טיוטה מס'  1לציבור מיום  30בנובמבר .2021
טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לתשקיף זה ולהנפקת ניירות הערך לציבור מכוחו .אין
לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על־פי טיוטת התשקיף .ייתכנו שינויים בפרטים הנכללים בטיוטת התשקיף ביחס לנוסח
התשקיף שיקבל את היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה.

החברה היא "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  6לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה( ,התשכ"ט-
 .1969ביום  29בספטמבר  2021אישר דירקטוריון החברה את אימוץ מלוא ההקלות המפורטות להלן) :א( ביטול החובה לפרסם דוח על
הבקרה הפנימית ודוח רואה חשבון על הבקרה הפנימית; )ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל) ;20%-ג( העלאת סף
הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל ;40%-ו)-ד( דיווח לפי מתכונת חצי שנתית.

פקר פלדות וגלוון בע"מ
)"החברה"(
תשקיף להשלמה
של

הנפקה ראשונה לציבור
של

]*[ מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת ,של החברה ,אשר תוצענה לציבור על ידי החברה על־פי תשקיף זה
)"המניות המוצעות"(.

הצעה לציבור
המניות המוצעות מוצעות למשקיעים מוסדיים ,כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( ,תשס"ז") 2007-תקנות
אופן הצעה לציבור" ו"-משקיעים מוסדיים" ,בהתאמה( ,אשר מאוגדים בישראל ,בדרך של הצעה לא אחידה ,בהתאם להוראות תקנה
)11א() (1לתקנות אופן הצעה לציבור ,ב [*]-יחידות ,כשהרכב ומחיר של כל יחידה הינם כדלקמן:
]*[ מניות רגילות בנות ]*[ ש"ח ערך נקוב כל אחת

]*[ ש"ח לכל מניה רגילה

סה"כ המחיר ליחידה

]*[ ש"ח

כל היחידות תימכרנה למשקיעים המוסדיים במחיר ליחידה הנקוב לעיל ,ללא כל הנחה או הטבה )בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה,
ככל שיהיו(.
החברה תהא רשאית להציע עד  30%מהמניות המוצעות למי שאינו משקיע מוסדי ,ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה
בהצעה אחידה ,באותו מחיר שיוקצו בו המניות המוצעות למשקיעים המוסדיים ובאותו יום והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע
מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי ,כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה אחת
בלבד .לפרטים נוספים ראו פרק  2לתשקיף.
--לאחר פרסומו של תשקיף זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם להוראות סעיף )16א (2)(1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח") 1968-חוק
ניירות ערך"( .במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ויעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה ,לרבות ,אך לא רק ,שינויים ,ככל שיהיו,
בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים וכן התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה ,ככל שרלוונטי.

התקופה להגשת הזמנות ,ככל שתתקיים ,תתחיל לא לפני מועד פרסום ההודעה המשלימה וכן לא לפני עבור חמישה ימי עסקים מיום
פרסומו של תשקיף זה או חמישה ימי עסקים ממועד פרסום טיוטת התשקיף האחרונה הכוללת את כל הפרטים הנדרשים לצורך מתן
היתר לפרסום תשקיף ואשר התשקיף יכלול שינויים זניחים בלבד לעומת האמור בה ,או שינויים שניתן לכלול בהודעה המשלימה ,לפי
המוקדם.
התקופה להגשת הזמנות תסתיים ,בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה לפי תקנה )11א() (1לתקנות אופן הצעה לציבור ,לא יאוחר מ75-
ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה )קרי ,לא יאוחר מיום ]*[ ב]*[  (2021או מ 45-ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי המוקדם,
ובהצעה אחידה כאמור ,במסגרת המכרז הציבורי ,ככל שייערך על־פי תשקיף זה ,תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות
מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה .כמו כן ,ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים
בתקנה )1א() (1עד )1א() (3לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז ,2007-תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת
ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה.
עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה .לפרטים בנוגע להודעה המשלימה ראו פרק  2לתשקיף.
ככל שיתקיים מכרז לציבור ,החברה תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה ,את מועד פתיחת רשימת החתימות במכרז לציבור ואת מועד
סגירת רשימת החתימות במכרז.
--הצעה זו של החברה הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה ).(IPO

רישום למסחר
של
 29,150,480מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת ,של החברה תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ )"הבורסה"( וכן עד  2,040,534מניות רגילות ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת ,שתנבענה ממימוש )ככל שיקרה( של  2,040,534כתבי
אופציה לא רשומים שהוקצו לנושאי משרה בחברה ,בכפוף להתקיימות דרישות תקנון והנחיות הבורסה ,כמפורט בסעיף  2.9בפרק 2
לתשקיף .לפרטים אודות תנאי המניות המוצעות ראו פרק  4לתשקיף.
--לפרטים אודות גורמי הסיכון העיקריים על תחומי הפעילות של החברה ,להערכת הנהלת החברה ,ראו סעיף  6.46לתשקיף .להערכת הנהלת
החברה גורמי הסיכון שהינם בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה הינם כדלקמן :האטה כלכלית ומשבר הקורונה ,המצב בנמלים ,מצב
ביטחוני ,חשיפה לתנודתיות במחיר הפלדה והמתכות ,ירידה בביקושים ,תחרות וחומרי הגלם ,מחירי הובלתם ותשומות הייצור.
--לפרטים בדבר עסקאות במניות החברה שנעשו בשנה שקדמה למועד פרסום התשקיף ראו סעיף  3.2.2לפרק  3לתשקיף.
--למועד התשקיף לא קיימות מגבלות על חלוקת דיבידנד החלות על החברה .לפרטים ראו סעיף  6.5בפרק  6לתשקיף.
--לפרטים בדבר עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין בה ,ראו סעיף  8.2בפרק  8לתשקיף.
--סך של  40מיליון ש"ח מתוך תמורת ההנפקה ישמשו את החברה לתשלום חוב לבעלת השליטה בחברה ,פקר פלדה תעשיות בע"מ )"פקר
פלדה"( .הסכום הנ"ל ישמש את פקר פלדה לפירעון חובות לתאגידים בנקאיים .לפרטים בדבר ייעוד תמורת ההנפקה ,ראו סעיף  5.2בפרק
 5לתשקיף.
--לפרטים אודות כתב אישום שהוגש כנגד אפריקה ישראל תעשיות בע"מ ,בעלת השליטה בבעלת השליטה בחברה ,פקר פלדה ,בגין עבירות
על-פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-והוראות דין נוספות והסדר הטיעון שנחתם עימה ,ראו סעיף  7.1בפרק  7לתשקיף.
--נכון למועד התשקיף ,בין החברה לבין בעלת השליטה בה ,פקר פלדה ,לא קיים הסדר תיחום פעילות .לפרטים ראו סעיף  8.2.2בפרק 8
לתשקיף.
--בהתאם להוראות סעיף )11א())(1א( לתקנות ההצעה ,ההצעה על־פי תשקיף זה תובטח בחלקה )לפחות ב (25%-בחיתום ,כאשר ]*[ ,מיועדים
לשמש כחתמים )כהגדרת מונח זה בסעיף  1לחוק ניירות ערך( .החתמים יחתמו על ההודעה המשלימה ,אשר מכוחה יוצעו ניירות ערך

לציבור ויראו בחתימתם כאמור כחתימה על התשקיף .פרטי הסכם החיתום יובאו במסגרת ההודעה המשלימה .לפרטים ראו פרק 2
לתשקיף.
--סך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה
עבור כל ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה ,יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.
מבלי לסייג את דוח הסקירה של רואי החשבון המבקרים ,מפנים רואי החשבון המבקרים של החברה בדוחות הכספיים התמציתיים
ביניים המאוחדים ליום  30ביוני  ,2021לביאור 1ג' בדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש של הדוחות הכספיים ביניים התמציתיים
המאוחדים וכן ,לאמור בביאור 6ב'6 ,ג' ו6-ד' בדבר ערבויות החברה.
מבלי לסייג את חוות דעתם לדוחות הכספיים המאוחדים )פרופורמה( ליום  31בדצמבר  ,2020מפנים רואי החשבון המבקרים של החברה
את תשומת הלב לאמור בביאור 10ב'10 ,ג' ו10-ד' בדבר ערבויות החברה.
--עותק מתשקיף זה עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ,בכתובת ,www.magna.isa.gov.il :ומערכת האינטרנט להודעות
של הבורסה ,בכתובת .www.maya.tase.co.il

תאריך התשקיף2021 [*] :
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תוכן עניינים
 .1מבוא
1.1
1.2
1.3
1.4

הגדרות
כללי
היתרים ואישורים
הון החברה

א1-
א1-
א2-
א3-

 .2פרטי הצעת ניירות הערך
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

ניירות הערך המוצעים לציבור
מניות שתירשמנה למסחר
המניות המוצעות
תנאי המניות המוצעות
אופן ההצעה לציבור
הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים
העברת כספים
תעודות מניה ו/או מכתבי הקצאה
רישום למסחר בבורסה
הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף
הימנעות מדילול הון
הודעה משלימה
מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף
חיתום

ב1-
ב1-
ב2-
ב2-
ב2-
ב3-
ב4-
ב5-
ב6-
ב7-
ב8-
ב8-
ב9-
ב15-

 .3הון המניות של החברה
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף
התפתחות ההון הרשום והמונפק של החברה בשלוש השנים האחרונות
החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה למועד
התשקיף
החזקות בניירות הערך של החברה לאחר השלמת הנפקת המניות
המוצעות
השליטה בחברה
תכנית תגמול הוני
חסימת ניירות ערך

ג1-
ג1-
ג2-
ג3-
ג4-
ג4-
ג11-

 .4הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

הזכויות הנלוות למניות החברה
חלוקת דיבידנד ומניות הטבה
זכויות בפירוק
ניירות ערך בני פדיון
זכות למינוי דירקטורים

ד1-
ד1-
ד3-
ד3-
ד4-
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4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22

אסיפת בעלי מניות וזכות השתתפות וההצבעה
העברת מניות
שינויים בהון
שינוי זכויות
שינוי תקנון
הגבלת אפשרות שינוי תקנון
העברת סמכויות בין האורגנים
מינוי דירקטורים
אסיפה כללית שנתית
אי קיום אסיפה שנתית
חופש ההתנאה
רוב באסיפה הכללית
קבלת החלטה בדירקטוריון
הסמכה למתן פטור
מגבלות על חלוקת דיבידנד והחלטה על חלוקת דיבידנד
מיזוג
הוראות נוספות

ד4-
ד7-
ד9-
ד10-
ד10-
ד11-
ד11-
ד11-
ד11-
ד11-
ד11-
ד11-
ד12-
ד12-
ד12-
ד12-
ד12-

 .5ייעוד התמורה
5.1
5.2
5.3
5.4

תמורת ההנפקה
ייעוד תמורת ההנפקה
חיתום
סכום מינימאלי

ה1-
ה1-
ה1-
ה1-

 .6תיאור עסקי התאגיד
חלק ראשון – תיאור ההתפתחות הכלכלית של עסקי החברה
פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
6.1
תרשים מבנה האחזקות של החברה ושל תאגידים המוחזקים על ידה
6.2
תחומי פעילות
6.3
השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
6.4
חלוקת דיבידנדים
6.5

ו1-
ו5-
ו6-
ו9-
ו9-

חלק שני – מידע אחר
מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
6.6
סביבה כללית והשפעה גורמים חיצונים על פעילות החברה
6.7

ו10-
ו12-

חלק שלישי – תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות
א .תחום פעילות גלוון
מידע כללי על תחום הפעילות
6.8
מוצרים ושירותים
6.9
 6.10מוצרים חדשים
 6.11לקוחות
 6.12שיווק והפצה

ו27-
ו30-
ו31-
ו31-
ו32-
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6.13
6.14
6.15
6.16

צבר הזמנות
תחרות
כושר ייצור
יעדים ואסטרטגיה עסקית בתחום פעילות הגלוון

ו32-
ו32-
ו33-
ו33-

ב .תחום פעילות מוצרי הפלדה
 6.17מידע כללי על תחום הפעילות
 6.18מוצרים ושירותים
 6.19פילוח הכנסות מוצרים ושירותים
 6.20לקוחות
 6.21שיווק והפצה
 6.22צבר הזמנות
 6.23תחרות
 6.24כושר ייצור
 6.25חומרי גלם וספקים
 6.26יעדים ואסטרטגיה עסקית בתחום פעילות מוצרי פלדה

ו35-
ו42-
ו43-
ו43-
ו44-
ו44-
ו45-
ו46-
ו46-
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בדצמבר  2020וליום  30ביוני 2021
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פרק  – 1מבוא

פקר פלדות וגלוון בע"מ
)בתשקיף זה" :החברה"(
 .1.1הגדרות
"הבורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

"החברה לרישומים"

]*[ ,או כל חברה לרישומים שתבוא בנעליה ,ובלבד שכל
ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה
לרישומים

"חוק החברות"

חוק החברות ,התשנ"ט1999-

"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-

"מועד ההנפקה"

המועד בו החברה תקצה למזמינים שהצעתם נענתה את
המניות המוצעות הכלולות ביחידות שהבקשה לרכישתן
נענתה ,על ידי משלוח תעודות בגין המניות המוצעות ,על
שם החברה לרישומים ,כנגד העברת הכספים שהופקדו
בחשבון המיוחד )כפי שיפורט במסגרת ההודעה המשלימה(
על ידי רכז ההנפקה לחברה ,כמפורט בסעיף  2.8בפרק 2
לתשקיף

"פקודת מס הכנסה" או
"הפקודה"

פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[

"תקנות אופן הצעה לציבור"

תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(,
התשס"ז2007-

"תקנות דוחות תקופתיים
ומיידים"

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,התש"ל-
1970

"תקנות הודעה משלימה"

תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(,
התשס"ז2007-

"תקנות פרטי התשקיף"

תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף -
מבנה וצורה( ,התשכ"ט1969-

 .1.2כללי
החברה התאגדה ביום  ,21.10.1992כחברה פרטית מוגבלת במניות.
ההצעה לציבור בדרך של הנפקת מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ע.נ כ"א )"המניות
המוצעות"( ,היא הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור .עם רישומן למסחר של
מניות החברה ,ככל שתושלם ,תהפוך החברה לחברה ציבורית ,כהגדרת המונח בחוק החברות
ולתאגיד מדווח ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך.
תשקיף זה הוא תשקיף להצעה ראשונה של מניות החברה ך )"התשקיף"(.
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 .1.3היתרים ואישורים
 .1.3.1היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף

להשלמה 1

א .החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על־פי כל דין
להצעת המניות המוצעות על־פי תשקיף להשלמה זה ,להנפקתן ולפרסום
התשקיף.
ב.

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסום התשקיף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על
טיבם של ניירות הערך המוצעים על־פי התשקיף.

ג.

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה זה ,לפיו המניות
הקיימות בהון החברה ערב ההנפקה )"המניות הקיימות"( ,המניות המוצעות
על־פי תשקיף זה )ביחד" :ניירות הערך המבוקשים לרישום"( והמניות
שתנבענה ממימוש של כתבי אופציה לא רשומים שהוקצו לנושאי משרה בחברה,
עומדות בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על־פיו )"אישור הבורסה
לתשקיף להשלמה"(.

ד.

מתן האישור העקרוני של הבורסה לתשקיף להשלמה כאמור ,אינו מהווה
אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המבוקשים לרישום ,ורישומם למסחר
יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור בסעיף  2.9.2בפרק 2
לתשקיף ,על־פי הודעה משלימה ,אשר תפורסם על ידי החברה בהתאם להוראות
תקנות הודעה משלימה ,כמפורט בסעיף  2.12בפרק  2לתשקיף.

ה .הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המבוקשים לרישום ,מותנה בקיום
פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות החברה ,בקיום שווי ושיעור החזקות
ציבור מזערי במניות החברה ,ובהון עצמי מזערי ,כנדרש מחברה חדשה מסוגה
של החברה בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על־פיו ,כמפורט בסעיף  2.9בפרק
 2לתשקיף.
יובהר ,כי במידה ולא יתקיימו מלוא התנאים האמורים ,אזי ההנפקה על־פי
תשקיף להשלמה זה תבוטל.
ו.

אין לראות באישור הבורסה לתשקיף להשלמה ,אישור לפרטים המובאים
בתשקיף להשלמה או אישור למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת
דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים על־פי התשקיף
להשלמה או על המחיר בו הם מוצעים ו/או יוצעו בהודעה המשלימה.

ז.

ההנפקה על־פי תשקיף זה כפופה לכך שלפני הרישום למסחר של ניירות הערך
המבוקשים לרישום על־פי תשקיף זה )"הרישום למסחר"( ,תפרסם החברה

 [*] 1טרם התקבלו האישורים נכון למועד טיוטת התשקיף.
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הודעה משלימה )כמפורט בסעיף  2.12בפרק  2לתשקיף(.
ח.

אין באישור הבורסה לתשקיף להשלמה זה משום התחייבות למתן אישור
לרישום למסחר של ניירות הערך המבוקשים לרישום על־פי ההודעה המשלימה.

ט .אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המבוקשים לרישום על־פי
תשקיף להשלמה זה ,כאמור בסעיף  2.12בפרק  2לתשקיף ,יינתן טרם פרסומה
של ההודעה משלימה ,כמפורט בסעיף  2.12בפרק  2לתשקיף.
י.

על אישור בקשה לרישום למסחר על־פי הודעה משלימה כאמור יחולו הוראות
תקנון הבורסה וההנחיות על־פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה
לרישום למסחר על־פי ההודעה המשלימה ,כאמור לעיל.

יא .ההודעה המשלימה תפורסם לאחר פרסום תשקיף זה.
התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה
תפורסם במסגרת ההודעה המשלימה .התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות
ערך המוצעים על־פי תשקיף להשלמה זה לא תחל בטרם חלפו חמישה ימי
עסקים ממועד פרסום התשקיף להשלמה או מהמועד בו פורסמה בציבור טיוטת
תשקיף להשלמה ,ובתשקיף להשלמה שינויים זניחים בלבד לעומת הטיוטה
האחרונה שפורסמה או שינויים שניתן לכלול אותם בהודעה משלימה )לפי
המוקדם( .פורסמה הודעה משלימה ,התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות
הערך המוצעים על־פי תשקיף זה תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש
שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ 75-ימים
מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ 45-ימים מתחילת התקופה להגשת
הזמנות ,לפי המוקדם.
ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים
הקבועים בתקנה 1א) (1עד ) (3לתקנות הודעה משלימה ,תתחיל התקופה להגשת
הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה לא לפני חלוף שני ימי
מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים לא יאוחר מ 75-ימים מיום
פרסום התשקיף להשלמה או מ 45-ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי
המוקדם.
יב .עם רישומן של המניות על־פי תשקיף זה למסחר בבורסה ,תדווח החברה לרשם
החברות על הפיכתה לתאגיד מדווח ,בהתאם להוראות חוק החברות.
 .1.4הון החברה
 .1.4.1הון מניות רשום ,מונפק ונפרע לתאריך התשקיף
לפרטים בדבר הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד
התשקיף ,ראו סעיפים  3.1ו 3.2-לפרק  3בתשקיף.
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 .1.4.2הרכב הון עצמי
הרכב ההון העצמי של החברה ליום  30ביוני  ,2021הוא כדלקמן )באלפי ש"ח(:
הון מניות

29,150

פרמיה על מניות

6,372

עודפים

156,157

קרן הון

8,998

סה"כ הון עצמי

200,677

לפרטים נוספים בדבר הון המניות של החברה ,לרבות ביחס לשינויים שחלו בהון
המניות כאמור ,ראו פרק  3לתשקיף.
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פרק  – 2פרטי הצעת ניירות הערך לציבור
הצעת ניירות הערך על ידי החברה לציבור כמתואר בתשקיף זה ,תיעשה על־פי תשקיף זה ועל־פי
הודעה משלימה .לאחר פרסום תשקיף זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם להוראת סעיף
1)16א() (2לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה ,שבה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף
ובמידת הצורך יעודכנו פרטים בתשקיף זה ,שניתנים לעדכון .ההודעה המשלימה תפורסם לפני
מועד עריכת המכרז הציבורי )ככל שייערך( וזאת לא יאוחר מיום ]*[  .2021אם ההודעה המשלימה
תפורסם ,או שהמכרז הציבורי ייערך ,במועדים מאוחרים מן המועד הנ״ל ,תידרש החברה להגיש
לרשות ניירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף ,וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה.
ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה למשקיעים המוסדיים )כהגדרת מונח זה בתקנות אופן
הצעה לציבור( ,יוצעו בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בתקנה )11א() (1לתקנות אופן הצעה
לציבור .בשל כך ,ובהתאם להוראת התקנה הנ"ל ,ההצעה על־פי תשקיף זה צפויה להיות מובטחת
בחלקה ,על ידי קונסורציום חתמים המורכב מלאומי פרטנרס חתמים בע"מ ולידר הנפקות )(1993
בע"מ )"החתמים"( ,כמפורט בסעיף  2.14להלן.
פרטים בדבר דמי העמילות בשל חיתום ניירות הערך ,הפצתם והוצאות נוספות הכרוכות במכירתם
במסגרת תשקיף זה ,וכן ציון דבר התחייבויות שקיבלה החברה מאת משקיעים מוסדיים ,יכללו
בהודעה המשלימה .ההודעה המשלימה אף תכלול תיאור של שינויים )ככל שיהיו( בכמות ובמחיר
ניירות הערך המוצעים .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.12להלן.
ההוראות הנכללות בפרק זה נסמכות ,בין היתר ,על הוראות תקנון והנחיות הבורסה וחוקי העזר
של מסלקת הבורסה )יחד" :הוראות הבורסה"( ,כנוסחן במועד פרסום התשקיף .על אף האמור,
אם יחולו שינויים בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה ,הרי שעל הצעת ניירות הערך על־פי
ההודעה המשלימה ,יחולו הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה )ולא במועד
פרסום תשקיף זה( .בהודעה המשלימה יפורט השינוי שחל בהוראות הבורסה הרלוונטיות לפרק זה
לעומת הוראות הבורסה כפי שהיו בתוקף במועד פרסום תשקיף זה.
החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים
מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך .במקרה כאמור ייראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה
כבטלות.
 .2.1ניירות הערך המוצעים לציבור
.2.1.1

בהצעה לציבור שתתבצע על־פי תשקיף זה וההודעה המשלימה:
החברה תציע לציבור עד ]*[ מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ע.נ .כל אחת
של החברה )"המניות המוצעות" או "ניירות הערך המוצעים"(.

.2.1.2

לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות המונפקות ,ראו פרק  4לתשקיף.

 .2.2מניות שתירשמנה למסחר
במסגרת תשקיף זה ,בנוסף למניות המונפקות ,תירשמנה למסחר  29,150,480מניות רגילות
בנות  1ש״ח ע.נ .כל אחת של החברה ,המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה.
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 .2.3המניות המוצעות
 .2.3.1הצעת ניירות הערך על־פי תשקיף זה נעשית על ידי החברה בדרך של הצעה לא אחידה
ל׳משקיעים מוסדיים׳ ,כהגדרת מונח זה בתקנות אופן הצעה לציבור 1,בהתאם
להוראת תקנה )11א() (1לתקנות אופן הצעה לציבור וכמפורט להלן )"הצעה לא
אחידה"(.
.2.3.2

המניות המוצעות תוצענה ב [*]-יחידות למשקיעים המוסדיים ,בהצעה לא אחידה
ובמחיר אחיד ליחידה ,כשהרכב כל יחידה ומחירה של כל יחידה הינם כדלקמן:
הרכב היחידה
]*[ מניות רגילות בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת

מחיר
]*[ ש״ח לכל מניה רגילה

סה״כ המחיר ליחידה

]*[ ש״ח )*(

)*( כל היחידות תימכרנה לניצעים במחיר ליחידה הנ״ל ללא כל הנחה או הטבה ,אך בכפוף
לשינויים בהודעה המשלימה.
.2.3.3

החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת
המזמינים ,מבלי שתהיה למזמינים כל טענה בקשר לכך .במקרה כאמור ייראו את
כל ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות.

 .2.4תנאי המניות המוצעות לציבור
המניות המוצעות תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה במועד
התשקיף .המניות המוצעות והמניות הקיימות ,תירשמנה כולן על שם חברה לרישומים
ותזכינה את בעליהן בזכויות שוות לקבלת דיבידנדים ,מניות הטבה ,ובכל חלוקה אחרת אשר
יוכרז עליה או שתחולק על ידי החברה לאחר תאריך התשקיף .הזכויות הנלוות למניות
החברה מתוארות בפרק  4לתשקיף.
מניות החברה תירשמנה למסחר בכפוף להתקיימות התנאים בסעיף  2.9להלן.
 .2.5אופן ההצעה לציבור
.2.5.1

1

ניירות הערך המוצעים מוצעים על ידי החברה בדרך של הצעה לא אחידה באופן
המפורט בתקנה )11א() (1לתקנות אופן הצעה לציבור .לפיכך ,על־פי דרישות התקנה
הנ"ל ,ההצעה על־פי תשקיף זה תובטח בחלקה )לפחות ב (25%-בחיתום .הניצעים
בהצעה לא אחידה זו יהיו משקיעים מוסדיים )כהגדרת מונח זה בה"ש  1לעיל( ,אך
החברה תהא רשאית למכור עד  30%מהמניות המוצעות למי שאינו משקיע מוסדי,
ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה ,באותו מחיר
שיוקצו בו המניות המוצעות לניצעים שהינם משקיעים מוסדיים )בהצעה לא

"משקיע מוסדי" – כל אחד מאלה (1) :משקיע המנוי בפרטים ) (1עד ) (3או ) (11בתוספת הראשונה לחוק ניירות
ערך ,הרוכש בעבור עצמו; ) (2תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,תשמ"א ,1981-למעט
חברת שירותים משותפת ,הרוכשים בעבור עצמם; ) (3מנהל תיקים הרוכש בעבור לקוחות שהם אחד מן המנויים
בפסקאות ) (2) ,(1או ) ,(4לענין אותה הרכישה; ) (4תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל שמאפייניו דומים לאלה של
משקיע המנוי בפסקאות ) (1או ).(2
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אחידה( ובאותו יום ,והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי תהיה לפי
חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי ,כאשר
כל משקיע ,שאינו משקיע מוסדי ,יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד.
.2.5.2

ככל שתבוצע גם הצעה אחידה לציבור בהתאם לאמור לעיל ,המניות המוצעות יוצעו
כאמור בסעיף  2.6.4להלן.

.2.5.3

התקופה להגשת הזמנות
המועד בו תחל ותסתיים התקופה להגשת הזמנות בהצעה אחידה על־פי תשקיף זה,
ככל שייערך מכרז לציבור כאמור ,יפורסם במסגרת ההודעה המשלימה )"התקופה
להגשת הזמנות"(.

.2.5.4

התחייבויות מוקדמות
עובר למועד פרסום תשקיף זה פנו החברה והחתמים למשקיעים מוסדיים במטרה
לקבל מהם הזמנות לרכישת כל היחידות המוצעות על־פי תשקיף זה )"היחידות
המוצעות"( ,בדרך של הליך  ,Book Buildingוימשיכו לעשות כן גם לאחר פרסומו.
החברה טרם נענתה להזמנות מהמשקיעים המוסדיים כאמור כאשר הקצאת
היחידות בין המשקיעים המוסדיים ,או חלקם ,תיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה לאחר היוועצות בחתמים .דבר קיומם של משקיעים מוסדיים שהצעותיהם
תיענינה ,ככל שתיענינה ,לפני פרסום ההודעה המשלימה ,יצוין במסגרת ההודעה
המשלימה.
כל הזמנות המשקיעים המוסדיים בהצעה לא אחידה תוגשנה לחתמים ולחברה ביום
הגשת ההזמנות על גבי טפסי הזמנה ,באמצעות רכז ההנפקה") [*] ,רכז ההנפקה"(,
במישרין או באמצעות סניפי בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה
)"המורשים לקבלת הזמנות"( ,ותנקובנה במחיר ליחידה שיפורסם בהודעה
המשלימה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה .ניתן יהיה להגיש הזמנות לרכישת
יחידות שלמות בלבד ובמטבע ש"ח בלבד .הזמנה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה,
יראו אותה כהזמנה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד ,וחלק
היחידה הכלול בהזמנה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה .הזמנה שמספר
היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת ,לא תתקבל.
כל הזמנה תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המזמין לקבל את המניות המוצעות
שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית להזמנתו ולשלם באמצעות רכז
ההנפקה את המחיר המלא בש"ח בלבד ,על־פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה,
של המניות המוצעות שיוקצו לו עקב היענות להזמנתו על־פי תנאי התשקיף וההודעה
המשלימה.

 .2.6הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים
.2.6.1

לאחר תום התקופה להגשת הזמנות ,היחידות המוצעות תוקצינה למזמינים בהצעה
הלא אחידה או לחלקם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לאחר היוועצות
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בחתמים.
.2.6.2

במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמות שתוקצה לכלל המשקיעים המוסדיים המנויים
בקבוצתו של חתם להצעה )בין שנמכרו לו על ידי החתם המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו
לו על ידי חתם או מפיץ אחר( או בקבוצת מפיץ להצעה ,או שהשקעותיהם מנוהלות
על ידי קבוצתו  -על  5%מכמות היחידות שנמכרה בהצעה .היה שווי הנכסים
המנוהלים עבור הציבור על ידי כלל המשקיעים המוסדיים בקבוצת החתם או המפיץ
כאמור גבוה מ 10 -מיליארד ש״ח ,לא תעלה הכמות שתוקצה להם על  10%מכמות
היחידות המוצעות" .קבוצת חתם" או "קבוצת מפיץ" ,לפי העניין ,משמעה כהגדרת
המונח בתקנות אופן הצעה לציבור.

.2.6.3

כל היחידות תימכרנה למשקיעים המוסדיים במחיר אחיד ליחידה שהינו המחיר
ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה )בסעיף  2.6זה" :המחיר האחיד"( ללא כל
הנחה או הטבה ,למעט עמלות כפי שמפורטות בפרק זה או כפי שתפורסמנה בהודעה
המשלימה.

.2.6.4

הזמנת והקצאת היחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור
כאמור לעיל ,החברה תהא רשאית למכור עד  30%מן המניות המוצעות למי שאינו
משקיע מוסדי ,ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה
כאשר כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד ,במחיר האחיד )כהגדרתו לעיל(
ובמהלך התקופה להגשת הזמנות שתפורסם בהודעה המשלימה .הכמות שתוקצה
לכל משקיע מהציבור ,תהא לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות
בחלק ההנפקה הפתוח לכל.
סך כל המניות המוצעות המוזמנות בידי מזמין אחד לא יעלה על השיעורים הקבועים
להלן (1) :כאשר שווי המניות המוצעות למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ100-
מיליון ש״ח  15% -מהכמות המוצעת; ) (2כאשר שווי המניות המוצעות למשקיעים
שאינם מוסדיים הינו  100מיליון ש״ח ומעלה  25% -מהכמות המוצעת.
אם בהקצאת ניירות הערך על־פי ההיענות במכרז לציבור כאמור לעיל ,ייווצרו שברי
יחידות הם יעוגלו ,ככל הניתן ,ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של יחידות
שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה
שנקבע.

.2.6.5

יצוין כי בהתאם לתנאי הסכם החיתום ,כמפורט בסעיף  2.14להלן ,החתמים
התחייבו להבטיח רכישת ניירות ערך בהנפקה בשיעור של ]*[ מהמניות המוצעות
בהנפקה על־פי תשקיף זה ,ומשכך מתקיימת דרישת תקנה )11א( לתקנות אופן הצעה
לציבור ,לעניין קיומה של התחייבות חיתומית ביחס ל 25%-מכלל המניות המוצעות.

 .2.7העברת כספים
.2.7.1
2

רכז ההנפקה 2יפתח חשבון נאמנות שינוהל בלעדית על ידי רכז ההנפקה עבור ובשם

פרטי הקשר עם רכז ההנפקה  -כתובת ;[*] :טלפון.[*] :
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החברה ,ויופקדו בו כל הסכומים ששולמו בגין היחידות שהבקשות לרכישתן נענו,
ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על־פי תנאי התשקיף.
.2.7.2

כל עוד לא הועברה תמורת ההצעה לחברה ,תוחזק התמורה בחשבון המיוחד
ותושקע בפיקדונות שקליים ונושאי ריבית על בסיס יומי.

.2.7.3

רכז ההנפקה יעביר לחברה את הכספים שישולמו עבור יחידות שבקשות לגביהן נענו
)כולל הפירות( ,בניכוי מלוא סכומי העמלות כמפורט להלן .העמלות לחתמים
תועברנה להם על ידי רכז ההנפקה באותו מועד כאמור.

.2.7.4

העברת הכספים כאמור מותנית בכך כי בד בבד עם העברת הכספים ,יקבל רכז
ההנפקה עבור החברה לרישומים ,על שמה יהיו רשומים ניירות הערך של החברה
בבורסה ,תעודות מניה ו/או מכתבי הקצאה ,בגין המניות המוצעות שנרכשו על־פי
התשקיף וההודעה המשלימה.

.2.7.5

סכומי העמלות שנוכו על ידי רכז ההנפקה יועברו לחתמים הזכאים לכך על־פי
התשקיף בד בבד עם העברת תמורת ההנפקה כאמור.

 .2.8תעודות מניה ו/או מכתבי הקצאה
.2.8.1

התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה ,תקצה החברה למזמינים
שהצעתם נענתה את המניות המוצעות הכלולות ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה
כשהן נקיות ומשוחררות מכל חוב ,שעבוד ,משכון ,וזכות אחרת של צד ג' ,על ידי
משלוח תעודות ו/או מכתבי הקצאה בגין המניות המוצעות ,על שם החברה
לרישומים ,כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד )כפי שיפורט במסגרת
ההודעה המשלימה( על ידי רכז ההנפקה לחברה ,כאמור בסעיף  2.7לעיל ,ובלבד
שההקצאה לא תיעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה ,כי התקיימו דרישות הבורסה
במלואן ,כאמור בסעיף  2.9להלן.
יצוין ,כי ככל שבמועד הקצאת והעברת ניירות הערך המוצעים על שם החברה
לרישומים טרם הועברה לחברה מלוא תמורת ההנפקה ,תדווח החברה בסמוך
למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון המונפק ,בו יצוין כי טרם נתקבלה תמורת
ההנפקה .עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור או בידי
החברה ,תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון בו תצוין קבלת תמורת
ההנפקה .יובהר ,כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך
המוצעים ,לא ניתן לרשום אותם למסחר בבורסה.

.2.8.2

החברה לא תבצע את הקצאת המניות המוצעות בטרם תופקד מלוא תמורת ההנפקה
בחשבון המיוחד.

.2.8.3

בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על־פיו ,כל המניות המוצעות והמניות
הקיימות בהון החברה במועד התשקיף ,תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם
החברה לרישומים.
כמו כן ,בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על־פיו ,מניות חדשות שתנפיק
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החברה ,לרבות מניות שתנבענה מהמרה או מימוש ניירות ערך המירים למניות,
שתנפיק החברה ,ככל שתנפיק ,תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה
לרישומים.
.2.8.4

תעודות המניה תהיינה ניתנות להעברה ,לפיצול או לוויתור לטובת אחרים על ידי
הגשת בקשה על כך בנוסח המקובל למטרה זו ,בצירוף התעודה .כל ההוצאות
הכרוכות בהעברה ,פיצול או ויתור ,כאמור ,והיטלים אחרים אם יהיו כאלה ,יחולו
על המבקש וישולמו על ידו.

 .2.9רישום למסחר בבורסה
.2.9.1

הבורסה נתנה את אישורה לתשקיף להשלמה ,המאשר ,כי המניות המוצעות
והמניות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף )"ניירות הערך המבוקשים
לרישום"( עומדים בתנאי הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על־פיו.

