הסיכונים הקיימים ליום הדוח.

טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי השוק ליום :31.12.10
מכשירים רגישים

רגישות לשערי ריבית
רווח )הפסד( מהשינויים
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
ירידה
ירידה
עליה
עליה
31.12.10
בריבית
בריבית
בריבית
בריבית
10%
5%
5%
10%

באלפי ש"ח
אג"ח  -סדרה 2
אג"ח  -סדרה 3
אג"ח  -סדרה 4
אג"ח  -סדרה 5
הלוואה א'  -ריבית קבועה
הלוואה ב'  -ריבית קבועה
הלוואה ג'  -ריבית קבועה

772

387

)(104,144

)(390

)(782

2,547

1,281

)(184,231

)(1,296

)(2,607

1,865
3,256
74
1,165
110

936
1,638
37
585
55

)(212,453
)(197,494
)(16,052
)(99,647
)(18,112

)(944
)(1,657
)(37
)(591
)(55

)(1,896
)(3,333
)(75
)(1,189
)(111

השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור הריבית
המקובל להלוואות בעלי מאפיינים דומים )שנת .(4% – 2010
לגבי תנאי האג"ח והתחייבות אחרת -ראה ביאור  10לדוחות הכספיים השנתיים ליום .31.12.10
לגבי הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך שניתנו  -ראה ביאור  5לדוחות הכספיים השנתיים ליום .31.12.10
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טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי השוק ליום :31.12.10
U

מכשירים רגישים

רגישות צמודי יורו לשינויים בשער היורו
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה ביורו עליה ביורו
31.12.10
5%
10%

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה ביורו ירידה ביורו
10%
5%

באלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
פורוורד

מכשירים רגישים

4,892
1,014
)(10,686
1,548

2,446
507
)(5,344
625

48,920
10,140
)(106,883
)(311

רגישות לשער הדולר
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה בדולר עליה בדולר
31.12.10
5%
10%

)(2,446
)(507
5,344
)(1,220

)(4,892
)(1,014
10,688
)(2,143

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה בדולר ירידה בדולר
10%
5%

באלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
עסקאות אקדמה שקל-דולר

2,776
3,628
)(10,665
547

1,388
1,814
)(5,333
175

27,756
36,277
)(106,654
)(29

)(1,388
)(1,814
5,333
)(571

)(2,776
)(3,628
10,665
)(943

חייבים ויתרות חובה נובע בעיקרו מחובות לקוחות לזמן קצר

מכשירים רגישים

רגישות למדד מחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה במדד עליה במדד
31.12.10
1%
2%

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה במדד ירידה במדד
2%
1%

באלפי ש"ח
עסקאות אקדמה שקל-מדד
אג"ח 2
אג"ח 3
חייבים אחרים
ראה ביאור  19ד' לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2010
600
)(2,083
)(3,685
39

מכשירים רגישים

300
)(1,041
)(1,842
20

)(240
)(104,144
)(184,231
1,950

רגישות לשערי היין
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה ביין
עליה ביין
31.12.10
5%
10%

)(300
1,041
1,842
)(20

)(600
2,083
3,685
)(39

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה ביין
ירידה ביין
10%
5%

באלפי ש"ח
זכאים ויתרות זכות
מכשירים רגישים

)(367

)(184

)(3,672

רגישות לשערי אחרים )ליש"ט(
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה ב-
עליה ב-
31.12.10
5%
10%

16

184

367

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה ב-
ירידה ב-
10%
5%

באלפי ש"ח
חייבים ויתרות חובה

86

864

43

)(43

)(86

טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי השוק ליום :31.12.09
מכשירים רגישים

רגישות לשערי ריבית
רווח )הפסד( מהשינויים
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
ירידה
ירידה
עליה
עליה
31.12.09
בריבית
בריבית
בריבית
בריבית
10%
5%
5%
10%

באלפי ש"ח
אג"ח  -סדרה 2
אג"ח  -סדרה 3
אג"ח  -סדרה 4
הלוואה א'  -ריבית קבועה
הלוואה ב' – ריבית קבועה
הלוואה ג'
הלוואות ושטרי הון לזמן
ארוך –שניתנו

1,247

626

)(136,715

)(631

)(1,266

3,160

1,590

)(207,266

)(1,611

)(3,442

2,729
148
1,500
135

1,371
74
754
68

)(266,721
)(23,350
)(111,745
)(24,119

)(1,383
)(75
)(763
)(68

)(2,779
)(150
)(1,534
)(136

)(195

)(98

50,980

98

197

השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור הריבית
המקובל להלוואות בעלי מאפיינים דומים )שנת .(4% – 2009
לגבי תנאי האג"ח והתחייבות אחרת -ראה ביאור  9לדוחות הכספיים השנתיים ליום .31.12.09
לגבי הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך שניתנו  -ראה ביאור  5לדוחות הכספיים השנתיים ליום .31.12.09
U

מכשירים רגישים

רגישות צמודי יורו לשינויים בשער היורו
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה ביורו עליה ביורו
31.12.09
5%
10%

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה ביורו ירידה ביורו
10%
5%

באלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות מיועדים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
עסקת אקדמה שקל-יורו

מכשירים רגישים

203
2,395
508
)(7,258
5,123

101
1,197
254
)(3,629
1,994

2,027
23,949
5,075
)(72,583
)(1,114

רגישות לשער הדולר
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה בדולר עליה בדולר
31.12.09
5%
10%

)(101
)(1,197
)(254
3,629
)(4,264

)(203
)(2,395
)(508
7,258
)(7,393

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה בדולר ירידה בדולר
10%
5%

באלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

495

247

4,945

)(247

)(495

1,271
)(4,082

635
)(2,041

12,707
)(40,820

)(635
2,041

)(1,271
4,082

)(1,198

)(599

)(11,982

599

1,198

חייבים ויתרות חובה נובע בעיקרו מחובות לקוחות לזמן קצר
שטר הון  -ראה ביאור  5לדוחות הכספיים
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טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי השוק ליום :31.12.09

מכשירים רגישים

רגישות למדד מחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה בדולר עליה בדולר
31.12.09
5%
10%

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה בדולר ירידה בדולר
10%
5%

באלפי ש"ח
עסקאות אקדמה שקל-מדד
אג"ח 2
אג"ח 3
ראה ביאור  17ג' לדוחות הכספיים

2,000
)(4,145
)(2,734

מכשירים רגישים

1,000
)(2,073
)(1,367

3,052
)(207,266
)(136,715

רגישות לשערי היין
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה ביין
עליה ביין
31.12.09
5%
10%

)(1,000
2,073
1,367

)(2,000
4,145
2,734

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה ביין
ירידה ביין
10%
5%

באלפי ש"ח
זכאים ויתרות זכות

260

130

18

2,605

)(130

)(260

דוח בסיסי הצמדה
להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום :31.12.10
במליוני ש"ח

