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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 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
סקירת תוצאות מגזרי הפעילות ומגמות שוק עדכניות
תמצית התוצאות הכספיות

מכונה 8
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סקירת תוצאות מגזרי הפעילות
ומגמות שוק עדכניות
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רבעון שלישי

– תמונה כללית

שיפור ניכר נוסף בכל מדדי הרווחיות
עלייה מתמשכת בביקוש למוצרי אריזה מקרטון ובהתאם ,למוצרי כל
אחת משלוש חוליות שרשרת הערך
תפוקות הייצור ,של כל מגזרי שרשרת הערך ,גבוהות יותר מאי פעם
כ 5% -ממכירות גלילי נייר לקרטון ייוצרו על ידי מכונה "( 4מכונות
הנייר הלבן") הודות להבשלת מקטעים ראשונים של תהליך ההסבה

5

אמניר

ממשיכה לצמוח ,אם כי מחיר ה OCC -בעולם מכביד על הרווחיות

אינטגרטיביות  -כחברה אינטגרטיבית מרבית עלות ה,(Old Corrugated Containers) OCC -
חומר הגלם של מפעל הנייר לייצור גלילי נייר ממוחזרים לקרטון ,הינה עלות אורגנית באמניר
(כח אדם ,רכב וכו') ובהתאם ,התנודתיות נמוכה בהשוואה למחירי ה OCC -בעולם

אמניר  EBITDAרבעון שלישי
מיליוני שקלים

פעילות אמניר מתמקדת בהגדלת כמות ה"איסוף עצמי" ,חלף רכישת פסולת מצדדים שלישיים,
ובנוסף ,בהפחתת עלות האיסוף
רווחיות אמניר נמוכה במעט בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ,בעיקר עקב עלית מחיר ה-
 ,OCCשאינו נאסף עצמאית על ידי אמניר ,אלא נרכש מצדדים שלישיים

15

11

EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

6%

5%

מחירי ה OCC -בעולם גבוהים
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גלילי נייר לקרטון

תפוקה ושולי רווח גבוהים יותר
גלילי נייר לקרטון  EBITDAרבעון
שלישי
מיליוני שקלים

תפוקת מכונה  8ברבעון השלישי ,כ 60 -אלף טון!! ,היא הגבוהה ביותר מיום הפעלתה לפני
כעשר שנים .לגידול הניכר בתפוקה תרומה משמעותית לרווח
לכשר הייצור של המגזר נוספו ברבעון השלישי גלילי נייר לקרטון שיוצרו במכונה ( 4מכונת הנייר
הלבן)
רווחיות המגזר גדלה

39

9

EBITDA
Margin

6%

8%

EBITDA
Margin

הביקוש בעולם ובארץ נותר איתן ,גם בפתח הרבעון הרביעי
הכאוס בשרשרת האספקה העולמית מקנה לחברה יתרון כספק מקומי

7

גלילי נייר לקרטון

הביקוש העולמי ממשיך לצמוח

הקרטון הוא פתרון האריזה והשינוע המועדף והצומח ביותר בעולם – קל
משקל ,קשיח ,כלכלי וידידותי לסביבה

גידול בביקוש ועלייה בשיעור ניצול אמצעי הייצור )(Operating Rate
▪

קפיצת מדרגה בהיקף ה e-commerce

▪

צמיחה בפעילות התעשייתית בעולם

▪

גידול בכמות גלילי הנייר לקרטון ,המיוצאים מאירופה וארה"ב לסין,
חלף  OCCשהכנסתו לסין נאסרה

▪

גידול בצריכה הפרטית של מוצרים על חשבון שירותים

תאית  -מחירי התאית גבוהים
 - OCCאומנם גורם משני בחשיבותו ,אך מחירו גבוה
יתרון ליצרן מקומי  -שרשרת האספקה העולמית בכלל ונמלי ישראל
בפרט ,בכאוס לוגיסטי .עלויות ההובלה זינקו והזמינות ירדה

כל הגורמים תומכים במחירי מכירה גבוהים
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כרמל

גידול בביקוש ,בתפוקה ובמכירות

גם בארץ ,כמו בעולם כולו ,גידול ניכר בביקוש
למוצרי אריזה מקרטון

כרמל  EBITDAרבעון
שלישי
מיליוני שקלים

מתחילת  2021עולים מחירי המכירה של אריזות
הקרטון ,זאת לנוכח הביקוש הגדל ועל רקע
התייקרות חומר הגלם (בעיקר גלילי הנייר לקרטון)

22

22

אינטגרטיביות  -הולך וגדל היקף השימוש בנייר
ממוחזר ,מתוצרת נייר חדרה ,חלף נייר בתולי מיובא

EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

6%

7%

כושר הייצור הגדול ביותר בשוק ,בעזרת  2מקרגלים

חדשנות  -ייצור אריזות קרטון בעיצוב אישי
( )Personalizationבעזרת מדפסת דיגיטלית
מהראשונות ומהמתקדמות בעולם ,המדפיסה
ישירות ע"ג לוח קרטון גלי