.2.9.2

טרם פרסום ההודעה המשלימה ,החברה תפנה לבורסה בבקשה לקבל את אישורה
לרשום בה למסחר את ניירות הערך המבוקשים לרישום בהתאם לחלופה א'
בהנחיות לתקנון הבורסה .אישור הבורסה לרשום בה למסחר את ניירות הערך של
החברה ,יינתן טרם פרסומה של ההודעה המשלימה כמפורט בסעיף  2.12להלן.

.2.9.3

תוך שני ימי עסקים לאחר מועד ההודעה המשלימה או לאחר המכרז לציבור )ככל
שייערך( תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך
המבוקשים לרישום ,בכפוף לאמור בסעיפים  2.9.4ו 2.9.5 -להלן.

.2.9.4

על־פי תקנון הבורסה וההנחיות על־פיו ,רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך
המבוקשים לרישום מותנה בכך ,ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה
לאחר הרישום למסחר ,לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה
של החברה הנרשמת בבורסה וכן בעמידה בהון עצמי מינימאלי )ככל שיידרש( ,על־פי
החלופה הרלוונטית בהתאם לפרקים ו' ו-ז' להנחיות על־פי החלק השני לתקנון
הבורסה )"החלופה"(.
למועד התשקיף ,הרישום למסחר בבורסה של ניירות ערך המוצעים בהתאם לחלופה
א' ,מותנה בכך ששווי החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא
יפחת מ 20 -מיליון ש"ח וששיעור החזקות הציבור לאחר הרישום למסחר יעמוד על
 25%לפחות 3.כמו כן ,הרישום למסחר בהתאם לחלופה כאמור מותנה גם בכך
שההון העצמי ,כהגדרתו בתקנון הבורסה ,לאחר הרישום למסחר הינו לפחות 25
מיליון ש"ח .לפירוט בדבר ההון העצמי של החברה ליום  30ביוני  ,2021ראו סעיף
 1.4.2בפרק  1לתשקיף4 .

.2.9.5

3
4

כמו כן ,בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות על־פיו ,מותנה רישומם למסחר של מניות

בהתאם להנחיות הבורסה ,ככל ששווי החזקות הציבור בעקבות הנפקה על־פי תשקיף זה יהיה גבוה יותר ,שיעור
החזקות הציבור המינימלי הנדרש לאחר הרישום למסחר יקטן כקבוע בהנחיות הבורסה.
אין באמור כדי לגרוע מיתר החלופות בהן עשויה לעמוד החברה לצורך רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים,
ככל שיידרש.
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החברה ,בקיום פיזור מזערי כמפורט להלן :מספר המחזיקים המזערי במניות
החברה יהיה לפחות  100מחזיקים ששווי האחזקה של כל אחד מהם  16אלפי ש״ח
לפחות ,כאשר אם החברה תחליט למנות עושה שוק ,מספר המחזיקים המזערי
במניות החברה יהיה לפחות  35מחזיקים ששווי ההחזקה של כל אחד מהם  16אלפי
ש"ח לפחות.
בסעיף זה "מחזיק" – מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי
למחזיק הנדרש כאמור לעיל ,או מחזיק ביחד עם אחרים ,ששווי החזקותיהם
במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.
.2.9.6

הרישום למסחר מותנה בכך שהחברה תודיע במסגרת דיווח מיידי על תוצאות
ההנפקה ולפני הרישום למסחר ,על התמלאות הדרישות כאמור בסעיפים  2.9.4ו-
 2.9.5לעיל ,ובמקביל תפנה החברה לבורסה לצורך רישום ניירות הערך למסחר.
לאחר שהבורסה תוודא שהתקיימו הדרישות המפורטות בסעיפים  2.9.4ו2.9.5-
לתשקיף וכן שאר ההוראות הקבועות בתקנון הבורסה וההנחיות על־פיו ,יירשמו
ניירות הערך המבוקשים לרישום למסחר.

.2.9.7

לא התקיימו כל דרישות הבורסה ,כמפורט בסעיפים  2.9.4ו 2.9.5-לעיל ,תבוטל
ההצעה ,המניות המוצעות לא ימכרו ולא ירשמו למסחר בבורסה ולא יגבו כספים
מהמזמינים .התבטלה ההצעה כאמור לעיל ,תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות
ולבורסה )בהתאם למועדים הקבועים בדין( ,ותפרסם הודעה בנדון ביום העסקים
הראשון בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל ,היוצאים לאור בשפה
העברית.

.2.9.8

מובהר כי אם החתמים יידרשו לממש את ההתחייבות החיתומית על־פי הסכם
החיתום ,כמפורט בסעיף  2.14להלן ,באופן כזה שלאחר רכישת המניות המוצעות
כתוצאה ממימוש כאמור יהפכו החתמים לבעלי עניין בחברה ,ובשל כך החברה לא
תעמוד בדרישות תקנון והנחיות הבורסה )כמפורט לעיל( ביחס לשווי ושיעור
החזקות ציבור מזעריים הנדרשים מחברה חדשה מסוגה של החברה ,לצורך רישום
למסחר בבורסה – יפקיד החתם המתמחר את ניירות הערך החסרים להשלמת שווי
החזקות הציבור במניות המוצעות כנדרש ,בידי נאמן שהוא חבר בורסה ,ויורה לו,
באופן בלתי חוזר ,למכור ,לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מגבלת שער ,את ניירות
הערך הנ"ל בתוך תקופה של שלושה חודשים ממועד הרישום למסחר ,כאשר לפחות
שליש מכמות ניירות הערך תימכר בתקופה של חודש ממועד הרישום למסחר .עוד
התחייב החתם המתמחר כי ניירות הערך שיועברו לנאמן כאמור יופקדו בידי הנאמן
אשר יפעל למכור את כל ניירות הערך שהועברו כאמור ,במרוכז ובאופן שוויוני
)מכירה פרו-ראטה(.

 .2.10הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף
החברה ,החתמים וחברי הדירקטוריון מתחייבים ,בחתימתם על התשקיף ,כדלקמן:
 .2.10.1להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף או שלא ייכתבו בהודעה
המשלימה ,בקשר עם הצעת המניות המוצעות ,הפצתן ופיזורן בציבור ,ומתחייבים
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להימנע מלהעניק זכות לרוכשי המניות המוצעות ,למכור את המניות המוצעות
שרכשו מעבר למפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה.
 .2.10.2להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר להצעת ניירות
ערך המוצעים על־פי תשקיף זה ,הפצתם ופיזורם בציבור ,הסותר את ההתחייבות
כאמור בסעיף  2.10.1לעיל.
 .2.10.3להימנע מלהתקשר עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד
לאמור בסעיף  2.10.1לעיל.
 .2.10.4לא לקבל הזמנות למניות המוצעות על־פי תשקיף זה מאת מפיץ שלא התחייב בכתב
לנהוג בהתאם להוראות סעיף  2.10.1לעיל.
 .2.11הימנעות מדילול הון
בתקופה שתחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הקצאת המניות המוצעות על־פי
תשקיף זה וההודעה המשלימה ,לא תעשה החברה כל פעולה ,להוציא המכירה לציבור לפי
התשקיף ועל־פי ההודעה המשלימה ,אשר יש בה משום "דילול הון" כמשמעותו בתקנות פרטי
התשקיף.
 .2.12הודעה משלימה
כאמור לעיל ,לאחר פרסום התשקיף ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף
)16א (2)(1לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה .בהודעה המשלימה יושלמו ויעודכנו
הפרטים החסרים בתשקיף זה ,לרבות ,אך לא רק ,שינויים ,ככל שיהיו ,בכמות ותנאי ההצעה.
בהודעה המשלימה יכללו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת,
הנתונים הבאים:
 .2.12.1אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המבוקשים לרישום.
 .2.12.2מועד המכרז לציבור )ככל שיערך( ,המועד להגשת הבקשות לרכישות היחידות מטעם
הציבור )ככל שרלוונטי( ופרטי רכז ההנפקה.
 .2.12.3פירוט ההוצאות בשל הצעת המניות המוצעות והנפקתן ,ועמלות ריכוז והפצה.
 .2.12.4שינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על־פי התשקיף )ככל שיהיו( בשיעור
שלא יעלה על  20%מהכמות ו/או מהמחיר המצוינים בסעיף  2.3לעיל ,בהתאמה,
ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעת במחיר לא תשונה ביותר מ 30%-מן
המכפלה האמורה הנגזרת מן המחיר והכמות שצוינו בתשקיף .הכמות והמחיר
העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה.
 .2.12.5שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף  2.12.4לעיל יתאפשר ובלבד שלא ישונה אף
אחד מבין המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ 50%-מן הכמות
ומן המחיר שצוינו בסעיף  2.3לעיל ,לפי העניין ,ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה
ביותר מ 50%-מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף.
הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה.
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 .2.12.6פירוט עיקריו של הסכם החיתום עם החתמים.
 .2.12.7כל פרט ,אשר תיקונו מתחייב ,כתוצאה מהשינוי בתנאי המניות המוצעות כאמור
לעיל ,לרבות הוצאות ,תמורת המניות המוצעות וייעודה.
 .2.12.8פורסמה הודעה משלימה ,התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על־פי
התשקיף וההודעה המשלימה ,על ידי הציבור )ככל שרלוונטי( ,תתחיל לא לפני מועד
פרסום ההודעה המשלימה וכן לא לפני עבור חמישה ימי עסקים ממועד פרסום
טיוטת התשקיף האחרונה הכוללת את כל הפרטים הנדרשים לצורך מתן היתר
לפרסום תשקיף ואשר התשקיף יכלול שינויים זניחים בלבד לעומת האמור בה ,או
שינויים שניתן לכלול בהודעה המשלימה .כמו כן ,ככל שבהודעה המשלימה ישונו
פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בסעיף  2.12.4לעיל ,תתחיל
התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה לא לפני
חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה .התקופה להגשת הזמנות
תסתיים ,בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה לפי תקנה )11א() (1לתקנות אופן הצעה
לציבור על־פי תשקיף זה לא יאוחר מ 75-ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או
מ 45-ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי המוקדם ,ובהצעה אחידה כאמור,
במסגרת המכרז הציבורי ,ככל שתיערך על־פי תשקיף זה ,תסתיים לא לפני תום שבע
שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ,ממועד פרסום ההודעה המשלימה.
 .2.12.9ההודעה המשלימה תוגש לרשות לניירות ערך באמצעות מערכת המגנ״א ותופץ
באופן ובמקומות שבהם פורסם התשקיף .עם הפרסום ,תהפוך ההודעה המשלימה
לחלק בלתי נפרד מהתשקיף ותצורף לכל עותק מהתשקיף ,אשר תפיץ החברה לאחר
פרסום ההודעה המשלימה.
 .2.13מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף
יובהר ,כי האמור להלן מתייחס לאופן המיסוי של משקיעים תושבי ישראל .יצוין כי ביחס
ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם לפקודה ,עשויה
לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור ,יפנו לקבלת ייעוץ
פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל .כמו כן יצוין ,כי ביחס למשקיעים אשר
ייחשבו כ״בעלי שליטה״ או כבעלי מניות מהותיים כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול
השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.
כמו כן ,ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ ,מסויגת
במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו ,או הנהנים או הזכאים ל 25% -או יותר
מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין ,בהתאם להוראות סעיף 68א
לפקודה.
כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס
הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה .ההוראות הכלולות בתשקיף
זה בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות
החוק הנזכרות בתשקיף זה ,ואינן באות במקום יעוץ מקצועי ,בהתאם לנתונים המיוחדים
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ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
 .2.13.1כללי
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי דוח הצעה זה
הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:
ביום  25ביולי  2005התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' ,(147
התשס"ה") 2005-התיקון"( .התיקון שינה באופן ניכר את הוראות פקודת מס
הכנסה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א") 1961-הפקודה"( ,הנוגעת למיסוי ניירות ערך
הנסחרים בבורסה .כמו כן ,במועד פרסום תשקיף זה ,טרם התפרסמו כל התקנות
החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון .בנוסף ,במועד פרסום תשקיף זה לא
קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה
המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון.
בנוסף ,ביום  29בדצמבר  2008אישרה הכנסת את תיקון  169לפקודה ,אשר פורסם
ברשומות ביום  31בדצמבר ) 2008ונכנס לתוקף ביום  1בינואר  ,(2009וחולל שינויים
נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך.
ביום  6בדצמבר  2011פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(,
התשע"ב") 2011-החוק לשינוי נטל המס"( .בהתאם לחוק לשינוי נטל המס אשר
נכנס לתוקף החל משנת  ,2012נקבע בין היתר ,העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי
יחידים בגין רווחי הון ,ריבית ודיבידנד מ 20% -ל ,25% -ולבעל מניות מהותי 5מ-
 25%ל.30% -
ביום  6באוגוסט  2012אישרה הכנסת את תיקון  195לפקודה ,אשר פורסם ברשומות
ביום  13באוגוסט ) 2012ונכנס לתוקף ביום  1בינואר  ,(2013במסגרתו נוסף סעיף
121ב לפקודה הקובע כי יחיד יהיה חייב החל משנת  2013במס נוסף על חלק הכנסתו
החייבת העולה על הסכום כאמור בסעיף .סעיף זה עודכן ביום  29בדצמבר 2016
כאשר פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום
המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו ,(2018-התשע"ז") 2016-חוק ההסדרים
לשנים  .("2017-2018סעיף 121ב המעודכן קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת
בשנת המס  2021עלתה על  647,640שקלים חדשים ,יהיה חייב במס נוסף על חלק
הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של  3%נוספים על האמור לעיל
)"מס יסף"( .הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון
ושבח מקרקעין )מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תיכלל רק אם שווי מכירתה
עולה על  4,754,280שקלים חדשים )לשנת  (2021והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל
דין( ,למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88לפקודה וסכום אינפלציוני
כהגדרתו בסעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין.
בחוק ההסדרים לשנים  2017-2018הופחת שיעור מס החברות ,הקבוע בסעיף )126א(

5

יחיד המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם אחר )כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה( ,ב 10% -לפחות
באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה )כהגדרת נוח זה בסעיף  88לפקודה( בחברה ,במועד מכירת נייר הערך
או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו למכירה כאמור.
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לפקודה ,ב) 1% -ל (24% -החל מיום  1בינואר  2017וב 1%-נוסף )ל (23%-החל מיום
 1בינואר  2018ואילך.
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה ,הסדרי המס
המתוארים בתמצית להלן:
 .2.13.2רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים
בהתאם להוראות סעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על ידי יחיד
תושב ישראל ,חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה,
אך בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים ) ,(25%ויראו את רווח ההון כשלב
הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת ניירות ערך על ידי
יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה  -קרי ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו
או יחד עם אחר 6 ,בעשרה אחוזים ) (10%לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה 7
בחברה  -במועד מכירת המניות המוצעות בהנפקה או במועד כלשהו בשנים עשר )(12
החודשים שקדמו למכירה כאמור )"בעל מניות מהותי"( ,אשר שיעור המס לגבי רווח
הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על שלושים אחוזים ).(30%
לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאליות והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב
רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של  ,30%עד לקביעת הוראות ותנאים
לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א)א() (9ו101 -א)ב( לפקודה.
שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות
הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" ,בהתאם להוראות סעיף  (1)2לפקודה שאז יחול
שיעור המס השולי כקבוע בסעיף  121לפקודה.
חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס
החברות הקבוע בסעיף  126לפקודה.
קרן נאמנות פטורה תהיה פטורה ממס בגין רווח ההון ממכירת ניירות ערך כאמור.
קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  (2)9לפקודה ,פטורים ממס בגין רווחי
הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתקיים התנאים הקבועים באותו סעיף .על
הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על
הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" ,אלא
אם כן נקבע מפורשות אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד ,תחויב ההכנסה
במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.
בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף ,יכול מוכר
מניה שהינו חברה או יחיד אשר היה בעל מניות מהותי בחברה בעת המכירה או ביום
כלשהו ב 12-החודשים שקדמו למכירה ,לבקש כי שיעור המס על חלק רווח ההון
הריאלי השווה לחלק מהרווחים הראויים לחלוקה 8,כיחס שבין חלקו של המוכר
בזכות לרווחים בחברה על־פי המניה לכלל הזכויות לרווחים בחברה ,יהיה שיעור
6
7
8

כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרתם בסעיף 94ב לפקודה.
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המס שהיה חל עליהם ,אילו היו מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה ,לפי
סעיפים 125ב או )126ב( לפקודה ,לפי העניין.
ככלל ,תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות
ערך הנסחרים בבורסה בישראל ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל
ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף )97ב (2לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו
חל ,אפשר שתחולנה הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות
של תושב החוץ.
האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ ,אם תושבי ישראל הם בעלי השליטה
בה ,או הנהנים ,או הזכאים ל 25% -או יותר מההכנסות או מהרווחים של החברה
תושבת החוץ ,במישרין או בעקיפין ,בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.
הפסדים בשנת המס ,שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס ושאילו
היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם ,יותרו בקיזוז בהתאם לעקרונות
הקבועים בסעיף  92לפקודה כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת
נייר ערך ,נסחר או שאינו נסחר ,ישראלי או זר )למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר
יקוזז ביחס של  1ל ,(3.5-וכן ,כנגד ריבית ודיבידנדים ששולמו בגין אותו נייר ערך או
בגין ריבית ודיבידנד בשל ניירות ערך אחרים )בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או
דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור מס החברות ,לגבי חברה ולא עלה על שיעור המס
הקבוע בסעיפים 125ב) (1לפקודה ו125-ג)ב( לפקודה לגבי יחיד( ,באותה שנת מס.
קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית
או מדיבידנד כאמור.
יש לציין כי בעקבות החוק לשינוי נטל המס כאמור ,המס אשר יחול על דיבידנד
ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו  .30%על כן ,הפסד ההון שהתהווה בשנת המס
ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך
אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.
הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל ,יקוזז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד
כאמור בסעיף )92ב( לפקודה בשנות המס הבאות ,בזו אחר זו ,לאחר השנה בה נוצר
ההפסד ,ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.
בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר
ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעיסקה עתידית( ,תשע"א") 2002-תקנות
ניכוי רווח ההון"( ,במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת
ניירות ערך נסחרים ,יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות )"ניירות
סחירים"( ,יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים
שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין טרם
יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.
בהתאם להוראות סעיף 94ג לפקודה ,במכירת מניה על ידי חבר בני אדם ,יופחת
מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה ,סכום דיבידנד שקיבל חבר בני האדם
בשל המניה במשך עשרים וארבעה ) (24החודשים שקדמו למכירה ,למעט דיבידנד
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ששולם עליו מס )למעט מס ששולם מחוץ לישראל( בשיעור של חמישה עשר אחוזים
) (15%או יותר ,אך לא יותר מסכום ההפסד.
לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים
בהנפקה ,בהתאם לתקנות ניכוי רווח ההון ,חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות
האמורות( המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך המוצעים בהנפקה ,ינכה מס
בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים ) (25%מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו
יחיד ,ובשיעור מס חברות מרווח ההון הראלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם .זאת,
כפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים
שרשאי המנכה במקור לבצע .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות
נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין ,המפורטים בתוספת
לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית ,מדיבידנד ,ומרווחים מסויימים( התשס״ו2005-
)״תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית״( ,וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על
ידם .לא ינוכה מס במקור על ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה בהתקיים תנאים
מסוימים .אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי,
יחולו הוראות סעיף )91ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה
על ידי המוכר בגין מכירה כאמור.
ככל שניירות ערך המוצעים בהנפקה על־פי תשקיף זה יימחקו ממסחר בבורסה,
שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים
) (30%מהתמורה ,כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי
מס במקור אחר )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.
הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר
שהנו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור ,אם הגיש תושב החוץ
למוסד הכספי בתוך ארבעה עשר ) (14ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש )(3
שנים ,אם היה בישראל ,הוא או בא כוחו ,הצהרה בטופס  2402על היותו תושב חוץ
ועל זכאותו לפטור.
 .2.13.3שיעור וניכוי המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה
בהתאם להוראות סעיף 125ב לפקודה ,דיבידנד שמקורו במניות החברה ,יהיה חייב
ככלל במס בידי יחידים תושבי ישראל  -בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים ),(25%
למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד
כלשהו בשנים עשר ) (12החודשים שקדמו לו ,אשר שיעור המס לגביו יהיה שלושים
אחוזים ) .(30%דיבידנד בידי חברות תושבות ישראל )למעט חברה משפחתית(,
ככלל ,לא יבוא במניין ההכנסה החייבת של החברה )ובלבד שמקור הדיבידנד אינו
בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל ואינו מדיבידנד שמקורו מחוץ
לישראל( .אולם ,כאשר הדיבידנד מקורו מחוץ לישראל או שמקורו בהכנסה מחוץ
לישראל ,יוטל מס חברות בהתאם לסעיף )126א( ובכפוף להוראות בסעיף )126ג(
לפקודה.
דיבידנד שמתקבל בידי חברה משפחתית יהיה חייב ככלל במס בשיעור של  25%למעט
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לגבי נישום כמשמעותו בס' 64א לפקודה אשר הינו בעל מניות מהותי ,במישרין או
בעקיפין ,בחברה ששילמה את הדיבידנד ,במקרה זה שיעור המס יהא .30%
תושב חוץ )יחיד או חברה( שאינו בעל מניות מהותי – יהיה חייב במס בגין דיבידנד
בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים ) ,(25%כפוף לאמנה למניעת כפל מס עליה
חתומה מדינת ישראל ומדינת התושבות של תושב החוץ ,ולגבי תושב חוץ שהנו בעל
מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר )(12
החודשים שקדמו לו  -בשיעור של שלושים אחוזים ) ,(30%כפוף לאמנה למניעת כפל
מס עליה חתמה מדינת ישראל ומדינת התושבות של תושב החוץ.
בידי קרן נאמנות חייבת ,יחול מס בהתאם לשיעורי המס החלים על יחיד ,אלא אם
נקבע במפורש אחרת .קרן נאמנות פטורה תהא פטורה ממס בגין דיבידנד שמתקבל
בידה .קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  (2)9לפקודה ,יהיו
פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור בהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף  (2)9לפקודה.
במסגרת תיקון  197הוסף סעיף 100א 1לפקודה הקובע את אופן מיסויים של "רווחי
שערוך" כהגדרתם באותו סעיף .כניסתן לתוקף של הוראות סעיף 100א 1לפקודה
מותנית בפרסום תקנות בנושא ,אשר נכון למועד פרסום התשקיף ,טרם הותקנו.
יצוין ,כי בהתאם לעמדת רשות המיסים ,כפי שבאה לידי ביטוי בפרשת קניון דרורים
)ע"מ  (44118-10-14ובפרשת אורון אחזקות )ע"מ  ,(38832-03-15דיבידנד שמקורו
ב"רווחי שערוך" אינו זכאי לפטור ממס בהתאם להוראות סעיף )126ב( לפקודה.
בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים( ,תשס"ו-
") 2005תקנות הניכוי"( ,שיעור המס שיש לנכות במקור 9על דיבידנד ליחיד ולתושב
חוץ בגין מניות החברה ,לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהנו בעל מניות מהותי
בחברה )במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר ) (12החודשים שקדמו
לתשלום( ואשר מניותיו רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים ,יהיה בשיעור של
עשרים וחמישה אחוזים ) .(25%לגבי יחיד או תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי אשר
מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ,ינוכה מס במקור בשל
הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של שלושים אחוזים ) .(30%לגבי תושב חוץ ,שיעור
ניכוי המס במקור עשוי להיות כפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין
מדינת התושבות של החברה לבין מדינת תושבותו של המקבל ,ולקבלת אישור
מתאים מרשות המיסים מראש ,ככל שיינתן.
לא ינוכה מס במקור על דיבידנד לגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור בישראל
לפי הדין.
התיאור לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים,
בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על־פי
תשקיף זה ,לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים
לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל נייר הערך המוצע.
9

החל מיום  1בינואר  ,2013ניכוי המס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות
למסחר בבורסה בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים ,יהיה באמצעות מוסד כספי.
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 .2.14חיתום
 .2.14.1כאמור ,הצעת המניות המוצעות הינה בדרך של הצעה לא אחידה על־פי תקנה
)11א() (1לתקנות אופן הצעה לציבור ועל כן מובטחת בחלקה )]*[( בחיתום.
 .2.14.2בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום עם החתמים אשר עיקריו יפורטו במסגרת
ההודעה המשלימה ,לרבות אך לא רק ,שיעור השתתפות כל אחד מהחתמים
בהבטחת ההצעה ,העמלות השונות וקיומה של התחייבות לשיפוי החתמים.
 .2.14.3בכל מקרה בו תהיינה קיימות התקשרויות עם מפיצים נוספים לאלו המפורטים
בתשקיף זה ,יינתן גילוי במסגרת ההודעה המשלימה בדבר זהותם ,עמלות ההפצה
שהם אמורים לקבל ,עמידתם בתנאי כשירות ,וכן פירוט בדבר הקשר בין מפיצים
למשקיעים מסווגים ובין המפיצים לחברה או לבעלי העניין בה ,ככל שקיים .כמו כן,
בכפוף להוראות כל דין ,בגין הצעת ניירות ערך על־פי תשקיף זה ,תהיה החברה
רשאית להתקשר עם מפיצים ,לשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ ,בשיעור ועל־
פי יתר התנאים ,כפי שיפורטו בהודעה המשלימה.
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פרק  – 3הון המניות של החברה
 .3.1פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף
נכון למועד תשקיף זה ,הון המניות המונפק והנפרע של החברה מורכב ממניות רגילות בנות 1
ש"ח ערך נקוב כל אחת )"מניות רגילות"(.
בש"ח ערך נקוב

מספר מניות רגילות )(+

הון רשום

200,000,000

200,000,000

הון מונפק ונפרע

29,150,480

29,150,480

סעיף

) (+לתיאור זכויות ההצבעה הצמודות למניות הרגילות ראה פרק  4לתשקיף.
 .3.2התפתחות ההון הרשום והמונפק של החברה בשלוש השנים האחרונות
.3.2.1

בשלוש שנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חל שינוי בהון הרשום ,למעט כמפורט
להלן:

תאריך

סה״כ הון
הרשום טרם
השינוי )כמות(

ע.נ
למניה

מהות השינוי

סה״כ ההון
סה״כ הון
הרשום
הרשום
לאחר השינוי לאחר השינוי
)ש״ח(
)כמות(

הגדלת ההון הרשום
יוני 2021

20,800

 1ש"ח

של החברה ב-

200,000,000

200,000,000

 199,979,200ש"ח

.3.2.2

בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חל שינוי בהון המונפק והנפרע של
החברה )ללא דילול ובדילול מלא( ,למעט כמפורט להלן:

תאריך

סה״כ הון
מונפק ונפרע
טרם השינוי
)כמות(

ע.נ
למניה
לאחר
השינוי

מהות השינוי

תמורה
שנתקבלה
בעד
המניות
)אלפי
ש"ח(

סה״כ הון
מונפק ונפרע
לאחר השינוי
)כמות(

הקצאה לפקר פלדה
תעשיות בע"מ )"פקר
יוני 2021

2,100

 1ש"ח

יוני 2021

10,500,000

 1ש"ח

פלדה"( ,ללא תמורה,
של  10,497,900מניות

-

10,500,000

רגילות כמניות הטבה
נפרעות במלואן.
הקצאת מניות רגילות
לפקר פלדה במסגרת

ראו עמודה

הליך רה-הארגון

מימין

שביצעה החברה,

29,150,480
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סה״כ הון
מונפק ונפרע
טרם השינוי
)כמות(

ע.נ
למניה
לאחר
השינוי
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מהות השינוי

תמורה
שנתקבלה
בעד
המניות
)אלפי
ש"ח(

סה״כ הון
מונפק ונפרע
לאחר השינוי
)כמות(

כמפורט בסעיף 6.1.4ג
לפרק  6בתשקיף

 .3.3החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה למועד התשקיף
להלן החזקות בעלי העניין בחברה נכון למועד התשקיף:
שם בעל העניין

שפירא 3

-

291,505

-

-

291,505

-

0.93%

מיכאל

חאייט 5

-

291,505

-

0.93%

ישראל

גולדשטיין 6

-

88,146

-

0.28%

-

87,451

-

0.28%

-

87,451

-

0.28%

אנקה

עזר 9

-

65,242

-

0.21%

אורלי

עזריה 10

-

65,242

-

0.21%

אורן 4

אבנר

יעקוב 7

ישראל

4

5
6
7
8
9
10

0.93%

אונגר 2

-

291,505

גיל

3

-

0.93%

פקר פלדה תעשיות
בע"מ 1

עופר

2

-

100%

93.46%

29,150,480

רגינה

1

מניות
רגילות

אופציות לא
רשומות

בלי דילול
 %מההון
המונפק

בדילול מלא
 %מההון
המונפק

טיבאייב 8

חברה פרטית המאוגדת בישראל ,אשר בעלת השליטה בה היא אפריקה ישראל תעשיות בע"מ .לפירוט נוסף בעניין
זה ראו סעיף  7.1בפרק  7לטיוטת תשקיף זה.
גב' אונגר מכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה ובינה לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד.
מר שפירא מכהן כדירקטור בחברה ובינו לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד .יצוין ,כי ככל ולא יתקבל
האישור הנדרש של בית המשפט להקצאת האופציות למר שפירא ,יוותר מר שפירא על האופציות.
מר אורן מכהן כדירקטור בחברה ובינו לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד .האופציות יוקצו למר אורן
או למשרד עוה"ד בו הוא שותף .יצוין ,כי ככל ולא יתקבל האישור הנדרש של בית המשפט להקצאת האופציות למר
אורן ,יוותר מר אורן על האופציות.
מר חאייט מכהן כמנכ"ל החברה ובינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד .האופציות הוקצו לו מכוח סעיף
 102לפקודת מס הכנסה.
מר גולדשטיין מכהן כמשנה למנכ"ל בחברה ובינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד .האופציות הוקצו לו
מכוח סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
מר יעקוב מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה ובינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד .האופציות הוקצו
לו מכוח סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
מר טיבאייב מכהן כסמנכ"ל פעילות פרופילים של החברה ובינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד.
האופציות הוקצו לו מכוח סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
גב' עזר מכהנת כמנהלת מחלקת רכש בחברה ובינה לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד .האופציות הוקצו
לה מכוח סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
גב' עזריה מכהנת כמנהלת ח.ג.י.י שיווק מוצרי בנייה בע"מ )"חגיי מוצרי בנייה"( ובינה לבין החברה מתקיימים
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שם בעל העניין

רונן

כספי 11

נעמה

רופא 12

מרדכי

מולכו 13

עובדים 14

סה"כ
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מניות
רגילות

אופציות לא
רשומות

בלי דילול
 %מההון
המונפק

בדילול מלא
 %מההון
המונפק

-

58,301

-

0.19%

-

58,301

-

0.19%

-

50,000

-

0.16%

-

314,380

-

1.01%

29,150,480

2,040,534

100%

100%

 .3.4החזקות בניירות הערך של החברה לאחר השלמת הנפקת המניות המוצעות
למיטב ידיעת החברה ,בהנחה כי הצעת ניירות הערך המוצעים מכוח תשקיף זה תיענה
במלואה ,בעלי המניות המחזיקים ניירות ערך של החברה יהיו כמפורט להלן:
מניות
רגילות

אופציות לא
רשומות

בלי דילול
 %מההון
המונפק

בדילול מלא
 %מההון
המונפק

שם בעל העניין

29,150,480

-

]*[

]*[

מיכאל חאייט

-

291,505

-

]*[

רגינה אונגר

-

291,505

-

]*[

אבנר יעקוב

-

87,451

-

]*[

ישראל גולדשטיין

-

88,146

-

]*[

אנקה עזר

-

65,242

-

]*[

עופר שפירא

-

291,505

-

]*[

גיל אורן

-

291,505

-

]*[

רונן כספי

-

58,301

-

]*[

ישראל טיבאייב

-

87,451

-

]*[

נעמה רופא

-

58,301

-

]*[

אורלי עזריה

-

65,242

-

]*[

פקר פלדה תעשיות
בע"מ

11
12
13
14

יחסי עובד-מעביד .האופציות הוקצו לה מכוח סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
מר כספי מכהן כסמנכ"ל התפעול של החברה ובינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד .האופציות הוקצו לו
מכוח סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
גב' רופא מכהנת כסמנכ"לית משאבי אנוש של החברה ובינה לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד .האופציות
הוקצו לה מכוח סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
מר מולכו מכהן כמנהל מפעל הגלוון של החברה ובינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד .האופציות הוקצו
לו מכוח סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
מתקיימים בין החברה לבין העובדים יחסי עובד-מעביד .האופציות הוקצו לעובדים מכוח סעיף  102לפקודת מס
הכנסה.
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מניות
רגילות

אופציות לא
רשומות

בלי דילול
 %מההון
המונפק

בדילול מלא
 %מההון
המונפק

מרדכי מולכו

-

50,000

-

]*[

עובדים

-

314,380

-

]*[

ציבור בהנפקה

]*[

]*[

]*[

]*[

סה"כ

]*[

]*[

100%

100%

* לפרטים אודות מחזיקי ניירות הערך של החברה ,ראו ה"ש  2-15לעיל ולהלן.

 .3.5השליטה בחברה
ראו סעיף  7.1בפרק  7לתשקיף.
 .3.6תכנית תגמול הוני
.3.6.1

ביום  26באוגוסט ,2021 ,אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות להענקת
אופציות )שאינן רשומות( )בסעיף  3.6זה" :האופציות" או "האופציות שאינן
רשומות"( ,לעובדים ,יועצים ,נושאי משרה ,דירקטורים ונותני שירותים אחרים של
החברה ,ללא תמורה ,לצורך קידום האינטרסים של החברה על ידי מתן הזדמנות
לניצעים לרכוש זכות בעלות בחברה או להגדיל בעלות כאמור ,לפי העניין ,ובכך
להעניק לכל אחד מאותם ניצעים תמריץ נוסף להתחיל או להמשיך להיות מועסק
בחברה או בחברה קשורה או להיות קשור עמן ,לפי העניין ,ולעודד את תחושת
השותפות בבעלות ולתמרץ את עניינו או עניינה החיוביים בהצלחת החברה והחברה
הקשורה בה מועסק אותו ניצע או עמה הוא קשור )"תוכנית אופציות  .("2021יצוין,
כי דירקטוריון החברה יהא רשאי להעניק אופציות במסגרת תוכנית זו לפי משטרי
מס זרים ,בכפוף לאימוץ תוכנית משנה ,אם תידרש ,לשם התאמת הוראות התוכנית
למשטרי מס כאמור.15

.3.6.2

בהתאם לתכנית אופציות  2021וכפוף לכל דין ,רשאי דירקטוריון החברה להקצות
אופציות שאינן רשומות למסחר למימוש למניות החברה ,לעובדים ,נושאי משרה,
דירקטורים ,יועצים ונותני שירותים אחרים בכירים נבחרים של החברה או של
חברות קשורות )כהגדרת המונח בסעיף )102א( לפקודת מס הכנסה .תכנית אופציות
 2021תנוהל על ידי דירקטוריון החברה ,או על ידי ועדה שהוסמכה על ידי
הדירקטוריון לצורך ניהול תכנית אופציות  .2021כל המניות שתנבענה ממימוש
אופציות הלא רשומות אשר יוקצו לעובדים ,יועצים ונושאי משרה מכוח תכנית
אופציות  ,2021תהיינה נפרעות במלואן במועד הקצאתן והחל ממועד הפיכת החברה
לציבורית תירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה.