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

במט"ח או
בהצמדה לו
)בעיקר ($

צמוד יורו

פריטים
לא
כספיים

סה"כ

U

נכסים
U

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
מלאי
השקעות בחברות כוללות
מסי הכנסה נדחים
רכוש קבוע – נטו
נדל"ן להשקעה
נכסים בלתי מוחשיים
קרקעות בחכירה
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
רכוש אחר
נכסים בגין הטבות לעובדים
סה"כ נכסים
התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות מיסים שוטפים
מסי הכנסה נדחים
הלוואות זמן ארוך
איגרות חוב-כולל חלויות שוטפות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הון ,קרנות ועודפים
סה"כ התחייבויות והון
עודף נכסים כספיים )התחייבויות כספיות( ל31.12.10-
U

44.3
2.0

564.1

27.8

48.9

37.1

9.8

19.2

0.8
628.4

2.0

64.9

58.7

121.0
9.0
343.5
218.3
2.2
1,358.6
24.5
35.7
24.8
1.6
1.4
2,019.6

622.0
343.5
237.5
2.2
1,358.6
24.5
35.7
24.8
1.6
1.4
0.8
2,773.6

U

144.6
318.4
20.0

110.3

106.9

6.6
45.3

313.6
378.0
46.7
31.5

18.3
279.8

1,252.8
)(624.4

298.1
)(296.1

110.3
)(45.4

106.9
)(48.2

* בדבר עסקאות הגנה בקשר עם עודף ההתחייבויות צמודות המדד ראה סעיף ה' ) (2לעיל.

19

953.6
1,005.5
1,014.1

144.6
542.2
20.0
45.3
331.9
657.7
46.7
31.5
953.6
2,773.6
0.0

דוח בסיסי הצמדה
להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום : 31.12.09

במליוני ש"ח

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

במט"ח או
בהצמדה לו
)בעיקר ($

צמוד יורו

פריטים
לא
כספיים

סה"כ

U

נכסים
U

מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות והשקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה
מלאי
השקעות בחברות כלולות
מסי הכנסה נדחים
רכוש קבוע – נטו
נכסים בלתי מוחשיים
קרקעות בחכירה
רכוש אחר
נכסים בגין הטבות לעובדים
סה"כ נכסים
התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות מיסים שוטפים
מסי הכנסה נדחים
הלוואות זמן ארוך
איגרות חוב-כולל חלויות שוטפות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
התחייבויות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הון ,קרנות ועודפים
סה"כ התחייבויות והון
U

19.3
103.7
396.5

1.1

17.8

36.7

537.9

37.8

5.0

2.0
23.9

13.3

5.1

6.8
175.9
286.5
2.1
1,126.4
27.1
37.6
1.3

31.0

1,663.7

18.3

26.3
127.6
422.8
175.9
341.0
2.1
1,126.4
27.1
37.6
1.3
0.6
2,288.7

U

עודף נכסים כספיים )התחייבויות כספיות( ל31.12.09-

U

131.6
252.7
2.7

43.4

72.6

858.4
888.8

131.6
368.7
2.7
30.4
281.6
566.0
37.3
12.0
858.4
2288.7

)(41.6

774.9

0.0

72.6
30.4

253.5
237.9
37.3

28.1
328.1

915.7

356.2

55.4

)(377.8

)(318.4

)(37.1

12.0

חברות כלולות

נייר חדרה חשופה לסיכונים שונים הקשורים בפעילות בתורכיה ,שבה פועלת חוגלה-קימברלי באמצעות
חברה בת שלה .KCTR ,סיכונים אלה נובעים מחשש לאי יציבות כלכלית ופוליטית ,לפיחות גבוה
ולשיעורי אינפלציה גבוהים ,שאפיינו את הכלכלה התורכית בשנים עברו ,ולמרות היציבות היחסית
בשנים האחרונות ,עלולים לחזור ולפגוע בפעילות של .KCTR
כמו כן נייר חדרה חשופה לנושאים מיסויים ב KCTR -כמפורט בביאור  14יא' לדוחות הכספיים ליום
 31בדצמבר .2010
ו .התייחסות לתחזיות
דוח זה כולל תחזיות שונות שהינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוססות על ציפיות
והערכות בהווה של הדירקטוריון לגבי פעילות הקבוצה וסביבתה העסקית .החברה אינה מתחייבת כי
התוצאות והפעילות בעתיד יהיו בהתאם לתחזיות ויתכן כי תהיינה שונות באופן משמעותי מאלו החזויות
כיום ,בשל גורמים אשר עלולים להשתנות בעתיד כמו שינויים בעלויות ,בתנאי השוק ,אי הצלחה להשיג
יעדים חזויים והתייעלות מתוכננת וגורמים אחרים שהינם מחוץ לשליטת החברה .החברה אינה לוקחת על
עצמה התחייבות לעדכן באופן פומבי את התחזיות האמורות ,בין אם העדכון נובע ממידע חדש ,אירועים
בעתיד או מסיבה אחרת.
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ז .היבטי ממשל תאגידי
 .1תרומות
קבוצת נייר חדרה ,במסגרת מחויבותה העסקית והחברתית ,המשיכה ביישום מדיניותה והשקיעה
מאמצים ומשאבים לאחריות חברתית ותרומה לקהילה ועובדי ומנהלי החברה באתרים השונים בארץ
לוקחים חלק פעיל במעורבות קהילתית לתמיכה בבני הנוער ובעיקר לצמצום הפערים החברתיים
ומתן הזדמנות שווה לחינוך ולהישגים אישיים במסגרת החברה והקהילה.
במסגרת זו ,תורמת החברה למוסדות שונים הפועלים בתחומים האמורים .תרומות הקבוצה הסתכמו
בשנת  2010בסך של כ 584-אלפי ש"ח.
במקביל ,עוסקת החברה בפעילות התנדבותית בקהילה באמצעות עובדיה ,לקידום המטרות,
האמורות.
החברה התמקדה השנה בתרומות למועדוני נוער ,מרכזים קהילתיים הפועלים בשעות אחרי הצהריים
במטרה לאפשר תיגבור והעשרה לבני נוער שונים ולתת להם הזדמנות הולמת.
כמו כן פועלת החברה ,באמצעות קרן שנקר )ע"ר( שהוקמה ע"י החברה יחד עם השותפה האוסטרית
בניירות כתיבה והדפסה חדרה ,בה ניתנו השנה מלגות לסטודנטים וכן ניתן סיוע לשני פרויקטים:
למועדון הנשים באום אל פאחם ולמועדון הילדים בשכונת הפועל המזרחי בחדרה ולרכישת מחשבים
למרכז הצעירים בחדרה .סך התרומות של החברה באמצעות קרן שנקר הסתכם לסך של כ 70-אלפי
ש"ח.
 .2חברי דירקטוריון בעלי מיומנויות פיננסיות
המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה נקבע לשני
דירקטורים וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת דוחותיה
הכספיים של החברה ,לאור תחומי פעילותה של החברה ,וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה
בכללותו הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי ניהולי ומקצועי המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול
החברה ,לרבות מטלות הדיווח.
חברי הדירקטוריון של החברה אשר הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הינם :
יצחק מנור -
עמוס מר-חיים -

בעל תואר  MAבמינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית ,מכהן כדירקטור בחברות
ציבוריות ופרטיות בקבוצת אי די בי ויו"ר חברות בקבוצת דוד לובינסקי בע"מ.
בעל תואר  BAבכלכלה ו MA -במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית .כהן ומכהן
כיו"ר ,סיו"ר או דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות .חבר במועצת המוסד הישראלי
לתקינה חשבונאית.

