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מצגת לשוק ההון
יולי 2019
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הבהרה משפטית
מצגת זו אינה מהווה ואין לפרשה כהצעה או הזמנה לרכישת ו/או הקצאת ניירות ערך של החברה .המצגת הינה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה
להחליף את הצורך לעיין בדיווחי החברה ו/או בדוחותיה הכספיים.
במצגת זו יתכן ונכלל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -מידע כאמור ,עלול לכלול בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ו/או
אומדנים וכן מידע אחר המתייחס או שעלול להתייחס לאירועים או עניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת

משפטי

החברה ואשר אין ביכולתה להעריכם מראש.

מידע צופה פני עתיד ככל שנכלל במצגת זו מתבסס על הערכות החברה שנעשו על בסיס המידע והנתונים שהיו בידי הנהלת החברה במועד עריכת מצגת
זו .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותי מכפי שנצפה.
האמור חל גם ביחס לתחזיות וההערכות הנכללות במצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או הערכות כאמור על מנת שישקפו
אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.
התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד ,כולו או חלקו ,או התממשותו באופן שונה מזה שנצפה ע"י החברה עלול להיות מושפע בין היתר,
מקשיים במימוש פעילות השיווק ו/או המכירה שינקטו על ידי החברה ו/או בשל שינוי במבנה השווקים או התחרות בהם פועלת החברה וכן מגורמי הסיכון
המאפיינים את פעילות החברה לרבות התפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית וגורמי חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה.
מצגת זו יתכן וכוללת נתונים ומידע שאינם כלולים בדוחות הכספיים ו/או המיידים של החברה כפי שפורסמו לציבור או שאופן הצגתם במסגרת מצגת זו
שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור .במקרה של סתירה בין דיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו ,יש להתייחס אך
ורק לנתונים כפי שפורסמו ע"י החברה בדיווחים אותם פרסמה החברה לציבור מכוח דרישות הדין.
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על סדר היום
החברה והשוק
תוצאות כספיות  -רבעון שני
האצת האסטרטגיה למיקוד בתחום האריזה המחזור והנייר והסבת מכונה 4
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חברת אריזה ,מחזור ונייר
כ 65%-מההכנסות וכ 98%-מהרווח
מתחילת  2019נובעים משלושת מגזרי
שרשרת הערך
מוצרי אריזה וקרטון

כרמל

אינטגרציה אנכית בשרשרת הערך של עולם האריזה,
המחזור והנייר

כלכלה מעגלית

 4רבעונים אחרונים
מחצית ראשונה 2019

איסוף ומחזור

הכנסות
65%
איסוף ומחזור
גלילי נייר לקרטון

 4רבעונים אחרונים

מוצרי אריזה וקרטון

30%

איסוף ומחזור

16%
מחצית ראשונה 2019

37%

EBITDA
98%
36%

54%
גלילי נייר לקרטון

גלילי נייר לקרטון

25%

מוצרי אריזה וקרטון
מוצרי כתיבה
והדפסה
שיווק ציוד משרדי
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פעילות החברה ממוקדת בשרשרת הערך
תהליך ההשבחה החל בשנתיים של  Turnaroundוחזרה לפסי רווחיות ( .)2015-2016בסיומן ,גובשה אסטרטגיה עסקית חדשה:
"מיקוד בשרשרת הערך של מוצרי אריזה ,מחזור ונייר" המיושמת מתחילת שנת 2017
במסגרת האסטרטגיה הואץ קצב ההשקעות שהתמקדו ,ברובן המכריע ,בשלושת מגזרי שרשרת הערך .קצב ההשקעות בשנים
 2017-2019עומד על כ 100-מיליון שקלים בשנה בממוצע

אמניר

גלילי נייר לקרטון

 הגדלת האיסוף העצמי
לרבות באמצעות פריסת כלי
אצירה נוספים ברחבי הארץ

 מיקוד מפעל הנייר בשיפור
תפוקות מכונה  - 8הנכס
העיקרי

צירי

 פיתוח מוצרים תואמי תאית
ומוצרי פרמיום ()White-Top

 אופטימיזציה
האיסוף

של

 שיפור איכות חומר הגלם

כרמל
 גידול שיעור השימוש בנייר
ממוחזר
 הגדלת כושר הייצור
 חדשנות – הדפסה דיגיטלית
 רכישת פעילויות סינרגטיות
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השקעות החברה ממוקדות בשרשרת הערך
בשלוש השנים מאז תחילת יישום אסטרטגיית מיקוד בשרשרת הערך ,2017-2019 ,יושמה תכנית השקעות מואצת הצפויה,
להערכת החברה ,להסתכם עד סוף השנה הנוכחית בכ 300-מיליוני שקלים( ,כ 100-מיליון שקלים בשנה)