קרטון גלי מיוצר

2021RR

9

8

אלפי טונות

7

6

5
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כתיבה והדפסה

 ,מהלך ההסבה נמשך

פעילות הסבת מכונה  4לייצור משולב (היברידי) של נייר "חום" ונייר "לבן" מתקדמת .ברבעון
השלישי הבשילו מספר פעילויות שאפשרו את הגדלת כושר הייצור הכולל של גלילי נייר
לקרטון על חשבון הנייר ה"לבן"
להערכת החברה ,כבר השנה ייוצרו למעלה מ 10-אלפים טון נייר "חום" במכונה  .4מהלך
ההסבה ימשך אל תוך 2022
הקטנת היקף ייצור הנייר הלבן ,מצמצמת את הפסדי הפעילות הודות ליכולת להימנע
מהמכירות בעלות התרומה הנמוכה ביותר ("לקצץ את הזנב")

כתיבה והדפסה  EBITDAרבעון שלישי
(מיליוני שקלים)

)(2
)(6
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גרפיטי

השפעת משבר הקורונה עדיין ניכרת

מיעוט ימי העבודה לאור חגי תשרי והשפעת משבר הקורונה שעדיין ניכרת ,באה לידי ביטוי בירידה
בביקוש לצורכי משרד ולפגיעה בהכנסות גרפיטי
גרפיטי הפחיתה עלויות והתאימה את היקף הפעילות .בין היתר ,האיצה את המיזוג הלוגיסטי עם
פעילות גליל-און .אתר קיסריה נסגר והפעילות רוכזה למרלו"ג גרפיטי במודיעין

גרפיטי  EBITDAרבעון
שלישי
מיליוני שקלים

2

)(1

11

תמצית התוצאות הכספיות לרבעון השני
וסיכום
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רווח והפסד מאוחד רבעון 3
שיפור בכלל מדדי הרווחיות

מכירות

רווח גולמי

מיליוני שקלים

מיליוני שקלים

390

EBITDA
מיליוני שקלים

70

78
350

51
Margin

Margin

%

עלייה בהכנסות ,בעיקר הודות למגזרי שרשרת
הערך

EBITDA
Margin

EBITDA
Margin

8%

3%

רווח נקי

מיליוני שקלים

19

34

5%

שיעור הרווח הגולמי השתפר הודות לעליית
מחירי המכירה ולגידול בתפוקות

רווח תפעולי*

44

מיליוני שקלים

שיפור ניכר בכל שורות הרווח
שיעור ה EBITDA -מההכנסות מוסיף להשתפר והגיע לכ18% -

Margin

9%

רווח נקי של  19מיליון שקלים

10
Margin

3%

1

* לפני הוצאות אחרות
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איתנות פיננסית גבוהה
השקעות וחוב

מינוף פיננסי

מתחילת השנה הושקעו כ 53 -מיליוני שקלים

יחס חוב פיננסי ל EBITDA

חוב פיננסי נטו* ,ל ,30.9 -כ 305 -מיליוני שקלים

X2.5
X 2.2
X 1.6

מדיניות החברה בנושא איתנות פיננסית
שמירה על מינוף נמוך
שמירה על קצב השקעות נאות לטובת המשך
צמיחה ,פיתוח ושיפור הרווחיות
חלוקת דיבידנד נקודתית ,ללא מדיניות קבועה,
בהתאם לסדר העדיפות הפיננסי

X1.1

X 1.1

X 0.8

X 0.4

ספט 21-דצמ 20-דצמ 19-דצמ 18-דצמ 17-דצמ 16-דצמ15-

רמת המינוף הנמוכה ממשיכה לרדת

במהלך תשעת החודשים הראשונים החברה
חילקה  30מיליוני שקלים דיבידנד
החברה הכריזה על דיבידנד נוסף של
מיליוני שקלים

* יחס החוב ל EBITDA -מנטרל את השפעות ה IFRS 16 -על הרווח והפסד ועל המאזן
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סיכום
מצוינות תפעולית  -גידול בתפוקות הייצור
מומנטום חיובי  -בחברה ובשוק
גידול מואץ בביקוש למוצרי אריזה מקרטון בעולם
מגמות גלובליות ההולכות ומתחזקות
קפיצת מדרגה בהיקף המסחר המקוון ()e-commerce
מחזור וקיימות – מעבר מפלסטיק לקרטון
מגמות השוק מעניקות רוח גב ומעצימות תרומת השיפור התפעולי
בחברה (יעילות וכשר ייצור)
הפעילות להסבת מכונה  4נמשכת וצפויה להימשך גם בשנת 2022

החברה ממשיכה להשקיע ,לחלק דיבידנד ולשמור על רמת מינוף הנמוכה

15

תודה
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