.3.6.3

נכון למועד זה ,החברה הקצתה  2,040,534אופציות לא רשומות לנושאי משרה
בחברה ולעובדים בחברה ,מכוח תכנית אופציות  ,2021כמפורט להלן:

 15יצוין ,כי נכון למועד תשקיף זה ,החברה לא הקצתה אופציות במסגרת התוכנית לפי משטרי מס זרים.
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 .3.6.3.1ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו למר חאייט ,מנכ"ל החברה291,505 ,
אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של  3.43ש"ח.
 .3.6.3.2ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו לגב' אונגר ,יו"ר דירקטוריון החברה,
 291,505אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של  3.43ש"ח.
 .3.6.3.3ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו למר יעקוב ,סמנכ"ל הכספים של החברה,
 87,451אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של  3.43ש"ח.
 .3.6.3.4ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו למר גולדשטיין ,משנה למנכ"ל בחברה,
 88,146אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של  3.43ש"ח.
 .3.6.3.5ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו לגב' עזר ,מנהלת הרכש בחברה65,242 ,
אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של  3.43ש"ח.
 .3.6.3.6עם ובכפוף לקבלת אישור בית המשפט יוקצו למר שפירא ,דירקטור
בחברה 291,505 ,אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של 3.43
ש"ח.
 .3.6.3.7עם ובכפוף לקבלת אישור בית המשפט יוקצו למר אורן ,דירקטור בחברה,
 291,505אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של  3.43ש"ח.
 .3.6.3.8ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו למר כספי ,סמנכ"ל התפעול של החברה,
 58,301אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של  3.43ש"ח.
 .3.6.3.9ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו למר טיבאייב ,סמנכ"ל פעילות פרופילים
של החברה 87,451 ,אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של 3.43
ש"ח.
 .3.6.3.10ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו לגב' רופא ,סמנכ"לית משאבי אנוש של
החברה 58,301 ,אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של 3.43
ש"ח.
 .3.6.3.11ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו לגב' עזריה ,מנהלת חגיי מוצרי בנייה
בחברה 65,242 ,אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של 3.43
ש"ח.
 .3.6.3.12ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו למר מולכו ,מנהל מפעל הגלוון של החברה,
 50,000אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של  3.43ש"ח.
 .3.6.3.13ביום  23בנובמבר  ,2021הוקצו ל 10-עובדים בחברה ,אשר מתקיימים בינם
לבין החברה יחסי עובד-מעביד והם אינם בעלי עניין או נושאי משרה
בחברה 314,380 ,אופציות לא רשומות ,בתמורה למחיר מימוש של 3.43
ש"ח.
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עיקרי תכנית אופציות 2021
יצוין כי הקצאות של אופציות )לא רשומות( ,מעבר לאופציות הלא רשומות שהוקצו
לפי סעיף  3.6.3לעיל ,תהיינה כפופות ,לקבלת כל האישורים הנדרשים על־פי דין,
לרבות האורגנים המוסמכים של החברה וכן לעמידת החברה בתנאים הקבועים
בתקנון הבורסה ובהנחיות על־פיו וכן לאישורה של הבורסה לרישום למסחר של
המניות שתנבענה ממימושן של האופציות.
למועד התשקיף ,אין כמות קבועה )פול( של כתבי האופציה שתוקצה מתוכנית זו.
 .3.6.4.1מחיר המימוש 16:מחיר המימוש לכל ניצע יהיה כפי שייקבע הדירקטוריון
לגביו לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם להוראות החוק ,וככל שרלוונטי
לניצע – בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול של החברה באותה עת ,ובלבד
שאם הדירקטוריון לא קבע אחרת )קביעה אשר לא תהיה כפופה לאישור
בעלי המניות ,אלא אם אישור כאמור דרוש על־פי הדין החל( ,מחיר
המימוש לכל ניצע יהיה שווי השוק ההוגן 17של המניות ביום הענקתן.
 .3.6.4.2תקופת הבשלה ) :(Vestingאלא אם דירקטוריון החברה יקבע אחרת ביחס
לניצע מסוים ו/או הענקה מסוימת )קביעה אשר לא תהיה כפופה לאישור
בעלי המניות ,אלא אם אישור כאמור דרוש על־פי הדין החל( ,והוראה
כאמור נכללה בהסכם האופציות הרלוונטי ,האופציות יבשילו )ייהפכו
לבנות מימוש( לאורך תקופה של  3שנים שתחילתן במועד ההענקה ,כך ש-
 50%מהאופציות יבשילו עם השלמת תקופה בת  12חודשים של שירות
רציף ומתמשך והיתר יבשילו ב 18-חלקים שווים על בסיס חודשי ,בכפוף
לשירותו הרציף והמתמשך של הניצע עד שכל האופציות יבשילו )כלומר,
 100%מהאופציות יבשילו בתום  2.5שנים(.
הדירקטוריון יהיה רשאי ,אך לא מחויב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאיץ
באופן מלא או חלקי ,את לו"ז ההבשלה של כל אופציה ,לרבות ללא הגבלה
בקשר עם עסקת מיזוג ,בכפוף להוראות תקנון החברה.
 .3.6.4.3מועד הפקיעה :אלא אם פקעו במועד מוקדם יותר לפי הוראות תכנית
האופציות ,אופציות שלא מומשו יפקעו ויהיו בטלות וחסרות כל תוקף
בתום ) 10עשר( שנים ממועד ההענקה )"מועד הפקיעה"(.
 .3.6.4.4מימוש האופציות
אופציות שהבשילו ניתנות למימוש בבת אחת או מעת לעת במהלך תקופת
המימוש ,על ידי מתן הודעת מימוש בכתב )"הודעת מימוש"( לחברה
)ובמקרה של אופציות במסלול נאמן ,עם העתק לנאמן( ,במשרדיהם

16
17

בכל מקרה מחיר המימוש לא יפחת מהקבוע בתקנון הבורסה ובהנחיות על־פיו בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר.
המונח "שווי השוק ההוגן" משמעו :מחיר המכירה האחרון שדווח בגין אותה מניה )או שער הסגירה הגבוה ביותר,
אם לא דווחו מכירות( ,כפי שנרשם בבורסה ביום המסחר האחרון שקדם ליום ההחלטה של הדירקטוריון על
ההקצאה .ואולם לעניין אופציות במסלול נאמן ,אם וככל שבסעיף  102נקבע מנגנון ספציפי לקביעת שווי השוק
ההוגן של מניות המימוש ,אז על אף ההגדרה לעיל ,שווי השוק ההוגן של המניות תחת האופציות במסלול נאמן
יהיה כפי שנקבע בסעיף .102
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הראשיים ,בהתאם לתנאים הקבועים להלן ,או לפי נהלים אחרים כפי
שהדירקטוריון יקבע מעת לעת ושהודעה בכתב אודותיהם תימסר
לניצעים.
על הודעת המימוש להיות חתומה בידי הניצע ועליה להימסר לחברה
)ובמקרה של אופציות במסלול נאמן ,עם העתק לנאמן( לפני ביטול
האופציות ,בדואר רשום עם אישור קבלה ,עם העתק ל) CFO-או לנציג
מוסמך דומה אחר( של החברה או החברה הקשורה בה הניצע מועסק או
לה הוא נותן שירותים ,במקרה המתאים.
הודעת המימוש תפרט את שם הניצע ,מספר הזהות שלו ומספר האופציות
שהבשילו אשר הניצע מעוניין לממש.
להודעת המימוש יצורף תשלום של מלוא מחיר המימוש בגין האופציות
הממומשות ובמצגים והסכמים אחרים הנדרשים על ידי החברה ביחס
לכוונת ההשקעה של הניצע בקשר למניות המימוש .התשלום יתבצע בשיק
אישי או בשיק בנקאי לפקודת החברה ,או על־פי שיקול דעתו של
הדירקטוריון ,תשלום תמורה חוקית אחרת שיקבע הדירקטוריון )כגון
מימוש נטו( ,אולם במקרה של תשלום בשיק ,לא יראו את האופציות
כממומשות ,והחברה לא תקצה את מניות המימוש בגינן ,עד שהשיק לא
כובד באופן מלא ובלתי חוזר על ידי הבנק.
יובהר כי כל כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות באופן שכל כתב
אופציה יהיה ניתן למימוש למניה אחת בכפוף להתאמות שיתבצעו .כמו
כן ,כל מניות המימוש שתנבענה מאותן אופציות תרשמנה על שם החברה
לרישומים.
מניות המימוש שתונפקנה עקב מימוש כתבי אופציה תהיינה שוות
בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות ותזכינה את בעליהן במלוא
הדיבידנדים או הזכויות אשר היום הקובע בגינן על-פי החלטת דירקטוריון
החברה שתתקבל הוא תאריך המימוש או לאחריו.
 .3.6.4.5מימוש נטו
בכפוף לקבלת אישור מקדמי )פרה רולינג( מרשויות המס ,דירקטוריון
החברה רשאי לקבוע כי במקום מימוש אופציות בתמורה למזומן ,רשאי
הניצע לבחור לקבל מניות השוות לערך המצרפי של האופציות )או לחלק
הממומש מתוכן( בהודעה בכתב על בחירה כאמור לחברה ,ובמקרה כזה
החברה תקצה לניצע ,ללא תמורה נוספת ,את מספר המניות המחושב
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באמצעות הנוסחה הבאה:
)Y (A − B
A

 = Xמספר מניות המימוש לניצע.

=X

 = Yמספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הבשלתן הגיע וטרם
מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.
 = Aשווי השוק ההוגן של כל מניה אחת )במועד החישוב(.
 = Bמחיר המימוש המתואם לכל אופציה.
יצוין ,כי במסגרת הדוחות הכספיים ליום  31.12.2021תהוון החברה מתוך
רווחיה סכום השווה לערך הנקוב של המניות שינבעו ממימוש כל
האופציות הלא רשומות ,בכפוף לעמידה בסעיפים  302ו 304-לחוק
החברות ,תשנ"ט.1999-
 .3.6.4.6סיום יחסים:
עם סיום מתן שרותיו של הניצע ,מכל סיבה שהיא ,כל האופציות שהוענקו
לטובת ניצע כאמור ושטרם הבשילו ,יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות
כל תוקף.
בנוסף לכך ,במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה" (1) 18,כל
האופציות של הניצע כאמור שהבשילו ,יפקעו אף הן לאלתר ,ויהפכו,
במעמד סיום השירותים בגין עילה ,לבטלות וחסרות כל תוקף ,וכן ) (2כל
מניות המימוש ,אם וככל שישנן כאלה ,תהיינה כפופות לזכות רכישה
חוזרת של החברה כמפורט בתוכנית אופציות .2021
אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון )קביעה אשר לא תהיה כפופה
לאישור בעלי המניות ,אלא אם אישור כאמור דרוש על־פי הדין החל( ,לאחר
סיום שירותיו של ניצע שלא בגין "עילה" ,מועד הפקיעה של האופציות של
ניצע כאמור שהבשילו ,ייחשב כמוקדם מבין (1) :מועד הפקיעה של
האופציות שהבשילו כאמור ,כפי שהיה בתוקף ערב סיום השירותים
כאמור; או )) 3 (2שלושה( חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים
כאמור ,או ,אם סיום השירותים כאמור נובע ממותו או נכותו של הניצע,
) 12שנים עשר( חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.
 .3.6.4.7התאמות:
18

המונח "עילה" משמעו אחד מאלו (1) :הרשעתו של הניצע בעבירה כלשהי מסוג פשע שיש עמה קלון או המשפיעה
על החברה או על חברה קשורה כלשהי; ) (2מעילה בכספי החברה או בכספי חברה קשורה כלשהי; ) (3כל הפרה של
חובות האמון או חובת הזהירות של הניצע כלפי החברה או כלפי חברה קשורה כלשהי )לרבות ומבלי לגרוע ,כל
חשיפה של מידע סודי של החברה או של חברה קשורה כלשהי או כל הפרה של התחייבות לאי-תחרות(; ) (4כל
התנהגות בחוסר תום לב ,אשר הדירקטוריון החליט לגביה ,באופן סביר ,שהיא מזיקה לחברה באופן מהותי ,או,
ביחס לחברה קשורה כלשהי ,שהדירקטוריון של חברה קשורה כאמור החליט לגביה באופן סביר ,שהיא מזיקה
באופן מהותי לחברה או לאותה חברה קשורה; או ) (5כל אירוע אחר המסווג בכל הסכם רלוונטי בין הניצע לבין
החברה או בינו לבין החברה הקשורה ,לפי העניין ,כ"עילה" לסיום התקשרות או בכל נוסח אחר בעל תוכן דומה.
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תבוצענה ההתאמות כמפורט להלן:
) (1חלוקת מניות הטבה – בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר
התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד
הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו
של הניצע לממשן )"התאריך הקובע"( ,יתווספו למניות המימוש
שהניצע זכאי להן עם מימוש האופציה ,מניות במספר ובסוג שמחזיק
האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני
התאריך הקובע .מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה
מהוספת מניות כאמור .ההוראות המתייחסות להתאמת מספר מניות
המימוש תחולנה במקרה של חלוקת מניות הטבה נוספת גם לגבי
המניות שיתווספו למניות המימוש ,כפוף לשינויים המחויבים.
המניות הנוספות הנובעות מהגדלת מספר מניות המימוש של כל
אופציה ,כאמור ,אשר יוקצו עם מימוש האופציות בפועל ,יזכו את
בעליהן בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת,
לרבות של מניות הטבה נוספות אשר התאריך הקובע בגינן הינו תאריך
המימוש ,או לאחר מכן .מניות ההטבה הנוספות המוקצות כאמור
תהיינה גם הן שוות בזכויותיהן גם בכל יתר הבחינות למניות הרגילות
מאותו סוג שבהון החברה.
זכות הניצע למניות מימוש נוספות של החברה במקרה של חלוקת
מניות הטבה כקבוע לעיל בסעיף זה ,תחול רק החל ממועד המימוש
של כתבי האופציה וביחס לכתבי האופציה שימומשו בפועל על ידי
הניצע.
) (2הנפקת זכויות – אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך
של הנפקת זכויות ,שהמועד הקובע לקבלתם )בסעיף זה" :יום האקס
זכויות"( יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות ,תשמרנה זכויות
מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה
יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס
שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום
ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס
זכויות".
) (3שינוי בהון המניות – אם החברה תאחד את המניות שבהונה המונפק
למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תחלקן בחלוקת משנה למניות
בנות ערך נקוב קטן יותר ,יוקטן או יוגדל בהתאמה ,לפי המקרה,
מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש האופציה ,לאחר פעולה
כאמור.
) (4חלוקת דיבידנד – אם החברה תחלק דיבידנד במזומן ,והמועד הקובע
את הזכות לקבלתו יקדם למועד מימוש של האופציות ,לרבות
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אופציות שטרם הגיע מועד ההבשלה בגינן )ובטרם פקעה זכותו של
הניצע לממשן( ,יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הפחתת
מחיר המימוש לכל אופציה כאמור בסכום השווה לסכום
הדיבידנד שחולק עבור כל מניה.
) (5פירוק מרצון – היה ויוחלט על פירוקה מרצון של החברה בשעה
שקיימות אופציות שטרם מומשו מכח התוכנית ,תימסור החברה
הודעה לכל הניצעים ,בדבר קבלת ההחלטה כאמור ,ולכל ניצע יהיו
עשרה ) (10ימים לממש את האופציות שטרם מומשו למניות ואשר
הגיע מועד ההבשלה בגינן ,בהתאם להליך המימוש הקבוע להלן .עם
חלוף עשרה ימים אלו ,כל האופציות אשר טרם מומשו למניות עד
אותו יום יפקעו מיידית.
) (6עסקת מיזוג – במקרה של עסקת מיזוג )לרבות מיזוג הופכי ומיזוג
משולש הופכי( ,איחוד או כל עסקה דומה של החברה עם או לתוך
תאגיד אחר כאשר החברה אינה החברה השורדת ,או במקרה של
מכירה של כל או עיקר נכסי החברה ,למעט לחברת בת בבעלות מלאה
או במסגרת שינוי ארגוני אחר )"עסקת מיזוג"( ,החברה השורדת או
הרוכשת ,לפי העניין ,או חברת האם או חברת הבת )"החברה
השורדת"( רשאית לקחת על עצמה את זכויותיה וחובותיה של החברה
תחת האופציות המונפקות או להחליף את אותן אופציות כדלקמן:
• למטרת ס"ק זה ,האופציות המונפקות יחשבו כנמשכות או
כמוחלפות על ידי החברה השורדת אם ,לאחר השלמת עסקת
המיזוג ,האופציות המונפקות יעניקו את הזכות לקבל ,עבור כל
מניה העומדת בבסיס האופציות מיד לפני עסקת המיזוג ,את אותן
הזכויות )בין אם מניות ,מזומן ,ניירות ערך או נכסים( להם בעל
מניות קיים ביום הקובע של השלמת עסקת המיזוג היה זכאי;
בתנאי ,שאם התמורה לה אותו בעל מניות קיים היה זכאי כוללת
תמורה אחרת או נוספת לניירות ערך של החברה השורדת ,אז
הדירקטוריון עשוי לקבוע ,בהסכמת החברה השורדת ,שהתמורה
שיקבל הניצע עבור האופציות המונפקות שלו תכלול אך ורק ניירות
ערך של החברה השורדת ,השווים לפי שווי השוק ההוגן שלהם,
לתמורת המניות שקיבלו בעלי המניות בעסקת המיזוג.
• במקרה שהחברה השורדת לא תמשיך או תחליף את האופציות
המונפקות של הניצע ,הדירקטוריון רשאי להחליט לפי שיקול דעתו
הבלעדי שלניצע יהיה פרק זמן מסוים לממש את האופציות
שהבשילו ,או שאופציה לא ניתנת למימוש ולכן תפוג בעקבות
עסקת המיזוג כדלקמן (1) :במידה והאופציה לא הבשילה במועד
הקובע של אותה עסקה ,האופציה תפקע ללא כל תשלום או
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תמורה; וכן ) (2במידה והאופציה הבשילה במועד הקובע של אותה
עסקה ,האופציה תפקע ,בתנאי שבתמורה הניצע יהיה זכאי
לתשלום או תמורה אחרת השווה לערך העודף של המניות מכוחן
הוקצו האופציות )כפי שהוחלט בעסקת המיזוג הרלוונטית( ,פחות
מחיר המימוש הרלוונטי.
• כל האופציות ,בין אם הבשילו או לא ,אשר לא הומשכו או הוחלפו
על ידי החברה השורדת ,ולא מומשו עד סוף התקופה שהוקצבה
לכך על ידי הדירקטוריון ,יפקעו החל מיום השלמת עסקת המיזוג
ומאותו רגע יהיו בטלות וחסרות כל תוקף ולא יוקצו מכוחן שום
זכויות לניצע כלפי החברה או החברה השורדת.
• מובהר כי החברה השורדת תהיה רשאית לנקוט בכל אחת
מהאפשרויות המפורטות בסעיף זה לעיל בקרות עסקת מיזוג ,וכן
להורות לנאמן לפעול כאמור .בכל מקרה ,החברה לא תשפה ולא
תידרש לשפות את הניצעים בגין התוצאות של אותה פעולה ,אף
אם כתוצאה מכך יגרם שינוי של מסלול המס המקורי של
האופציות המוצעות ובכלל זה שינוי )לרבות עלייה( בשיעור המס
של הניצע בגין האופציות.
) (7יצוין ,כי לא יבוצע מימוש של אופציות ביום הקובע לחלוקת מניות
הטבה ,להצעה בדרך של זכויות ,לחלוקת דיבידנד ,לאיחוד הון ,לפיצול
הון או להפחתת הון )כל אחד מהאירועים האמורים בסעיף זה:
"אירוע חברה"( ומועד המימוש של אופציות אלו יידחה ליום המסחר
העוקב .אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע
חברה ,לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.
 .3.6.4.8מיסוי
כל תוצאות המס הנובעות מהענקת אופציה כלשהי או ממימושה,
מהתשלום עבור מניות המימוש או מהעברתן לניצע ,או מכל אירוע או
פעולה אחרים )של החברה ,של חברה קשורה כלשהי ,של הנאמן או של
הניצע( לפי תוכנית זו ,לרבות ומבלי לגרוע ,כל אי ציות של הניצע להוראות
תוכנית זו ,יחולו אך ורק על הניצע .החברה ,חברות קשורות או הנאמן ינכו
על־פי כל דין ,תקנות וכללים את כל המסים ,לרבות ניכוי מס במקור .הניצע
מסכים לשפות את החברה או את החברה הקשורה ו/או את הנאמן לפי
העניין ,ויפטור אותם מכל אחריות לכל תשלום מס או כל קנס ,ריבית או
הצמדה.
 .3.7חסימת ניירות ערך
להלן תמצית הוראות הנחיות הבורסה לעניין חסימת ניירות ערך ,ביחס למניות המוחזקות
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בסעיף  3.7זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
"בעל עניין" -

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת
מניות ,אשר בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עניין;

"מניות שהוקצו לפני כל אחד מאלה:
הרישום למסחר" -
 .1מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל עניין ,בתקופה שתחילתה
שניים עשר ) (12חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר,
וסופה במועד הרישום למסחר.
 .2מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים,
בתקופה שתחילתה שניים עשר ) (12חודשים לפני הגשת
הבקשה לרישום למסחר ,וסופה במועד הרישום למסחר.
 .3ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו ,בכל מועד שהוא לפני
הרישום למסחר ,ולא מומשו לפני הרישום למסחר.
למעט:
א .מניות שהוצעו לציבור על־פי תשקיף;
ב .מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים
לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר ,וסופה במועד הרישום
למסחר ,בגין מניות שהוקצו לפני התקופה האמורה.
"עסקה" או

לרבות השאלה ,מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם
מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה ,העברת זכויות
הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם אחר ,שנכרת בין בכתב ובין
בעל־פה בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם ,ושיש בו
התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה
שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.

"מניה" -

לרבות נייר ערך המיר.

"פעולה" -

.3.7.1

חסימה
 .3.7.1.1על בעלי עניין בחברה חדשה במועד רישום מניות החברה למסחר,
המפורטים בסעיף  3.7.3.5להלן ,למעט על מי שנהיה בעל עניין במועד
כאמור כתוצאה מרכישת מניות המוצעות על־פי תשקיף זה לפיו נרשמת
החברה לראשונה למסחר ,יחולו תנאי החסימה הבאים:
) (1בשלושת ) (3החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא
יעשה בעל עניין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות על ידו במועד
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להוראות המלאות )והמחייבות( בעניין זה ,ראה פרק ד׳ בהנחיות על־פי החלק השני לתקנון הבורסה.

ג 13 -

טיוטה מס'  1לציבור מיום  30בנובמבר 2021

הרישום למסחר )בסעיף זה" :המניות החסומות"(.
) (2החל מתחילת החודש הרביעי ) (4שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד
תום החודש השמונה עשר ) (18שלאחר מועד הרישום למסחר ,רשאי
בעל עניין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו
עולה על  2.5%מכמות המניות החסומות מדי חודש .חישוב כמות
המניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.
) (3בתום שמונה עשר ) (18חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא
תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.
 .3.7.1.2על מחזיק במניות בחברה חדשה שנרשמת לראשונה למסחר ,שאינו בעל
עניין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק במניות שנהיה בעל עניין כתוצאה
מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור על־פי תשקיף זה לפיו
נרשמת החברה לראשונה למסחר ,יחולו תנאי החסימה הבאים:
) (1בשלושת ) (3החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא
יעשה מחזיק במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום
למסחר )בסעיף זה" :המניות החסומות"(.
) (2החל מתחילת החודש הרביעי ) (4שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד
תום החודש התשיעי ) (9שלאחר מועד הרישום למסחר ,רשאי מחזיק
במניות החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור
שאינו עולה על  12.5%מכמות המניות החסומות מדי חודש .חישוב
כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.
) (3בתום תשעה ) (9חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד
מניעה לביצוע עסקה או פעולה במניות החסומות.
 .3.7.1.3האמור בסעיף זה לעיל ,לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל עניין
בחברה מכוח החזקת מניות או שיהיה לבעל ענין בחברה מכוח החזקת
מניות לאחר ההנפקה לעובדים ,לרבות בהנחה שיממש את כל ניירות הערך
ההמירים שאינם רשומים למסחר בבורסה ,המוחזקים על ידו ,לרבות אלה
שיוקצו לו בהנפקה לעובדים.
.3.7.2

ביצוע עסקאות או פעולות
על אף האמור בסעיף  3.7.1לעיל ,ניתן יהיה לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות
במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
 .3.7.2.1ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.
 .3.7.2.2החל מתום שישה ) (6חודשים ממועד הרישום למסחר ,ניתן להעביר מניות
חסומות ,בעסקה מחוץ לבורסה ,ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על
המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר,
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כאמור בסעיף זה.
 .3.7.2.3מנכ״ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו ,רשאי לשחרר מחסימה מניות
חסומות לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור
בחלק השלישי לתקנון הבורסה וההנחיות על־פיו.
 .3.7.2.4משכון ,ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של
כל עסקה או פעולה שנקבעה בהנחיות הבורסה.
 .3.7.2.5ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות ,לתאגיד בבעלותו
המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו ,בתנאי שמקבל המניות
יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד
הרישום למסחר ,כאמור בסעיף  3.7זה.
 .3.7.2.6ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים הבאים:
) (1במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות
המוחזקות על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות
החסומות או על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות
החסומות;
) (2המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא
העסקה או הפעולה ,והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי
החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה,
כאמור בסעיף  3.7זה ,למשך תקופת החסימה שנותרה.
 .3.7.2.7נחסמו מניות כאמור בסעיפים  3.7.2.5ו 3.7.2.6 -לעיל ,על ידי תאגיד
בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות ,לא יחול שינוי בבעלות
בתאגיד כאמור ,עד תום תקופת החסימה.
 .3.7.2.8לעניין סעיפים קטנים  3.7.2.6ו 3.7.2.7 -לעיל:
"מחזיק במניות חסומות" – בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לאו.
"מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה" – בין במישרין ובין בעקיפין.
 .3.7.2.9מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו ,רשאי לשחרר מחסימה מניות
חסומות ,לשם השאלתן לחתם לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה,
כקבוע בתקנות אופן הצעה לציבור ,וזאת לתקופה של עד  30ימים לאחר
תאריך פרסום התשקיף.
 .3.7.2.10הוראות סעיף  3.7.1לעיל לא תחולנה ,על מניות המוצעות במסגרת ההצעה
לציבור שבתשקיף הנפקה זה ,לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר
ונרכשו לפני הרישום למסחר.
 .3.7.2.11הוראות סעיף  3.7.1לעיל לא תחולנה ,על מניות שהוקצו למחזיקים חלף
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מניות מסוג אחר שהוחזקו על ידם טרם הרישום למסחר )בסעיף זה:
"מניות מסוג אחר"( ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
) (1המניות מהסוג האחר הוחזקו על ידי המחזיק במשך תקופה שאינה
פחותה משנים עשר חודשים לפני מועד הרישום למסחר של מניות
החברה.
) (2המחזיק לא העביר לחברה ולא התחייב להעביר כל תמורה נוספת חלף
המניות הנרשמות למסחר ,כך שהמניות מהסוג האחר שהחזיק היוו
את מלוא התמורה חלף המניות הנרשמות למסחר כאמור.
) (3הקצאת המניות שנרשמו למסחר חלף מניות הסוג בוצעה בתנאים
שווים לכל המחזיקים באותו סוג של מניות.
.3.7.3

הוראות כלליות
 .3.7.3.1מניות חסומות יופקדו ]*[ )"הנאמן"( 20,במשך תקופת החסימה.
 .3.7.3.2נחסמו מניות על־פי הנחיות הבורסה כאמור לעיל ,תחול החסימה על מניות
הטבה שחולקו בגינן ,על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים
חסומים ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.
 .3.7.3.3נחסמו מניות על־פי הנחיות הבורסה כאמור לעיל והוצעו בגינן מניות בדרך
של זכויות בתמורה ,ינהג המחזיק במניות החסומות על־פי אחת הדרכים
שלהלן:
) (1ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל
מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו
הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.
) (2ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.
על המניות שינבעו מניצול הזכויות ,למעט אותה כמות של מניות
ששווייה על־פי מחיר ה-״האקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול
הזכויות ,יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות
המוחזקות בידו.
 .3.7.3.4הוראות החסימה כמפורט בסעיף  3.7זה לעיל ,יחולו גם על ניירות ערך
המירים שאינם רשומים למסחר ,על זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך
ועל ניירות הערך הנובעים מהם .תקופת החסימה תימנה מיום הרישום

20

הנאמן הינו חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה" .נאמן"  -לעניין
סעיף זה ) -א( חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה; )ב( עורך דין או
חברה לנאמנות של עורכי דין; )ג( רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון; )ד( חברה אשר אושרה על ידי
יושב ראש רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף  9לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,תשנ"ד ,1994-או חברה
אשר אושרה על ידי פקיד השומה לשמש כנאמן לפי סעיף )3א() (1לכללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות
לעובדים( ,תשס"ג .2003-ביקשה החברה לשנות את הנאמן לניירות הערך לאחר פרסום התשקיף ,תפרסם על כך
הודעה לציבור ,עם פרטים אודות הנאמן החדש ובלבד שהינו עומד בתנאים האמורים לעיל.
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לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.
 .3.7.3.5להלן פירוט ניירות הערך אשר יוותרו בידי בעלי העניין לאחר השלמת
ההנפקה על־פי תשקיף זה ,אשר עליהם תחול החסימה בהתאם לאמור
בסעיף  3.7.1לעיל:
מניות רגילות

אופציות לא רשומות

שם המחזיק

29,150,480

-

רגינה אונגר

-

291,505

עופר שפירא

-

291,505

גיל אורן

-

291,505

מיכאל חאייט

-

291,505

פקר פלדה תעשיות בע"מ

 .3.7.3.6המניות החסומות שתירשמנה בספרי החברה על שם החברה לרישומים,
תופקדנה בידי הנאמן במשך תקופת החסימה ותוחזקנה אצל חבר בורסה
בחשבון פיקדון ניירות ערך המתנהל על שם הנאמן ,כאשר רק לנאמן
למניות החסומות זכות חתימה בחשבון האמור.
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פרק  – 4הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה
להלן יפורטו עיקרי ההוראות מתוך תקנון החברה הנוגעות לזכויות הנלוות למניות החברה 1.התקנון
המלא מצורף כנספח א' לתשקיף .הוראות התקנון המתוארות להלן טרם אומצו על ידי החברה,
וההחלטה בדבר אימוצן תיכנס לתוקף ,בכפוף להנפקה לציבור ,בפועל ,של המניות המוצעות על־פי
תשקיף זה ורישומן למסחר של מניות החברה בבורסה על־פי תשקיף זה2 .
כל עוד ניירות הערך של החברה יהיו רשומים למסחר בבורסה ,הוראות תקנון החברה והאמור
בפרק זה יהיו בכפוף להוראות הדין ובכללן סעיף 46ב לחוק ניירות ערך ולתקנון הבורסה ולהנחיות
על־פיו ,לרבות חוקי העזר של מסלקת הבורסה.
 .4.1הזכויות הנלוות למניות החברה
.4.1.1

הון המניות הרשום של החברה הוא  200,000,000ש"ח ,המחולק ל200,000,000-
מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת )"המניות הרגילות"( .הון החברה
כולל סוג מניות אחד המקנה זכויות שוות לבעלי מניותיה בהתאם להוראות סעיף
46ב לחוק ניירות ערך.

.4.1.2

כל מניות החברה תהיינה נפרעות במלואן ותרשמנה במרשם ניירות הערך של החברה
על שם החברה לרישומים ,בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה.

.4.1.3

כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין ,ולרבות הזכות
לדיבידנד ,למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק ,באופן
יחסי לערך הנקוב של כל מניה ,מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה ,והכל
בכפוף להוראות התקנון.

.4.1.4

בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות ,ומי שלזכותו
רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם
בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.

.4.1.5

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה ,כל המניות שתקצה החברה ,לרבות
מניות שתנבענה מהמרת ניירות ערך המירים למניות ככל שתקצה החברה ,תירשמנה
במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

 .4.2חלוקת דיבידנד ומניות
.4.2.1

1

2

3

הטבה 3

הדירקטוריון רשאי ומוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה .החלוקה
כאמור תיעשה באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה ,מבלי להתחשב בכל פרמיה
ששולמה עליה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות או בחוק ניירות
ערך ,או בכל תקנה מכוחם ,ובכלל זאת הוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך ,תגברנה ההוראות האמורות על הוראות
תקנון החברה.
ביום ]*[ ב]*[  2021אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את אימוצו של תקנון התאגדות חדש ,אשר ייכנס לתוקפו
באופן אוטומטי עובר לרישום ניירות הערך המוצעים של החברה למסחר בבורסה .יובהר כי הוראות תקנון החברה
המפורטות בפרק זה מובאות מתוך התקנון החדש כאמור.
חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת.
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.4.2.2

הדירקטוריון בהחלטתו על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט בכפוף לחוק החברות ,כי
הדיבידנד ישולם ,כולו או מקצתו ,במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין ובכלל
זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתו.

.4.2.3

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין
מניה שהתמורה שנקבעה עבורה ,כולה או מקצתה ,לא שולמה לחברה ,ולגבות כל
סכום כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת,
על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה ,זאת ,בין אם המניה
האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות
אחרים .כן ,הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה
אחרות בגין מניה שלגביה זכאי אדם להירשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה,
עד שירשם אותו אדם כבעליה של המניה או עד שיעבירה כדין ,לפי העניין.

.4.2.4

דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא יישאו ריבית או הפרשי הצמדה מסוג
כלשהו.

.4.2.5

אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף על מניה ,כל אחד מהם רשאי
לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד ,מניה או נייר ערך אחר או כספים אחרים
או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה.

.4.2.6

מניות הטבה שתוקצינה על־פי סעיף זה תחשבנה כנפרעות במלואן.

.4.2.7

הדירקטוריון רשאי ,בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד ,להפריש מתוך הרווחים
סכומים כלשהם ,כפי שימצא לנכון ,לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד,
לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי ,כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול
דעתו .על־פי שיקול דעתו של הדירקטוריון יעברו לשנה העוקבת ,רווחי החברה אשר
הדירקטוריון החליט שלא לחלקם כדיבידנד; עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות,
רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי
הקרנות ,בכל השקעה שהיא ,כפי שימצא לנכון ,לטפל בהשקעות אלה ,לשנותן או
לעשות בהן שימוש אחר ,והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות,
ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עסקי החברה ,מבלי להחזיקה בנפרד
משאר נכסי החברה ,הכל על־פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שיקבע.

.4.2.8

לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי
הדירקטוריון:
א .ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו
לו כדי להתגבר על קושי זה;
ב.

להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוים שיקבע הדירקטוריון,
לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי מניות
ולשלם את התמורה )נטו( לזכאים להם;

ג.

להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם
מתן תוקף להקצאה או לחלוקה ,ובפרט להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך
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בכתב כאמור בסעיף  291לחוק החברות;

.4.2.9

ד.

לקבוע את השווי של נכסים מסוימים שיחולקו ולהחליט שתשלומים במזומן
ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע;

ה.

להקנות מזומנים או נכסים מסוימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם ,כפי
שייראה למועיל בעיני הדירקטוריון;

ו.

לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר
את ההקצאה ,או החלוקה ,לפי העניין.

הדירקטוריון רשאי לקבוע ,מעת לעת ,את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת
מניות ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות ,נהלים והסדרים בקשר לכך,
הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי לקבוע כדלקמן:
א .דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום,
על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו ,כפי שהיא רשומה במרשם בעלי
המניות ,או במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה למי ששמו מופיע ראשון
במרשם בעלי המניות ביחס למניה .כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על
סיכונו של בעל המניות הרשום;
ב.