בדבר החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  6במרץ  2011בנושא גמול דירקטורים ראה
נספח ה' לדוח התקופתי.
 .3המבקר הפנימי של החברה
 .1שם המבקר :אלי גרינבאום
תאריך תחילת כהונתו16.07.06 :
כישוריו – רו"ח
 .2המבקר הינו עובד התאגיד.
 .3ועדת הביקורת של החברה אישרה מינוי המבקר בתאריך  .07.03.06המבקר הנו בהשכלתו
רואה-חשבון ועסק בתפקידי חשבות בחברה כ 20 -שנה ולפיכך הינו בעל הכישורים הנדרשים
לביצוע התפקיד.
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 .4הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו המנכ"ל.
תכנית העבודה לביקורת הפנים הנה שנתית .תכנית העבודה נקבעת בהתבסס  :על
.5
תוכנית חומש ,המכסה נושאים רבים אשר אושרו על ידי ועדת הביקורת על פי צרכי הביקורת
של החברה ,ומקיפה נושאים שלדעת מבקר הפנים טעונים בדיקתו והתייחסותו במהלך השנה
השוטפת .בקביעת תכנית העבודה מעורבים מבקר הפנים וועדת הביקורת .תכנית העבודה
מאושרת על ידי ועדת הביקורת .שיקול דעת המבקר לסטות מתכנית הביקורת כפוף לאישור
ועדת הביקורת של החברה.
תוכנית הביקורת הפנימית כוללת נושאי ביקורת בתאגידים המהווים החזקות מהותיות
.6
של התאגיד.
היקף העסקה בשנת  :2010משרה מלאה של המבקר .שעות הביקורת הסתכמו בשנת
.7
 2010בכ 170 -שעות בחודש בממוצע ,ובסה"כ כ 2,140 -שעות בשנה ,שחולקו בין התאגיד
לבין התאגידים המוחזקים על ידי התאגיד:
הערכת שעות ביקורת
בשנה
 240שעות
 1,800שעות
 2,140שעות

גוף מבוקר
ביקורת פנימית בתאגיד
ביקורת בתאגידים מוחזקים
סה"כ שעות

בנוסף למבקר הפנים קיים צוות לביצוע ויישום תהליכי הבקרה הפנימית במסגרת הליכי ה-
 SOXלהם כפופה החברה מהיותה נסחרת בבורסת ה ,AMEX -אשר להערכת החברה מהווים
הליך משלים לעבודת הביקורת הפנימית .המבקר הפנימי עורך את הביקורת על פי תקנים
מקצועיים מקובלים לביקורת פנים בארץ ובעולם ,ולהנחת דירקטוריון החברה ,בהתבסס על
הערכת ועדת הביקורת של החברה ,עומד בדרישות שנקבעו בתקנים.
בנוסף לאמור לעיל ,מתקיימת בחלק מהחברות בנות ,ביקורת פנים ע"י משרד חיצוני .בשנת
 2010הסתכם היקף הביקורת בכ 350-שעות.
החברה מצהירה כי אפשרה למבקר הפנימי גישה חופשית ,מתמדת ובלתי אמצעית לכל
.8
מידע שבבעלות התאגיד והתאגידים המוחזקים.
.9