עיקר ההשקעות שבוצעו ב 3-מגזרי שרשרת הערך:
הגדלת יכולת האיסוף והמחזור
וכמות כלי האצירה באמניר
פיתוח מוצרים White-Top -
(במכ'  2במפעל הנייר)
כשר ייצור  -הרחבת כשר הייצור
בכרמל על בסיס מכונות חדישות
התורמות גם ליעילות הייצור

השקעות הוניות לפי סוג ההשקעה
מיליוני ש ח

צמיחה

124

התייעלות
Maintenance

100

~

41

השקעות אחרות

20% = 60

92
30

38
23

חדשנות  -פיתוח יכולות הדפסה
דיגיטלית
רכישות  -רכישת  2פעילויות
ומיזוגן בכרמל

השקעות הוניות לפי מגזרים
מיליוני ש ח

45

39

השקעות
בשרשרת הערך

80% = 255

2019E
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מחזור
פוטנציאל צמיחה משמעותי

שיעור המחזור באירופה

שיעור מחזור הנייר בארץ נמוכים בהשוואה לאירופה:
שיעור מחזור אריזות נייר וקרטון במערב אירופה

86%

אריזות קרטון

85%

90% -

שיעור מחזור אריזות נייר וקרטון הממוצע באירופה 72% -

שיעור מחזור אריזות נייר וקרטון בישראל*

שיעור המחזור בעולם נמצא בעלייה

40% -

68%

75%
כל סוגי האריזות

65%

(כ 0.42 -מיליוני טונות מתוך כ 1-1.2 -פוטנציאליים)

55%
47%

כל סוגי הפסולת

שיעורי המחזור הכלליים בישראל* :

45%

שיעור המחזור מכלל הפסולת – ( 25%לעומת  47%באירופה)

35%

יעד המדינה הוא  51%מחזור עד 2030
*נתוני המשרד להגנת הסביבה

25%

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005
Source: Eurostat.com

העולם הבין כי מחזור הוא כורח קיומי
קרטון ונייר הם חומרים ירוקים ,ידידותיים לסביבה ובעלי שיעור המחזור הגבוה ביותר
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נתוני המחזור בישראל נמוכים משמעותית ממדינות אירופה וטומנים פוטנציאל גידול שעוד לא מומש
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המודעות הגוברת של מדינות וחברות מסחריות
לבעייתיות הפלסטיק מאיצה את השימוש באריזות נייר
מדינות וחברות ענק ברחבי העולם מכריזות מלחמה על הפלסטיק

האיחוד האירופי הציב יעד להפוך את כל אריזות הפלסטיק לאריזות ניתנות למחזור עד שנת 2030
סופרמרקטים מציגים מדפים "נטולי פלסטיק" ומבטלים את האריזות שאינן ניתנות למחזור
חברות משרישות קונספט של "אריזות ללא פסולת"
מרבית מדינות אירופה כבר אימצו רגולציה לטובת הפחתת השימוש בפלסטיק
רגולציה להפחתת השימוש
בשקיות הפלסטיק

“Uniqlo to switch from plastic to paper bags
”worldwide from September
“McDonald's decided to ensure 100 percent of its
packaging comes from renewable, recycled or
certified sustainable sources within the next eight
”years
”“Evian is going carbon neutral and plastic free
“Nestle committed to make 100% of its packaging
”recyclable or reusable by 2025
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סקירת שוק גלילי נייר לקרטון

שוק גלילי נייר לקרטון
9

שוק גלילי הנייר לקרטון
צומח בעקביות
ביקוש קשיח למדי המונע על ידי הגידול
באוכלוסייה ,ועלייה ברמת החיים
חסמי כניסה לא מבוטלים בדמות השקעה
הונית גבוהה
צמיחה עקבית לאורך שנים ( )2-3%בשנה