דיבידנד בסכום הנמוך מסכום מסוים שייקבע על ידי הדירקטוריון ,לא יישלח
בהמחאה ,כאמור לעיל ,ויחולו לגביו הוראות סעיף .4.2.9ג להלן;

ג.

תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ,יעשה במשרדה
הרשום של החברה או בכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון;

ד.

דיבידנד ,שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים ,יועבר לבעלי המניות האמורים
באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

 .4.3זכויות בפירוק
בכפוף להוראות כל דין ,רשאי המפרק ,בין בפירוק מרצון או באופן אחר ,על־פי החלטת
האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל ,לחלק בעין בין בעלי המניות ,את עודף הרכוש ,כולו
או מקצתו ,וכן רשאי המפרק על־פי החלטת האסיפה הכללית ,שנתקבלה ברוב רגיל ,להפקיד
כל חלק מעודף הרכוש בידי נאמנים ,אשר יחזיקו בו בנאמנות לטובת בעלי המניות ,כפי
שהמפרק ימצא לנכון .לשם חלוקת עודף הרכוש בעין ,רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי
של הרכוש העומד לחלוקה.
 .4.4ניירות ערך בני פדיון
בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים
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ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.
 .4.5זכות למינוי דירקטורים
.4.5.1

החלטת החברה בעניין מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם ,תתקבל באסיפה
הכללית ברוב רגיל ,בכפוף להוראות חוק החברות לעניין דירקטורים חיצוניים .אם
לא נאמר אחרת בהחלטה בדבר מינוי הדירקטור ,המינוי הינו לתקופה קצובה,
המסתיימת בתום האסיפה השנתית הבאה שלאחר המינוי .דירקטור אינו חייב
להיות בעל מניות בחברה.

.4.5.2

לא יתמנה מועמד כדירקטור באסיפה הכללית ,אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על
מינויו ,ולעניין זה יראו בציון שמו של המועמד בהודעת החברה על זימון האסיפה
הכללית כהמלצת הדירקטוריון על מינויו ,או אם בעל מניות בחברה שלו אחוז אחד
לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ,המבקש להציעו ,הגיש למשרד ,לא יאוחר מתום 7
ימים מיום פרסום ההודעה על האסיפה ,מסמך בכתב ,חתום על ידו ,המודיע על
כוונת אותו בעל מניות להציע ,כי מועמד זה ימונה כדירקטור ,כשלמסמך זה מצורפת
הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור.

.4.5.3

בכפוף למספר המרבי של דירקטורים כאמור בפרק  7לתשקיף ,הדירקטוריון יהיה
רשאי למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה ,וזאת עד למספר המרבי
כאמור ,ודירקטור שמונה כאמור ,יכהן עד למועד האסיפה השנתית הבאה שלאחר
מינויו על ידי הדירקטוריון.

.4.5.4

סדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול ,בין השאר ,מינוי דירקטורים.

.4.5.5

האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע ,כי כהונתו של דירקטור שמונה על
ידיהם ,לפי העניין ,תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה על מינויו.

.4.5.6

האסיפה הכללית רשאית בכל עת ,בהחלטה ברוב רגיל ,להעביר ממשרתו כל
דירקטור )למעט דירקטור חיצוני אשר לגביו תחולנה הוראות חוק החברות( ,לפני
תום תקופת כהונתו ,ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו
בפני האסיפה הכללית .כן רשאית כל אסיפה כללית ,בהחלטה ברוב רגיל ,למנות
במקום דירקטור שהועבר ממשרתו ,כאמור לעיל ,אדם אחר כדירקטור.

.4.5.7

משרתו של דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים) :א( אם התפטר
או פוטר; )ב( אם הוכרז כפושט רגל ,כל עוד לא הופטר; )ג( אם הורשע בעבירה כאמור
בסעיף  232לחוק החברות; )ד( על־פי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  233לחוק
החברות; )ה( אם הוכרז כבלתי כשיר משפטית; )ו( אם על־פי דין הסתיימה כהונתו
מאליה; )ז( אם נפטר; )ח( במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף
232א לחוק החברות; )ט( במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א לחוק החברות.

 .4.6אסיפת בעלי מניות וזכות ההשתתפות וההצבעה
.4.6.1

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של
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החברה ולקול אחד בהצבעה.
.4.6.2

החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במניין קולות המצביעים;
ההצבעה במניין קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה.

.4.6.3

החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה באסיפה הכללית:
א .שינויים בתקנון החברה;
ב.

הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית ,אם נבצר מן
הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית
לניהולה התקין של החברה ,כאמור בסעיף )52א( לחוק החברות;

ג.

מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;

ד.

מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם ,בכפוף להוראות חוק החברות לעניין
דירקטורים חיצוניים;

ה .אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים
 255ו 268 -עד  275לחוק החברות;
ו.

הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  286ו 287 -לחוק
החברות וכן שינויים בהון כאמור בתקנון זה;

ז.

מיזוג כאמור בסעיף )320א( לחוק החברות או מיזוג החברה לתוך תאגיד אחר
בדרך אחרת;

ח.

כל החלטה שיש לקבלה על־פי תקנון זה או על־פי חוק החברות בהחלטה של
האסיפה הכללית.

ט .בכפוף להוראת סעיף  50לחוק החברות ,האסיפה הכללית רשאית ליטול
סמכויות הנתונות לאורגן אחר ,ואם נטלה האסיפה הכללית סמכויות של
דירקטוריון החברה ,יהיו בעלי המניות אחרים וחבים באחריות ובחובות
הדירקטורים ,כאמור בסעיף )50ב( לחוק החברות.
.4.6.4

אסיפה שנתית
החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום  15חודשים לאחר
האסיפה השנתית האחרונה ,במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.
סדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול נושאים ,כדלקמן) :א( דיון בדוחות
הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון של מצב ענייני החברה ,המוגש לאסיפה
הכללית; )ב( מינוי דירקטורים; )ג( מינוי רואה חשבון מבקר וקביעת שכרו או
הסמכת הדירקטוריון לקבוע שכרו; )ד( נוסף על האמור לעיל ,ניתן לכלול בסדר היום
של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על סדר היום.
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אסיפה מיוחדת
דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על־פי החלטתו ,וכן לדרישת כל אחד
מאלה) :א(  2דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים; )ב( בעל מניה ,אחד או
יותר ,שלו לפחות  5%מההון המונפק ו 1% -מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל מניה,
אחד או יותר ,שלו לפחות  5%מזכויות ההצבעה בחברה.
נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת ,כאמור לעיל ,יזמנה בתוך  21ימים מיום
שהוגשה לו הדרישה ,למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת ,כאמור להלן,
ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר מ 35-ימים ממועד פרסום ההודעה ,והכל
בכפוף להוראות חוק החברות.
לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה כאמור לעיל ,רשאי הדורש,
וכשמדובר בבעלי מניות  -גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה
שלהם ,לכנס את האסיפה בעצמו ,ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור  3חודשים מהיום
שהוגשה הדרישה כאמור ,והיא תכונס ,ככל האפשר ,באותו האופן שבו מכונסות
אסיפות בידי הדירקטוריון.

.4.6.6

סדר יום האסיפה
א .סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים
שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת כאמור לעיל וכן נושא שנתבקש כאמור
בס"ק )ב( להלן.
ב.

.4.6.7

בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות  1%מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית,
רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס
בעתיד ,ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית; בקשה כאמור תוגש
לחברה בכתב במועדים הקבועים לכך בדין ,ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע
על ידי בעל המניות.

הודעה על אסיפה כללית
הודעה על אסיפה כללית תימסר על ידי החברה לבעלי מניותיה במועדים הקבועים
לכך בדין באמצעות פרסום דוח מיידי במערכת המגנ"א ,כמשמעותה בתקנות ניירות
ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( ,תשס"ג ,2003-וכן באמצעות פרסום מודעה על זימון
האסיפה הכללית באתר האינטרנט של החברה או באמצעות פרסום מודעה ב2-
עיתונים יומיים לפחות בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית .פרט
למסירת הודעה כאמור החברה לא תמסור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית,
ויראו את תקנון החברה כקובע כי לא תימסר הודעה בדבר האסיפה הכללית.
בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום ,היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה והיא
תכלול את סדר היום ,תמצית ההחלטות המוצעות ,הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות,
המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית ,וכל פירוט אחר
הנדרש על־פי דין .קבעה החברה ,כי אסיפה נדחית תיערך במועד מאוחר מן הקבוע
בסעיף )78ב( לחוק החברות ,תציין את המועד האמור בהודעה.
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מניין חוקי
אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית ,אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת
האסיפה .מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם )לרבות נוכחות באמצעות
כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית ,בהתאם להוראות הדין( או
על ידי שלוח ,בעל מניות אחד או יותר ,אשר מחזיקים לפחות עשרים וחמישה
אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת
האסיפה ,אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת
האסיפה ,תידחה האסיפה בשבעה ) (7ימים ,לאותה שעה ולאותו מקום ,מבלי שתהא
חובה להודיע על כך לבעלי המניות ובכפוף להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך,
או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה ,או ליום ,שעה ומקום
אחרים ,כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.
מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם )לרבות נוכחות
באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית ,בהתאם
להוראות הדין( או על ידי שלוח ,בעל מניות או בעלי מניות אשר לו ,או להם ,עשרים
וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע
לפתיחת האסיפה .לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד
הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית ,תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

.4.6.9

יו"ר האסיפה
יושב ראש הדירקטוריון או ,בהעדרו ,כל דירקטור שמונה לכך על ידי הדירקטוריון
או בהיעדרו מנכ"ל החברה ,ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה .באין יושב
ראש ,כאמור או אם באסיפה כלשהי אין הוא נוכח אחרי עבור  15דקות מהמועד
שנקבע לתחילת האסיפה או אם סירב לשמש כיושב ראש האסיפה ,רשאים
הדירקטורים לבחור באחד מבין נושאי המשרה הנוכחים לשבת בראש האסיפה .אם
לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי משרה אחרים או שהדירקטורים או נושאי
משרה האחרים כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה ,יבחרו באחד מבעלי המניות או
בשלוחו של בעל מניות כאמור ,לשבת בראש האסיפה .בהיעדר בעלי מניות נוכחים
פיזית כאמור ,ישמש כתב ההצבעה לצורך הסמכת נציג החברה כיו"ר האסיפה,
כאמור לעיל.

 .4.7העברת מניות
.4.7.1

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום ,לרבות
העברה על ידי החברה לרישומים או אליה ,תיעשה בכתב ,ובלבד שכתב ההעברה
ייחתם בחתימת יד בלבד ,על ידי המעביר ועל ידי הנעבר ,בעצמם או על ידי באי
כוחם ,וכן על ידי עדים לחתימתם ויימסר למשרדה הרשום של החברה או לכל מקום
אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו .בכפוף להוראות חוק החברות ,העברת
מניות לא תירשם במרשם בעלי מניות ,אלא לאחר שנמסר לחברה כתב ההעברה,
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כאמור לעיל ,והמעביר ימשיך להיחשב כבעל המניות המועברות ,עד לרישום הנעבר
כבעל המניות המועברות ,במרשם בעלי המניות.
.4.7.2

כתב העברת מניה יערך בכתב ,בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת
שתאושר על ידי הדירקטוריון .ככל שהמעביר או מקבל ההעברה הינו תאגיד ,יינתן
אישור עורך דין או רואה חשבון או אדם אחר ,שזהותו מקובלת על הדירקטוריון,
בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה ,לפי העניין.

.4.7.3

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי
הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה ,בסך הכל ,על  30יום בכל שנה .בעת שהמרשם יהא
סגור ,לא תירשם העברת מניות במרשם.

.4.7.4

בכפוף להוראות התקנון ולתנאי הקצאתן של מניות מסוג כלשהו ,המניות תהיינה
ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.

.4.7.5

כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון ,לשם
רישום ,ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן ,אם הוצאה כזו ,וכל ההוכחות
האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את
המניות .כתבי העברה שירשמו ,יישארו בידי החברה.

.4.7.6

החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה ,בסכום שיקבע על ידי
הדירקטוריון ,מעת לעת ,ואשר יהיה סביר ,בהתחשב בנסיבות העניין.

.4.7.7

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות התקנון ,אם הוכח לחברה ,להנחת דעתו של
הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו ,כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של
הזכות במניות הרשומות במרשם על שם בעל מניות רשום ,תכיר החברה בנסב ובו
בלבד ,כבעל הזכות במניות האמורות.

.4.7.8

על אף האמור לעיל ,במקרה של פטירה של אחד או אחדים מהבעלים הרשומים
במשותף של מניות הרשומות על שמם במרשם ,תכיר החברה בבעלים הרשומים
הנותרים בחיים ,והם בלבד ,כבעלי זכות קניין באותן מניות ,בכפוף להוראות כל דין.

.4.7.9

בכפוף להוראות תקנון החברה ,החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם
בעלי המניות ,אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח
לחברה ,להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו ,כי נתקיימו התנאים
שבדין להסבתה של הזכות במניות ,והחברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות,
בטרם הוכחה זכותו ,כאמור לעיל.

 .4.7.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו ,כפי
שהיה רשאי לעשות ,אילו העביר הבעלים הרשום ,בעצמו ,את המניה ,לפני הסבת
הזכות.
 .4.7.11בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה ,אדם שנעשה זכאי למניה כאמור
בסעיף  4.7.7לעיל ,יהיה זכאי לבצע העברה של המניות ,כשם שהיה רשאי לעשות
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הבעלים הרשום ,בעצמו ,לפני הסבת הזכות.
 .4.8שינויים בהון
.4.8.1

החברה רשאית ,בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל ,להגדיל את הון
המניות הרשום של החברה ,וכן ליצור סוגי מניות נוספים בהון החברה ,בכפוף
להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך.

.4.8.2

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה ,בהחלטה שנתקבלה באסיפה
הכללית ,ברוב רגיל:
א .לאחד את מניותיה ,כולן או מקצתן ,ולחלקן למניות בנות ערך נקוב גדול יותר
מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות.
ב.

לחלק את מניותיה ,כולן או מקצתן ,חלוקת משנה ,למניות בנות ערך נקוב קטן
מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות.

ג.

להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה מפדיון הון.

.4.8.3

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל ,רשאי הדירקטוריון ליישב ,לפי שיקול דעתו ,כל
קושי שיתעורר בקשר לכך.

.4.8.4

מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון ,כאמור לעיל ,אם כתוצאה מהאיחוד
או החלוקה ,כאמור לעיל ,יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה ,רשאי הדירקטוריון,
לפי שיקול דעתו ,לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
א .לקבוע ,כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה ,ימכרו על ידי החברה
ותמורת המכירה תשולם לזכאים ,בתנאים ובאופן שיקבעו.
ב.

להקצות לכל בעל מניה שלא תזכה את בעליה במניה שלמה ,מניות מסוג המניות
שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד או החלוקה ,במספר כזה ,אשר איחודן
עם השבר ייצור מניה אחת שלמה והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני
האיחוד או החלוקה ,לפי העניין.

ג.

לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד המניות שהוקצו כאמור
בס"ק )ב( לעיל ,לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות
הטבה.

ד.

לקבוע ,כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של
מניה.

ה .לקבוע ,כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה
שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה ,בגין
שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור.
.4.8.5

החברה רשאית ,בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל ,לבטל הון מניות
רשום שטרם הוקצה ,ובלבד שאין התחייבות של החברה ,לרבות התחייבות מותנית,
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להקצות את המניות.
 .4.9שינוי זכויות
.4.9.1

בכפוף להוראות סעיף 46ב בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים,
תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,מלבד אם
תנאי ההקצאה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת ,לבטל ,להמיר ,להרחיב,
להוסיף ,לצמצם ,לתקן או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה,
ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה ,בכתב ,של כל בעלי המניות מאותו סוג או שההחלטה
אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ברוב רגיל או במקרה שבו הותנה
אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה ,כפי שהותנה בתנאי ההקצאה
של אותו סוג.

.4.9.2

ההוראות הקבועות בתקנון החברה בעניין אספות כלליות תחולנה בשינויים
המחויבים ,על כל אסיפת סוג.

.4.9.3

הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות ,שהונפקו בין בזכויות
רגילות ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות ,לא ייחשבו לצרכי סעיף
 4.9.2לעיל כאילו הומרו ,צומצמו ,נפגעו או שונו באופן אחר על ידי יצירתן או
הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא ,בין בדרגה שווה להן ובין בדרגה שונה מהן
או עדיפה מהן ,וכן לא תיחשבנה לצרכי הסעיף הנ"ל כאילו הומרו ,צומצמו ,נפגעו
או שונו באופן אחר ,על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו והכל,
אלא אם כן הותנה ,במפורש ,אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות.

הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות
להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות
המצוינים בתקנה )26ד( לתקנות פרטי התשקיף ,ככל ונקבעו הסדרים כאמור.
מובהר כי התיאור להלן הינו תיאור תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסחו המלא של תקנון
החברה.
 .4.10שינוי תקנון
 .4.10.1החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל.
 .4.10.2החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון ,המשנה הוראות
מהוראות תקנון זה ,תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנון זה ,אף אם הדבר לא צוין
במפורש בהחלטה.
 .4.10.3בכפוף להוראות חוק החברות ,שינויים בתקנון זה ,יהיו תקפים מיום קבלת
ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.
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 .4.11הגבלת אפשרות שינוי תקנון
תקנון החברה אינו כולל הוראה שמגבילה את זכותה של החברה לשנות הוראות מהוראותיו.
 .4.12העברת סמכויות בין האורגנים
 .4.12.1בכפוף להוראת סעיף  50לחוק החברות האסיפה הכללית תהיה רשאית ליטול
סמכויות הנתונות לאורגן אחר בחברה ,ואם נטלה האסיפה הכללית סמכויות של
דירקטוריון החברה ,יהיו בעלי המניות אחרים וחבים באחריות ובחובות
הדירקטורים ,כאמור בסעיף )50ב( לחוק החברות.
 .4.12.2הדירקטוריון רשאי להחליט ,כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו,
והכל לעניין מסוים ,או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות
בעניין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד
לפעול לעניין מסוים .לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון
להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
 .4.12.3נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו ,רשאי הדירקטוריון להפעילן
במקומו.
 .4.12.4בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו למנהל
הכללי ,לנושא משרה בחברה או לאדם אחר .האצלת סמכות הדירקטוריון יכול
שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
 .4.13מינוי דירקטורים
ראו סעיף  4.5לעיל.
 .4.14אסיפה כללית שנתית
ראו סעיף  4.6.4לעיל.
 .4.15אי קיום אסיפה שנתית
תקנון החברה אינו כולל הוראה לפיה החברה אינה חייבת לקיים אסיפה שנתית בהתאם
להוראות חוק החברות.
 .4.16חופש ההתנאה
ראו סעיף  4.6.8בדבר המניין החוקי לקיומה של אסיפת בעלי המניות.
 .4.17רוב באסיפה הכללית
 .4.17.1ראו סעיף  4.6.2לעיל.
 .4.17.2בכפוף להוראות חוק החברות ואלא אם נקבע מפורשות אחרת בתקנון זה ,החלטות
האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל .ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או
קול מכריע .היו הקולות שקולים תיחשב הצעת ההחלטה עליה הצביעו בעלי המניות
כנדחית.
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 .4.18קבלת החלטות בדירקטוריון
 .4.18.1בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור .החלטות הדירקטוריון
תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה ,מבלי להביא
בחשבון את קולות הנמנעים .ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול מכריע במקרה
של שוויון בהצבעה.
 .4.18.2היו הדעות השקולות ,תחשב הצבעת החלטה ,שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון,
כנדחית.
 .4.19הסמכה למתן פטור
 .4.19.1בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית ,בהיקף המרבי המותר על־פי דין,
לפטור ,מראש ובדיעבד ,נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק מכל
סוג שנגרם או שייגרם לה ,במישרין או בעקיפין ,אם נגרם או ייגרם עקב הפרת חובת
הזהירות כלפיה ,ובכלל זה ,עקב כל החלטה ,אי החלטה או כל נגזרת של הנ"ל ,וכן
בשל אירוע ,עילה ,חבות ,הוצאה או נזק אחרים ,אשר מתן פטור בגינם יהיה אפשרי
על־פי הוראות חוק החברות ,בעת הרלוונטית לאישור הפטור ,למעט במקרה של
הפרת חובת הזהירות כלפיה עקב חלוקה.
 .4.19.2האמור לעיל יחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה בקשר עם היותו נושא
משרה או ממלא תפקיד אחר בחברה בת או בחברה אחרת כלשהי אשר החברה
מחזיקה בה מניות ,במישרין או בעקיפין ,או שלחברה עניין כלשהו בה.
 .4.20מגבלות על חלוקת דיבידנד והחלטה על חלוקת דיבידנד
ראו סעיף  4.2לעיל.
 .4.21מיזוג
אישור מיזוג על־פי הפרק הראשון לחלק השמיני לחוק החברות ,יהיה ברוב רגיל באסיפה
הכללית או באסיפת סוג ,לפי העניין ,והכל בכפוף להוראות כל דין.
 .4.22הוראות נוספות
לפרטים בדבר עיקרי הוראות התקנון ביחס לדירקטוריון החברה ,לרבות אופן מינוי
הדירקטורים וכן לפרטים בדבר עיקרי הוראות תקנון ההתאגדות של החברה הנוגעות לפטור,
שיפוי וביטוח נושאי המשרה ,ראו פרק  7לתשקיף זה.

ה1-

טיוטה מס'  1לציבור מיום  30בנובמבר 2021

פרק  – 5ייעוד התמורה
 .5.1תמורת ההנפקה
התמורה הצפויה )ברוטו( מהנפקת המניות ,ההוצאות המשוערכות הכרוכות בהנפקה
והתמורה הצפויה )נטו( ,יפורטו בהודעה המשלימה אשר החברה תפרסם בהתאם להוראות
סעיף )16א (2)(1לחוק ניירות ערך ,ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(,
התשס"ז.2007-
 .5.2ייעוד תמורת ההנפקה
תמורת ההנפקה על-פי התשקיף )בניכוי הוצאות ההנפקה( תשמש את החברה לתשלום חוב
בסך של  40מיליון ש"ח לפקר פלדה )הסכום הנ"ל ישמש את פקר פלדה לפירעון חובות
לתאגידים בנקאיים( ,ולמימון והרחבת פעילותה העסקית והשוטפת כפי שייקבע על ידי
הנהלת החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה ,ובכלל זה ,מימוש האסטרטגיה העסקית
שלה והצפי להתפתחות שלה ,כמפורט בסעיפים  6.26 ,6.16ו 6.45-לפרק  6בתשקיף זה )אשר
עשויים להשתנות בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה מעת לעת(.
עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור ,החברה תשקיע את תמורת ההנפקה באפיקים
סולידיים כגון אג"ח ממשלתיות ,אג"ח קונצרניות בעלות דירוג אשראי גבוה ,פיקדונות
בנקאיים בבנקים שדירוגם גבוה ,מק"מ וכיו"ב ,והכל כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת
לעת.
 .5.3חיתום
הנפקת ניירות הערך המוצעים על־פי תשקיף זה מובטחת בחלקה )]*[( בחיתום .לפרטים
נוספים ראו סעיף  2.14בפרק  2לתשקיף.
 .5.4סכום מינימאלי
הנפקת ניירות הערך על־פי תשקיף זה אינה מותנית בגיוס סכום מינימלי ,למעט הדרישה
לשווי מינימלי של החזקות הציבור כאמור בסעיף  2.9בפרק  2לתשקיף.
לפרטים אודות ביטול הנפקת ניירות הערך על־פי תשקיף זה ,ככל שלא תהיה עמידה בדרישות
הבורסה ,ראו סעיף  2.9בפרק  2לתשקיף.
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פרק  – 6תיאור עסקי החברה ופעילותה
החברה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף )1א( לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה( ,תשכ"ט ,1969-ומשכך תיאורי החברה ועסקיה בפרק זה להלן ,הינם
לתקופה שתחילתה ביום  1בינואר  2019וסיומה סמוך למועד הגשת התשקיף.

חלק ראשון  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
 .6.1פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
 .6.1.1החברה היא חברה תעשייתית העוסקת במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות,
בגלוון מתכות ,בעיבוד ושיווק מוצרי פח ופלדה פרופילים וצינורות ,שיווק מוצרי
בנייה ,ייצור עמודי תאורה ובהשתתפות במכרזים למכירת מוצרי הקבוצה ואחרים.
החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום  21.10.1992בשם ידפז גלוון ) (1992בע"מ,
לפי פקודת החברות ,כחברה פרטית מוגבלת במניות .ביום  12.1.2004שינתה
החברה את שמה לפקר ידפז מפעלי גלוון בע"מ ,וביום  19בספטמבר  2021שינתה
החברה את שמה לשם הנוכחי שלה.
 .6.1.2החברה הינה חלק מקבוצת פקר פלדה תעשיות בע"מ ,קבוצה תעשייתית מהגדולות
בישראל בתחומה ,העוסקת בתחומים המתוארים לעיל וכן במסחר באלומיניום,
נירוסטה ופלדה מיוחדת )"פקר פלדה" ו" -קבוצת פקר"( .נכון למועד זה ,לאחר
השלמת הליך הרה-ארגון המתואר בסעיף .6.1.4ג להלן ,לחברה חברה בת אחת
בבעלות מלאה ) (100%בשם פקר ידפז פרופילים שיווק בע"מ )"פקר שיווק"(,
המאוגדת בישראל ,וחברה נוספת בבעלות מלאה ) 100%בשרשור( בשם ח.ג.י.י.
שיווק מוצרי בנייה בע"מ )"חגיי מוצרי בנייה"( ,המאוגדת בישראל .כמו כן,
מחזיקה החברה ב 37.5%-מחברת פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ ,המאוגדת בישראל
)"פ.ל.ה" וביחד החברה ,פקר שיווק ,ח.ג.י.י .מוצרי בנייה ופ.ל.ה" :הקבוצה"(.
 .6.1.3נכון למועד התשקיף ,עם השלמת ההסכם למכירת הפעילות )כהגדרתו בסעיף
.6.1.4א להלן( ,לקבוצה שלושה תחומי פעילות (1) :תחום הגלוון בו החברה מספקת
שירותי גלוון באבץ חם; ) (2תחום מוצרי פלדה בו החברה מספקת שירותי פרופילים
ושירותי פלדה ו (3) -תחום שיווק מוצרי בנייה ,מתכת ואינסטלציה ,בו החברה
פועלת באמצעות חברת הבת שלה ,חגיי מוצרי בנייה ,בהתאם למכרזים מול גופים
מוסדיים .לפרטים נוספים אודות תחומי הפעילות כאמור ,ראו סעיף  6.3להלן.
 .6.1.4אופיו ותוצאתו של כל שינוי מבני ,מיזוג או רכישה מהותיים
להלן יפורטו שינויים מבניים ורכישות מהותיות אשר בוצעו בשנים  2020 ,2019ועד
למועד התשקיף:
א .הסכם למכירת פעילות אפוקול שירותי צביעה

חלק ראשון  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
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) (1ביום  27באוקטובר ) 2020בסעיף זה" :מועד החתימה"( ,התקשרה
החברה עם צד שלישי שאינו קשור )בסעיף זה" :הצד השלישי"( בהסכם
למכירת פעילות הצבע של החברה ,הידועה בשם אפוקול שירותי צביעה
)בסעיף זה" :אפוקול" או "הפעילות הנמכרת" ו" -הסכם למכירת
הפעילות" ,בהתאמה( ,שהוחזקה במלואה על ידי החברה .במסגרת
ההסכם למכירת הפעילות ,נקבע כי הפעילות הנמכרת תועבר לצד
השלישי .As-Is
) (2בתמורה לפעילות הנמכרת ,שילם הצד השלישי לחברה במועד החתימה
סך של  10מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין )בסעיף זה" :תמורת
הבסיס"( .כמו כן ,ומבלי לגרוע מתמורת הבסיס ,נקבע בהסכם למכירת
הפעילות ,מנגנון תמורה נוסף במסגרתו ישלם הצד השלישי סך נוסף
לחברה של עד  4.5מיליון ש"ח ,אשר יותנה בביצועי אפוקול במשך תקופה
של  12חודשים שהחלה ביום  .1.7.2021ככל שתתקבל תמורה נוספת
כאמור ,היא תשמש לפירעון התחייבויות החברה לבנקים.
) (3במסגרת ההסכם למכירת הפעילות ,התחייבה החברה כי ממועד החתימה
ולמשך תקופה בת  24חודשים ,החברה לא תנהל ,במישרין או בעקיפין,
לרבות באמצעות תאגידים המצויים בשליטה ,עסק מתחרה בתחום
הפעילות הנמכרת.
ב .תכנית התייעלות בקבוצה
בתחילת שנת  ,2020החלה הקבוצה ליישם תכנית התייעלות נרחבת אשר
גובשה במהלך שנת ") 2019תכנית ההתייעלות"( .במסגרת תכנית ההתייעלות,
בין היתר (1) :נסגר מפעל הגלוון של החברה בקרית מלאכי וחלק מעובדיו
פוטרו ואילו האחרים הועברו למפעל החברה באשקלון; ) (2נסגרו קווי ייצור
לא יעילים; ) (3הועברו קווי ייצור בפעילות הפרופילים לקבלן המשנה של
הקבוצה באזור התעשייה באריאל ועקב כך צומצם מספר העובדים המועסק
בפעילות הפרופילים של הקבוצה ו (4) -צומצמו עלויות הנהלה וכלליות ,בין
היתר ,על ידי מעבר למבנה משרדים קטן יותר וצמצום שטחי התפעול של
הקבוצה.
ג .הליך רה-ארגון בקבוצת פקר
ביום  30ביוני  ,2021ביצעה קבוצת פקר הליך רה-ארגון ,במסגרתו בוצעו
במקביל הפעולות המפורטות להלן:
) (1החברה רכשה את מניות פ.ל.ה מפקר פלדה ) 37.5%מהונה המונפק
והנפרע של פ.ל.ה( תמורת הקצאת  2,834,696מניות של החברה לפקר
פלדה בהתאם להוראות ומגבלות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה.
) (2החברה רכשה חלק מהרכוש הקבוע של פקר פלדה שרלוונטי לפעילותה

חלק ראשון  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
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וכן תוכנות המשמשות את החברה במתכונתה החדשה תמורת הקצאת
 422,943מניות של החברה.
) (3החברה התקשרה בהסכם עם פקר יד פז פרופילים בע"מ )"פקר
פרופילים"( ,במסגרתו רכשה החברה מפקר פרופילים את פעילותה ואת
כל הון המניות ) (100%של פקר שיווק ,תמורת הקצאת  15,392,841מניות
של החברה והלוואת מוכר של כ 24-מיליון ש"ח.
) (4פקר פרופילים מכרה את כל מניות החברה שהוקצו לה כאמור וכן חובות
החברה כלפיה ,לפקר פלדה ,כך שלאחר פעולה זו פקר פלדה מחזיקה ב-
 100%מהון מניות החברה.
) (5פקר פלדה הסבה חוב בנקאי בסך של כ 44 -מיליון ש"ח לחברה כנגד
יתרות חוב של פקר פלדה כלפי החברה.
) (6החברה ביצעה הקצאה לבעלי מניותיה ,ללא תמורה ,של 10,497,900
מניות רגילות של החברה כמניות הטבה נפרעות במלואן ,ביחס של
) 1:5,000כלומר ,בגין כל מניה מונפקת אחת ,הוקצו עוד  4,999מניות
חדשות(.
) (7כמהלך מקדים לביצוע המהלכים שלעיל ,חילקה החברה ביום  29ביוני
 2021דיבידנד בסך  84מיליוני ש"ח לבעלת מניותיה היחידה .הדיבידנד
חולק שלא במזומן אלא כנגד סגירת יתרת חוב של פקר פלדה כלפי
החברה כפי שהייתה באותה עת ,והיתרה מוצגת כהתחייבות לפקר פלדה.
יתרת ההתחייבות ליום  30ביוני  2021לחברת פקר פלדה לאחר חלוקת
הדיבידנד כאמור ולאחר רכישת פעילות פקר פרופילים כאמור לעיל הינה
 40מיליון ש"ח .כל סכום נוסף )למעט ההתחייבות לפקר פלדה בגין
מיסים כאמור בסעיף 8.2.1א) (4בפרק  8לתשקיף( שיצטבר מיום  1ביולי
 2021ועד למועד ההנפקה יזקף להון ,ללא תשלום נוסף או הקצאת מניות
נוספות לפקר פלדה .יתרה זו צפויה להיפרע מתמורת ההנפקה כמפורט
בסעיף  5.2בפרק  5לתשקיף זה.
) (8כחלק ממהלך הרה-ארגון ,בכוונת חברת פקר פלדה להסב לחברה הסכמי
העסקה של עובדים ומנהלים הרלוונטיים לתחום פעילותה של החברה
ברצף זכויות .במקביל החברה ופקר פלדה התקשרו ביום ]*[ בהסכם דמי
ניהול ,לפיו תחייב החברה את פקר פלדה בדמי ניהול בהתאם למנגנון
חיוב שנקבע בין הצדדים.
) (9כחלק ממהלך הרה-ארגון ,קבוצת פקר החלה להסב הסכמים עם צדדים
שלישיים לקבוצה .יחד עם זאת ,ככל שלא יוסבו ההסכמים הנ"ל ,כולם
או חלקם ,מכל סיבה שהיא ,תיטול הקבוצה מקבוצת פקר את כל
ההתחייבויות שנקבעו בהסכמים הנ"ל והקבוצה תהא זכאית לכל
הזכויות מכוח ההסכמים הנ"ל ,כאשר פקר פלדה תיוותר צד להסכמים
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האמורים.
להלן מבנה החזקות קבוצת פקר עובר להליך הרה-ארגון ונכון למועד
התשקיף:
עובר להליך הרה-ארגון

נכון למועד התשקיף

)*( במסגרת הליך הרה -ארגון הועברה כל פעילות פקר ידפז פרופילים בע"מ לחברה.