דוחות ביקורת הוגשו בכתב ונדונו במועדים הבאים:
נדון
23.3.10
9.5.10
8.8.10
7.11.10

הוגש
3.3.10
5.5.10
4.8.10
3.11.10

.10
היקף עבודת המבקר הפנימי נקבע על פי סבב המאפשר לבקר את כל הנושאים
המהותיים בחברה אחת למספר שנים.
היקף זה ,אופי ,רציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי ,הינם סבירים ,להערכת
ועדת הביקורת של החברה ,ומאפשרים להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.
המבקר הנו עובד שכיר של התאגיד .הדירקטוריון סבור כי לתגמול המתקבל על ידי
.11
המבקר הפנימי אין כל השפעה על שיקול דעתו המקצועי.
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 .4גמול לעובדים בכירים
בקביעת תשלומי השכר והמענקים למנהלים הבכירים ,התחשבו הדירקטוריון וועדת התגמול במעמדו
ובתפקידו של כל מנהל ובתרומתו לפעילותה ולעסקיה של החברה .הוצאות השכר וההטבות הניתנות
למנהלים בכירים ונושאי המשרה הינן סבירות ,הן אינן בגדר עסקה חריגה והן משקפות את הישגי
החברה וכן בדומה למקובל בשוק.
 .1עופר בלוך ,מנכ"ל הקבוצה:
 .1.1תיאור התגמול:
בתקופת הדוח עופר בלוך היה זכאי לשכר בסך  1,879אלפי ש"ח )רכיב זה כולל משכורת ,הפרשות
סוציאליות ונלוות כמקובל ,משכורת י"ג ורכב( .כמו כן ,ביום  6.3.2011אישר דירקטוריון החברה
תשלום מענק לעופר בלוך בסך של  750אלפי ש"ח.
לפרטים בדבר הסכם העסקתו של עופר בלוך ראו סעיף  13.4לחלק א' של הדוח התקופתי )תיאור
עסקי התאגיד( .לפרטים נוספים אודות התגמול של עופר בלוך בתקופת הדוח ראו נספח ד' לחלק ד'
של הדוח תקופתי )פרטים נוספים על התאגיד(.
 .1.2בחינת הקשר שבין התגמול לתרומתו של עופר בלוך ,הגינותו וסבירותו של התגמול:
 .1.2.1לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של עופר בלוך ,בחן דירקטוריון החברה ,בין היתר,
את עמידתו של עופר בלוך בדרישות תפקידו וביצועיו כמנכ"ל הקבוצה בתקופת הדוח,
תרומתו לחברה ,תוצאות פעילות החברה בשנת  2010ועמידת החברה ביעדים שנקבעו
בתוכנית העבודה של החברה.
 .1.2.2בפני דירקטוריון החברה ,הוצגו לשביעות רצונו עיקרי תנאי העסקתו של עופר בלוך
בתקופת הדוח ,לרבות שווי ההטבות שניתנו לו ,ותנאי העסקתם של שאר נושאי המשרה
בחברה .כן הוצגו נתונים באשר לתגמול המקובל בשוק בתקופת הדוח ונכון למועד הבחינה,
לבעלי תפקידים דומים בחברות בגודל ובתחום פעילות דומה לזה של החברה.
 .1.2.3עופר בלוך מכהן כמנכ"ל הקבוצה מאז  .1.1.2010בתקופת הדוח הצליח עופר בלוך
להוביל את הקבוצה להישגים גבוהים ולתרום לשיפור ופיתוח החברה ,לרבות טיפול
אינטנסיבי בנושא חוק האריזות ,גיוס אג"ח ,תחילת עבודתה של מכונה  ,8מעבר למרלו"ג,
ותרומה לחשיבה אסטרטגית בנוגע להמשך פעילות הקבוצה.
 .1.2.4תנאי הסכם העסקתו של עופר בלוך הינם הוגנים ,מקובלים וסבירים ,בין היתר ,בהתחשב
במצבה הכספי של החברה ,יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה .באשר למענק שהוענק לעופר
בלוך ,דירקטוריון החברה סבור כי הוא משקף באופן נאות את תרומתו המשמעותית
לשיפור פעילות ופיתוח החברה כפי שפורט לעיל.
 .1.2.5לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל וכן ,בהתחשב
בתפקידו המורכב ,בכישוריו ,ניסיונו ותרומתו לחברה בתקופת הדוח ,התגמול של עופר
בלוך בתקופת הדוח עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו הוגן וסביר ביחס לתרומתו
לחברה במסגרת תפקידו בתקופה האמורה.
 .2שאול גליקסברג ,סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי:
 .2.1תיאור התגמול:
בתקופת הדוח שאול גליקסברג היה זכאי לשכר בסך  1,389אלפי ש"ח )רכיב זה כולל משכורת,
הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל ,משכורת י"ג ורכב( .כמו כן ,ביום  6.3.2011אישר דירקטוריון
החברה תשלום מענק לשאול גליקסברג בסך של  350אלפי ש"ח.
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נכון למועד הדוח ,מחזיק שאול גליקסברג ב 5,500 -אופציות לא סחירות של החברה שהוקצו לו
במסגרת תוכניות האופציות של החברה לעובדים.
לפרטים נוספים אודות התגמול של שאול גליקסברג בתקופת הדוח ראו נספח ד' לחלק ד' של הדוח
תקופתי )פרטים נוספים על התאגיד(.
 .2.2בחינת הקשר שבין התגמול לתרומתו של שאול גליקסברג ,הגינותו וסבירותו של התגמול:
 .2.2.1לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של שאול גליקסברג ,בחן דירקטוריון החברה ,בין
היתר ,את עמידתו בדרישות תפקידו וביצועיו כסמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי של החברה
בתקופת הדוח ,תרומתו לחברה ,תוצאות פעילות החברה בשנת  2010ועמידת החברה
ביעדים שנקבעו בתוכנית העבודה של החברה.
 .2.2.2בפני דירקטוריון החברה ,הוצגו לשביעות רצונו עיקרי תנאי העסקתו של שאול גליקסברג
בתקופת הדוח ,לרבות שווי ההטבות שניתנו לו ותנאי העסקתם של שאר נושאי המשרה
בחברה .כן הוצגו נתונים באשר לתגמול המקובל בשוק בתקופת הדוח ונכון למועד הבחינה,
לבעלי תפקידים דומים בחברות בגודל ובתחום פעילות דומה לזה של החברה.
 .2.2.3שאול גליקסברג מכהן בתפקידו מאז  .1.1.2008בתקופת הדוח הצליח שאול גליקסברג
לתרום לשיפור ופיתוח החברה בין היתר ההשקעה בחברת בונדקס ,לרבות השלמה
מוצלחת של הנפקת אג"ח ,שיפור דירוג האשראי של החברה וניהול מקצועי ומצוין של
מערך הכספים של החברה.
 .2.2.4תנאי הסכם העסקתו של שאול גליקסברג הינם הוגנים ,מקובלים וסבירים ,בין היתר,
בהתחשב במצבה הכספי של החברה ,יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה .באשר למענק
שהוענק לשאול גליקסברג ,דירקטוריון החברה סבור כי הוא משקף באופן נאות את
תרומתו המשמעותית לשיפור פעילות ופיתוח החברה ,כפי שפורט לעיל.
 .2.2.5דירקטוריון החברה סבור ,כי בהתחשב בתנאי האופציות שהוענקו לשאול גליקסברג ,היקף
התגמול בניירות הערך כאמור הינו הוגן וסביר .היקף האופציות שהוענקו לו משקף את
מטרתה של החברה לתמרץ אותו להמשיך ולהקדיש ממיטב מרצו לחברה .מחיר המימוש
שנקבע מבטיח תגמול המותנה בעלית מחיר המניה ובכך מותנה במצב השוק ובמצבה הכספי
של החברה .המנגנון שנקבע מאפשר תמרוץ על פני טווח ארוך וקושר את התגמול להמשך
תרומה לחברה על פני אותו טווח.
 .2.2.6לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל וכן ,בהתחשב
בתפקידו המורכב של שאול גליקסברג ,בכישוריו ,ניסיונו ותרומתו לחברה בתקופת הדוח,
התגמול שלו בתקופת הדוח עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו הוגן וסביר ביחס
לתרומתו לחברה במסגרת תפקידו בתקופה האמורה.
 .3גדעון ליברמן ,סמנכ"ל תפעול:
 .3.1תיאור התגמול:
בתקופת הדוח גדעון ליברמן היה זכאי לשכר בסך  1,134אלפי ש"ח )רכיב זה כולל משכורת,
הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל ,משכורת י"ג ורכב( .כמו כן ,ביום  6.3.2011אישר דירקטוריון
החברה תשלום מענק לגדעון ליברמן בסך של  300אלפי ש"ח.
נכון למועד הדוח ,מחזיק גדעון ליברמן ב 5,500אופציות לא סחירות של החברה שהוקצו לו במסגרת
תוכניות האופציות של החברה לעובדים.
לפרטים נוספים אודות התגמול של גדעון ליברמן בתקופת הדוח ראו נספח ד' לחלק ד' של הדוח
תקופתי )פרטים נוספים על התאגיד(.
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 .3.2בחינת הקשר שבין התגמול לתרומתו של גדעון ליברמן ,הגינותו וסבירותו של התגמול:
 .3.2.1לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של גדעון ליברמן ,בחן דירקטוריון החברה ,בין היתר,
את עמידתו של גדעון ליברמן בדרישות תפקידו וביצועיו כסמנכ"ל התפעול של החברה
בתקופת הדוח ,תרומתו לחברה ,תוצאות פעילות החברה בשנת  2010ועמידת החברה
ביעדים שנקבעו בתוכנית העבודה של החברה.
 .3.2.2בפני דירקטוריון החברה ,הוצגו לשביעות רצונו עיקרי תנאי העסקתו של גדעון ליברמן
בתקופת הדוח ,לרבות שווי ההטבות שקיבל וכן תנאי העסקתם של שאר נושאי המשרה
בחברה .כן הוצגו נתונים באשר לתגמול המקובל בשוק בתקופת הדוח ונכון למועד הבחינה,
לבעלי תפקידים דומים בחברות בגודל ובתחום פעילות דומה לזה של החברה.
 .3.2.3גדעון ליברמן מכהן כסמנכ"ל התפעול של החברה ומועסק על ידה מאז  .25.8.75בתקופת
הדוח הצליח גדעון ליברמן לתרום לשיפור ופיתוח החברה ,לרבות טיפול בתכנון ההנדסי
להקמת מכונה  ,8מתן שירותי תשתית לכלל החברות בקבוצה ,הובלה מוצלחת של תהליכי
התפעול והאחזקה וטיפול בנושאי איכות סביבה.
 .3.2.4תנאי הסכם העסקתו של גדעון ליברמן הינם הוגנים ,מקובלים וסבירים ,בין היתר,
בהתחשב במצבה הכספי של החברה ,יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה .באשר למענק