גלילי הנייר לקרטון מתחלקים לשתי קטגוריות
אב" :בתולי" ו"-ממוחזר"
קיים מסחר בינלאומי ער על פני יבשות הודות
ליחס נפח/משקל המאפשר שינוע כלכלי ונח
10
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ביקוש עולמי צומח על פני זמן
השינוי בתוצר המקומי הגולמי ()GDP
והשינוי במכירות אריזות קרטון גלי בשוק האמריקאי,
( 1980-2014באחוזים)

ביקוש עולמי ב 30-השנים האחרונות
(מיליוני טון)
180
160

140
120

משבר כלכלי עולמי
2008

100
משבר דוט קום
2000
המשבר הפיננסי
באסיה 1997

80

60
40
20
0

2020f
Source: Numera Analytics

 76%אחוזי תאימות בין הגידול ב GDP -ובין מכירות
אריזות קרטון גלי .שוק הנע קדימה עם הכלכלה

שיעור הצמיחה הרב שנתי הממוצע של הביקוש לגלילי
נייר לקרטון ב 30 -השנים האחרונות הינו כ3%-
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 E-commerceמאיץ את הגידול בביקוש
מנוע צמיחה נוסף ,מעבר לגידול האוכלוסייה ושיפור רמת החיים ,הוא האצת פעילות המסחר המקוון ()E-Commerce
בשנים האחרונות ,תרם המסחר המקוון גידול שנתי נוסף של  1%בביקוש למוצרי אריזה בממוצע עולמי וכ 2%-לגידול בביקוש במערב אירופה בה
שיעור המסחר המקוון מסך הפעילות הקמעונאית גבוה יותר
במקומות בהם צמיחת היקפי המסחר המקוון מהירה יותר ,דוגמת מערב אירופה ,גדל הביקוש לאריזות בכ 2%-נוספים מעבר לגידול בGDP-
שיעור המסחר המקוון מסך הפעילות הקמעונאית

18%
17%

11%
9%
6%

ואומדני החברה משרד הכלכלה והתעשייה Sources: eMarketer,

ישראל

בריטניה

סין

גרמניה

ארה ב

לנוכח רמת הצריכה הגבוהה ,הצמיחה והגאוגרפיה הצפופה של ישראל טמון בה פוטנציאל לגידול בשיעור החדירה של המסחר המקוון.
האצת ה E-Commerce-היא הזדמנות צמיחה לשוק מוצרי האריזה
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היצע (כושר ייצור) עולמי
הקמת/הסבת מכונה אורכת כשנתיים שלוש וכרוכה בהשקעת עשרות עד מאות מיליוני דולרים .בהתאם ,ניתן לחזות בצורה סבירה את תוספת
כשר הייצור העתידה להיכנס לשוק

כשר הייצור בעולם
מליוני טון

230

100

224

90
192

80

72

171

180
60

60

51

130

70

 50סין

39 41

38

40

36

34

30

צפון אמריקה

30

אירופה

80

20
10
-

30
2022-23F

2021F

2020F

עולמי

2019E

סין

צפון אמריקה

אירופה
Source: Numera Analytics

הגידול החזוי בכושר הייצור העולמי בשנים  2019-2023מוערך בכ 3%-בשנה (בדומה לשנים עברו) ,רובו בסין
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שוק גלילי נייר לקרטון  -מחירים
מחירי המכירה בשוק מושפעים משלושה גורמים מרכזיים:

מחירי התאית (חומר הגלם לייצור גלילי נייר בתולי לקרטון)

 - Operating Rateשיעור ניצול אמצעי הייצור
(הפער בין הביקוש להיצע)

והגורם השלישי בחשיבותו ,מחירי פסולת קרטון ()OCC
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מגמת מחירי המכירה על פני זמן
ירידות המחירים בעולם ,שהחלו ברבעון הרביעי  ,2018נמשכו לאורך מרבית חודשי המחצית הראשונה של  2019והצטברו לכדי ירידה של כ 110-130-דולר לטון.