 .6.1.5נכון למועד התשקיף ,החברה מצויה בבעלות מלאה של פקר פלדה כמפורט בפרק 3
)הון המניות של החברה( לתשקיף .בכפוף ל רישום למסחר בבורסה של המניות
הקיימות בהון החברה והשלמת ההצעה על־פי תשקיף זה ,החברה תהפוך לחברה
ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות ומניותיה תחלנה להיסחר בבורסה.
 .6.1.6הסדר בנקאי בין קבוצת פקר לבין הבנקים )כהגדרתם להלן(
ביום ) 26.2.2020בסעיף זה" :מועד החתימה"( נחתם הסדר בנקאי ,אשר נכנס
לתוקפו ביום  ,1.3.2020בין בנק לאומי לישראל בע"מ )"בנק לאומי"( ,1בנק
הפועלים בע"מ )"בנק הפועלים"( ,בנק אגוד לישראל בע"מ )"בנק אגוד"( 2,בנק
1
2

כפי שנמסר לחברה ,בימים אלה מתקיים מו"מ בין בנק לאומי לבין צד שלישי ,למכירת ,בין היתר ,מלוא זכויות
והתחייבוי ות בנק לאומי בהסדר הבנקאי האמור.
כפי שנמסר לחברה ,ביום  ,5.9.2021נחתם הסכם מכר והמחאה בין בנק מזרחי לבין בנק אגוד ,במסגרתו מכר
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מזרחי טפחות בע"מ )"בנק מזרחי"( ,הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
)"הבנק הבינלאומי"( ובנק דיסקונט לישראל בע"מ )"בנק דיסקונט" ,וביחד בסעיף
זה" :הבנקים"( לבין פקר פלדה ,החברה וחברות בשליטתן )להלן ,ביחד בסעיף זה:
"קבוצת פקר פלדה" ו" -ההסדר הבנקאי"( ,במסגרתו הגיעו הצדדים להסדר בדבר
ארגון מחדש של החוב הבנקאי של קבוצת פקר פלדה לבנקים )בסעיף זה" :החוב
הבנקאי"( ,כאשר במסגרת ההסדר הבנקאי נפרסו ,בין היתר ,החוב הבנקאי של
קבוצת פקר פלדה לתקופות ,ובהתאם לתנאים המפורטים בהסדר הבנקאי אשר
מסתיימים ביום  .30.6.2024נכון למועד התשקיף ,שיעור הריבית האפקטיבי של
החוב הבנקאי עומד על  2.75%לשנה.
יצוין ,כי במסגרת ההסדר הבנקאי הגיעו הצדדים להסכמה כי כל עוד הוראות
ההסדר מבוצעות במלואן על ידי הצדדים ופירעון האשראי של קבוצת פקר פלדה
כלפי הבנקים ,מכל מקור שהוא ,נעשה בהתאם לקבוע בהסדר הבנקאי ולפי יחס
ההתחייבויות הקובע ,אזי לא תועלה על ידי בנק הפועלים או בנק לאומי דרישה
כספית בקשר עם ערבויות שהעמידו החברות בקבוצת פקר פלדה להבטחת חובות
והתחייבויות של אפריקה ישראל תעשיות בע"מ )"אפריקה תעשיות"( כלפי הבנקים
כאמור ,וזאת גם במקרה בו צד ג' כלשהו פתח כנגד החברות בקבוצת פקר פלדה או
מי מהן בהליכי חדלות פירעון או הליכים כאמור ננקטו על ידי החברות עצמן.
ביום  14בספטמבר  2021ניתן על ידי הבנקים מכתב הסכמה ,במסגרתו אישרו
הבנקים לקבוצת פקר פלדה לבצע הנפקה של מניותיה של החברה לציבור ,באופן
שלציבור יוקצו במסגרת ההנפקה מניות שיהוו לאחר הנפקתן עד  33%מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה )"מכתב ההסכמה"( .במסגרת מכתב ההסכמה ,נקבע כי
הבנקים יסירו את ערבויות חברות הקבוצה לחברות בקבוצת פקר פלדה ואת ערבות
חברות הקבוצה לחברת אפריקה תעשיות ,ככל שיפרע סך של  40מיליון ש"ח מתוך
תמורת ההנפקה כמתואר לעיל ,ובלבד שהחברה )וחברות הבנות שלה( תישא בחוב
של כ 143 -מיליון ש"ח )לאחר הפירעון האמור( כלפי הבנקים סמוך לאחר ההנפקה
)לא כולל מסגרות אשראי דוקומנטרי( ולחתימה על תיקון מפורט להסדר הבנקאי
האמור ,לרבות שעבוד מניות החברה )שלא תוחזקנה בידי הציבור( בשעבוד קבוע
וקביעת התניות פיננסיות חדשות לחברה .שיעור הריבית אותו יישא החוב )כ143-
מיליון ש"ח כאמור( ומועד הפירעון שלו יוותרו כפי הקבוע בהסדר הבנקאי האמור,
קרי פריים פלוס  1.25%וביום  30ביוני  2024בהתאמה.
נכון למועד התשקיף ,ההתחייבויות היחידות שחלות על החברה ועל החברות הבנות
שלה כלפי הבנקים הינן אלו שנקבעו במכתב ההסכמה המתואר לעיל ובסעיף 6.37.6
להלן.
 .6.2תרשים מבנה האחזקות של החברה ושל תאגידים המוחזקים על ידה
לאור המתואר לעיל ,לחברה כאמור חברת בת אחת בבעלות מלאה ) - (100%פקר שיווק,
והמחה בנק אגוד את מלוא זכויותיו והתחייבויותיו בגין חלקו של בנק אגוד בהסדר הבנקאי האמור לבנק מזרחי,
כך שנכון למועד התשקיף ,מחזיק בנק מזרחי במלוא ההתחייבויות והזכויות הן שלו והן של בנק אגוד.
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וחברה נוספת בבעלות מלאה  -חגיי מוצרי בנייה .כמו כן ,החברה מחזיקה ב 37.5%-מפ.ל.ה.

 .6.3תחומי פעילות
למועד התשקיף ,הקבוצה מעניקה שירותים ומייצרת מוצרים למאות לקוחות ממגוון ענפי
תעשייה וביניהם ,יצרני מבנים וקונסטרוקציה ,מפעלי מתכת ,תעשייה ,עיבוד שבבי ,מתקיני
מעקות בטיחות ,תשתיות ומסחר.
למועד התשקיף ,הקבוצה פועלת ,בעצמה ובאמצעות פקר שיווק ,חגיי מוצרי בנייה ופ.ל.ה,
במגזרי הפעילות הבאים:
 .6.3.1גלוון
פעילות זו מבוצעת על ידי החברה עצמה באמצעות מפעלה הממוקם באשקלון.
במסגרת פעילות זו ,החברה מספקת שירותי גלוון באבץ חם .במפעל החברה
באשקלון כאמור מתבצע טיפול מקיף במגוון מוצרים ,קטנים וגדולי היקף,
וביניהם ,קונסטרוקציות ,עמודי תאורה ,גשרים ,גידור ומוצרי פלדה אחרים
הדורשים הגנה מפני קורוזיה .הטיפול מתבצע באמצעות טבילת המוצרים באמבט
אבץ חם לאחר תהליך הכנה כימי למוצרי המתכת .בנוסף ,החברה מספקת
שירותים טכניים שונים ,כדוגמת מיון ,אריזה והרכבה של המוצרים המגולוונים.
פעילויות הגלוון של החברה מבוצעות על־פי תו תקן ישראלי  ,918שעוסק בנושא
ציפוי באבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה וברזל ,הקובע בין היתר ,את עובי ציפוי
האבץ המזערי הנדרש בהתאם לסוגי חומרים שונים .מערכת הבטחת האיכות של
החברה עונה לדרישות התקן הבינלאומי  ISO 9001:2015ומוסמכת על ידי מכון
התקנים הישראלי )"מת"י"( .עד לחודש פברואר  2020פעלה החברה באמצעות שני
מפעלי גלוון ,האחד בקרית מלאכי והשני באשקלון .במרץ  2020סגרה החברה את
מפעלה בקרית מלאכי כחלק מתהליך התייעלות שעברה הקבוצה )כמפורט בסעיף
.6.1.4ב לעיל( ונכון למועד זה היא פועלת בתחום הגלוון באמצעות מפעל אחד
הממוקם כאמור באשקלון על קרקע אותה חוכרת החברה מרשות מקרקעי ישראל
)"רמ"י"(.
 .6.3.2מוצרי פלדה
פעילות זו מבוצעת על ידי הקבוצה עצמה באמצעות פקר שיווק .במסגרת פעילות זו,
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הקבוצה באמצעות פקר שיווק מתמחה בייצור ,שיווק ומכירה של מוצרי צנרת,
פרופילים ,ברזל מקצועי 3,ומעקות בטיחות ,וכן בתחום עיבוד מוצרי פלדה בהתאם
לדרישות הלקוח.
הפלדה משולבת בבנייה ותשתיות לסוגיהם השונים מהמנהרות העמוקות ביותר
ועד המגדלים הגבוהים ביותר ,דרך גשרים ,חומות ,מסילות ,גדרות ,מעקות ועוד.
כל המבנים הנ"ל מכילים פלדה ,המקנה להם את החוזק והעמידות הנדרשים.
עיקר ההבדל בין המונח 'צינור' לבין המונח 'פרופיל' מתייחס לצורתם ,בעוד צינור
יהיה עגול ומאופיין ,בדרך כלל ,בחוזק רב יותר ,הרי שהפרופיל יכול שיהיה מרובע,
מלבני פתוח או סגור ועוד.
תמונה להמחשת צינורות

תמונה להמחשת פרופילים

המוצרים בתחום פעילות זה ,משמשים במגוון רחב של פעילויות תעשייתיות
ומסחריות ,ועומדים בתקני איכות מחמירים .המוצרים מיוצרים על־פי התקן
הישראלי ,ועוברים תהליכי ביקורת קפדניים ,לרבות בקרת איכות על ידי מערך
בקרת האיכות של החברה ,ובדיקות מטעם גורמים חיצוניים – מת"י ומעבדות
מטלורגיות 4המוכרות על ידי מוסדות אירופאים .באמצעות אספקת מוצר סופי
3
4

קורות פלדה המשמשות לענף הבניה והתשתיות .לדוגמה :בניית עמודי חשמל וקונסטרוקציות )"ברזל מקצועי"(.
מטלורגיה היא תחום בהנדסת חומרים שחוקר את התכונות המכניות והכימיות של מתכות ואת השיטות להפקת
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המוכן להרכבה או להתקנה ,ברמת גימור ודיוק על־פי דרישה ,מספקת הקבוצה
ללקוחותיה ערכים מוספים רבים כשבראשם חיסכון בעלויות הייצור .על־פי קו
מנחה זה ,משקיעה הקבוצה משאבים רבים בייצור מוצרים מתאימים לשוק,
מסייעת ללקוחותיה בייעוץ ובתכנון פרופילים לכל מטרה ,ומלווה אותם על מנת
להבטיח כי המוצר הסופי המסופק על ידה נותן מענה מדויק לצורכיהם.
כמתואר לעיל ,מערכת הבטחת האיכות בתחום פעילות זה עונה לדרישות התקן
הבינלאומי  ISO 9001:2015לתחום זה ומוסמכת על ידי מת"י.
מוצרים בפעילות פרופילים

מוצרים בפעילות שירותי פלדה

 .6.3.3שיווק מוצרי בנייה ,מתכת ואינסטלציה
מתכות ועיבודן.
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פעילות זו מבוצעת בעיקרה על ידי חגיי מוצרי בנייה .במסגרת פעילות זו ,משווקת
הקבוצה מוצרי פלדה ,וכן מוצרי בנייה ,מתכת )ברזל ,אלומיניום ונירוסטה( ומוצרי
אינסטלציה בהתאם לזכייה במכרזים שונים ,רב שנתיים וחד פעמיים .המכרזים
בהם מתמודדת הקבוצה הינם של גופים מוסדיים ,כדוגמת משרד הביטחון וחברות
ממשלתיות .לפירוט נוסף בעניין זה ראו חלק ג לפרק זה.
בתחום פעילות זה פועלת הקבוצה באמצעות רישיון ספק מורשה למשרד הביטחון
של פקר פלדה ,בהתאם להסכם שיש לחברה עם פקר פלדה לשימוש ברישיון זה.
לפירוט נוסף בעניין ההסכם לשימוש ברישיון האמור ראו סעיף  6.27.1להלן.
 .6.4השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
לפירוט בדבר השקעות שבוצעו בהון החברה ועסקאות במניותיה ,ראו פרק  3לתשקיף.
 .6.5חלוקת דיבידנדים
 .6.5.1במסגרת הרה-ארגון שקבוצת פקר ביצעה ,כמתואר בסעיף .6.1.4ג לעיל ,ביום 29
ביוני  2021חילקה החברה לבעלת מניותיה היחידה ,פקר פלדה ,דיבידנד בסך של 84
מיליוני ש"ח.
 .6.5.2נכון למועד התשקיף ,לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד .בכוונת החברה לפעול
לאחר הנפקת מניותיה לציבור והפיכתה לחברה ציבורית ,לקידום אימוץ מדיניות
חלוקת דיבידנד והכל בהתאם לשיקול דעתו של דירקטוריון החברה.
 .6.5.3נכון ליום  30ביוני  2021ולאחר חלוקת הדיבידנד כאמור בסעיף  6.5.1לעיל ,וביצוע
הרה-ארגון שקבוצת פקר ביצעה ,יתרת עודפי החברה מסתכמת בכ 156.2 -מיליוני
ש"ח.

חלק ראשון  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
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חלק שני  -מידע אחר

 .6.6מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
 .6.6.1להלן נתונים כספיים ביחס לכל תחום פעילות לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30
ביוני  ,2021וכן לשנים שנסתיימו ביום  31בדצמבר  2019 ,2020ו) 2018 -באלפי
ש"ח( ,בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים על המצב הכספי פרופורמה.
א .לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני 2021
סעיף

תחום
גלוון

תחום מוצרי פלדה

תחום שיווק מוצרי
בנייה ,מתכת
ואינסטלציה

סה"כ

הכנסות

30,307

214,343

10,912

255,562

סך עלות אספקת השירותים

)(23,538

)(160,908

)(8,615

)(193,062

)(1,702

)(5,343

-

)(7,045

עלויות משתנות

)(21,836

)(155,565

)(8,615

)(186,017

רווח גולמי

6,769

53,434

2,297

62,500

רווח תפעולי המיוחס
לבעלים של החברה

4,087

40,314

1,254

45,655

רווח המיוחס לזכויות
שאינן מקנות שליטה

-

-

-

-

סך נכסים

-

-

-

522,126

סך התחייבויות

-

-

-

)(321,449

עלויות

קבועות 5

ב .לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
סעיף

תחום
גלוון

תחום מוצרי פלדה

תחום שיווק מוצרי
בנייה ,מתכת
ואינסטלציה

סה"כ

הכנסות

74,269

306,549

18,991

399,809

סך עלות אספקת השירותים

)(62,381

)(278,276

)(14,426

)(355,083

)(3,588

)(8,919

-

)(12,507

עלויות משתנות

)(58,793

)(269,357

)(14,426

)(342,576

רווח גולמי

11,888

28,273

4,565

44,726

רווח תפעולי המיוחס
לבעלים של החברה

5,098

3,979

2,575

11,652

עלויות

5
6

קבועות 6

העלויות הקבועות כוללות :פחת ,שכירות ארנונה וביטוח.
שם.
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סעיף

תחום
גלוון

תחום מוצרי פלדה

תחום שיווק מוצרי
בנייה ,מתכת
ואינסטלציה

סה"כ

רווח המיוחס לזכויות
שאינן מקנות שליטה

-

-

-

-

סך נכסים

-

-

-

480,224
)(250,892

סך התחייבויות

ג .לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
סעיף

תחום
גלוון

תחום מוצרי פלדה

תחום שיווק מוצרי
בנייה ,מתכת
ואינסטלציה

סה"כ

הכנסות

88,085

311,396

17,785

417,266

סך עלות אספקת השירותים

)(81,055

)(303,257

)(13,485

)(397,797

)(4,821

)(12,005

-

)(16,826

עלויות משתנות

)(76,234

)(291,252

)(13,485

)(380,971

רווח גולמי

7,030

8,139

4,300

19,469

הפסד תפעולי המיוחס
לבעלים של החברה

)(23,042

)(16,164

2,476

)(36,730

רווח המיוחס לזכויות
שאינן מקנות שליטה

-

-

-

-

סך נכסים

-

-

-

437,783

סך התחייבויות

-

-

-

)(222,695

עלויות

קבועות 7

ד .לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
סעיף

תחום
גלוון

תחום מוצרי פלדה

תחום שיווק מוצרי
בנייה ,מתכת
ואינסטלציה

סה"כ

הכנסות

89,439

389,501

25,600

504,540

סך עלות אספקת השירותים

)(77,210

)(365,809

)(19,715

)(462,734

)(5,094

)(12,139

-

)(17,233

עלויות משתנות

)(72,116

)(353,670

)(19,715

)(445,501

רווח גולמי

12,229

23,692

5,885

41,806

הפסד תפעולי המיוחס
לבעלים של החברה

)(6,609

)(63,188

3,597

)(66,200

רווח המיוחס לזכויות

-

-

-

-

עלויות

7
8

קבועות 8

לעיל ה"ש .5
לעיל ה"ש .5
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תחום שיווק מוצרי
בנייה ,מתכת
ואינסטלציה

תחום מוצרי פלדה

סה"כ

שאינן מקנות שליטה
סך נכסים

-

-

-

477,091

סך התחייבויות

-

-

-

)(192,436

 .6.6.2להסברים בדבר ההתפתחויות שחלו בנתונים הכספיים המתוארים לעיל ,ראו
הסברי הדירקטוריון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שישה
חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני ") 2021דוח הדירקטוריון"( המצורף לתשקיף זה.
 .6.7סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה
להלן גורמים חיצוניים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאות
עסקיות של הקבוצה או התפתחותה:
 .6.7.1מצב המשק הישראלי
פעילות הקבוצה מתבצעת בישראל ולכן הקבוצה חשופה לשינויים במצב הכלכלי
של המשק הישראלי .להלן נתוני מאקרו עיקריים של כלכלת ישראל אשר פורסמו
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

סעיף

(*) 2021

2020

2019

2018

שיעור צמיחת התוצר הלאומי הגולמי

5.3%

)(2.5%

3.4%

3.5%

מדד תשומות הבניה – שינוי שנתי

2.4%

0.5%

1.7%

2.7%

שיעור אינפלציה

2.0%

)(0.6%

0.6%

0.9%

שיעור ריבית בנק ישראל )**(

0.1%

0.1%

0.25%

0.25%

שער הדולר )ממוצע שנתי(

3.26

3.44

3.56

3.60

שער האירו )ממוצע שנתי(

3.91

3.93

3.99

4.24

)*( ליום 30.6.2021
)**( נכון לסוף שנת העסקים
צמיחה בשיעור התוצר הגולמי משמעותה ,בין היתר ,גידול בביקוש למוצרי הקבוצה
בעיקר בתחומי הבנייה והתשתיות.
מאידך עליה בשיעור הריבית של בנק ישראל תעלה את הוצאות המימון של
הקבוצה בשל היות האשראי הבנקאי שלה נושא ריבית משתנה.
על־פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל ,התוצר המקומי
הגולמי בשנת  2020ירד ב 2.4%-בהשוואה לשנת  .2019ההתכווצות החריגה של
המשק בשנת  2020נגרמה כתוצאה ממשבר הקורונה ונקיטת צעדים על ידי

חלק שני  -מידע אחר
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הממשלה לבלימת הנגיף 9.מאידך בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום
 ,30.6.2021חלה עלייה משמעותית בתוצר הגולמי לאור התאוששות של מרבית
המשק ותוכניות התמיכה הממשלתיות שהאיצו התאוששות זו.
להלן נתונים בקשר עם התפתחות ענפים המשפיעים בעיקרם על פעילות הקבוצה:
ענף הבניה
להלן פרמטרים נבחרים המייצגים את ההתפתחות של ענף הבנייה בישראל בשנים
האחרונות ,בהתבסס על נתונים אשר שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה:
סעיף

יחידה

2020

2019

2018

התחלות בניה למגורים

אלפי דירות

51.6

53.5

51.9

שיעור השינוי לעומת השנה הקודמת

%

)(3.6

)(3

)(1.9

התחלות בניה למגורים

מיליון מ"ר

9.7

10

9.3

שיעור השינוי לעומת השנה הקודמת

%

)(2.5

6.9

)(3.2

לפירוט נוסף בעניין זה ראו סעיף  6.7.5להלן.
ככלל ,גידול בהתחלות הבנייה הינו בעל השפעה חיובית על פעילות הקבוצה לאור
הרכב המוצרים הנמכרים על ידה.
ענף התשתיות
ככלל ,היקף הפעילות בתחום התשתיות מושפע בעיקר ממדיניות הממשלה
ומהחלטות תקצוב של מדינת ישראל .להערכת החברה ,לאישור תקציב המדינה על
ידי ממשלת ישראל תהיה השלכה חיובית על פעילותה לאור עידודם של פרויקטי
תשתיות לאומיים.
לפירוט נוסף בעניין זה ראו סעיף  6.7.5להלן.
יצוין כי האמור בסעיף זה ,בעניין אישור תקציב המדינה והשפעותיו על הקבוצה,
מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על
אינפורמציה הקיימת בקבוצה בתאריך התשקיף .הערכות החברה בנושא זה
מתבססות על ניסיון העבר ועל היכרות החברה עם השווקים בהם היא פועלת ועל
הערכותיה באשר להתפתחותה .עם זאת ,יתכן שציפיותיה ותחזיותיה כאמור לא
יתממשו ,וזאת בין היתר ,בשל תלות בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת הקבוצה
כמו גם גורמי הסיכון של הקבוצה המפורטים בסעיף  6.46להלן..
 .6.7.2שוק הפלדה
להלן גרף המתאר את השינוי במחירי הפח השחור ) (HRCלשינוי ברווח הגולמי של
החברה בתקופות הרלוונטיות לתשקיף זה

9

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/058/08_21_058b.pdf
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שוק הפלדה בעולם בכלל ו בארץ בפרט ,מאופיין לאורך התקופה האחרונה בתנודות
משמעותיות במחירי הפלדה .החל מאמצע שנת  ,2016חלה מגמת עלייה במחירי
הפלדה בעולם .מגמה זו השתנתה בחודש יולי  2018והחלה מגמה של ירידה במחירי
הפלדה עד לסוף אותה שנה )כפי שניתן לראות בגרף שלהלן(10 .

HRC 2-8 MM FOB BLACK SEA $/T PRICES 20162018
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Nov.17
Dec.17
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מאמצע שנת  2020החלה עליה במחירי הפלדה אשר נמשכה במגמה חדה אף יותר
מתחילת שנת  2021וזאת בעיקר לאור השלכות מגפת הקורונה )כפי שניתן לראות
בגרף שלהלן(11 .

10
11

www.metalexpert.com
שם.
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יחד עם זאת ,החל בחודש מאי  2021החלה מגמה של ירידה מתונה במחירי הפח
השחור .אף על פי זאת ,מחירי הרכש בפועל גבוהים מהנכלל בגרף שלעיל לאור
מגמות השוק ולחצי ביקושים.
לאור העובדה כי כיום בישראל קיימים יצרנים בודדים של פלדה ,כך שהייבוא
מחו"ל מהווה חלק עיקרי מההיצע המקומי ,לשינויים במחירים בעולם יש השפעה
ישירה ומהותית על רמת המחירים של פלדה בארץ ,אשר מושפעים אף מתנודתיות
בשער הדולר וממחירי ההובלה של פלדה .שינוי במחירי הפלדה כאמור משפיע
בצורה ישירה ומיידית על עלותם של מוצרי הקבוצה.
לאור המתואר לעיל ,רווחיות הקבוצה בתחום מוצרי פלדה ,מושפעת מרמת
המחירים בשוק הפלדה העולמי .יחד עם זאת בכפוף לתנאי הסחר והתחרות
בשווקים הרלוונטיים ,מבצעת הקבוצה התאמות למחירי מוצריה בעת הצורך וככל
הניתן ,באופן מיידי לשינויים במחירי חומרי הגלם .לעניין אופן התקשרות הקבוצה
עם ספקיה וההתמודדות עם השפעת השינויים במחירי הפלדה ראו סעיף  6.25להלן.
 .6.7.3השפעת חומרי הגלם ומחירי הובלתם
הקבוצה חשופה לסיכוני שוק ,המתייחסים בעיקר לשינויים במחירי חומרי הגלם
העיקריים שלה )המשפיעים באופן מיידי על מחירי המכירה ללקוחות הקבוצה( ובין
היתר ,גלילי פלדה ,פלטות פלדה ,ברזל מקצועי ,צינורות ,פח שחור ) Hot Rolled

 ,(Coilפח מגולוון באבץ חם ) (Galvanized Coilואבץ )בסעיף זה" :חומרי הגלם"(.
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תמונה להמחשת גלילי פח שחור )(Hot Rolled Coil

תמונה להמחשת גלילי פח מגלוון )(Galvanized Coil

במצבים של עליית מחירי חומרי הגלם בעולם ,עשויה הקבוצה להגדיל את
רווחיותה ,ולחילופין ,להיפגע ברווחיות ואף להפסיד בעת שמתרחשת ירידה
במחירי חומרי הגלם האמורים .ככל שהירידה תהיה תלולה יותר ,ההשלכה
השלילית על תוצאות הקבוצה תהיה גדולה יותר.
לאור העובדה שלקבוצה מלאי שגילו הממוצע הינו בטווח של  6-8חודשים ,ונרשם
בספרי הקבוצה לפי שיטת ממוצע נע ,קיים סיכון בעת ירידת מחירים של חומרי
הגלם ,לרישום הפסדים בגין מלאי זה ,ואילו בעת עליית מחירים נרשמים רווחים
בהתאם.
כמו כן ,תוצאות הקבוצה מושפעות גם מזמינות ומחירי ההובלה של חומרי הגלם.
בשנה האחרונה ,ובייחוד מתום שנת  ,2020כתוצאה מהשפעת מגפת הקורונה
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בעולם ,זינקו מחירי ההובלה הימית באופן חד 12ובמקביל החל מחסור באמצעי
תובלה ,וכתוצאה מכך מועדי האספקה של חומרי גלם וסחורות אלה התארכו
באופן משמעותי .התארכות מועדי האספקה והצורך לענות על הביקוש של
לקוחותיה ,אילצו את הקבוצה להגדיל את כמויות המלאי לעומת אלו ששימשו
כמויות מכירה דומות ערב תחילת מגפת הקורונה.
בהמשך לאמור בסעיף  6.7.11להלן ,השלכות מגפת הקורונה השפיעו ועלולות
להמשיך להשפיע הן על זמינותם והן על מחיריהם של חומרי גלם הדרושים
לקבוצה ,ואשר נכון למועד התשקיף אין ביכולתה של הקבוצה לאמוד את
השפעותיהם.
במהלך הרבעון הראשון והשני של שנת  2021חלה התייקרות מהותית נוספת בחלק
מחומרי הגלם של הקבוצה ובפרט במחירי הפלדה ובמחירי ההובלה מהמזרח אשר
השפיעו באופן חיובי על הרווחיות הגולמית של הקבוצה.
 .6.7.4מצב כלכלי ,פוליטי וביטחוני
התדרדרות במצב הפוליטי והביטחוני בישראל והאטה כלכלית בישראל ובעולם,
עלולות להביא להרעה בתוצאות פעילותה של הקבוצה .להאטה בשווקים
המקומיים והבינלאומיים יש השפעה על החברות הפועלות בהם בין היתר ,בקשר
למחירים ולביקושים של מוצרים ,בפרט בפעילות שירותי הפלדה של הקבוצה וכן
בתחום פעילות שיווק מוצרי בנייה ,מתכת ואינסטלציה .לפירוט נוסף בעניין זה ראו
סעיף .6.46.1
 .6.7.5פיתוח תשתיות ובנייה
תשתיות
מקורם של צרכני הפלדה העיקריים בישראל הינם בענף הבנייה והתשתיות .לפיכך,
פיתוח תשתיות ובנייה מהווים מנוע צמיחה עיקרי לתחום מוצרי הפלדה .ענף
התשתיות מתאפיין בפרויקטים רבים התלויים בפלדה לצורך הקמתם ,כגון :תחנות
כוח ,פיתוח כבישים ,מתקני התפלה ,מסילות רכבת ,גידור ועוד.
היקף הפרויקטים בתחום התשתיות מושפע במידה רבה ממדיניות הממשלה בקשר
עם בנייה ציבורית ופיתוח תשתיות ,לרבות סכומים שיועדו לכך בתקציב המדינה,
וכן מהיקף המכרזים המפורסמים על ידי המדינה ועל ידי רשויות מקומיות .נוסף
על מכרזים המתפרסמים על ידי ובהתאם למדיניות הממשלה ,מתפרסמים מכרזים
על ידי חברות ממשלתיות ומכרזים אחרים במימון הסקטור הממשלתי,
המוניציפאלי או הפרטי.
ההשקעה הממשלתית והעירונית בתשתיות מתפרשת על כל הארץ ,לרבות במרכזים
בעלי צפיפות אוכלוסין גדולה .באזורים אלו נדרשות פעולות שיקום ,שיפוץ ואחזקה
של תשתיות קיימות אשר הוחלפו ולא טופלו מזה שנים רבות ,וכן פעולות הקמה של
12
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תשתיות חדשות ,בין היתר במסגרת מדיניות הממשלה בדבר שיפור הנגישות
התחבורתית בין הפריפריה למרכז הארץ ועל מנת לעמוד בצרכי האוכלוסייה
ובגידול בה .במהלך השנים האחרונות ,ניכרת מגמה של הגדלת תקציבים
ממשלתיים בתחום התשתיות במדינה ובשל כך גם מגמת גידול במכרזי תשתית.
במהלך שנת  ,2020המשיכה מגמת העברת פעילויות מרכזיות בידי הממשלה לידי
המגזר הפרטי ,וזאת כדי להוסיף מקורות מימון לתשתיות ובכך להגביר את מספרן,
יעילותן והפעלתן.
יחד עם זאת ,שנת  ,2020ניכרה כ"שנת בחירות" אשר כאמור אופיינה באי וודאות,
בהאטה ואף עצירה של תקציבים ופרויקטים .נכון למועד התשקיף ,עיקר ההשפעה
האפשרית על היקפי פרויקטי תשתיות כאמור תהיה לאישור תקציב המדינה
ומימוש תקציבים לפרויקטי תשתיות לאומיים.
נכון לסוף שנת  ,2020תוכניות ממשלת ישראל לפיתוח תשתיות פרויקטים
מסתכמות בסכום מצטבר של כ 230 -מיליארד ש"ח ,מתוכם פרויקטים בשווי של
כ 91.3 -מיליארד ש"ח נמצאים בהקמה )מהם ניתן להעריך כי כ 44 -מיליארד ש"ח
כבר בוצעו( ,כ 140 -מיליארד ש"ח עדיין אינם בהקמה אלא נמצאים בשלבי תכנון
שונים .סכום משמעותי זה צפוי להיות מתורגם להשקעה בתשתיות בשנים
הקרובות ,עובדה שיש לה השפעה חיובית על פעילות החברה.

בנייה
תחומי הפעילות של הקבוצה מושפעים מהשינויים בהיקפי התחלות וגמר הבנייה
החדשה ,בנייה פרטית ופרויקטים של תמ"א ושיפוצים .לאור העובדה שמוצרי
הקבוצה בתחומי הפעילות הנ"ל פונים ,בין היתר ,ללקו חות בענף הבנייה בישראל,
ככל שמורגשת ירידה בהתחלות בנייה חדשות )הן בנייה רוויה למגורים והן בנייה
מוסדית( וירידה בהיקף השיפוצים )פרטיים ומוסדות ציבוריים שונים( ,נפגעות
מכירותיה של הקבוצה לאור הירידה בביקוש למוצרי הקבוצה.
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ענף הבנייה למגורים ,מאופיין בתנודות בהיקף פעילותו ומושפע בין היתר מגורמים
ייחודיים התלויים במדיניות הממשלה ,לרבות היקף הבנייה הציבורית המיועדת
למגורים ,מדיניות שיווק קרקעות שבבעלות רמ״י ,עידוד ותמרוץ ממשלתיים
לרוכשי דירות באזורים שונים בארץ ,וקצב אישור הליכי תכנון ורישוי של
פרויקטים ,על ידי הגורמים השלטוניים המוסמכים.
כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן 13,לאורך העשור האחרון ,למעט במחצית
הראשונה של שנת  2020שהושפעה ממגפת הקורונה שהתפשטה בישראל והביאה
לנקיטת הגבלות ,ישנה צמיחה עקבית בהשקעות בבנייה למגורים במדינת ישראל.