שהוענק לגדעון ליברמן ,דירקטוריון החברה סבור כי הוא משקף באופן נאות את תרומתו
המשמעותית לשיפור פעילות ופיתוח החברה ,כמפורט לעיל.
 .3.2.5דירקטוריון החברה סבור ,כי בהתחשב בתנאי האופציות שהוענקו לגדעון ליברמן ,היקף
התגמול בניירות הערך כאמור הינו הוגן וסביר .היקף האופציות שהוענקו לו משקף את
מטרתה של החברה לתמרץ אותו להמשיך ולהקדיש ממיטב מרצו לחברה .מחיר המימוש
שנקבע מבטיח תגמול המותנה בעלית מחיר המניה ובכך מותנה במצב השוק ובמצבה הכספי
של החברה .המנגנון שנקבע מאפשר תמרוץ על פני טווח ארוך וקושר את התגמול להמשך
תרומה לחברה על פני אותו טווח.
 .3.2.6לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל וכן ,בהתחשב
בתפקידו המורכב של גדעון ליברמן ,בכישוריו ,ניסיונו ותרומתו לחברה בתקופת הדוח,
התגמול שלו בתקופת הדוח עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו הוגן וסביר ביחס
לתרומתו לחברה במסגרת תפקידו בתקופה האמורה.
 .4שמעון ביטון ,מנכ"ל אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ:
 .4.1תיאור התגמול:
בתקופת הדוח שמעון ביטון היה זכאי לשכר בסך 1,152אלפי ש"ח )רכיב זה כולל משכורת,
הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל ,משכורת י"ג ורכב( .כמו כן ,ביום  6.3.2011אישר דירקטוריון
החברה תשלום מענק לשמעון ביטון בסך של  200אלפי ש"ח.
נכון למועד הדוח ,מחזיק שמעון ביטון ב 2,750 -אופציות לא סחירות של החברה שהוקצו לו
במסגרת תוכניות האופציות של החברה לעובדים.
לפרטים נוספים אודות התגמול של שמעון ביטון בתקופת הדוח ראו נספח ד' לחלק ד' של הדוח
תקופתי )פרטים נוספים על התאגיד(.
 .4.2בחינת הקשר שבין התגמול לתרומתו של שמעון ביטון ,הגינותו וסבירותו של התגמול:
 .4.2.1לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של שמעון ביטון ,בחן דירקטוריון החברה ,בין היתר,
את עמידתו בדרישות תפקידו וביצועיו כמנכ"ל חברת האנרגיה בחברה בתקופת הדוח,
תרומתו לחברה ,תוצאות פעילות החברה בשנת  2010ועמידת החברה ביעדים שנקבעו
בתוכנית העבודה של החברה.
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 .4.2.2בפני דירקטוריון החברה ,הוצגו לשביעות רצונו עיקרי תנאי העסקתו של שמעון ביטון
בתקופת הדוח ,לרבות שווי ההטבות שניתנו לו וכן תנאי העסקתם של שאר נושאי המשרה
בחברה .כן הוצגו נתונים באשר לתגמול המקובל בשוק בתקופת הדוח ונכון למועד הבחינה,
לבעלי תפקידים דומים בחברות בגודל ובתחום פעילות דומה לזה של החברה.
 .4.2.3שמעון ביטון מכהן כמנכ"ל חברת האנרגיה בחברה ומועסק על ידי החברה מאז יולי .1977
בתקופת הדוח הצליח שמעון ביטון לתרום לשיפור ופיתוח החברה ,לרבות הובלת פרוייקט
הקמת מכונה  8ומסירתו לתפעול שוטף בהצלחה ,טיפול בנדל"ן החברה וקידום בחינת
אפשרויות פעילות החברה בתחומים הקשורים לאנרגיה וקידום ההשקעה בתחנת הכוח.
 .4.2.4תנאי הסכם העסקתו של שמעון ביטון הינם הוגנים ,מקובלים וסבירים ,בין היתר ,בהתחשב
במצבה הכספי של החברה ,יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה .באשר למענק שהוענק
לשמעון ביטון ,דירקטוריון החברה סבור כי הוא משקף באופן נאות את תרומתו
המשמעותית לשיפור פעילות ופיתוח החברה ,לרבות כמפורט לעיל.
 .4.2.5דירקטוריון החברה סבור ,כי בהתחשב בתנאי האופציות שהוענקו לשמעון ביטון ,היקף
התגמול בניירות הערך כאמור הינו הוגן וסביר .היקף האופציות שהוענקו לו משקף את
מטרתה של החברה לתמרץ אותו להמשיך ולהקדיש ממיטב מרצו לחברה .מחיר המימוש
שנקבע מבטיח תגמול המותנה בעלית מחיר המניה ובכך מותנה במצב השוק ובמצבה הכספי
של החברה .המנגנון שנקבע מאפשר תמרוץ על פני טווח ארוך וקושר את התגמול להמשך
תרומה לחברה על פני אותו טווח.
 .4.2.6לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל וכן ,בהתחשב
בתפקידו המורכב של שמעון ביטון ,בכישוריו ,ניסיונו ותרומתו לחברה בתקופת הדוח,
התגמול שלו בתקופת הדוח עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו הוגן וסביר ביחס
לתרומתו לחברה במסגרת תפקידו בתקופה האמורה.
 .5גור בן דוד ,מנכ"ל ניירות אריזה ומחזור:
 .5.1תיאור התגמול:
בתקופת הדוח גור בן דוד היה זכאי לשכר בסך  1,032אלפי ש"ח )רכיב זה כולל משכורת ,הפרשות
סוציאליות ונלוות כמקובל ,משכורת י"ג ורכב( .כמו כן ,ביום  6.3.2011אישר דירקטוריון החברה
תשלום מענק בסך של  300אלפי ש"ח.
נכון למועד הדוח ,מחזיק גור בן דוד ב 6,750 -אופציות לא סחירות של החברה שהוקצו לו במסגרת
תוכניות האופציות של החברה לעובדים.
לפרטים נוספים אודות התגמול של גור בן דוד בתקופת הדוח ראו נספח ד' לחלק ד' של הדוח התקופתי
)פרטים נוספים על התאגיד(.
 .5.2בחינת הקשר שבין התגמול לתרומתו של גור בן דוד,הגינותו וסבירותו של התגמול:
 .5.2.1לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של גור בן דוד ,בחן דירקטוריון החברה ,בין היתר ,את
עמידתו בדרישות תפקידו וביצועיו כמנכ"ל מגזר ניירות אריזה ומחזור של החברה בתקופת
הדוח ,תרומתו לחברה ,תוצאות פעילות החברה בשנת  2010ועמידת החברה ביעדים
שנקבעו בתוכנית העבודה של החברה.
 .5.2.2בפני דירקטוריון החברה ,הוצגו לשביעות רצונו עיקרי תנאי העסקתו של גור בן דוד
בתקופת הדוח ,לרבות שווי ההטבות שניתנו לו וכן תנאי העסקתם של שאר נושאי המשרה
בחברה .כן הוצגו נתונים באשר לתגמול המקובל בשוק בתקופת הדוח ונכון למועד הבחינה,
לבעלי תפקידים דומים בחברות בגודל ובתחום פעילות דומה לזה של החברה.
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 .5.2.3גור בן דוד מכהן כמנכ"ל מגזר ניירות אריזה ומחזור של החברה ומועסק על ידי החברה
מאז  .1.8.2006בתקופת הדוח הצליח גור בן דוד לתרום לשיפור ופיתוח החברה ,לרבות
עבודה על נושא חוק האריזות ,השלמה מוצלחת של הרצת מכונה  ,8גידול משמעותי
בתפוקות הייצור ,גידול במכירות המגזר תוך שיפור הרווחיות ,פיתוח שווקי יצוא ופיתוח
מוצרים מיוחדים.
 .5.2.4תנאי הסכם העסקתו של גור בן דוד הינם הוגנים ,מקובלים וסבירים ,בין היתר ,בהתחשב
במצבה הכספי של החברה ,יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה .באשר למענק שהוענק לו,
דירקטוריון החברה סבור כי הוא משקף באופן נאות את תרומתו המשמעותית לשיפור
פעילות ופיתוח החברה ,כמפורט לעיל.
 .5.2.5דירקטוריון החברה סבור ,כי בהתחשב בתנאי האופציות שהוענקו לגור בן דוד ,היקף
התגמול בניירות הערך כאמור הינו הוגן וסביר .היקף האופציות שהוענקו לו משקף את
מטרתה של החברה לתמרץ אותו להמשיך ולהקדיש ממיטב מרצו לחברה .מחיר המימוש
שנקבע מבטיח תגמול המותנה בעלית מחיר המניה ובכך מותנה במצב השוק ובמצבה הכספי
של החברה .המנגנון שנקבע מאפשר תמרוץ על פני טווח ארוך וקושר את התגמול להמשך
תרומה לחברה על פני אותו טווח.
 .5.2.6לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל וכן ,בהתחשב
בתפקידו המורכב של גור בן דוד ,בכישוריו ,ניסיונו ותרומתו לחברה בתקופת הדוח,
התגמול שלו בתקופת הדוח עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו הוגן וסביר ביחס
לתרומתו לחברה במסגרת תפקידו בתקופה האמורה.
בינואר  2008החליט הדירקטוריון על אמוץ תוכנית אופציות לעובדים בכירים .במהלך הרבעון
הראשון לשנת  2008הוקצו  250,500אופציות לעובדים בכירים בחברות כלולות ומתאחדות וב 8
לינואר  2009הוענקו  34,000אופציות מתוך  35,250אשר הוקצו לנאמן עבור הענקות עתידיות
בקבוצה .סך כל ההוצאה הכללית בגין התוכנית נאמדה במועד ההענקה בכ 15.5-מליון ש"ח .השפעת
התוכנית בדוח הכספי המאוחד נאמדה במועד ההענקה בכ 13.8-מליון ש"ח.
 .5שכר טרחת רואה חשבון מבקר
שכר טרחה שוטף
שכר הטרחה של רואי החשבון בגין שירותי ביקורת נקבע על ידי הדירקטוריון .שכר הטרחה בגין
שירותי ביקורת לרבות ביקורת הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ,נקבע לאחר משא ומתן עם רואה
החשבון המבקרים ,במסגרתו נבחן היקף הביקורת ומורכבותה ,תוך התייחסות לשכר רואה חשבון
מבקר מקובל בענף .שכר הטרחה בגין שירותים שאינם קשורים לביקורת נקבע בהתאם לסוג
העבודה ,היקף שעות העבודה והנושא המבוקר .שכר טרחת רואי החשבון המבקר של החברה  ,עמד
בשנת  2010על סך של כ 280 -אלפי  ,$לעומת סך של כ 220 -אלפי  $בשנת  .2009השעות
שהושקעו ע"י רואי החשבון המבקר בגין שירותים אלו הסתכמו ב 6,563 -ו 6,267 -בשנים 2010
ו 2009 -בהתאמה.
להלן פירוט השכר הכולל לו זכאים רואי החשבון המבקרים של החברה וחברות בנות בשנת הדיווח
ובשנה שקדמה לה:

שירותי ביקורת וביקורת דוחות מס לחברה )לרבות
עבודות ביקורות מיוחדות(
שירותי ביקורת הבקרה הפנימית
שונות
סה"כ
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שנת 2010
שעות
אלפי $
5,343 205,600
67,000
7,300
279,900

1,080
140
6,563

שנת 2009
שעות
אלפי $
4,506 135,000
65,700
19,700
220,400

1,100
421
6,027

 .6דירקטורים בלתי תלויים
החברה בחרה לא לאמץ בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.
.7

בקרה פנימית SOX -
מתוקף היות החברה נסחרת בבורסה בארה"ב ,כפופה היא לחוק "סרבנס אוקסלי" ) (SOXבכללותו,
לרבות סעיף ) 302בחינת נאותות וטיב הבקרות בארגון( ,סעיף ) 404הצהרת מנהלים( וסעיף 906
)הקובע 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 החברה ליישום החוק נבדקות לפרקים הן על ידי צוות הביקורת
של החברה והן על ידי רואה החשבון החיצוני .החל משנת  ,2007עם כניסת הוראות החוק כאמור
לתוקף בארה"ב ,החברה עומדת בדרישות החוק.
יצוין ,כי ביום  16בפברואר  ,2010נענתה רשות ניירות ערך לבקשת החברה כי דיווחיה בדבר
אפקטיביות הבקרה הפנימית יעשו במתכונת שנקבעה בדין החל עליה מכח רישומה למסחר בבורסת
 ,AMEXדהיינו הוראות ה SOX -בארה"ב החלות על החברה כאמור ,זאת בכפוף להתחייבות
החברה לבחון אחת לרבעון את עמידתה בתנאים אשר תוארו בבקשתה לרשות ,לרבות שינוי
בהוראות הדין בישראל ובארה"ב ,במעמד החברה בהקשר לדינים אלה ,שינוי ביישום הוראות ה-
 SOXוכל שינוי העלול להשפיע על הגילוי אותו נותנת החברה.