לשם השוואה ,הירידה השנתית החדה ביותר בפרק זמן של  12חודשים ,שהייתה בעשור האחרון ,זו של שנת  2009בצל המשבר הפיננסי העולמי ,הייתה כ 180-דולר לטון.
קיים מתאם בין מחירי התאית למחירי ניירות האריזה הבתוליים והממוחזרים

מחירי התאית וניירות אריזה ב

מחירי התאית וניירות אריזה ב

השנים האחרונות

דולר טון

השנים האחרונות

דולר טון
1,200

מחירי גלילי הנייר לקרטון הם מחירי השוק גרמני המייצג את אירופה

מחירי גלילי הנייר לקרטון הם מחירי השוק גרמני המייצג את אירופה

1,400

1,100

1,200
1,000
900

1,000

תאית

800

 800נייר אריזה
בתולי
700

600

נייר אריזה
 600ממוחזר

400

500

200
Source: Numera Analytics

400
יונ

ינו

מרץ

אוג

אוק

מאי

דצמ

יול

פבר

ספט

Source: Fastmarkets RISI

תאית

נייר אריזה בתולי

נייר אריזה ממוחזר

בשנים מסוימות קיימת תנודתיות חדה יותר

תאית
ליניארי תאית

נייר אריזה בתולי
ליניארי נייר אריזה בתולי

נייר אריזה ממוחזר
ליניארי נייר אריזה ממוחזר

לאורך זמן ,ניכרת מגמת עלייה במחירי המכירה
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מוצרי אריזה – מגמות שוק
מגמות בשוק מוצרי האריזה מקרטון

שיעור השימוש בנייר ממוחזר בכרמל
74%

72.0%

72%

69.5%

קרטון גלי מתאפיין בייצור מקומי

70%
68%

65.8%

66%

הגדלת שיעור השימוש בנייר ממוחזר

61.8%

61.6%

62%

פרסונליזציה  -אריזות מותאמות לקוח

60%
58%

דיגיטציה – מתן דגש הולך וגדל לאיכות
ההדפסה

64%

56%
2019E

2018

2017

2016

2015

סדרות ייצור הולכות וקטנות
 – E-commerceמגדיל ביקוש ומכתיב
סטנדרט ייצור חדש
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מוצרי אריזה  -כרמל
כמות נמכרת

כרמל משתפרת בהתמדה

(אלפי טון/שנה)
110
105

בכרמל הושקעו כ 200-מיליון שקלים ב 5 -שנים

100
95
90
85

80

חדשנות  -רכישת מדפסות דיגיטליות
מהמתקדמות בעולם

75
70
65

כשר ייצור – גדל מידי שנה .גידול נוסף
(הרחבת המקרגל) יושלם בQ4-19-

60
2019E

2018

2017

2016

2015

2014

2013

הערכות לגידול במסחר המקוון
התייעלות

כרמל ערוכה היטב לשינויים החלים בשוק ולגידול המתמשך בביקוש
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שוק בגידול מתמשך
העיסוק העולמי במחזור תופס תאוצה  -תעשיית מוצרי
האריזה מנייר מובילה במחזור
תעשיית האריזה מנייר  -שוק עולמי עם ביקוש יציב לאורך
שנים

נייר חדרה  -חברה אינטגרטיבית המקיימת כלכלה מעגלית
של אריזה ,מחזור ונייר
מובילות שוק בכל אחת מחוליות שרשרת הערך אמניר,
מפעל הנייר וכרמל
 E-commerceכמנוע צמיחה
שלוש שנים של השקעות ממוקדות בשרשרת הערך
18

תוצאות כספיות

19

EBITDA

115

מחצית ראשונה

רבעון שני

(מיליוני שקלים)

(מיליוני שקלים)

121

60
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94

48

בנטרול השפעת הIFRS 16 -

בנטרול השפעת הIFRS 16 -

2019

2018

2017

2019

2018

2017

הירידה ברווחיות נובעת ממגמה עולמית של ירידת מחירי המכירה בשוק גלילי הנייר לקרטון

השיפור בתוצאות אמניר וכרמל אינו חזק מספיק כדי לפצות על הנסיגה ברווחיות גלילי נייר לקרטון
20

 EBITDAרבעון שני לפי מגזרים
ברבעון השני ניכר שיפור ברווחיות כרמל ואמניר ,אם כי לא ברמה שתאזן את השפעת מחירי המכירה העולמיים על מגזר גלילי נייר לקרטון

אמניר מחזור

גלילי נייר לקרטון

מוצרי אריזה וקרטון

מיליוני שקלים

מיליוני שקלים

מיליוני שקלים

20

35

16

בנטרול השפעת הIFRS 16 -

בנטרול השפעת
הIFRS 16 -

רווחיות אמניר ממשיכה להשתפר

מגמת ירידת מחירי המכירה בעולם ,שבאה לידי
ביטוי בין היתר גם בהשפעה שלילית על תמהיל
המכירות (יותר ייצוא ,פחות שוק מקומי) הובילה
לירידה ברווחיות המגזר