ככלל ,לאור שיעור הילודה בישראל ומצב התחלות הבנייה ,מדינת ישראל נמצאת
במצב של עודף ביקוש תמידי לעומת ההיצע של בנייה למגורים ,תשתיות ושיפוצים.
המחצית הראשונה של שנת  2019הסתיימה בהתעוררות ביקושים מחודשת.
במסגרת זו נרשמה עלייה בעסקאות רכישת דירות ,בין היתר בשל עסקאות של
תכנית "מחיר למשתכן" שנרשמו בפועל בתקופה זו ,על אף שמדובר ברוכשים שזכו
בדירות כבר במהלך השנים  .2017-2018אל מול התעוררות ביקושים ארעית זו ,ענף
הבנייה למגורים אופיין בשנת  2019בחוסר וודאות לאורך כל מקטעיו בעקבות
הבחירות והיעדר ממשלה מכהנת ,שינויי מדיניות מצד רשויות מקומיות כלפי
תחום ההתחדשות העירונית ואי-בהירות לגבי המשך תכנית "מחיר למשתכן" .אי-
בהירות זו הובילה לשיבוש בפעילות בענף ,וזאת בנוסף להאטה בביקוש ובהיצע
בשוק החופשי.
אשר לשנת  ,2020ביום  14למרץ  ,2021פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
דוח סיכום לשנת  2020של התחלות בנייה וגמר בנייה ,במסגרתו מוצג כי בשנת
 2020החלה בנייתן של כ 51,600-דירות אשר מהווה ירידה של  3.5%בהשוואה
לשנת  ,2019כאשר כ 6,760-דירות שהחלו בנייתן נבנו כתוצאה מהריסה של בניין
קיים והקמה של בניין חדש ,כ 60.5%-מהן תמ"א  .38/2על כל דירה שנהרסה נבנו
13
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בממוצע כ 3-דירות )בפועל נהרסו כ 2,180-דירות( 14.יוער כי נתונים אלה גבוהים
בהרבה מהתחזיות הקודרות שפורסמו במהלך שנת  2020אשר סברו כי לאור מגפת
הקורונה קצב התחלות הבנייה המשוער יעמוד על בין  35-40אלף דירות בלבד בשנת
.2020
ביום  14בספטמבר  ,2021פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,דוח התחלות
בנייה וגמר בנייה ביחס לתקופה שבין יולי  2020ליוני ) 2021בסעיף זה" :התקופה
הנסקרת"( .במסגרת הדוח מוצג ,כי בתקופה הנסקרת הוחל בנייתן של כ53,170-
דירות ,המהווה ירידה של  2.8%לעומת התקופה המקבילה אשתקד .עם זאת,
מספר הדירות שהונפקו עבורן היתרי בנייה עמד על כ ,58,300-עלייה של 1.5%
לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,דבר אשר יכול להצביע במבט צופה פני עתיד על
גידול בהיקף הבנייה15 .
 .6.7.6תנודתיות בשערי חליפין
הקבוצה מושפעת מתנודתיות בשערי החליפין במטבעות שונים ,ובעיקר משינויים
במטבע הדולר האמריקאי לעומת השקל הישראלי .כמות נכבדת מחומרי הגלם
שבהם עושה שימוש הקבוצה על מנת לייצר את מוצריה השונים נרכשים בייבוא
מספקים מחו"ל במטבע הדולר ,כאשר המוצר הסופי אשר מיוצר על בסיס חומרי
הגלם נמכר כולו לשוק הישראלי והתמורה בגינו משולמת בשקל .יוער כי גם מרבית
הוצאות השכר של הקבוצה והוצאות אחרות משולמות במטבע השקל .נכון למועד
התשקיף ,להתחזקות השקל מול המטבעות הזרים ישנה השפעה חיובית על
הקבוצה לאור אופי פעילותה.
בהתאם לנתונים שפרסם בנק ישראל ,בששת החודשים הראשונים של שנת 2021
שערו היציג הממוצע של השקל לדולר עמד על כ 3.27 -ש"ח לעומת שער ממוצע של
כ 3.50 -לששת החודשים הראשונים של שנת  ,2020המשקף ירידה של כ.6.6% -
בשנת  2020שערו היציג הממוצע של השקל לדולר עמד על כ 3.44 -ש"ח לעומת שער
ממוצע של כ 3.56 -בשנת  ,2019המשקף ירידה של כ .3.4%-בשנת  2019שערו היציג
הממוצע של השקל לדולר עמד על כ 3.56 -ש"ח לעומת שער ממוצע של כ3.60 -
בשנת  ,2018המשקף ירידה של כ.161.1% -
 .6.7.7הריבית במשק
לריבית במשק הישראלי השפעה על הוצאות המימון של הקבוצה וככל ששיעורי
הריבית עולים ,כך גם הוצאות המימון של הקבוצה גדלות .החוב של החברה
למערכת הבנקאית בישראל נכון ליום  30.6.2021הסתכם לסך של כ 143-מיליוני
ש"ח .כל האשראי של החברה נושא ריבית משתנה ומכאן הרגישות הגבוהה לשינויי
ריבית כאמור.
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/090/04_21_090b.pdf 14
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/309/04_21_309b.pdf 15
https://www.boi.org.il/he/markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx 16
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 .6.7.8תקציב המדינה והשקעה בתשתיות
הקבוצה מוכרת את מוצריה למוסדות ציבוריים שונים ובין היתר למוסדות
ממשלתיים וגופים גדולים אחרים הקשורים למגזר הממשלתי ומעניקה שירותי
גלוון לחלקי מתכת בפרויקטי תשתיות לאומיים .לפיכך ,הקבוצה מושפעת מתקציב
המדינה והשקעות המדינה בתשתיות )כמפורט בסעיף  6.7.5לעיל( ,וכן מקצב הליכי
תכנון ורישוי של פרויקטים מול גורמים שונים .מועד אישור תקציב המדינה
ומדיניות המדינה בנושאים כאמור משפיעים על פרסום מכרזים חדשים ,תדירותם
והיקפם ובנוסף ,מדיניות ממשלתית להשקעה בתשתיות משפיעה על כמות
הפרויקטים והיקפם ובהתאם על הביקוש וההיצע למוצרי הקבוצה.
 .6.7.9השפעת העומס בנמלים
כפי שעולה בדוח סקירת הכלכלנית הראשית במשרד האוצר מחודש ספטמבר 2021
)בסעיף זה" :דוח משרד האוצר"( ,החל מחודש מרץ  ,2021נרשמים עומסים כבדים
בכניסה לנמלי הים באשדוד ובחיפה ,כאשר לפי נתוני חברת נמלי ישראל ,זמני
ההמתנה גדלו באופן משמעותי ועשרות אניות סחר ממתינות ימים ארוכים לקבלת
שירות17 .
דוח משרד האוצר מצביע על כך שלעומס השלכות כלכליות משקיות משמעותיות,
כאשר הפגיעה ברכיב היבוא למוצרי צריכה במונחי תוצר מוערכת בכ 13-מיליון
ש"ח ביום ,כאשר הערכה היא כי כל יום עיכוב למפעיל אוניה עולה עשרות אלפי
שקלים אשר כמובן מגולגלים ליבואנים ולאחר מכן לצרכן הסופי .המשבר הנ"ל
גרם לעליה נוספת בעלות יבוא הסחורות ,בין היתר ,בשל עליה במחירי ההובלה
וקנסות המתנה בנמלים.
כמו כן ,העיכובים בהגעת חומרי הגלם לחצרי הקבוצה גרמו לפגיעה בכמויות
המכירה שלה מחד ,ובד בבד ,מאידך ,להגדלת הביקושים אצל לקוחות שונים על
מנת לשרת את צורכיהם .האמור לעיל הגדיל את היקפי המלאי שברשות הקבוצה,
גרם לקיטון בכמויות הנמכרות בחודשים מסוימים כתלות במועדי הגעת הסחורה
ולעיכובים באספקת מוצרי הקבוצה ללקוחותיה .יצויין כי למיטב ידיעת הקבוצה
תופעה זו מאפיינת את ענף הפלדה בישראל.
 .6.7.10השפעת נגיף הקורונה
במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2020הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות
מגפה עולמית ,הנגרמת מנגיף הקורונה ,אשר התפשטה במדינות רבות ברחבי
העולם ובכלל זה בישראל ,והביאה להידבקותם של מיליוני בני אדם )"משבר
הקורונה"( .החל מהתפרצות הנגיף ,מדינות רבות ,ובכללן ישראל ,נוקטות
באמצעים שונים על מנת לחסום ולעכב את התפשטות הנגיף ,בדרך של הטלת
מגבלות שונות ובין היתר – סגירת גבולות בין מדינות )הן אוויריים והן יבשתיים(,
17
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הטלת הגבלות על תנועה של אזרחים ועל התכנסויות ,הטלת סגרים ,סגירת בתי
עסק ,הוראות בידוד ביתי לחלקים באוכלוסייה ,צמצום למינימום של תרבות
הפנאי וכדומה .בנוסף ,כחלק מהצעדים שננקטו בישראל הוטלו במהלך שנת 2020
ובתחילת שנת  ,2021לסירוגין ,מגבלות על פעילות המגזר הציבורי והפרטי אשר
עברו לפעול במתכונת מצומצמת ,בעיקר בהתייחס למספר העובדים הרשאים להגיע
למקום העבודה ולסגירת מקומות עבודה בתחומים שונים.
המגבלות השונות שהוטלו ,העמידו את הקבוצה בפני אתגרים שונים ובהם המשך
רציפות ייצור מוצרי הקבוצה ,המשך פעילות מפעליה ומניעת התפשטות הנגיף
בקרב עובדיה .יצוין ,כי מפעלי הקבוצה מסווגים כמפעלים שפעילותם חיונית בענף
תומך בינוי ותשתיות ,ולכן מאז התפרצות הנגיף הקבוצה המשיכה את פעילותה
באופן רציף גם בתקופות בהן הוטלו סגרים ומגבלות תנועה למעט תקופת אי
בהירות בעת הסגר הראשון בחודשים מרץ-אפריל  ,2020עובדה שהשפיעה על
תוצאותיה העסקיות במחצית הראשונה של .2020
במהלך חודש דצמבר  2020החלה מדינת ישראל במבצע חיסונים נרחב בקרב
אוכלוסיית מדינת ישראל שהביא לקראת סוף הרבעון הראשון של  2021לירידה
משמעותית בתחלואה .על אף האמור לעיל ,למרות נתוני ההתחסנות הגבוהים ,לא
ניתן להעריך את המשך התפשטות נגיף הקורונה ,בעיקר לאור וריאנטים חדשים של
נגיף הקורונה ,אשר החלו להתפשט בעולם והגיעו גם לישראל ,דבר אשר גרם
להתפרצות גל רביעי ,בעקבות חדירתו של זן הדלתא של נגיף הקורונה לתחומי
ישראל ,הבא לידי ביטוי בעלייה חוזרת בשיעורי התחלואה )גם בקרב מחוסנים(
והטלת מגבלות מסוימות בתחומי ההתקהלות והתעופה .סמוך למועד פרסום
התשקיף ולאחר שמדינת ישראל החליטה לחסן את תושביה במנת חיסון שלישית
)מנת דחף( לקורונה ,נמצאת מדינת ישראל במגמה של ירידה בתחלואה.
 .6.7.11השפעת משבר הקורונה על הקבוצה
א .התפשטות נגיף הקורונה השפיעה על תוצאות הקבוצה בשנת  ,2020כך שחלה
ירידה מסוימת בהיקף פעילות הקבוצה בתחום פעילות מוצרי פלדה ,עקב
מחסור בעובדים וסחורות )בעיקר אצל קבלן המשנה באזור התעשייה
באריאל( ,אשר התבטא כמתואר לעיל ,בעיקר בחולשת תוצאותיה במחצית
הראשונה של שנת  .2020חלק מהירידה מוסברת על ידי ירידת ביקושים זמנית
על ידי לקוחות הקבוצה בשל הסגרים ואי הוודאות ששררה באותה עת.
ב .במקביל להשלכות נגיף הקורונה יישמה הקבוצה את תכנית ההתייעלות כפי
שתוארה בסעיף .6.1.4ב לעיל .כאמור ,יישום תכנית ההתייעלות המשיך על אף
מגפת הקורונה ואי הודאות שהיתה כרוכה בו בתחילת שנת  2020ונמשך עד
תחילת שנת .2021
החל מהמחצית השנייה של  2020ועד מועד התשקיף ,חזרו לקוחותיה של
הקבוצה לביקושים נורמטיביים ולעיתים אף למעלה מכך ואילו מחירי
המכירה עלו בשל עליית מחירי חומרי הגלם ומחירי התובלה הימית באופן
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שהשפיע באופן חיובי על תוצאותיה העסקיות של החברה .כך סיימה החברה
את המחצית הראשונה של שנת  2021ברווח לפני מס של כ 58.9 -מיליוני ש"ח
)פרופורמה(.
ג .ברבעון הראשון והשני של  2021המשיכה המגמה המתוארת לעיל באשר
לעליית מחירי הפלדה ויציבות ביקושי לקוחות הקבוצה באופן שהשפעת מגפת
הקורונה על תוצאות הקבוצה הינה חיובית.
ד .כמתואר לעיל ,לאור מגבלות התנועה אשר הוטלו ברחבי העולם ,נוצר קושי
לצפות את זמינותם של חומרי הגלם השונים מחו"ל )בעיקר מספקי הקבוצה
בטורקיה ובמזרח הרחוק( ולכן נגרם קושי בתכנון שרשרת האספקה של מוצרי
הקבוצה .עקב אי הוודאות ששררה ,ועלייה במחירי השילוח וחומרי הגלם
)ובפרט שילוח ימי ומחירי הפלדה( הקבוצה נערכה מיידית ופעלה להגדלת
מלאים וכן לביצוע התאמות במחירי המכירה של מוצרי הקבוצה .חרף זאת,
השלכות נגיף הקורונה השפיעו ועלולות להמשיך להשפיע על זמינותם
ומחיריהם של חומרי הגלם המשמשים את הקבוצה .יצויין ,כי נכון למועד
התשקיף ,החלה הקבוצה בפעולות להקטנת היקפי המלאי שלה כחלק
מהתמודדות עם סיכוני השוק העומדים בפניה.
ה .יצוין ,כי נכון למועד התשקיף ,לאור העובדה שמדובר באירוע מתמשך,
המאופיין בשינויים תדירים ומהירים במשק ובאי ודאות רבה באשר לעומק
המשבר ,משכו והצעדים שיינקטו על ידי הממשלה בהמשך ,אמידת היקף
ההשפעה על פעילות הקבוצה המצוינת לעיל כרוכה בביצוע הערכות ואומדנים
שלחלקם השפעה חיובית אפשרית על תוצאות הקבוצה והאחרים בעלי השפעה
שלילית אפשרית.
ו .עובדים
התפרצות נגיף הקורונה גרמה לפגיעה בנוכחות העובדים ולעליה בתשלומי
מחלה לאור כמויות החולים והמבודדים שהגיעו בשיא התפרצות הנגיף לכ-
 10%מכלל העובדים של החברה ,עניין שגרם לתשלום גדול מהנורמטיבי בגין
ימי מחלה .יצויין כי החברה לא עשתה שימוש מהותי בהוצאת עובדים לחל"ת
בתקופת משבר הקורונה.
עוד יצוין ,כי היותם של מפעלי הקבוצה מפעל תומך חיוני והשלכות יישום
תכנית ההתייעלות כמתואר בסעיף .6.1.4ב לעיל ,לא הצריכו צמצום נוסף
במצבת כוח האדם בקבוצה על מנת להתמודד עם השלכות המגפה ,בעיקר
בתחילתה .בנוסף ,לאור אישורן של תכניות כלכליות על ידי הממשלה שאפשרו
לעובדים רבים לקבל דמי אבטלה מלאים לאורך חודשים ממושכים ,התקשתה
הקבוצה לגייס עובדי ייצור חדשים בעיקר במפעל הגלוון .עוד יצוין כי החברה
קיבלה אישור למענקים ממשלתיים להשקעה בציוד בהיקפים לא מהותיים,
בכפוף להתחייבותה להעסקת עובדים מסוימים עד לתום שנת .2022
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ז .מימון ונזילות
להערכת החברה ,נכון למועד התשקיף ,לא קיימים קשיים ביכולת הפירעון של
הקבוצה על רקע משבר הקורונה או פגיעה מהותית בזמינות מקורות המימון
או מחירם.
לפרטים נוספים בעניין מימון החברה ראו סעיף  6.37להלן.
ח .השפעות עתידיות אפשרויות על הקבוצה
נכון למועד התשקיף ,לאור העובדה שמשבר הקורונה הינו אירוע דינמי
המאופיין באי ודאות רבה ,מידת ההשפעה של המשבר על פעילותה העתידית
של הקבוצה ועל לקוחותיה תלויה במידה ובהיקף התממשותם של משתנים
שונים בארץ ובעולם )לרבות היקף התפשטות הנגיף ,פעולות הממשלה ,תגובת
המשק ,המצב הכלכלי הבינלאומי וכו'(.
הקבוצה פועלת ,כמתואר לעיל ,למזעור הנזקים הצפויים ממשבר הקורונה,
ככל שצפויים ,ולאיתור הזדמנויות וצרכים שיתרמו להישגיה .בכל אחד
מתחומי הפעילות של הקבוצה נערכת פעילות ענפה ומוקדשת תשומת לב
ניהולית יתרה להתמודדות עם השלכות עסקיות שונות של התפשטות הנגיף
ובעיקר בהבטחת רציפות הייצור ובריאות עובדי הקבוצה ובזיהוי וטיפול
בסיכוני אשראי ומלאי .כך למשל ,התקשרה החברה במרץ  2020בהסכם עם
חברת ביטוח סיכוני אשראי על מנת לבטח את סיכון הגבייה של לקוחותיה.
נכון למועד התשקיף ,כ 52%-מהיקף חובות לקוחותיה של החברה מבוטח
בביטוח סיכוני אשראי ,לעומת שנה קודמת בה שיעור זה היה כ 67%-לאור
מסגרות שהוקצו לחברה על ידי חברת ביטוח האשראי .הירידה בשיעור
הכיסוי הינה תוצאת החלטת החברה לצמצם את עלות הביטוח לאור הערכתה
כי מגיפת הקורונה לא פגעה באופן מהותי ביכולת הגבייה מלקוחותיה לעומת
הסיכון שראתה לנגד עיניה בשנת  .2020נכון למועד זה ,בכוונת החברה
להמשיך ולבטח את היקף החובות כאמור .יוער לעניין זה כי לקוחות בעלי
היקף אשראי נמוך לא נכללו בתכנית הביטוח המתוארת לעיל ,בשל סיכון
האשראי הנמוך והפיזור הרב של לקוחות.
יחד עם זאת ,ככל שתגבר התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם וככל
שתורחבנה המגבלות הקיימות או תוטלנה מגבלות משמעותיות נוספות על ידי
ממשלת ישראל או ממשלות אחרות בעולם ,תיתכן פגיעה מהותית ביכולת
הפעילות של הקבוצה ,שעלולה להתבטא ,בין היתר ,בקיטון מהותי באספקה
ובביקוש למוצרי הקבוצה והשבתה של חלק או כל מתקני הקבוצה .להערכת
החברה ,תרחישים אלה ,ככל שיקרו ,עלולים להשפיע מהותית על פעילות
הקבוצה ותוצאותיה ,בין השאר בשלושה מישורים:
) (1ביקוש למוצרי הקבוצה
קיטון בביקוש למוצרי הקבוצה שעלול לנבוע הן מהאטת הבנייה בשל
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מחסור בעובדים וחומרי גלם והן בשל חוסר הוודאות ו" -מצב רוח
צרכני" ירוד שעלול לגרום לירידה משמעותית במכירת דירות ,עצירת
פרויקטים של תשתיות והאטה משמעותית בשוק השיפוצים .החמרה של
מצב זה ,עלולה ,להבנת הקבוצה ,להביא לקיטון משמעותי בהכנסות
ולבעיות גבייה אפשריות.
) (2אספקת מוצרים
הקבוצה מייבאת חומרי גלם ומוצרים ממדינות רבות .נכון למועד
התשקיף ,קיימים מספר מוקדים של עיכובים באספקת החומרים
האמורים ,אולם התגברות בהתפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא
לסגרים באזורי ייצור ,סגירת נמלים ,המשך העיכוב בהגעת ופריקת
אוניות )לפירוט בעניין זה ראו סעיף  6.7.9לעיל( ועקב כך לצורך
בהיערכות שונה של החברה בכמויות המלאי שתחזיק והאשראי שתנצל
על מנת לעמוד בכמויות הרכש הנדרשות.
) (3תפעול מתקני הקבוצה
הקבוצה חשופה להשבתה של חלק ממתקניה או כולם בשל בידוד של
עובדים ,או הדבקה ,או הגבלות שונות כתוצאה מהחלטות הממשלה
והגורמים המוסמכים.
כמו כן ,להערכת החברה ,התארכות משבר הקורונה והעמקתו בעולם ובכלל
זה בישראל ,עלולים להביא להמשך ירידה בפעילות המשק ,אשר עשויה
להוביל לאפשרות של ירידת מחירי סחורות וכתוצאה מכך לפגיעה ברווחיות
של הקבוצה ,וכן להוביל להמשך תנודתיות חריפה במחירי הפלדה וחומרי
הגלם שעשויים לפגוע ברווחיות הקבוצה .עם זאת ,בהתבסס על הנתונים
העומדים לרשות הקבוצה ,הקבוצה צופה כי נכון למועד התשקיף ,קיימת לה
איתנות פיננסית טובה להתמודד עם משבר שכזה ,בין השאר ,לאור מעמד
איתן בשוק ,רציפות תפעולית בשל העובדה שמפעלי הקבוצה מוגדרים
כחיוניים וחוסן פיננסי מאזני.א
יצוין כי האמור בסעיף זה ,בעניין השפעותיו הפוטנציאליות של משבר הקורונה על
החברה כמו גם דרכי ההתמודדות של הקבוצה עם השפעות אפשריות אלו ,מהווה
מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על
אינפורמציה הקיימת בקבוצה בתאריך התשקיף ואשר מתבססת על פרסומים
בישראל ובעולם ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות בנושא זה .הערכות אלו עלולות
שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהאמור לעיל ,לרבות באופן
שלהתפתחויות בעניין נגיף הקורונה והתפשטותו תהיינה השפעות מהותיות על
פעילות הקבוצה ומצבה העסקי ,בין היתר ,כתוצאה מגורמים אשר אינם ידועים
לחברה או אינם בשליטתה ,ובכלל זה הרחבה או בלימה של התפשטות הנגיף,
החמרת המגבלות ,משך התקופה בה תוטלנה המגבלות ,החרפה או רגיעה של
ההשפעה של הנגיף על הכלכלה העולמית ובישראל ועוצמת ההשפעות העקיפות
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על הקבוצה עקב אפשרות של פגיעה בצמיחה ,מעבר המשק להאטה וכיו"ב.
לפיכך ,אין כל ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש ,או שיתממש באופן דומה לזה
המתואר לעיל ,והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות
המוערכות או המשתמעות ממידע זה.
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חלק שלישי – תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות

א .תחום פעילות גלוון
 .6.8מידע כללי על תחום הפעילות
בתחום פעילות זה מעניקה החברה שירותי גלוון למוצרי מתכת שונים ,כגון :עמודי חשמל,
פלטות פלדה )מכונות גם' :פחים'( ,עמודי תאורה ,גדרות ,מעקות ,קונסטרוקציות פלדה,
ברזל מקצועי ,צינורות ופרופילים .מפעל הגלוון של החברה ממוקם באזור התעשייה הדרומי
בעיר אשקלון ,על קרקע אותה חוכרת החברה מרמ"י ומשתרעת על פני כ 32 -דונם .להערכת
החברה ,נכון למועד התשקיף ,שוויה של קרקע זו הינו כ 55-מיליוני ש"ח .יוער כי קרקע זו
נכללת בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  30ביוני  2021בעלות של כ 12-מיליון ש"ח.
מובהר כי הסכמי החכירה דנן ,רשומים בספרי רמ"י וטרם נרשמו בספרי רשם המקרקעין.
לדעת החברה )על בסיס ייעוץ משפטי שקיבלה( ,אין לאופן הרישום באופן זה השפעה
מהותית על זכויות החברה במקרקעין בכלל ועל יכולתה לפעול במקרקעין ו/או למצות את
הזכויות בהם בפרט.
פעולת הגלוון היא תהליך כימי של ציפוי מתכת באבץ חם ) .(Zincכתוצאה מריאקציה בין
האבץ למתכת ,מתקבל ציפוי מתכתי של שכבות סגסוגת ,אבץ וברזל בעלות קשר מטלורגי
אל הפלדה ומעליהן שכבת אבץ טהור .באמצעות הליך זה ממוגנים מוצרי המתכת מפני
קורוזיה .יצוין ,כי למוצרי מתכת מגולוונים יתרונות רבים וביניהם ,אורך חיי מוצר של
עשרות שנים ויעילות תחזוקה .הליך הגלוון אינו מונע את צביעת מוצרי המתכת כאשר
הדבר נדרש לצורכי מראה כללי או שיפור עמידות.
להלן יתוארו מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית של החברה ,שיש
להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בתחום
הפעילות ,ויפורטו ההשלכות הצפויות בגינם על החברה.
 .6.8.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
תחום פעילות זה משרת בעיקר את שוק התשתיות ,האנרגיה ,ענף הבנייה )הן
הציבורי והן הפרטי( ,וחברות העוסקות במוצרי מתכת .שנת  2020התאפיינה
במגמה מעורבת של שינויים במחירי חומרי הגלם המשמשים את תחום הפעילות
)אבץ( ,תוך עליית מחירים בעיקר ברבעון הרביעי של שנת  2020שנמשכה במהלך
 .2021כמו כן ,בסוף חודש מרץ  2020סגרה החברה את מפעל הגלוון בקרית מלאכי,
כאשר החל ממועד זה כל פעילות הגלוון של החברה מרוכזת במפעל הגלוון
באשקלון.
נכון למועד זה קיימים שני מתחרים משמעותיים לחברה בתחום פעילות זה
המעניקים שירותי גלוון בארץ לצד ייבוא של מוצרים סופיים מגולוונים .לפירוט
נוסף בעניין זה ראו סעיף  6.14להלן.
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 .6.8.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
פעילות החברה בתחום פעילות זה מבוצעת בהתאם לחוק החומרים המסוכנים,
תשנ״ג") 1993-חוק החומרים המסוכנים"( ותקנותיו .חוק החומרים המסוכנים
מסדיר את פעילות הקבוצה בטיפול ברעלים וחומרים מסוכנים וקובע חובת רישוי
לפי חוק רישוי עסקים ,תשכ״ח") 1968-חוק רישוי עסקים"( ,וכן חובה לקבל היתר
רעלים בו מפורטים עיסוקו של בעל ההיתר ,הרעלים שהוא רשאי לסחור בהם
ומטרת השימוש ברעלים המפורטים .למועד התשקיף ,לחברה היתר רעלים כנדרש
מתוקף החוק כאמור אשר בתוקף עד ליום  10בינואר .2023
בנוסף חל על החברה במסגרת תחום פעילות זה חוק אוויר נקי ,תשס"ח2008-
)"חוק אוויר נקי"( ותקנותיו .בהתאם להוראות חוק אוויר נקי ,מחויבים מפעלים
בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה ,בקבלת היתר פליטה לאוויר .נכון למועד
התשקיף יש לחברה היתר פליטה אשר תוקפו עד ליום  15באפריל  .2026לפירוט
נוסף בעניין היתר הפליטה האמור ובקשת החברה להרחבתו ראו סעיף .6.44.1ד
להלן.
לפירוט בעניין ביצוע סקר קרקע ודיגום קרקע שביצעה החברה ראו סעיף 6.43.3
להלן.
 .6.8.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
ערב סגירת מפעל החברה בקרית מלאכי ,השוק הפגין חולשה לביקושים לשירותי
גלוון ,באופן שלא סיפק את תפוקת שני המפעלים שהיו באותה עת בבעלות החברה.
סיטואציה זו ,אשר הייתה קיימת מספר שנים ,אף הלכה והחמירה ,לאור התחרות
מיבוא ואי התחלת פרויקטי בנייה ותשתיות בהיקפים גדולים.
כאמור ,בסוף חודש מרץ  ,2020סגרה החברה את מפעל הגלוון בקרית מלאכי
וריכזה את פעילות הגלוון במפעל באשקלון ,ענין אשר יצר צורך של החברה לעמוד
בתפוקות גבוהות של עבודה על מנת לעמוד בביקושים הגבוהים לשירותי גלוון
ועבודה רציפה של ששה ימים בשבוע.
לאחר התמקדות החברה במפעל החברה באשקלון ,מספקת החברה נכון למועד
התשקיף ,כמויות דומות לאלה שסיפקה ללקוחותיה ערב סגירת המפעל בקרית
מלאכי ,תוך שימוש לעיתים בקבלן משנה בצפון הארץ במחירים שנקבעים ביחס
לכל עבודה שמועברת ,כאשר ההובלה הינה באחריות החברה )בממוצע בין 200-300
טון לחודש(.
החברה נערכת להגדלת כושר הייצור על ידי הוספת אמבטיות הכנה לגלוון ואמצעי
שינוע נוספים ,כך שכושר הייצור הפוטנציאלי צפוי לעלות בכ .20%-ההשקעה
בתוספת כושר יצור זה מוערכת בכ 2.5-3-מיליון ש"ח ומותנה בקבלת אישורים
רגולטוריים )בעיקר היתר פליטה עדכני( .בכוונת החברה להשלים את התהליך
ברבעון הראשון של שנת  .2022לפרטים אודות כושר הייצור הנוכחי ראו סעיף 6.15
להלן.
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תחזיות והנחות החברה לעיל בקשר עם האמור בסעיף זה ,בעניין השלמת פרויקט
הגדלת כושר הייצור של החברה ,מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך
התשקיף .הערכות החברה כאמור יושפעו מהמצב הכלכלי והרגולטורי בשוק
הישראלי ,צרכי השוק וכתוצאה מגורמים נוספים אשר אינם ידועים לחברה או
אינם בשליטתה ,ובין היתר גורמי הסיכון המתוארים בסעיף  6.46להלן .לפיכך,
אין כל ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש ,או שיתממש באופן דומה לזה המתואר
לעיל ,והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות
או המשתמעות ממידע זה.
 .6.8.4התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
לפירוט בעניין זה ראו סעיף  6.7לעיל.
 .6.8.5שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
בחודש ינואר  2019השלימה החברה פרויקט הסבה במסגרתו הוחלפה צריכת גז
פחמימני מעובה )"הגפ"מ"( ,המשמש כמקור אנרגיה לחימום אמבט האבץ והדוד
קיטור במפעל הגלוון ,בגז טבעי .שינוי זה תרם להגדלת הרווחיות ,בשל החיסכון
בהוצאות הקבועות של המפעל.
למעט השינוי האמור לעיל ,לאור העובדה שמדובר בתעשייה ותיקה ,שינויים
טכנולוגיים מהותיים בתחום פעילות זה אינם מתרחשים לעיתים תכופות ולמיטב
הערכתה של החברה ,לאחר השינוי האמור לעיל בעניין הגפ"מ לא צפויים בו
שינויים מהותיים בטווח הקרוב.
יצוין כי האמור בסעיף זה ,בעניין השינויים הטכנולוגיים ,מהווה מידע צופה פני
עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על אינפורמציה הקיימת
בחברה בתאריך התשקיף .הערכות החברה כאמור יושפעו מהמצב הרגולטורי
ומשינויים טכנולוגיים אשר אינם ידועים לחברה או אינם בשליטתה .לפיכך ,אין
כל ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש ,או שיתממש באופן דומה לזה המתואר
לעיל ,והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות
או המשתמעות ממידע זה.
 .6.8.6גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
ראו סעיף  6.33.1להלן.
 .6.8.7שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
חומר הגלם העיקרי המשמש בתחום פעילות זה הינו אבץ .לחברה לא קיימת בעיה
בזמינות האבץ ,אך יחד עם זאת ,הואיל ובמרבית המקרים האבץ מיובא לישראל,
זמינותו תלויה בגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,כגון :זמני הובלה ,פעילות
תקינה של נמלי ישראל וכיוצא בזה .ספקי האבץ עמם עובדת החברה מייבאים את
האבץ מיצרנים הממוקמים באירופה ,קוריאה ,קנדה ופרו.
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בתחום פעילות זה לחברה שני ספקי אבץ מרכזיים שהינם צדדים שלישיים שאינם
קשורים לחברה ,האחד חברה ישראלית והשני חברה זרה ,המספקים לחברה אבץ
בהתאם להסכמים ארוכי טווח במחיר המבוסס על מרווח קבוע מעל מחירי
הבורסה למתכות ).(LME-London Metal Exchange
יצוין ,כי בתחום פעילות זה לחברה אין תלות בספק כלשהו.
 .6.8.8מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
א .להערכת החברה ,קיימים מספר חסמי כניסה גבוהים עיקריים בתחום
הפעילות:
) (1קבלת האישורים הנדרשים לצורך פתיחת מפעל גלוון מהמשרד להגנת
הסביבה ואחרים;
) (2עמידה שוטפת בתקנים מחמירים של איכות הסביבה;
) (3רכישת ידע ומומחיות בתחום;
) (4היקף השקעה מהותי בציוד ותשתיות;
) (5לאור העובדה שלמיטב ידיעת החברה ,הכמויות המגולוונות נכון למועד
זה אינן ממלאות באופן מלא את כושר הייצור של המפעלים הקיימים,
פתיחת מפעל נוסף עלולה להיות הפסדית ליוזם המהלך.
ב .מחסומי היציאה בתחום פעילות זה הינם:
) (1משך הזמן הדרוש למימוש ציוד;
) (2משך הזמן הדרוש לעמידה בהתחייבויות ארוכות טווח עם לקוחות.
לפירוט נוסף בעניין מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים ראו סעיף  6.33.2להלן.
 .6.8.9תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
להליך הגלוון באמצעות אבץ חם ,המתבצע על ידי החברה ,ישנם תחליפים בדמות
צביעה על פלדה ויבוא מוצרים מגולוונים בעיקר מסין.
יתרונות ביצוע הגלוון בארץ על פני ייבוא מוצרים מגלוונים נובעים מזמינות גבוהה
וקיצור זמני אספקה ,חיסכון בעלויות שינוע בהובלה ימית למוצרים גדולי נפח
ויכולת ביצוע בקרת איכות קפדנית בזמן אמת.
 .6.8.10מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
לפרטים ראו סעיף  6.14להלן.
 .6.9מוצרים ושירותים
שירותי הגלוון באבץ חם ניתנים למוצרי מתכת שונים כגון ,עמודי חשמל ,עמודי תאורה
)בעיקר לחברה הכלולה פ.ל.ה כמפורט בסעיף  ,(6.17.1גדרות ,מעקות ,קונסטרוקציות פלדה,
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פלטות פלדה ,ברזל מקצועי ,צינורות ופרופילים ועוד.
בשל גודלה של אמבטיית הגלוון )בה מבוצעת הטבילה( ,שירותי הגלוון ניתנים למוצרים
בממדים של עד  13.8מ' אורך 1.37 ,מ' רוחב ו 2.4 -מ' גובה ,ובמשקל של עד  7טון )בשל
מגבלת העגורנים( .מוצרים החורגים מממדים אלו ניתנים לגלוון בטבילה כפולה אשר יכולה
להתבצע באופן מיוחד בתיאום מראש ולאחר התייעצות עם החברה.
תהליך הגלוון כולל מספר שלבים ,וביניהם (1) :ביקורת קבלה; ) (2קשירה למנשאים
ומתקני שינוע; ) (3הסרת שומנים וצבע; ) (4הסרת חלודה; ) (5שטיפה במים; ) (6טבילה
באמבט; ) FLUX (7תנור ייבוש; ) (8טבילה באמבט אבץ חם; ) (9קירור במי שטיפה
וחומרים נוספים; ) (10פריקה אריזה וגימור ו (11) -ביקורת סופית.
תרשים סכמתי לגלוון באבץ חם

 .6.10מוצרים חדשים
נכון למועד התשקיף ,לחברה אין מוצרים חדשים בתחום פעילות זה.
 .6.11לקוחות
בתחום פעילות זה לחברה מספר לקוחות גדול מכל רחבי הארץ )לרבות החברה הכלולה
פ.ל.ה( ,ובין היתר ,בתי מלאכה ,מסגריות ,מפעלי מתכת ,חברת החשמל ,קבלנים ובתי
מסחר שונים .מרבית לקוחותיה של החברה הינם לקוחות קבועים שההתקשרות עימם
נעשית באופן שוטף לאורך זמן ובקביעות.
לחברה אין תלות בלקוח בודד )לרבות לא בפ.ל.ה( או במספר מצומצם של לקוחות אשר
אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום פעילות זה.
לחברה אין אף לקוח שהכנסות החברה ממנו היוו  10%או יותר מסך הכנסות החברה
בדוחות הכספיים המאוחדים )פרופורמה( בכל אחת מהשנים  2019ו 2020-וכן בתקופה של
שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  .2021עם זאת ,בנוסף לפ.ל.ה ,קיים לקוח נוסף
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שהיקף פעילותו משמעותי בתחום זה.
התקשרות החברה עם לקוחותיה בתחום פעילות זה מוסדרת בדרך כלל במסגרת הזמנות
עבודה ,כאשר לאחר שנסגרות ההסכמות בין הצדדים ,מגיעים )בהובלה על חשבון הלקוח(
המוצרים הדרושים גלוון ,למפעלה של החברה באשקלון שם מתבצע הליך הגלוון בהתאם
לדרישות הלקוח .כמו כן ,החברה מתקשרת עם מספר לקוחות קטן מאוד באמצעות הסכמי
מסגרת ארוכי טווח ,כאשר בהסכמי מסגרת אלה מוסדרים בין היתר ,תקופת ההסכם ,תנאי
תשלום ולוחות זמנים כלליים לביצוע העבודות .מרבית לקוחות החברה הינם לקוחות
שעובדים עם החברה שנים רבות.
כמו כן ,הקבוצה משתמשת במערכות בקרה לצמצום הסיכון בפעילות מול לקוחות,
במסגרתן נבדקים הלקוחות ונדרשים בטחונות לפי מצבם .סוגי הבטחונות הנדרשים
מהלקוחות יכולים להיות (1) :ערבויות בנקאיות; ) (2המחאות זכות; ) (3צ'קים לביטחון
ושטרי חוב )חלקם בתוספת ערבויות אישיות(; ) (4ערבויות אישיות; ) (5ערבות בין חברות ו-
) (6שעבודים ספציפיים .בנוסף ,חלק מהלקוחות מבוטחים בביטוח אשראי .לגבי כל לקוח
נקבעת מסגרת אשראי ספציפי על בסיס המידע הנאסף מהבנקים ,מחברות מאגרי מידע,
מהכרות עם הלקוח ,מביקורים אצל הלקוח וכיו"ב.
 .6.12שיווק והפצה
בתחום פעילות זה החברה מעסיקה אנשי מכירות ושיווק אשר מלווים את תהליך המכירה
מתחילתו ועד סופו .שיווק שירותי הגלוון מתבצע באמצעות פנייה יזומה לגופים הפועלים
בתחום וכן באמצעות השתתפות בהליכי מכרזים שעורכים גופים מוסדיים .לדעת החברה,
הניסיון העשיר שצברה לאורך השנים בתחום הגלוון מהווה יתרון משמעותי אף בצינורות
השיווק וההפצה שלה ומשתקף בנאמנות לקוחותיה.
 .6.13צבר הזמנות
אופי הפעילות בתחום הגלוון מבוסס על הזמנות אשר מועדי ביצוען הינם בטווחי זמן
קצרים ,העומדים בממוצע של עד כחודשיים .בהתאם ,ככלל ,אין לחברה צבר הזמנות
בסכום משמעותי .מעת לעת ,מקבלת החברה הזמנות מלקוחותיה לביצוע שרותי גלוון
בהיקף ובמחיר מוגדר.
 .6.14תחרות
שוק שירותי הגלוון בישראל הינו שוק תחרותי מאוד בו קיים עודף בכושר הייצור ,המוביל
לשחיקת מחירים.
נכון למועד התשקיף ,המתחרים של החברה הינם :חברת צינורות המזרח התיכון – גלוון
) (1994בע"מ הממוקמת בעכו וחברת איסכור שרותי גלוון ) (1993בע"מ הממוקמת באזור
המרכז .החברה מעריכה כי נתח השוק שלה בתחום הגלוון הינו כ 40%-מהשוק בהנחת
ניצולת מלאה.
להערכת החברה ,יתרונותיה על פני מתחריה נובעים ממספר גורמים משולבים (1) :קשר
הדוק וארוך שנים עם לקוחות המבוסס על איכות; ) (2שירות ברמה גבוהה; ) (3כושר ייצור