 .8פירוט התהליכים שננקטו על ידי הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה ,טרם אישור
הדוחות הכספיים
 .1ביום  8בפברואר  ,2011הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת לשמש גם כוועדה
לבחינת הדוחות הכספיים והוחלט כי היא תיקרא ועדת מאזן וביקורת האחראית מטעמו לפקח על
שלמות הדוחות הכספיים ועל עבודת רואי החשבון ולהמליץ בפניו בקשר עם אישור הדוחות
הכספיים והדיון בהם קודם לאישור.
 .2חברי הועדה הינם כמפורט להלן:

שם

דח"צ /
בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית /יכולת לקרוא
דוחות כספיים

כישורים ,השכלה ונסיון

האם נתן הצהרה

עתליה
ארד

דח"צ

בעלת יכולת לקרוא
ולהבין דוחות כספיים

השכלתה וכן נסיונה המקצועי
והתעסוקתי )ראה פרק ד'
נספח ז' בדוח התקופתי לשנת
.(2010



עמיר מקוב

דח"צ

בעל מיומנות חשבונאית
ופיננסית

השכלתו וכן נסיונו המקצועי
והתעסוקתי )ראה פרק ד'
נספח ז' בדוח התקופתי לשנת
.(2010



בעל מיומנות חשבונאית
ופיננסית

השכלתו וכן נסיונו המקצועי
והתעסוקתי )ראה פרק ד'
נספח ז' בדוח התקופתי לשנת
.(2010



עמוס מר-
חיים

כיו"ר הועדה משמשת הגב' עתליה ארד.
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 .3ביום  28בפברואר  2011התכנסה ועדת מאזן וביקורת לדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת
") 2010הדוחות הכספיים"( ולצורך גיבוש המלצותיה לדירקטוריון החברה.
 .4נושאי המשרה ,בעלי העניין בני משפחתם ו/או מי מטעמם שנכחו בישיבת הועדה האמורה הינם:
עופר בלוך – מנכ"ל ,שאול גליקסברג – סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי ,יעל נבו – יועצת משפטית,
שמואל מולד – חשב ,בועז סימונס – סמנכ"ל בכלל תעשיות והשקעות בע"מ )כת"ש( ,בעלת
השליטה בחברה ,יהודה בן-עזרא-סמנכ"ל חשב בכת"ש ,דרור דותן-עוזר למנכ"ל כת"ש.
 .5יצויין כי רואה החשבון המבקר השתתף אף הוא בישיבה זו והוא סקר את הליך הביקורת
והסקירה שבוצעו על ידו בקשר עם הדוחות הכספיים.
 .6במהלך הישיבה בחנה הועדה את הסוגיות המהותיות בדוחות הכספיים ,את ההערכות המהותיות
והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים ,את סבירות הנתונים ,את המדיניות החשבונאית
שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה לו.
הועדה גם בחנה היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים המשתקפים בדוחות הכספיים )כדוגמת
הדיווח על סיכונים פיננסיים( והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים.
בסיום הדיון בנתונים שהוצגו גיבשה הועדה את המלצותיה לדירקטוריון החברה בנוגע לאישור
הדוחות הכספיים.
 .7ההמלצות האמורות הועברו אל חברי הדירקטוריון  5ימים לפני המועד שהיה קבוע לדיון ואישור
הדוחות הכספיים.
 .8דירקטוריון החברה בדעה כי המלצות הועדה הועברו לידו זמן סביר  ,ואף יותר מכך ,לפני הדיון
בדירקטוריון וזאת בהתחשב בהיקף ומורכבות הנושאים המפורטים בהמלצות .דירקטוריון החברה
קיבל את המלצות ועדת מאזן וביקורת לאישור הדוחות הכספיים.
 .9נוהל לסיווג עסקאות כעסקאות זניחות
ביום  8במרץ  2009אימץ דירקטוריון החברה קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה
או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה )41א() (6לתקנות ניירות
ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע") 2010-תקנות דוחות כספיים"( .כללים וקווים
מנחים אלו משמשים גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף )לרבות בדוחות הצעת מדף(
לגבי עסקה של החברה ,תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה
יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה  22לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל") 1970-תקנות דוחות תקופתיים"( ובתקנה  54לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת
התשקיף  -מבנה וצורה( ,התשכ"ט") 1969-תקנות פרטי תשקיף"( ,וכן לבחינת הצורך במסירת
דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה ,כקבוע בתקנה 37א) (6לתקנות דוחות תקופתיים )סוגי
העסקאות הקבועים בתקנות דוחות כספיים ,בתקנות דוחות תקופתיים ובתקנות פרטי תשקיף
הנזכרים לעיל ,להלן " -עסקאות בעל עניין"( .ביום  8באוגוסט  2010החליט דירקטוריון החברה
לעדכן את הקווים המנחים והכללים לסיווגה של עסקת בעל עניין כעסקה זניחה לצרכים האמורים
לעיל ,כלהלן:
החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה ,מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעל עניין במהלך
העסקים הרגיל שלהן ,וכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור ,לרבות
עסקאות מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן :קבלת שירותים בנקאיים ,פיננסיים ו/או
כלכליים )כגון ,ניהול תיקים ,יעוץ השקעות ,שירותי ניהול כספים שהופרשו עבור עובדים ,הפקדת
פיקדונות( מתאגיד בנקאי ומוסדות פיננסיים; רכישת פוליסות ביטוח )כגון :ביטוח אחריות נושאי
משרה , ,ביטוחי נכסים ורכוש וביטוחי מנהלים(; מכירה ורכישה של מוצרים ושירותים )כגון :מוצרי
ושירותי תקשורת ,שירותי  ,Call Centerמוצרי מזון ,צרכי משרד ,מוצרי נייר וקרטון ,ביגוד,
טקסטיל ,מוצרי היגיינה ,מוצרים משלימים לניקיון ולמטבח וחומרי הדברה(; מכירה ורכישה של
מתנות ותווי קניה; רכישה ו/או שכירה ו/או חכירה תפעולית של כלי רכב; רכישת כלי רכב
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מסחריים ,משאיות וגנרטורים; רכישת שירותי נסיעות ,תעופה ותיירות בארץ ובחו"ל ושירותי הפקת
כנסים ואירועים; שירותים משפטיים; רכש; שכירות של נכסי מקרקעין; שירותי ניהול נכסים;
שירותי מוסך; שירותי הובלה ומשגור ,אריזות ושירותי יצוא; שירותי ארכיב ,שירותי ניהול מחסן
ושירותי לוגיסטיקה; שירותים אדמיניסטרטיביים; התקשרויות בהסכמי חיתום שירותי השקייה
והדברה ,גריסה וטיפול באשפה; השכרת שטחי פרסום; הספקת עיתונים ,מגזינים וכתבי עת.
בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין ,עסקת בעל עניין שאינה עסקה
חריגה )כהגדרת המונח בחוק החברות( תיחשב כעסקה זניחה לצרכים האמורים לעיל ,אם אמת
המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה הינה בשיעור של פחות מ 0.5% -וכן היקף העסקה אינו עולה
על סך של  8מיליון ש"ח )כשסכום זה מותאם לפי שיעור העלייה מעת לעת במדד המחירים לצרכן
מהמדד הידוע בתחילת שנת .(2010
בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה ,תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות
לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים או המבוקרים של החברה) :א( יחס
מכירות – סך המכירות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך המכירות השנתי; )ב( יחס עלות מכירות –
עלות עסקת בעל העניין חלקי סך עלות המכירות השנתית; )ג( יחס רווחים – הרווח או ההפסד
בפועל או החזוי המשויך לעסקת בעל העניין חלקי הרווח או ההפסד השנתי הממוצע בשלוש השנים
האחרונות ,מחושב על בסיס  12הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או
מבוקרים; )ד( יחס נכסים – היקף הנכסים נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך הנכסים; )ה( יחס
התחייבות – ההתחייבות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההתחייבויות; )ו( יחס הוצאות תפעוליות
– היקף ההוצאה נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתי כך לדוגמה ,בעסקת
ביטוח למספר שנים ,כהיקף העסקה יחשבו דמי הביטוח השנתיים המשולמים .במקרים בהם ,לפי
שיקול דעת החברה ,כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של
עסקת בעל עניין ,תיחשב העסקה כזניחה ,בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת ,שתיקבע על-ידי
החברה ,ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות מ 0.5% -וכן
שהיקף העסקה לא יעלה על סך של  8מיליון ש"ח )כשסכום זה מותאם לפי שיעור העלייה מעת לעת
במדד המחירים לצרכן מהמדד הידוע בתחילת שנת .(2010
בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל העניין עשויה להוביל לסיווג העסקה כעסקה שאינה
זניחה למרות האמור בסעיף לעיל .כך למשל ,ולשם הדוגמא בלבד ,עסקת בעל עניין לא תיחשב
בדרך כלל כזניחה ,אם היא נתפסת כאירוע משמעותי על-ידי הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת
החלטות ניהוליות ,או אם במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי עניין לקבל טובות הנאה שיש
חשיבות במסירת דיווח עליהן בציבור.
עסקאות בעל עניין נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות ,כך שבפועל הינן חלק מאותה התקשרות
)לדוגמא ניהול משא ומתן מרוכז לגבי מכלול העסקאות( ,ייבחנו כעסקה אחת.
עסקת בעל עניין שסווגה כזניחה על ידי חברה מוחזקת של החברה תיחשב זניחה גם ברמת החברה.
עסקה כאמור אשר סווגה על-ידי החברה המוחזקת כלא זניחה תיבחן מול אמות המידה הרלבנטיות
ברמת החברה.
מדי שנה תסקור ועדת הביקורת של החברה את אופן יישום הוראות נוהל זה על-ידי החברה ,וכן
תערוך בחינה מדגמית של עסקאות בעל עניין שהחברה צד להן במישרין ואשר סווגו כעסקאות
זניחות על-פי הוראות הנוהל .במסגרת הבחינה המדגמית של עסקאות כאמור ,תבחן ועדת הביקורת,
בין היתר ,את דרכי קביעת המחירים ויתר תנאי העסקה ,לפי נסיבות העניין ,ותבחן את השפעת
העסקה על מצבה העסקי של החברה ועל תוצאות פעולותיה .לפעולותיה של ועדת הביקורת כאמור
בפסקה זו ,לרבות הבחינה המדגמית האמורה ,אופן ביצועה ותמצית תוצאותיה ומסקנותיה ,יינתן
גילוי בדוח התקופתי של החברה.
דירקטוריון החברה יבחן את הצורך בעדכון הוראות נוהל זה מעת לעת בשים לב לעסקאות בעלי
העניין בהן מתקשרת החברה ושינויים בהוראות דין רלבנטיות.
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ח .הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 .1אירועים לאחר תאריך המאזן
בדבר פרטים על אירועים לאחר תאריך המאזן ראה ביאור  22בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2010
 .2אומדנים חשבונאיים קריטיים
בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים ראה ביאור  4בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2010
ט .גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב
בדבר פרטים על דירוג האג"ח ראה סעיף  15לדוח התקופתי לשנת  .2010ביום  2בינואר  2011אשררה
 Standard & Poor's Maalotאת דירוג  ilA+של החברה .תחזית הדירוג הינה יציבה .דוח הדירוג האמור
מצורף כנספח לדוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר .2010
 .1מקורות המימון
ראה סעיף ב 4התחייבויות פיננסיות ופירוט בטבלה שלהלן.
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ט .גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב  -המשך
 .2אגרות חוב למוסדיים ולציבור
דירוג
בהנפקה
ולמועד
הדוח