רווחיות מגזר ניירות כתיבה והדפסה נשחקת קלות אף היא בעיקר עקב עלות תאית גבוה יותר מהתקופה המקבילה אשתקד

בנטרול השפעת הIFRS 16 -

9
13

13

רווחיות כרמל משתפרת למרות שירידת עלות
חומרי הגלם (הגידור הטבעי מול גלילי נייר
לקרטון) טרם באה לידי ביטוי במלואה

21

רווחיות – הבנצ'מרק העולמי מעיד על פוטנציאל
השיפור העתידי
EBITDA
מיליוני שקלים

ה EBITDA -צומח בעקביות לאורך ארבע השנים האחרונות אך הושפע לרעה
במחצית הראשונה עקב ירידת מחירי גלילי הנייר לקרטון

230
185
151
115

132

שיעור ה EBITDA -של החברות המובילות בענף הוא  16-18%ומושפע ,בין היתר,
ממידת האינטגרטיביות של כל אחת מהן
שיעור ה EBITDA -של נייר חדרה ,כ 13% -במחצית הראשונה של שנת 2019
וכ 13% -בשנת  2018כולה" ,סוחב על גבו" את מגזר ניירות כתיבה והדפסה

*

לפעילות נייר חדרה אופי ייחודי המייצר פוטנציאל לשיעורי רווחיות שיהיו לפחות
מקבילים למקובל בעולם

22
* השפעת יישום תקן  ,IFRS16היא תוספת  60מיליון שקלים בשנה ,לפרטים נוספים ראה ביאור  3בדוחות הכספיים.

איתנות פיננסית
מדיניות החברה בנושא איתנות פיננסית:
שמירה על מינוף נמוך

לאפשר קצב השקעות נאות לטובת המשך צמיחה ,פיתוח ושיפור הרווחיות
וכנדבך שלישי בחשיבותו.....
תשואת דיבידנד – כ 6% -בשנה וחצי האחרונות
יחס חובEBITDA/
חוב פיננסי ברוטו ונטו (מיליוני שקלים)
חוב פיננסי*נטו

יחס חוב פיננסי לEBITDA
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חוב פיננסי ברוטו
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* החוב הפיננסי נכון ליון  30.6.19אינו כולל את התחייבויות החכירה שנבעו מיישום  IFRS16וכולל רק את יתרת האג"ח ואשראי בנקאי

מהלך להאצת אסטרטגיית המיקוד בשרשרת הערך
של תחום האריזה המחזור והנייר
24

תיאור המהלך
הסבת מכונה  4מייצור ניירות כתיבה והדפסה (נייר "לבן") לייצור גלילי נייר ממוחזר לקרטון
(נייר "חום") ,בהשקעה המוערכת בכ 200 -מיליוני שקלים ,שתתפרס על פני כשנתיים ותמומן
בעיקר מתזרים המזומנים החזק של החברה
מכונה  ,4ייצרה בעברה נייר "חום" ולכן נדרשות השקעות מועטות יחסית במכלולי המכונה
עצמה .עיקר ההשקעה הינה במערך הכנת החומר (לטובת שימוש ב OCC -חלף תאית
בתולית) ובהתאמת מכון הטיפול בשפכים להיקפי פעילות מחזור הנייר העתידיים .הודות לכך
עלות ההסבה נמוכה בבנצ'מרק עולמי
בוצע ניתוח היתכנות טכני בעזרת חברת ייעוץ זרה המתמחה בתעשיית הנייר ונבנתה תכנית
עסקית שאושרה על ידי הדירקטוריון
הושלם בהצלחה ייצור ניסיוני של גלילי נייר לקרטון במכונה 4

משך הזמן הנדרש לביצוע הפרוייקט ,מוערך בכ 24 -חודשים בקירוב
השלמה ההסבה ,קרי הפסקת ייצור נייר "לבן" ותחילת ייצור גלילי נייר "חום" צפויה להיות
ברבעון הרביעי של שנת ( 2021ולאחריה תחל תקופת הרצה בת מספר חודשים)
25
סודי