חלק שלישי – תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות – א .גלוון

ו 33 -

טיוטה מס'  1לציבור מיום  30בנובמבר 2021

גבוה; ) (5ידע עתיר שנים ומוניטין; ) (6מפעליהם של מתחרי החברה הינם בעלי כושר טבילה
נמוך יותר בטונות ברמה חודשית וכן כושר הטבילה של מפעל החברה לקונסטרוקציות
גדולות נחשב טוב יותר.
 .6.15כושר ייצור
כושר הייצור של החברה בתחום פעילות זה ,נמדד במספר טונות המוצר שניתן לגלוון על
בסיס חודשי באתרי הייצור של החברה .נכון למועד התשקיף ,נוכח היקפי הביקושים בשוק,
לחברה אין מגבלות ייצור אפקטיביות לאור תכנית ההרחבה לפעילות תחום הגלוון
המתוארת בסעיף  6.8.3לעיל ובשל העובדה כי החברה עושה שימוש בשירותי קבלן משנה
ועל כן ,היא מסוגלת לעמוד בהיקפי הביקושים הרלוונטיים.
שיעור ניצול כושר הייצור החודשי של המפעל באשקלון ,החל מחודש אפריל  ,2020עומד על
כ 95%-מפוטנציאל הייצור המקסימאלי אשר עומד על כ 3,700-טון לחודש מבלי להתחשב
בשימוש בקבלן משנה בצפון .לפירוט לעניין הערכות החברה להגדלת כושר הייצור ראו סעיף
 6.8.3לעיל.
אישור תקציב המדינה בתחילת נובמבר  2021והכללת תקציביים משמעותיים בתחומי
הבנייה והתשתיות ,עשוי להגדיל את הביקושים בתחום זה .ככל שהגידול יהיה מעבר
ליכולות הייצור של המפעל ,תוכל החברה להגדיל את היקף המכירות של המוצרים
המגולוונים באמצעות הגדלת היקפי היבוא של מוצרים אלה.
יצוין כי האמור בסעיף זה ,בעניין אישור תקציב המדינה והשפעותיו על הקבוצה ,מהווה
מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על אינפורמציה
הקיימת בקבוצה בתאריך התשקיף .הערכות החברה בנושא זה מתבססות על ניסיון העבר
ועל היכרות החברה עם השווקים בהם היא פועלת ועל הערכותיה באשר להתפתחותה .עם
זאת ,יתכן שציפיותיה ותחזיותיה כאמור לא יתממשו ,וזאת בין היתר ,בשל תלות בגורמים
חיצוניים שאינם בשליטת הקבוצה כמו גם גורמי הסיכון של הקבוצה המפורטים בסעיף
 6.46להלן.
 .6.16יעדים ואסטרטגיה עסקית בתחום פעילות הגלוון
כחברה מובילה בתחום זה בשוק הישראלי ,היעדים והאסטרטגיה של הקבוצה בתחום
פעילות זה הינם:
 .6.16.1סיום הגדלת כושר הייצור על-ידי הוספת אמבטיות הכנה לגלוון ואמצעי שינוי
נוספים ,כך שכושר הייצור הפוטנציאלי צפוי לעלות בכ 20%-בתלות בקבלת
היתרים מתאימים ,באופן שיאפשר לחברה מתן שירות ככל שהביקושים יגדלו
לרבות עקב אישור תקציב המדינה .יוער כי כמתואר לעיל ,בתחילת חודש נובמבר
 2021אושר תקציב המדינה לשנת  2021הכולל השקעות נרחבות בתחומי הדיור
ותשתיות.
 .6.16.2שימוש משמעותי יותר בקבלן המשנה של החברה בצפון.
יצוין כי האמור בסעיף זה ,בעניין יעדים ואסטרטגיה עסקית בתחום פעילות הגלוון ,מהווה
מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על אינפורמציה
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הקיימת בחברה בתאריך התשקיף .הערכות וציפיות החברה בנושא זה מתבססות על
ניסיון העבר ,על היכרות החברה עם השווקים בהם היא פועלת ועל הערכותיה באשר
להתפתחותה הכלכלית והעסקית .עם זאת ,יתכן שציפיותיה ותחזיותיה כאמור לא
יתממשו ,וזאת בין היתר ,בשל תלות בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת הקבוצה ,שינויים
מקרו-כלכליים כמו גם גורמי הסיכון של הקבוצה המפורטים בסעיף  6.46להלן.
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תחום פעילות מוצרי פלדה

 .6.17מידע כללי על תחום הפעילות
בתחום פעילות זה מייצרת ומשווקת החברה מוצרי פלדה ופרופילים לענפים שונים,
וביניהם ,לענף הבנייה והתשתיות ,ענף החקלאות ,ענף האנרגיה ,ענף הזיווד האלקטרוני
וענף מוצרי הצריכה.
להלן יתוארו מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית של החברה ,שיש
להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בתחום
הפעילות ,ויפורטו ההשלכות הצפויות בגינם על החברה.
 .6.17.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
החברה בעצמה ובאמצעות פקר שיווק ,עוסקת בפעילות של ייצור ,עיבוד ,שיווק
ומכירה של מוצרי פלדה שטוחה 18המיועדים בעיקר לענפי הבנייה והתשתיות,
החקלאות ,האנרגיה ,הזיווד האלקטרוני ומוצרי הצריכה )כגון :דודי שמש ,דלתות
ממ"ד ומערכות מיזוג אויר(.
במסגרת תחום פעילות זה מייצרת ומשווקת הקבוצה ,בין היתר ,פרופילים
וצינורות מסוגים וגדלים שונים ,ברזל מקצועי ,איסכורית )לוחות פח מעורגלים
לגידור ,חיפוי וקירוי( ומעקות בטיחות לכבישים .כמו כן ,מתמחה החברה בייבוא,
חיתוך ושיווק של פחים חתוכים ,הכוללים יישור פחים ,חיתוך לפי מידה וגזירת
סרטים בהתאם לצורכי הלקוח.
תמונה להמחשה של ברזל מקצועי

18

עיבוד ראשוני של פלדה המגיעה למפעלי החברה בצורת גלילי ענק לצורה של פחים שטוחים/סרטים המסופקים
ללקוחות הצורכים אותם כחומרי גלם עבור עצמם.
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תמונה להמחשה של איסכורית

תמונה להמחשה של מעקות בטיחות

תמונה להמחשה של פחים

תמונה להמחשה של סרטים
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הקבוצה מייצרת ומספקת את מגוון מוצריה ושירותיה בתחום זה לקהל רחב של
לקוחות ,אשר הינם בעיקר :קבלני תשתיות ובנייה שונים ,בתי מסחר למוצרי פלדה,
מעבדי פח ופלדה ,יצרני דודי שמש ,יצרני תבניות בנייה ,יצרני דלתות ביטחון ויצרני
עמודי תאורה )בעיקר באמצעות החברה הכלולה פ.ל.ה( .יוער לעניין זה ,כי נכון
למועד התשקיף הרוב המוחלט של לקוחותיה של הקבוצה בתחום פעילות זה הינם
מענפי הבניה והתשתיות.
חברת פ.ל.ה ,המוחזקת על ידי החברה בשיעור של  ,37.5%מתמחה בייצור של סוגי
עמודים ממתכת לשימושים שונים ,ובעיקר עמודים לתאורה ,עמודי מצלמות,
מגדלי תקשורת ועוד .מפעלה של פ.ל.ה ממוקם בעיר אשקלון על קרקע אותה היא
שוכרת מקבוצת פקר עד לחודש פברואר  ,2022כאשר בתום תקופה זו ,לפ.ל.ה
נתונה האפשרות להאריך את תקופת השכירות בשלוש שנים נוספות ,וככל
שתוארך ,נתונה לפ.ל.ה האפשרות להאריך את תקופת השכירות בעוד ארבע שנים
נוספות .פ.ל.ה משלמת לקבוצת פקר דמי שכירות חודשיים בסך של כ 200-אלפי
ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן וככל שתוארכנה תקופות השכירות כאמור,
דמי השכירות יגדלו בשיעור של  3%בכל אחת מהתקופות .עלות ההשקעה של
החברה בחברת פ.ל.ה נכון ליום  30ביוני  2021מסתכמת בסך של כ 8,644-אלפי
ש"ח.
הביקוש למוצרים השונים בתחום פעילות זה תלוי ,בין היתר ,בהיקף ביצוע
פרויקטים בתחומי התשתיות והבנייה השונים ,ומושפע בין היתר מהמצב הכללי
במשק הישראלי ומהחלטות הממשלה והרשויות המקומיות.
הקבוצה מייצרת את מוצרי תחום הפעילות באמצעות מפעל הייצור בקרית מלאכי
כאשר מוצרי פרופילים וצינורות מיוצרים באתר הייצור של קבלן המשנה שלה
באזור התעשייה באריאל )לפירוט בעניין הסכם הייצור עם קבלן המשנה ראו סעיף
 6.40.1להלן( .כמו כן ,מעת לעת בהתאם לצורך מייצרת החברה צינורות ופרופילים
גם באמצעות קבלני משנה נוספים.
תחום פעילות זה רווי בתחרות עזה ובשנים האחרונות נכנסו מתחרים חדשים רבים
נוספים .בנוסף ,חלק מלקוחות הקבוצה הגדולים החלו לייבא מוצרים דומים לאלה
המיובאים על ידי הקבוצה בעצמם באופן ישיר .כל אלה ,וביתר שאת השלכות מגפת

חלק שלישי – תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות – ב .מוצרי פלדה

ו 38 -

טיוטה מס'  1לציבור מיום  30בנובמבר 2021

הקורונה ,והצורך בהגדלת מלאים עקב כך ,מקשים על החברה להגדיל את הכמויות
הנמכרות בתחום הפעילות.
 .6.17.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
א .פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה מבוצעת בהתאם לתקנים ישראלים
ובינלאומיים) :א( ייצור וסימון צינורות להולכת מים בהתאם לתקן ישראלי
מספר  4314העוסק בצינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר
לשימוש במערכות אוטומטיות )מתזים( לכיבוי אש ו) -ב( ייצור צינורות
ופרופילים לקונסטרוקציה בהתאם לתקן אירופאי  EN 10219העוסק
בצינורות ופרופילים לבניית קונסטרוקציות לבנייה.
תמונה להמחשה של צינורות לשימוש במערכות אוטומטיות )מתזים( לכיבוי אש

תמונה להמחשה של צינורות לקונסטרוקציות בנייה

תמונה להמחשה של פרופילים לקונסטרוקציות בנייה
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ב .לקבוצה שיתוף פעולה בתחום ייצור מעקות כביש עם צד שלישי שאינו קשור
לקבוצה ,במסגרתו אושר הצד השלישי על ידי הוועדה הבין משרדית של משרד
התחבורה כיצרן מעקות בטיחות מסוגים שונים הנמצאים ברשימת ההתקנים
המאושרים בישראל .מפעל הייצור של הקבוצה משמש כיצרן המעקות של הצד
השלישי .לפירוט נוסף בעניין שיתוף פעולה זה ראו סעיף  6.41.2להלן.
ג .מעת לעת ,הקבוצה מקבלת דרישות מלקוחות שונים בקשר לטיב המוצר
בתחום פעילות זה .החברה ביצעה הפרשות מתאימות ,בהתאם להערכת
ההנהלה ,בקשר עם הדרישות האמורות.
 .6.17.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
בשנים האחרונות פעלה הקבוצה להגדלת היקף פעילותה בתחום פעילות זה ,בין
היתר תוך נקיטת צעדי התייעלות לרבות העברת קווי ייצור לקבלן המשנה באזור
התעשייה באריאל ,צמצום שטחים ,התקשרות עם קבלני משנה נוספים לייצור
צינורות ופרופילים ופיטורי עובדים.
לאור הקשר הישיר בין מחירי הפלדה לבין רווחיותה של החברה ,החברה פועלת
כמדיניות לצמצום החשיפה לשינויים במחירי הפלדה באמצעות רכש בפועל של
חומרי גלם ,בסמוך ככל הניתן לחתימת התקשרויות ארוכות טווח )"עסקאות
מסגרת"( של החברה עם לקוחותיה )יתרה המוערכת בכ 15-אלפי טון בממוצע ליום
בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  ,(2021באופן בו בכל רגע נתון
קיימות הזמנות לכ 3-4-חודשי מלאי לחומרי גלם שישמשו הן את ההתקשרויות
האמורות והן לפעילותה השוטפת של החברה .בעסקאות מסגרת אלה מתחייב
הלקוח לרכש כמויות מוצרים מסוימים במחיר מוסכם כאשר התקופה לרכישה
יכולה להגיע לכשנה.
הקבוצה בוחנת באופן שוטף את ההתפתחויות והשינויים החלים בתחום פעילות זה
ומתאימה את הכמויות הנרכשות בהתאם לשינויים האמורים.
 .6.17.4התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
כאמור לעיל בתחום פעילות זה ,רווחיות הקבוצה מושפעת ,בין היתר ,מתנודות
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במחירי הפלדה ,ההובלה הימית ושערי חליפין .כן ,מושפעת רווחיות הקבוצה
משינויים בהיקפי ביצוע פרויקטים בתחומי התשתיות והבניה במדינת ישראל.
ענף הבנייה למגורים ,מאופיין בתנודות בהיקף פעילותו ומושפע בין היתר מגורמים
ייחודיים התלויים במדיניות הממשלה ,לרבות היקף הבנייה הציבורית המיועדת
למגורים ,מדיניות שיווק קרקעות שבבעלות רמ״י ,עידוד ותמרוץ ממשלתיים
לרוכשי דירות באזורים שונים בארץ ,וקצב אישור הליכי תכנון ורישוי של
פרויקטים ,על ידי הגורמים השלטוניים המוסמכים.
ככל שמורגשת ירידה בהתחלות בנייה חדשות )הן בנייה רוויה למגורים והן בנייה
מוסדית( ,נפגעות מכירותיה של הקבוצה לאור הירידה בביקוש למוצרי הקבוצה.
בנוסף ,מושפע תחום פעילות זה במידה רבה מהחלטות הממשלה ומדיניותה ,בין
היתר ,בקשר לתקציב המדינה והשקעותיה על פני שנים ,וכן מהמצב הביטחוני,
ובהתאם לכך מהיקף המכרזים המפורסמים על ידה ועל ידי הרשויות המקומיות
המשפיעים על היקף הפרויקטים לתשתיות.
לפירוט נוסף בעניין זה ראו סעיף  6.7לעיל.
 .6.17.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
ראו סעיף  6.33.1להלן.
 .6.17.6שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
חומר הגלם העיקרי המשמש את הקבוצה בתחום פעילות זה הינו פלדה .לקבוצה
לא קיימת בעיה בזמינות הפלדה ,אך יחד עם זאת ,הואיל ובמרבית המקרים
הפלדה מיובאת לישראל ,זמינותה תלויה בגורמים שונים שאינם בשליטת הקבוצה
כגון :זמני הובלה ,פעילות תקינה של נמלי ישראל ,כושר הייצור של ספקיה וכיוצא
בזה .לפרטים נוספים ראו סעיף  6.25להלן.
 .6.17.7מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
א .מחסומי כניסה
למיטב ידיעת הקבוצה ,בישראל לא חלות מגבלות רגולטוריות או חוקיות
אחרות ,לרבות הגבלות על יבוא מחו"ל של מוצרים מהסוג שמייצרת הקבוצה
בתחום פעילות זה ,המגבילות כניסת מתחרים לפעילות בענף הפלדה.
חסמי הכניסה הניצבים בפני מתחרים פוטנציאלים אשר מעוניינים לפעול
בתחום ייצור מוצרי פלדה הינם:
) (1ההשקעה הגבוהה הנדרשת בהון החוזר )לרבות סיכוני מלאי ואשראי
לקוחות( ובציוד לעיבוד פלדה ,מבני אחסנה וציוד הרמה )השקעות
הדורשות מקורות מימון משמעותיים(.
) (2נדרשת מיומנות רבה באינטגרציה שבין מקורות האספקה ,מיומנות
אספקת המלאי ,השימוש המושכל בחומר הגלם והתאמתו לצרכי הלקוח.
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ב .מחסומי יציאה
מחסומי היציאה בתחום פעילות זה הינם:
) (1משך הזמן הדרוש למימוש מלאי וציוד.
) (2משך הזמן הדרוש לעמידה בהתחייבויות ארוכות טווח עם לקוחות.
לפירוט נוסף בעניין מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים ראו סעיף  6.33.2להלן.
 .6.17.8תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
למיטב ידיעת הקבוצה ,התחליפים למוצרי הפלדה הינם מוגבלים בשל הקושי
למועד התשקיף להתחרות בהצלחה עם התכונות המכאניות ואפשרות העיבוד הנוח
של הפלדה .עם זאת ,המוצרים הסופיים המיוצרים מפלדה על ידי לקוחות הקבוצה
נמצאים בתחרות עם מוצרים דומים המיוצרים מפלסטיק PVC ,וחומרים אחרים.
 .6.17.9מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
התחרות בתחום פעילות זה מתרכזת בעיקר סביב מחיר המוצר ,איכותו וזמינותו.
לפיכך ,פעילות שירותי הפלדה מאופיינת בתחרותיות רבה .מרבית החברות
המתחרות בקבוצה בתחום פעילות זה הן חברות פרטיות ונתוניהן אינם מפורסמים
לציבור .לפיכך ,אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד במדויק את נתח השוק שלה
בתחום פעילות זה .עם זאת ,הקבוצה מעריכה כי היא בין ארבע החברות הגדולות
בתחום זה בישראל.
לפיכך ,החברה היא מהחברות המובילות בתחום הפלדה בארץ ובעלת מוניטין רב
שנים ,ובאמתחתה מגוון רחב של מוצרים וביכולתה ,בין היתר ,לתת מענה לדרישות
מיוחדות של לקוחותיה.
מלאי הקבוצה כולל סל מוצרים מגוון וגדול ,במידות ,אורכים וסוגים שונים ,בכדי
לאפשר את הפתרון הטוב ללקוח הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.
יצוין ,כי הקבוצה מבצעת סקרים פנימיים בנושאי איכות מוצר ,ושביעות רצון
הלקוחות ,אשר מצביעים על שביעות רצון גבוהה של לקוחותיה מהשירותים
והמוצרים אותם היא מספקת.
בהקשר זה יצוין ,כי הקבוצה מרכזת תחום פעילות זה תחת קורת גג אחת ) One

 (Stop Shopבמפעלה שבקריית מלאכי ,למעט חלק מהייצור הממוקם באזור
התעשייה באריאל .עובדה זו מקנה לחברה יתרון יחסי על פני חלק ממתחריה ,וזאת
ביכולת ההיענות שלה לספק ללקוחותיה מגוון מוצרים רחב ממקום אחד,
ולהובילם באמצעים העומדים לרשותה ,תוך שימת דגש על יעילות ומהירות תגובה.
בהמשך לאמור ,ריכוז פעילות תחת קורת גג אחת אף חוסך לקבוצה הוצאות תפעול
על ידי שימוש משותף באמצעי ייצור ,רכש ,שירותי ניהול ,שירותי מחשוב ,שירותי
שמירה ,מלאים וכיוצא בזה.
 .6.18מוצרים ושירותים
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בתחום פעילות זה המוצרים והשירותים העיקריים המיוצרים על ידי הקבוצה הינם כמפורט
להלן:
 .6.18.1יישור פחים – הפיכת גלילי פלדה לפחים שטוחים לפי מידה ובהתאם לדרישת
הלקוח;
 .6.18.2חיתוך לפי מידה – חיתוך לרוחב של גלילי פלדה ליצירת סרטים לפי מידה ,ולאחר
מכן ,עיבוד הסרטים לפח שטוח בהתאם לדרישת הלקוח;
 .6.18.3גזירת סרטים – חיתוך לרוחב של גלילי פלדה ליצירת סרטים לפי מידה ובהתאם
לדרישת הלקוח;
 .6.18.4ייצור ושיווק צינורות ופרופילים – ערגול 19סרטי פלדה מסוגים ובמידות שונות
ליצירת צינורות ופרופילים בהתאם לדרישת הלקוח;
 .6.18.5ייצור ושיווק מעקות בטיחות לכבישים – ייצור ושיווק מעקות כביש בהתאם
לאישור הוועדה הבין משרדית של משרד התחבורה אשר ניתן לצד שלישי שאינו
קשור לחברה .לפירוט נוסף בעניין זה ראו סעיף  6.41.2להלן;
 .6.18.6שיווק ברזל מקצועי – ייבוא ושיווק ברזל מקצועי;
תהליך הייצור של תחום פעילות מוצרי פלדה ,המתבצע באתרי הייצור של הקבוצה ,מתחיל
בבחירת גליל הפלדה שישמש ליצירת המוצר הסופי בהתאם לדרישת הלקוח .לאחר מכן,
הגליל נפתח ונפרס ,ועובר עיבוד במכונות חיתוך ופריסה או במכונות ערגול בהתאם למוצר
הסופי המיועד .להלן תרשים המתאר את תהליך הייצור בתחום פעילות זה:

19

ערגול הינו תהליך כיפוף פלדה באופן הדרגתי )לדוגמה :כיפוף הדרגתי של סרט פלדה עד להפיכתו לצינור או
פרופיל(.
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 .6.19פילוח הכנסות מוצרים ושירותים
להלן פילוח הכנסות החברה ממוצרים ושירותים בתחום פעילות מוצרי פלדה )באלפי ש"ח(:
לשנה
לשנה
לשנה
לשנה
לשנה
לשנה
לששה
לששה
חודשים שהסתיימה שהסתיימה שהסתיימה שהסתיימה שהסתיימה שהסתיימה
חודשים
ביום
ביום
ביום
ביום
ביום
ביום
שהסתיימו שהסתיימו
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020
ביום
ביום
)באחוזים(
)באלפי
)באחוזים(
)באלפי
)באחוזים(
)באלפי
30.6.2021 30.6.2021

סעיף

שירותי
פלדה 20
פרופילים 21

סה"כ

)באלפי
ש"ח(

)באחוזים(

ש"ח(

ש"ח(

ש"ח(

93,086

43.4

139,294

45.4

142,188

45.7

155,871

40.0

121,257

56.6

167,255

54.6

169,208

54.3

233,630

60.0

214,343

100%

306,549

100%

311,396

100%

389,501

100%

* יודגש כי שיעורי הרווחיות הגולמית של שתי קבוצות המוצרים אינם שונים באופן מהותי
מהרווחיות הגולמית של תחום הפעילות בכללותו.
 .6.20לקוחות
בתחום פעילות זה לקבוצה מספר לקוחות גדול מכל רחבי הארץ )לרבות החברה הכלולה
פ.ל.ה( ,ובין היתר ,בתי מלאכה ,מסגריות ,מפעלי מתכת ,קבלני תשתיות ובנייה שונים ,יצרני
דודי שמש ,יצרני תבניות בנייה ,יצרני דלתות ביטחון ובתי מסחר שונים .מרבית לקוחותיה
של החברה הינם לקוחות קבועים משך שנים רבות.
לקבוצה אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר אובדנם ישפיע באופן
מהותי על תחום פעילות זה.
החברה מתקשרת ,מעת לעת ,עם לקוחות לצורך ביצוע פרויקטים בהיקף גדול אשר עשויים
להוביל להכנסות מהותיות מלקוח בודד בתחום הפעילות .יחד עם זאת ,לחברה אין אף
לקוח שהכנסות החברה ממנו היוו  10%או יותר מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים
המאוחדים )פרופורמה( בכל אחת מהשנים  2019ו 2020-וכן בתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני  .2021כמו כן ,בנוסף לפ.ל.ה ,קיים לקוח נוסף שהיקף פעילותו
משמעותי בתחום זה.
רוב ההתקשרויות של החברה עם לקוחותיה בתחום פעילות זה מוסדרות בדרך כלל
במסגרת הזמנות עבודה )במחירי  ,(Spotכאשר לאחר הוצאת הזמנת עבודה ,מתבצע הליך
הייצור בהתאם למאפיינים ודרישות הלקוח והמוצרים הסופיים נארזים ונשלחים ללקוח
בהובלה אשר במרבית המקרים הינה על חשבון החברה.
 20כוללים את הפלדה השטוחה .להסבר בעניין הפלדה השטוחה ראו לעיל ה"ש .16
 21כוללים את הפלדה הארוכה.
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כמו כן ,בפעילות הפלדה ,החברה מתקשרת עם כמה עשרות לקוחות באמצעות עסקאות
מסגרת ארוכות טווח המקבעות את מחירי המוצרים ונוקבות בכמויות הנדרשות ,תוך
קביעת היקף הכמויות והמחיר למוצרים המוזמנים .מימוש הזמנות אלו נעשה בהתאם
לצורכי הלקוח ,ובכפוף לתוכנית הייצור וזמינות חומרי הגלם ,על פני תקופה שיכולה
להימשך עד שנה.
לפירוט בעניין פעולות החברה לצמצום הסיכון בפעילות מול לקוחותיה ראו סעיף  6.11לעיל.
 .6.21שיווק והפצה
לקבוצה מערך שיווק עצמאי הפועל באמצעות אנשי מכירות המועסקים על ידי הקבוצה.
אנשי המכירות מבקרים ביוזמתם מעת לעת אצל הלקוחות הקיימים ויוזמים אף ביקורים
אצל לקוחות פוטנציאליים ועוסקים בקבלת הזמנות ,גביית תשלומים וטיפול שוטף
בלקוחות.
הקבוצה מפעילה מערך מיחשוב ) (ERPמתקדם העומד לרשות אנשי המכירות ומאפשר
בדיקה מתמדת של מערך המלאי ,הרכש והשיווק.
פעולת ההפצה מבוצעת על ידי קבלני משנה באמצעות משאיות בבעלותם ובאמצעות
משאיות בבעלותה של הקבוצה .אין לקבוצה הסכמים בלעדיים עם אותם קבלני משנה וכן
אין לקבוצה תלות במי מהם.
 .6.22צבר הזמנות
כמתואר לעיל ,בפעילות שירותי הפלדה ,חלק מהלקוחות נוהגים ,מעת לעת ,לבצע עסקאות
מסגרת לפריט או לקבוצת פריטים במחיר ובכמות נקובה.
יתר ההזמנות בתחום פעילות זה מאופיינות ברובן המכריע באופי שוטף – קרי הזמנות
שמועד אספקתן ,ברובן המכריע ,אינו עולה על  3חודשים ,ועל כן ,אין לקבוצה בדרך כלל,
הזמנות מחייבות בסכומים משמעותיים אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים .חלק
מההזמנות מסופק מהמלאי המצוי בידי החברה וחלק אחר מיוצר באופן שוטף בהתאם
להזמנות ומסופק זמן קצר לאחר ייצורו ,בהתאם לתוכנית הייצור וזמינות חומרי הגלם.
 .6.23תחרות
 .6.23.1למיטב ידיעת הקבוצה ,המתחרים הבולטים בתחום מוצרי הפלדה הינם:
א .איסכור מתכות ופלדות בע"מ )"איסכור"( – חברה פרטית הפועלת בתחומי
הפעילות של החברה ואחרים ,ובין היתר ,עוסקת בייצור ,עיבוד ושיווק של
מוצרי פלדה ,גלוון וברזל מקצועי;
ב .פוליפח בית שמש מפעלים בע"מ )"פוליפח בית שמש"( – חברה פרטית
העוסקת בייצור ,עיבוד ושיווק מוצרי פלדה;
ג .פולירן פרופילים בע"מ )"פולירן"( – חברה פרטית העוסקת בייצור ,עיבוד
ושיווק של מוצרי פלדה וברזל מקצועי .יצוין כי למיטב ידיעת החברה ,בעל
המניות של פוליפח בית שמש מחזיק בחלק מהמניות של פולירן;
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ד .צינורות המזרח התיכון – תעשיות  2001בע"מ – חברה בת של החברה
הציבורית קבוצת גאון בע"מ ,הפועלת בתחומי הגלוון וייצור צינורות גדולי
קוטר;
ה .רן פלדות ומתכות בע"מ )"רן פלדות"( – חברה פרטית העוסקת בייצור ,עיבוד
ושיווק של מוצרי פלדה וברזל מקצועי;
ו .אבדר אלבו בע"מ – חברה פרטית העוסקת בשיווק מוצרי פלדה וברזל
מקצועי;
ז .צינומטל בע"מ – חברה פרטית העוסקת בייצור ,עיבוד ושיווק של מוצרי פלדה
וברזל מקצועי;
ח .קבוצת סקופ מתכות בע"מ )"קבוצת סקופ"( – חברה ציבורית אשר פעילותה
הינה בתחום מסחר ואספקה טכנית לתעשיה .קבוצת סקופ משמשת כמפיץ
העוסק בייבוא ושיווק מוצרים מוגמרים וחצי מוגמרים ממתכת ופלסטיקה
הנדסית לתעשיות השונות .קבוצת סקופ מתחרה בחברה בפעילות מוצרי פלדה
ובעיקר במכירת ברזל מקצועי ,צינורות כיבוי אש וחיתוך פחים.
 .6.23.2למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד התשקיף קיימים מספר לקוחות של החברה אשר
מייבאים את המוצרים בתחום פעילות זה באופן עצמאי .להערכת החברה ,כמחצית
ממוצרי הפרופילים השייכים לתחום פעילות זה ניתן לייבוא מקביל .נכון לימים
אלה לאור העובדה כי זמני האספקה מחו"ל ארוכים במיוחד ,רוכשים לקוחות אלה
ממוצרי החברה שנהגו בעבר לייבא בעצמם .בפעילות הפרופילים קיימת קבוצת
לקוחות שהינה סוחרים שרוכשים בעיקר מוצרים במידות סטנדרטיות ,שקיימת
כדאיות ליבואם חלף רכישתם בארץ שאינם חלק מקבוצת לקוחות שירותי הפלדה.
יוער כי בשירותי פלדה התופעה מצומצמת יותר בשל העובדה שההזמנות
מהלקוחות הינן לפי פרויקט המצריך מגוון רב של מידות וסוגי חומרים )חלף
מוצרים סטנדרטיים( ,באופן שהופך את היבוא ללא כדאי .בראייה ארוכת טווח,
מתמודדת החברה עם תופעה זו על ידי התמקדות בייצור מוצרים ייחודיים )לפי
מידה( בהתאם לדרישות הלקוח באופן שייבואם לא יהיה כדאי לו.
 .6.23.3להערכת החברה ,ארבעת המתחרים המובילים בשוק מוצרי הפלדה ,המהווים כ-
 80%מנתח השוק ,הם :החברה ,איסכור ,רן פלדות ופולירן ,כאשר להערכתה של
החברה ,שאינה מבוססת על נתונים פומביים ,איסכור הינה בעלת נתח השוק הגדול
ביותר ומיקומה של החברה בקבוצה זו הוא בין מקום שני למקום שלישי בתלות
בסוג המוצר המיוצר ו/או הנמכר .יוער כי על פי פרסום של איסכור ,מציינת איסכור
כי לפי אומדן פנימי שערכה ,חלקה של איסכור בשוק המתכות והפלדות בישראל
הינו כ .25%-20% -ואולם ,היות שאיסכור פעילה בתחומי מוצרים בהם החברה
אינה פעילה )לרבות תחום הסחר במתכות אלומיניום ונירוסטה( ,הערכה זו אינה
משפיעה על הערכתה של החברה ולמיקומה בשוק.
 .6.23.4עוד יצוין כי לקבוצה יתרון בולט בתחום מוצרי הפלדה בשל יכולות עיבוד
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מתקדמות המאפשרות להתאים את המוצרים לדרישות הלקוח.
 .6.24כושר ייצור
כושר הייצור של הקבוצה בתחום פעילות זה ,נמדד במספר טונות המוצר שניתן לייצר על
בסיס חודשי באתרי הייצור השונים של הקבוצה.
נכון למועד התשקיף ,שיעור ניצול כושר הייצור החודשי של תחום פעילות זה עומד על כ-
) 80%לרבות קבלני משנה( מפוטנציאל הייצור המקסימאלי אשר עומד על כ 11,000-טון
לחודש.
יוער כי בשל מגפת הקורונה ושיבוש מערך האספקה העולמי גדל שיעור המוצרים המיוצרים
על ידי הקבוצה מכלל המוצרים הנמכרים על ידה בתחום פעילות זה ,בין היתר ,בשל עלות
הייבוא החליפי וזמינות נדרשת על ידי הלקוחות .ככלל ,בפעילות הפרופילים לקבוצה
פעילות סחר המהווה כ 35%-מסך מחזור פעילות זו ,אך בשל ההשלכות המתוארות לעיל,
שיעור ההכנסות שמקורן ברכש יבוא בפעילות זו ירד אל מתחת ל.30%-
 .6.25חומרי גלם וספקים
כמתואר לעיל ,חומר הגלם העיקרי המשמש את הקבוצה בתחום פעילות זה הוא פלדה.
הקבוצה רוכשת את מרבית הפלדה בייבוא ממדינות באירופה )רוסיה ,צרפת ,אוקראינה
וטורקיה( ומסין בהתאם לחלוקה המתוארת בטבלה מטה.22
לקבוצה ישנם מספר רב של ספקי פלדה ,שהינם צדדים שלישיים שאינם קשורים לקבוצה,
עמם מתקשרת הקבוצה מעת לעת בהסכמים לרכישת הפלדה ,כאשר היקפי הרכש מאותם
ספקים נקבעים בין היתר ,בהתאם למחיר שנקבע על ידי הספק ,זמינות חומר הגלם ומועדי
ההספקה .לקבוצה ישנה גמישות בהחלטה מאיזה ספק לרכוש פלדה בכל רגע נתון .מועדי
האספקה של פלדה מספקיה השונים של הקבוצה בתקופות המתוארות בתשקיף התארכו
לעומת אלה שהיו קיימים טרום מגפת הקורונה ותלויים בזהות הספק ממנו נרכשים חומרי
הגלם .בתקופות אלו ,נרכשו בתחום פעילות זה כ 50%-מחומרי הגלם מסין בתקופת אספקה
של בין חמישה לשישה חודשים; והיתרה מספקים שונים ממדינות שונות בזמני אספקה של
בין שלושה וחצי חודשים עד ארבעה חודשים.
בפעילות הקבוצה מול חלק מספקיה עושה שימוש הקבוצה באשראי דוקומנטרי ) Letter of

 .(Creditיתרת מכתבי האשראי כאמור ליום  30.6.2021עמדה על סך של כ 41.1-מיליון ש"ח
)מתוכם בגין סך של  24.1מיליון ש"ח הועמדה הסחורה על אניה והוקמה התחייבות החברה
לתשלום לספק )" LCבתנאי אקספט"((; ליום  31.12.2020עמדה על סך של כ 42.4-מיליון
ש"ח ) LCבתנאי אקספט בסך של  17.4מיליון ש"ח(; וליום  31.12.2019עמדה על סך של כ-
 22.8מיליון ש"ח ) LCבתנאי אקספט בסך של  9מיליון ש"ח(.
מול חלק מספקיה משלמת הקבוצה מקדמות בשיעור של  20%-15%ואילו חלק מספקיה
האחרים מעניקים לה מסגרות אשראי שונות.
 22יוער כי העובדה כי תמהיל רכישות מסויים מספקים מסויימים קיים במועד זה או אחר לא מעיד על תמהיל עתידי
שלהם.
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לקבוצה אין תלות בספק פלדה מסוים .להלן רכישות החברה בתחום פעילות זה מספקים
אשר היקף הרכישות מהם עלה על  10%או יותר מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים
המאוחדים )פרופורמה( בתקופות הרלוונטיות
שם הספק
Metinvest
ספק א
ספק ב
ספק ג
ספק ד