סך שווי נקוב
במועד הנפקה

סוג
ריבית

ריבית
נקובה

סדרה 2

12.2003

מעלות

A+

200,000,000

קבועה

5.65%

סדרה 3

7.2008

מעלות

A+

187,500,000

קבועה

4.65%

סדרה 4

7-8.2008

מעלות

A+

235,557,000

קבועה

7.45%

סדרה 5

5.2010

מעלות

A+

181,519,000

קבועה

5.85%

סדרה

מועד
הנפקה

שם חברה
מדרגת

רישום
למסחר
בבורסה
מועדי תשלום ריבית
)כן/לא(
במליוני ש"ח
ריבית שנתית
ביום  21בדצמבר
לא
בשנים 2004-2013
ריבית שנתית
ביום  10ביולי
כן
בשנים 2009-2018
ריבית חצי שנתית
ביום  10בינואר ו 10 -ביולי
כן
בשנים 2009-2015
ריבית חצי שנתית
ביום  30בנובמבר ו31 -
כן
במאי בשנים 2010-2017

ע .נ .
נומינלי
ליום
31.12.10

ערך בספרים
של יתרות
האג"ח ליום
31.12.10

ערך בספרים
של ריבית
לשלם ליום
31.12.10

שווי הוגן ליום
31.12.10

85.7

101.0

0.2

104.1

166.7

179.8

4.0

184.2

196.3

196.3

7.0

212.5

181.5

181.5

0.9

197.4

הערות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

סדרה  – 2צמודה למדד המחירים לצרכן .הקרן נפרעת ב 7 -תשלומים שנתיים מ 21.12.2007 -ועד .21.12.2013
סדרה  – 3צמודה למדד המחירים לצרכן .הקרן נפרעת ב 9 -תשלומים שנתיים מ -יולי  2010ועד יולי .2018
סדרה  – 4הקרן נפרעת ב 6 -תשלומים שנתיים מ -יולי  2010ועד יולי .2015
סדרה  – 5הקרן נפרעת ב 5 -תשלומים שנתיים מ -נובמבר  2013ועד נובמבר .2017
הנאמן של אגרות החוב )סדרה  (2הינו החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ .האחראית מטעם החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ הינה הגברת עידית טויזר
)טלפון – .(03-5170777
הנאמן של אגרות החוב הציבוריות )סדרות  (3,4הינו חברת הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ .האחראים על אגרות החוב לציבור מטעם חברת הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ
הינם מר דן אבנון ו/או הגברת מרב עופר-אורן )טלפון – .(03-5272272
הנאמן של אגרות החוב הציבוריות )סדרה  (5הינו שטראוס לזר חברה לנאמנויות ) (1992בע"מ .האחראים על אגרות החוב לציבור מטעם חברת שטראוס לזר נאמנויות )(1992
בע"מ הינם מר אורי לזר )טלפון .(03 -6237777
למועד הדוח החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבות מכוח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת האג"ח לפירעון מידי.

________________
עופר בלוך ,מנכ"ל

_____________________
צביקה לבנת ,יו"ר הדירקטוריון
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