מהלך חוצה חברה שיתרום לכל מגזרי הפעילות
מאוקיינוס אדום לכחול – מעבר משוק מתכווץ המבוסס על חומר גלם מיובא למוצר מבוסס חומר גלם מקומי מאיסוף/ייצור עצמי בשוק הצומח
בעקביות לאורך עשרות שנים

המהלך מביא לכדי מימוש את האסטרטגיה שאימצה החברה ותואם מהלכים דומים שמבוצעים על ידי החברות המובילות בענף בעולם
התועלות הצפויות לנבוע לחברה עם השלמת מהלך ההסבה הן רבות וחוצות את כל מגזרי פעילות שרשרת הערך :
 איסוף ומחזור – המהלך יגדיל באופן ניכר את הביקוש בארץ לפסולת קרטון ( - )OCCפוטנציאל צמיחה משמעותי עבור אמניר

 גלילי נייר לקרטון – בנוסף לעובדה כי המהלך צפוי להוסיף כ 140 -אלפי טון נייר בשנה לתפוקת המגזר ,הוא יוביל למיקוד כלל פעילות
מפעל הנייר בתחום ייצור אחד ,גלילי הנייר לקרטון .המיקוד יאפשר גמישות תפעולית והפעלה יעילה יותר של מכונות  8ו2 -
 מוצרי אריזה וקרטון – המהלך יגדיל את מגוון סוגי גלילי הנייר לקרטון שיהיו זמינים בייצור מקומי ,יקטין בכרמל את התלות בייבוא ויספק
את צרכי המקרגלים המקומיים כולם לשנים רבות קדימה

 ניירות כתיבה והדפסה – הסבת המכונה אמנם תפסיק את ייצור גלילי נייר כתיבה והדפסה ,אך תאפשר הרחבת הפעילות המסחרית
הרווחית בתחום זה

26
סודי

סיכום המהלך
מכונה  4פועלת כיום ללא אופק צמיחה ,ועלות הסבתה לייצור "נייר חום" אינה יקרה
הודות לאינטגרטיביות של פעילויות החברה ,התועלות הרבות מהמהלך צפויות להשיא ערך רב כמעט בכל מגזרי הפעילות של החברה
משך הפרויקט עד תחילת הייצור מוערך בכ 24-חודשים

החברה תמשיך לנקוט במדיניות של שמירה על רמת מינוף נמוכה
המהלך נעשה לאור מגמות הצמיחה ארוכות השנים של הביקוש למוצרי אריזה מנייר
מהלך התפתחות טבעי לחברה התואם למגמת הביקוש העולמית ולמגמות ההתפתחות של חברות מסוגה של נייר חדרה בעולם כולו
מהלך המייצר אופק צמיחה לשנים ארוכות בליבת עסקי החברה
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נייר חדרה – התובנות
לא מפעל נייר כי אם חברה אינטגרטיבית בעולם מוצרי האריזה,
המחזור והנייר

הביקוש העולמי למוצרי אריזה מקרטון עולה ב 30-השנים האחרונות
(מיליוני טון)

מוצרי אריזה מנייר הם שוק צומח לאורך עשרות שנים

180

לתנודות המחירים בשוק העולמי לעולם תהיה השפעה על הרווחיות,
אך לנוכח מבנה השוק המחירים נוטים לעלות לאורך זמן

160

140

החברה בעיצומו של מהלך השבחה אינטנסיבי שעיקרו מיקוד
בשרשרת הערך ושיפור תפעולי מתמשך הנתמך בהשקעות הוניות.
לא כל ההשקעות שבוצעו עד כה ,כבר מניבות תשואה ב"קצב מלא"

משבר כלכלי עולמי
'08

100
משבר דוט
קום
המשבר
'00
הפיננסי
באסיה '97

דירקטוריון החברה אישר את האצת האסטרטגיה ע"י מהלך חוצה
חברה ,שבמרכזו הסבת מכונה  4מייצור ניירות כתיבה והדפסה
לייצור גלילי נייר לקרטון .יציאה מהאוקיינוס האדום והשלמת מיקוד
פעילות החברה בכחול=אריזה .תועלות המהלך ,שצפוי לארוך כ24 -
חודשים ,צפויות להשיא ערך בכל מגזרי הפעילות
לחברה מאזן איתן ומדיניות פיננסית אחראית המאזנת בין צורכי
ההשקעות ,הקפדה על רמת מינוף נמוכה
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Source: Numera Analytics
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תודה
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