מחצית 2021
21.4%
5.2%
3.3%
14.4%
11.7%

2020
22.3%
18.4%
17.0%
1.2%
0.0%

2019
25.8%
15.7%
14.3%
1.8%
0.0%

אזור גיאוגרפי
אוקראינה
אירופה
תורכיה
סין
סין

 .6.26יעדים ואסטרטגיה עסקית בתחום פעילות מוצרי פלדה
הקבוצה נוהגת לבחון מעת לעת את תכניותיה האסטרטגיות ולשנות אותן בהתאם
להתפתחויות בשווקים בהם היא פועלת .בכוונת הקבוצה להמשיך ולשמור על מקומה
כקבוצה מובילה בתחום פעילות זה ,וזאת באמצעות פיתוח מתמיד של מערך השיווק
ללקוחותיה ,מערכת ההדרכה לעובדיה וכן בחינה מתמדת של הזדמנויות לכניסה לתחומי
פעילות נוספים והרחבת סל המוצרים בתחומים בהם היא פועלת .במסגרת זו ,החלה
הקבוצה בפיתוח תחום המוצרים לשוק האנרגיה הסולארית והיא בוחנת העמקת ערוצי
שיווק ללקוחות קטנים.
במסגרת האמור לעיל ,בכוונת ההחברה אף להרחיב את סל מוצריה בשירותי הפרופילים,
למוצרים כגון ברזל שטוח )רצועת פח צרה וארוכה המשמשת לתחום המסגרות למוצרים
כגון סורגים ומעקות( וכן מוטות פלדה )מוט מלא לתחום המסגרות(.
בנוסף ,בכוונת החברה להגדיל גם את פעילותה בתחום גלילי הפח הצבוע במסגרת שירותי
הפלדה ,המשמשים לייצור של איסכוריות ,פאנלים מבודדים לתיקרות וכן לפעול להרחבת
פעילותה בתחום ייצור מוצרים המשמים רכיבים בקירות גבס )ניצבים ומסלולים(.
יצוין כי האמור בסעיף זה ,בעניין יעדים ואסטרטגיה עסקית בתחום פעילות מוצרי פלדה,
מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על
אינפורמציה הקיימת בקבוצה בתאריך התשקיף .הערכות וציפיות הקבוצה בנושא זה
מתבססות על ניסיון העבר ,על היכרות הקבוצה עם השווקים בהם היא פועלת ועל
הערכותיה באשר להתפתחותה הכלכלית והעסקית .עם זאת ,יתכן שציפיותיה ותחזיותיה
כאמור לא יתממשו ,וזאת בין היתר ,בשל תלות בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת
הקבוצה ,שינויים מקרו-כלכליים כמו גם גורמי הסיכון של הקבוצה המפורטים בסעיף
 6.46להלן.
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תחום פעילות שיווק מוצרי בנייה ,מתכת ואינסטלציה

 .6.27מידע כללי על תחום הפעילות
להלן יתוארו מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית של החברה ,שיש
להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בתחום
הפעילות ,ויפורטו ההשלכות הצפויות בגינם על החברה.
 .6.27.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה מתבצעת באמצעות החברה וחברת חגיי מוצרי
בנייה ,ומבוססת על השתתפות וזכייה במכרזים רב שנתיים ומכרזים חד פעמיים
של גופים מוסדיים ,כגון משרד הביטחון ,שב"ס ,תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ,קו
צינור אירופה אסיה בע"מ ועוד .היקף הפעילות בתחום זה תלוי בהיקף הזכייה
במכרזים ,כאשר לאחר הזכייה במכרזים ,מספקת הקבוצה את החומרים או
המוצרים הנדרשים במסגרת תנאי המכרז.
מזה שנים רבות עושה הקבוצה שימוש ברישיון ספק מורשה למשרד הביטחון שניתן
לפקר פלדה )"רישיון ספק מורשה"( .לחברה הסכם עם פקר פלדה לשימוש ברישיון
הספק המורשה .ההסכם בתוקף למשך  5שנים מחודש יוני  2021עם אופציה של
החברה להארכתו ב 5 -שנים נוספות בתמורה לתשלום תמלוגים בשיעור של 2%
מהרווח לפני מס נשוא המכרזים בהם נעשה השימוש ברישיון ספק מורשה של פקר
פלדה .האופציה לחידוש הינה ללא תנאים נוספים .יצוין ,כי החברה הגישה בקשה
לקבלת רישיון ספק מורשה של משרד הביטחון על שמה.
 .6.27.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
פעילות החברה בתחום פעילות זה מבוצעת בהתאם לרישיון הספק המורשה,
במסגרתו ובמסגרת תקנון "אישור ספקים מוכרים" של משרד הביטחון ,על החברה
לעמוד בתנאים שנקבעו במסמכים האמורים ,ובין היתר :החובה לעדכן את משרד
הביטחון במקרה של כוונה לבצע העברת בעלות או העברת שליטה )כהגדרתה בחוק
ניירות ערך( בחברה; לוודא כי במשך כל תקופת ההכללה כספק מוכר ברשותה כל
הרישיונות ,ההיתרים והאישורים על־פי כל דין לצורך היותה ספק מוכר לרבות
רישיון עסק; דרישות בעניין העסקת עובדים זרים ועמידה בתנאים והנחיות בעניין
סודיות ,ביטחון ועוד.
כמו כן ,רישיון ספק מורשה הינו בתוקף ל 5-שנים החל ממועד החלטת הוועדה
המוסמכת במשרד הביטחון על אישורו .על מנת לחדש רישיון זה ,על הספק
המורשה לפנות למשרד הביטחון שלושה חודשים בטרם סיום תקופת הרישיון,
ולהגיש בקשה מחודשת להיכלל ברשימת הספקים המוכרים .נכון למועד התשקיף,
רישיון הספק המורשה של פקר פלדה בתוקף ,ולמיטב ידיעת החברה הוא חודש
במשך עשרות שנים ללא שינוי.
 .6.27.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
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כמתואר לעיל ,היקף פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה תלוי בהיקף הזכייה
במכרזים ,ואילו היקף המכרזים תלוי בצורכי הלקוחות והתקציבים העומדים
לרשותם.
לאור העובדה שמדובר במכרזים ארוכי טווח ,לעלות הרכש של החומרים או
המוצרים המסופקים יש השפעה גדולה על הרווחיות .בחודש ספטמבר  2021זכתה
החברה במכרז משמעותי מול משרד הביטחון )בעל אופי דומה למכרז קודם משנת
 ,(2016לאספקת מוצרי מתכת )לרבות של הקבוצה( לתקופה של שלוש שנים עם
אופציה להארכת ההתקשרות לשנתיים נוספות על־פי שיקול דעתו של משרד
הביטחון.
החברה מציגה בתחום פעילות זה היקף הכנסות ורווחיות דומה בתקופות המוצגות
בתשקיף.
 .6.27.4גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
ראו סעיף  6.33.1להלן.
 .6.27.5מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
א .מחסומי כניסה
להערכת החברה ,מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות זה הם:
) (1רישיון ספק מורשה לגופים מוסדיים רלוונטיים;
) (2ניסיון עבודה ארוך שנים מול גורמים הגופים המוסדיים ועמידה בתנאי
הסף הנדרשים במכרזים.
ב .מחסומי יציאה
מחסום היציאה העיקרי בתחום פעילות זה נובע מהעובדה שעם זכיית החברה
במכרז מסוים ,חלה עליה החובה לספק לאותו גוף את השירותים שנדרשו
במכרז לאורך כל אותה תקופה שנקבעה במכרז.
לפירוט נוסף בעניין מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים ראו סעיף  6.33.2להלן.
 .6.27.6תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
להערכת החברה ,קיומם של תחליפים למוצרי הקבוצה יתאפשר ככל שהמכרזים
להם היא פנתה עד כה יהפכו להיות מכרזים משולבים של חומרי גלם וביצוע,
אליהם היא לא תוכל לגשת ללא שיתוף פעולה עם גורם מבצע.
 .6.27.7מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
ההשתתפות במכרזים פתוחה בפני כל גורם העומד בתנאי הסף הנדרשים ,כאשר
מרבית המכרזים מבוססים על פרמטר זכייה כמותי המבוסס על מחיר ההגשה ללא
ניקוד איכותי בקשר עם זהות מגיש ההצעה במכרז .חלק מהמכרזים הם
בינלאומיים ,כך שהתחרות היא גם מול גופים בינלאומיים .נכון למועד התשקיף
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קיימים בשוק מספר מתחרים עיקריים של הקבוצה כמפורט בסעיף  6.31להלן.
 .6.28מוצרים ושירותים
המוצרים העיקריים המסופקים על ידי הקבוצה )בין אם מיוצרים על ידה ובין אם נרכשים(
בהתאם לזכייה במכרזים ,הם כדלקמן:
מוצרים המיוצרים או מיובאים על ידי הקבוצה:
 .6.28.1פחים ,פרופילים ,צינורות ,ברזל בניין וברזל מקצועי
שאר המוצרים:
 .6.28.2מוצרי מתכת ,הכוללים ,בנוסף למתואר לעיל ,ברזל בניין;
 .6.28.3מוצרי בטון – אלמנטים מבטון למיגון;
 .6.28.4מוצרי אינסטלציה – מוצרי אינסטלציה שונים ,כדוגמת ברזים ,משאבות וצנרת;
 .6.28.5מוצרי איטום – דבקים ומוצרי איטום שונים;
 .6.28.6חיפוי ,בינוי וקירוי – לוחות  PVCשונים לחיפוי ,בינוי וקירוי.
 .6.28.7מוצרי אלומיניום ונירוסטה בשנים  2018ועד תום שנת  2020וכן מוטות פלדה
המשווקים על ידי חברה בת של פקר פלדה )פקר מתכות איכות בע"מ(.
 .6.29פילוח הכנסות ממוצרים
פילוח המוצרים הנמכרים על ידי הקבוצה בתחום פעילות זה הינם נגזרת של הזכייה
במכרזים בהם היא משתתפת .יחד עם זאת יצוין ,כי בתקופות המוצגות בתשקיף ,עיקר
המוצרים שנמכרו על ידה היו מוצרי מתכת.
 .6.30לקוחות
בתחום פעילות זה מהווה משרד הביטחון לקוח מהותי של הקבוצה ,במסגרת מכרזים
שונים ,המהווה למעלה מ 50%-מסך הכנסות תחום פעילות זה בתקופות המדווחות
המוצגות בתשקיף זה .נכון למועד התשקיף ,בתחום פעילות זה לקבוצה ישנה תלות במשרד
הביטחון כלקוח אשר אובדנו ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות.
להלן אומדן שנתי לתקופות המפורטות מטה ,להכנסות ממכרזים שונים מול משרד הביטחון
המתבסס על הכמויות הנקובות במכרז ועל נתח הזכייה של הקבוצה .יצוין כי הכמויות
שיסופקו בפועל עשויות להיות שונות מאלה הנקובות במכרז:
 .6.30.1משרד הביטחון בתחום המתכת – כ 7-מיליון ש"ח בשנה .תחילת תוקף ההתקשרות
בין הצדדים הינה בחודש ספטמבר  2021למשך שלוש שנים עם אופציה להארכה
בשנתיים נוספות על־פי שיקול דעתו של משרד הביטחון.
 .6.30.2משרד הביטחון בתחום האינסטלציה – כ 1.6-מיליון ש"ח בשנה .תחילת תוקף
ההתקשרות בין הצדדים היא בחודש אוגוסט  2021למשך שלוש שנים עם אופציה
להארכה בשנתיים נוספות על־פי שיקול דעתו של משרד הביטחון.
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 .6.30.3משרד הביטחון בתחום האיטום – כ 2.1-מיליון ש"ח בשנה .תחילת תוקף
ההתקשרות בין הצדדים הינה בחודש פברואר  2018למשך שלוש שנים עם אופציה
להארכה בשנתיים נוספות על־פי שיקול דעתו של משרד הביטחון .יוער כי משרד
הביטחון מימש את האופציה האמורה ועל כן ההתקשרות בין הצדדים חלה נכון
למועד התשקיף עד לשנת .2023
 .6.30.4משרד הביטחון בתחום הבטון – כ 2.5-מיליון ש"ח בשנה .תחילת תוקף
ההתקשרות בין הצדדים הינה בחודש ינואר  2019למשך שלוש שנים עם אופציה
להארכה בשנתיים נוספות על־פי שיקול דעתו של משרד הביטחון.
 .6.30.5משרד הביטחון בתחום הבינוי – כ 0.4-מיליון ש"ח בשנה .תחילת תוקף
ההתקשרות בין הצדדים הינה בחודש פברואר  2020למשך שלוש שנים עם אופציה
להארכה בשנתיים נוספות על־פי שיקול דעתו של משרד הביטחון.
תחזיות והנחות הקבוצה לעיל בקשר עם האמור בסעיף זה ,בעניין אומדן הכנסות הקבוצה
ממכרזים שונים מול משרד הביטחון ,מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על אינפורמציה הקיימת בקבוצה בתאריך התשקיף .הערכות
הקבוצה כאמור יושפעו מצרכי משרד הביטחון ומתקציבו ,אשר אינם ידועים לקבוצה
ואינם בשליטתה .לפיכך ,אין כל ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש ,או שיתממש באופן
דומה לזה המתואר לעיל ,והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות
המוערכות או המשתמעות ממידע זה.
 .6.31תחרות
להערכת החברה ,המתחרים העיקריים בתחום פעילות זה הם:
 .6.31.1בתחום המתכת – קבוצת איסכור ,קבוצת סקופ ורן פלדות;
 .6.31.2בתחום האינסטלציה ,בטון ואיטום – קבוצת מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ,
דרך חדשה בתנועה בע"מ ומור חברה לשיווק מוצרי בניה ) (1992בע"מ;
 .6.31.3גורמים בינלאומיים שונים.
 .6.32חומרי גלם וספקים
הקבוצה משווקת את המוצרים הנדרשים לאספקה ללקוח בהתאם לזכייה במכרזים.
בפעילות הפלדה – רוב המוצרים בפעילות זו ,נרכשים מחברות הקבוצה .לעיתים ,ובהתאם
לזמינות חומרי הגלם בקבוצה ,מוצרי הפלדה נרכשים אצל ספקים מקומיים בישראל.
בתחום מוצרי הבטון ,האינסטלציה ,האיטום והבינוי ,נרכשים המוצרים ישירות מספקים
מקומיים .לאור היקף התחרות וריבוי הספקים בתחום ,אין לקבוצה תלות בספק כלשהו.
עם זאת ,במידה והמכרז נוקב בדרישה של מוצר מיצרן ספציפי ,מחויבת הקבוצה לרכוש את
המוצר מיצרן זה.
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חלק רביעי – תיאור עסקי החברה בכללותה

 .6.33מידע כללי על כלל תחומי הפעילות
 .6.33.1גורמי ההצלחה הקריטיים והשינויים שחלים בהם
א .כושר הייצור ויעילות הייצור  -התאמה מתמדת של גורמי הייצור למצב השוק
ולתחרות בענף ,בין היתר בדרך של צמצום או הרחבה של שעות העבודה,
הפעלה או השבתה של ציוד ,הוספת שטחי עבודה הדרושים במקרה של שינוי
במוצרים או התרחבות בייצור ,התייעלות מתמדת בייצור )כולל היכולת
לחסוך בתצרוכת האבץ במהלך תהליך הגלוון( ,לרבות בדרך של רכישת ציוד
ושדרוג הציוד הקיים ,איכות גבוהה של אמצעי ייצור וחומרי גלם וכן
התמקדות במוצרים רווחיים והפסקת ייצור מוצרים לא רווחיים;
ב .שמירה על רמות מלאי מתאימות במגוון רחב של מוצרים לשם הקטנת
החשיפה לשינויים במחירי חומרי הגלם וביניהם הפלדה בעולם .כמו כן,
אחזקת מלאי זמין ומגוון על מנת לספק את מגוון מוצריה של הקבוצה;
ג .איתנות פיננסית ויכולת גישה למקורות כספיים זמינים וגמישות בקבלת
אשראי מבנקים ומספקים;
ד .שמירה על כח אדם מקצועי ומיומן בתחומי הייצור ,מכירות ,השיווק והרכש
ויכולת הקבוצה לקלוט ולהכשיר עובדי ייצור;
ה .שמירה על איכות מוצריה של הקבוצה ורמת השירות הגבוהה הניתנת
ללקוחות הקבוצה )לרבות היכולת לספק מגוון רחב של מוצרים בזמן קצר(,
תוך שימור הידע ,ניסיון בתחום ,אמינות ומקצועיות שנצבר לאורך השנים;
ו .אישור תקציב המדינה ופרויקטים משמעותיים למשרד הביטחון וחברות
ממשלתיות שכתוצאה מהם מתפרסמים מכרזים בהם משתתפת הקבוצה;
ז .עלות וזמינות חומרי הגלם  -עלות וזמינות הפלדה המשמשת כחומר הגלם
העיקרי בתחום פעילות מוצרי פלדה ,מהווה מרכיב משמעותי מעלויות הייצור
של מוצרי הקבוצה בתחום פעילות זה .כמו כן ,שמירה על מחירי אבץ יציבים;
ח .הרחבת הפעילות בפלחי שוק המאופיינים ברמת תחרותיות נמוכה )נישות(
ורווחיות גבוהה ,בהתאם לבחינת מצב השווקים מעת לעת;
ט .הקפדה על התקשרות עם לקוחות יציבים ואמינים ויכולת ניהול אבחון ובקרת
אשראי ללקוחות;
י .קשרים ארוכי טווח עם מגוון ספקים איכותיים המאפשרים יעילות במחירי
הרכש;
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יא .חסכון בעלויות פינוי חומצות לאתרים מורשים;
יב .חסכון בעלויות קבועות של אנרגיה;
יג .מיקום המפעלים וקרבה פיזית ללקוחות.
 .6.33.2מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים ושינויים החלים בהם
למיטב ידיעת הקבוצה ,מחסומי הכניסה העיקריים בתחומי הפעילות של הקבוצה
הם:
א .צורך בהון בהיקפים גדולים למימון הון חוזר – בתחומי הפעילות של הקבוצה
נדרש הון רב לצורך מימון הון חוזר בדגש על החזקת מלאי מוצרים מגוון
בהיקפים גדולים .כפי שצוין לעיל ,החזקת מלאי כאמור הוא אחד מגורמי
ההצלחה הקריטיים בתחומי הפעילות של הקבוצה .כמו כן האשראי ללקוחות
החברה הינו ארוך )נע בין שוטף  90+יום לשוטף  150+יום( ומצריך אף הוא
חוסן פיננסי והון חוזר משמעותי.
ב .ספקי חומרי הגלם המשמעותיים של הקבוצה הינם ספקים מחו"ל ,אשר
חלקם הגדול הינו מהמזרח הרחוק ומדינות מסויימות באירופה .לקבוצה
מערכת יחסים ארוכה עם ספקים אלה המקנים לה גמישות ויחס הוגן בעת
קיומם של מחסור או עלייה במחירי חומרי הגלם .שמירה ופיתוח קשרים עם
ספקים מהווה יתרון משמעותי המהווה חסם כניסה למתחרים.
ג .היכרות עם השוק ועובדים בעלי ותק רב בתחום הפעילות  -תחום התעשייה בו
פועלת הקבוצה הינו עתיר בכח אדם בדגש על עובדי ייצור .מרבית הידע בייצור
ועיבוד המוצרים נצבר לאורך שנים ואינו נחלת הכלל .הקבוצה מאופיינת
בנאמנות גבוהה של עובדיה ועקב כך בוותק וצבירת ידע משמעותי שמאפשרים
רצף ניהולי ותפקודי לאורך השנים.
ד .יכולת עמידה בתנאים לקבלת רישיונות עסק ,לרבות אישורים מאת המשרד
להגנת הסביבה.
 .6.34רכוש קבוע ומקרקעין
 .6.34.1קרקע באזור התעשייה הדרומי באשקלון
מפעל הגלוון של החברה באשקלון משתרע על שטח של כ 31,918-מ"ר ,מתוכו כ-
 9,000מ"ר בנוי )מתוכו  4,140מ"ר על־פי היתר בניה והיתרה בהתאם לבקשה שטרם
אושרה( .זכויות החברה בקרקע זו מוסדרות באמצעות שני הסכמי חכירה מהוונים
מול רשות מקרקעי ישראל ,כאשר האחד מתייחס לשטח של כ 25,000-מ"ר
ומסתיים ביום  23ביולי  2043והשני מתייחס לשטח של כ 6,936-מ"ר ומסתיים
ביום  20בספטמבר  .2046זכויות החברה בקרקע זו טרם נרשמו בלשכת רשום
המקרקעין .בקשה עדכנית להסדרת המבנים בשירות המפעל אשר בגינם לא נמצא
היתר בניה ,הוגשה לועדה המקומית בינואר .2020
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בנכס ישנן זכויות בניה נוספות בהיקף רב )היקפי הבניה המנוצלים נכון ליום זה
הינם כאמור כ 29%-משני שטחי המגרשים(.
הנכס הנדון נמצא באזור תעשייה פעיל .באזורי תעשייה בכללם קיים חשש לקרקע
מזוהמת בעיקר עקב פעילות תעשייתית שנעשתה לאורך שנים .לפירוט בעניין דיגום
קרקע שביצעה החברה ראו סעיף  6.43להלן.
 .6.34.2הסכמי שכירות בלתי מוגנת בקריית מלאכי
א .ביום  22באפריל  ,2010התקשרה פקר פלדה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה
)בסעיף זה" :המשכיר"( בהסכם שכירות בלתי מוגנת )בסעיף זה" :הסכם
השכירות"( .במסגרת הסכם השכירות ,שוכרת פקר פלדה מבנים וקרקע
בשטח של כ 44-דונם באזור התעשייה קריית מלאכי )בסעיף זה:
"המקרקעין"( .בהתאם לתנאי הסכם השכירות ,נחלקה תקופת השכירות
לשלוש תקופות שונות :תקופת שכירות ראשונה מיום  1במאי  2010ועד ליום
 30ביוני  ,2012בגינה שילמה פקר פלדה למשכיר תשלום חודשי בסך של כ-
 157,403ש"ח; תקופת שכירות שנייה מיום  1ליולי  2012ועד ליום 30
באוקטובר  ,2022בגינה משלמת פקר פלדה למשכיר תשלום חודשי בסך של כ-
 175,123ש"ח ותקופת שכירות שלישית מיום  1לנובמבר  2022ועד ליום 30
באוקטובר  ,2030בגינה תשלם פקר פלדה למשכיר סך של כ 185,643-ש"ח.
פקר פלדה רשאית להסב את הסכם השכירות בהסכמת המשכיר .נכון לחודש
יוני  ,2021שוכרת החברה מפקר פלדה ,בשכירות משנה בתנאים זהים כ25-
דונם מהמקרקעין .יובהר ,כי בהסכם שכירות המשנה נטלה על עצמה החברה
את מלוא מחויבויות פקר פלדה על־פי הסכם השכירות .בכוונת החברה לפנות
למשכיר לטובת הסבת השכירות לחברה.
ב .ביום  7בספטמבר  ,2020התקשרה פקר ידפז פרופילים בע"מ ,חברה בבעלות
מלאה של פקר פלדה )"פקר פרופילים"( עם צד שלישי שאינו קשור )בסעיף
זה" :הצד השלישי"( ,שרכש את מלוא המקרקעין שהיו בבעלות קבוצת פקר
פלדה בקרית מלאכי ,בהסכם שכירות )בסעיף זה" :הסכם השכירות"( .על־פי
הסכם השכירות ,שוכרת פקר פרופילים מהצד השלישי חלק מהמקרקעין
האמורים ,בגודל של כ 26.2-דונם )בסעיף זה" :המושכר"( .תקופת השכירות
נקבעה ל 60-חודשים החל מיום  7למרץ  ,2021כאשר לפקר פרופילים ניתנה
האופציה להאריך את תקופת השכירות הנ"ל בשתי תקופות שכירות נוספות
של  60חודשים כל אחת.
יצוין ,כי תקופת השכירות הראשונה תוארך אוטומטית לתקופת השכירות
השנייה ותקופת השכירות השנייה תוארך אוטומטית לתקופת השכירות
השלישית ,אלא אם פקר פרופילים תודיע לצד השלישי בכתב לפחות  6חודשים
מתום תקופת השכירות הראשונה או תום תקופת השכירות השנייה ,לפי
העניין ,כי אין ברצונה להאריך את תקופת השכירות .כמו כן ,פקר פרופילים
רשאית להודיע לצד השלישי בכל עת במהלך תקופת השכירות )לרבות שתי
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תקופות השכירות הנוספות ,ככל שתהיינה( על הפסקת תקופת השכירות,
ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש ובכתב של לפחות  9חודשים לצד השלישי.
בתמורה לשכירות המושכר ,משלמת פקר פרופילים דמי שכירות כדלקמן:
) (1עבור מלוא תקופת השכירות הראשונה ) 60חודשים ראשונים( ,בגין כ17-
דונם ,שילמה פקר פרופילים סך של כ 9.5-מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ(.
) (2בגין יתרת השטח )כ 9-דונם( ,משלמת פקר פרופילים סך חודשי של כ97 -
אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ(.
) (3דמי השכירות החודשיים בתקופת השכירות השנייה והשלישית יהיו בסך
של  275,349ש"ח בגין כלל השטח )כ 26.2-דונם כאמור( אותו שוכרת פקר
פרופילים מהצד השלישי )בתוספת הפרשי הצמדה למדד הבסיס ובתוספת
מע"מ(.
כמו כן ,להבטחת תשלום דמי השכירות בתקופות השכירות הנוספות ,תמציא
פקר פרופילים פיקדון או ערבות בנקאית בסך של  3חודשי שכירות ,קרי סך
של  826,000ש"ח )בתוספת מע"מ( אשר ישולם בד בבד עם מימוש האופציה
והארכת תקופת השכירות לתקופת שכירות נוספת של  60חודשים.
פקר פרופילים רשאית להשכיר עד  25%מהמושכר בשכירות משנה לצד ג'
כלשהו ,וכן רשאית להשכיר בשכירות משנה את המושכר ,ללא מגבלת שטח,
לכל אחד מהגורמים הנמנים על קבוצת פקר.
בנוסף ,נקבע בהסכם השכירות בנוגע להעברת זכויות ,כי מכירות פעילות פקר
פרופילים לכל גורם ,מותרת ואיננה דורשת את הסכמת המשכירה )בכפוף לכך
שאינו בהליך פלילי או הורשע בעבירה שיש עמה קלון( ,ובלבד שאותו גורם
יכנס בנעליה של פקר פרופילים ,יחתום על הסכם השכירות וכן כי צד השלישי
שמורה הזכות לבקש מאותו גורם להגדיל )אך לא יותר משמונה חודשי
שכירות( את הבטוחות שניתנו בהסכם השכירות על ידי פקר פרופילים.
כחלק ממהלך הרה-ארגון שביצעה הקבוצה )כמפורט בסעיף .6.1.4ג לעיל(,
הוסב הסכם השכירות מפקר פרופילים לחברה ,כאשר כחלק ממהלך זה,
התבקשה החברה מהצד השלישי להפקיד ערבות בנקאית בסך השווה ל3-
חודשי שכירות ,בהתאם לאמור בהסכם השכירות.
 .6.34.3בבעלות החברה ציוד הכולל ,בין היתר ,קווי ייצור לחיתוך פלדה שטוחה באופן
רוחבי ) ,(Slitterקווי חיתוך פלדה שטוחה באופן אורכי ) ,(Cut Offמכונות ייצור
צינורות ופרופילים ,מכונות ערגול לייצור מרזבים ומעקות כביש ובריכות גלוון
והכנה לגלוון .במהלך שנת  ,2018לאור סממנים לירידת ערך ,לרבות הפסדים
שוטפים ,ביצעה החברה הפרשות לירידת ערך של הרכוש הקבוע שלה ונכסים בלתי
מוחשיים ,בסך של כ 59-מיליון ש"ח ,וזאת בהתאם להערכת שווי שקיבלה כאמור.
 .6.35עונתיות
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תחומי הפעילות של הקבוצה מושפעים במידה מסוימת מעונתיות ,בעיקר בחודשים בהם אין
חגים במגזר היהודי והערבי כגון נובמבר ודצמבר ,בהם קיימת עליה מסויימת בתחומי
הפעילות .עם זאת ,בחודשים אשר רוויים בימי חג הן למגזר היהודי והן למגזר הערבי כגון
ספטמבר ואפריל ,ישנה ירידה מסוימת בתחומי הפעילות באופן המשפיע ישירות על הכנסות
הקבוצה .כמו כן ,ככל שיאושרו תקציבים לפרויקטים לאומיים הנתמכים על ידי תקציב
המדינה צפוי להערכת החברה גידול בביקושים ברבעון הרביעי לשנת  ,2021לאור הרצון
למימוש תקציבים אלה.
יצוין כי האמור בסעיף זה ,בעניין אישור תקציב המדינה והשפעותיו על הקבוצה ,מהווה
מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על אינפורמציה
הקיימת בקבוצה בתאריך התשקיף .הערכות החברה בנושא זה מתבססות על ניסיון העבר
ועל היכרות החברה עם השווקים בהם היא פועלת ועל הערכותיה באשר להתפתחותה .עם
זאת ,יתכן שציפיותיה ותחזיותיה כאמור לא יתממשו ,וזאת בין היתר ,בשל תלות בגורמים
חיצוניים שאינם בשליטת הקבוצה כמו גם גורמי הסיכון של הקבוצה המפורטים בסעיף
 6.46להלן.
 .6.36הון אנושי
 .6.36.1להלן חלוקת ההון האנושי בקבוצה:
תחום פעילות

ליום
30.6.2021

ליום
ליום
31.12.2019 31.12.2020

הנהלה בכירה )*()**(

9

9

9

כספים מערכות מידע ומחלקות מטה

19

19

28

שיווק ומכירות  -תחום גלוון

2

2

2

שיווק ומכירות  -תחום מוצרי פלדה

12

12

12

ייצור  -תחום גלוון

82

77

162

ייצור  -תחום מוצרי פלדה

83

120

109

תומכי ייצור  -תחום גלוון

11

11

12

תומכי ייצור  -תחום מוצרי פלדה

13

12

17

תומכי ייצור  -תחום שיווק מוצרי
בניה ,מתכת ואינסטלציה

2

2

2

סך הכל בחברה

233

264

352

)*(

כולל שירותי הניהול של יו"ר הדירקטוריון באמצעות חברה בבעלותה המלאה.

)**(

כולל מנהלת חגיי מוצרי בנייה .להערכת החברה ,בתחום פעילות שיווק מוצרי
בנייה ,מתכת ואינסטלציה ,לקבוצה קיימת תלות במנהלת חגיי מוצרי בנייה
הגב' אורלי עזריה ,וזאת לאור הניסיון והידע הרבים שצברה בתחום פעילות זה
של החברה ,לאור היכרותה עם ספקים ולאור תרומתה להצלחת עסקי הקבוצה.

 .6.36.2תרשים ארגוני
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)*( נכון למועד התשקיף ,מנכ"ל החברה משמש גם כמנהל תחום פעילות הגלוון.
 .6.36.3הטבות וטיבם של הסכמי העסקת עובדי הקבוצה
עובדי הקבוצה מחולקים נכון ליום  30ביוני  ,2021לכשני שליש המועסקים במסגרת
הסכמי העסקה קיבוציים ולכשליש נוסף המועסקים במסגרת הסכמי עבודה
אישיים שההסכמים הקיבוציים אינם חלים עליהם .להלן פירוט אודות התנאים
ביחס לכל מסגרת העסקה המוזכרת לעיל:
א .החברה כפופה להוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר מסגרת לביטוח פנסיוני
מקיף בתעשייה מיום  1.9.2005החל על כל העובדים המועסקים במפעלי
החברה ,ולהוראות צווי ההרחבה בענף המתכת ,אשר חלות רק על עובדי
הכפיים בקבוצה.
ב .הסכמים קיבוציים – בקבוצה נחתמו במהלך השנים הסדרים והסכמים
קיבוציים ,אשר מעניקים לעובדי המפעלים תנאים והטבות נוספים ובין
היתר23 :
מפעל שירותי פלדה  -בהתאם להסכם קיבוצי זה אשר מתחדש מידי שנתיים
)כאשר סיום ההסכם הקרוב הינו בחודש דצמבר  ,(2021זכאים עובדי המפעל
בין היתר ,לנופש שנתי ,מענקי חג ,מענק אי היעדרות ,קרן השתלמות לאחר
חמש שנים ,תקציב רווחה ועוד.
מפעל הפרופילים  -בהתאם להסכם קיבוצי זה אשר צפוי להסתיים בחודש
יוני  , 2023זכאים עובדי המפעל בין היתר ,לנופש שנתי ,מענקי חג ,מענק אי
היעדרות ,קרן השתלמות לאחר חמש שנים ,הוראות לעניין פיצויים ,תקציב
23

יוער לעניין זה כי לאור הליך הרה ארגון שביצעה החברה כאמור בסעיף .6.1.4ג לעיל ,בכוונת החברה להסב
לקבוצה מספר ההסכמים קיבוציים החלים על עובדי המפעלים בתחום הפלדה כך שתישמרנה זכויות העובדים
על־פי ההסכמים ,בכפוף להסכמות רלוונטיות.
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רווחה ועוד.
מפעל הגלוון  -בהתאם להסכם קיבוצי זה אשר צפוי להסתיים בחודש אפריל
 ,2025זכאים עובדי המפעל בין היתר ,לתוספת שכר מדורגת עד יוני ,2024
מענק אי היעדרות ,קרן השתלמות החל מיוני ) 2024לבעלי ותק מעל 15
שנה( ,תקציב רווחה ועוד.
ג .עובדים בחוזים אישיים  -עובדי הקבוצה שאינם כפופים להסכמים קיבוציים
)הוחרגו מתכולת הסכמים קיבוציים( ,זכאים לשכר ,לתנאי עבודה ולתנאים
סוציאליים מקובלים או על־פי דין ,הנקבעים בהסכמי העבודה האישיים
שלהם ,אשר עשויים לכלול ,בין היתר ,דמי חופשה ,דמי הבראה ,דמי מחלה,
קרן השתלמות ,העמדת רכב חברה ,מכשיר סלולרי ,מחשב נייד ביטוח פנסיוני
וכיו"ב.
ד.

סעיף  - 14על העסקת מרבית עובדי החברה חל סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין
הקובע כי ההפרשות שהמעסיק מפריש לקופת פיצויים או קופת תגמולים
יבואו במקום פיצויי הפיטורין שעליו לשלם לעובד במקרה של פיטורין .החלת
הסדר זה מאפשרת לעובד לקבל פיצויי פיטורין לאחר סיום עובדתו ,גם אם
עזב בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורין )למעט במקרה של שלילת
פיצויים בעקבות מעשים חמורים של העובד( ובכפוף להגבלות על מועד משיכת
הכספים מהקופה .ההסדר פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים
רטרואקטיבית בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה.

 .6.36.4חברות כוח אדם
לחברה הסכמי התקשרות עם חברות כוח אדם להספקת שירותים .נכון ליום 30
ביוני  ,2021מועסקים בקבוצה  8עובדי חברות כוח אדם; נכון ליום  31בדצמבר
 ,2020הועסקו בקבוצה  13עובדי חברות כוח אדם ונכון ליום  31בדצמבר ,2019
הועסקו בחברה  3עובדי חברות כוח אדם )לא כולל את עובדי קבלן שהועסקו
בפעילות אפוקול שנמכרה על ידי החברה במהלך שנת .(2020
 .6.36.5חברות קבלן
נכון ליום  30ביוני  ,2021מועסקים בקבוצה  16עובדי קבלן; נכון ליום  31בדצמבר
 ,2020הועסקו בקבוצה  21עובדי קבלן ונכון ליום  31בדצמבר  ,2019הועסקו בחברה
 28עובדי קבלן )לא כולל את עובדי קבלן שהועסקו בפעילות אפוקול שנמכרה על ידי
החברה במהלך שנת .(2020
לחברה הסכמי התקשרות עם חברות הקבלן כאמור לעיל ,אשר קובעים בין היתר כי
יחסי עובד-מעביד יחולו אך ורק במישור שבין העובדים לבין חברות הקבלן וחברות
הקבלן תישאנה בכל ההתחייבויות והחובות של המעביד כלפי העובדים לרבות שכר
עבודה ,ביטוח ותנאים סוציאליים .עיקר עובדי הקבלן הינם עובדי מערך ייצור
ותפעול ,כאשר חלק מהעובדים הינם עובדים זרים.
 .6.36.6השקעות החברה באימונים והדרכות
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החברה משקיעה משאבים בהדרכות מקצועיות לעובדיה ,לשיפור רמת הבטיחות,
שביעות רצון העובדים ,הגברת ההזדהות עם הקבוצה ושיפור השירות ללקוחות,
והכל בהתאם לתפקיד של העובד ולתחום בו הוא פעיל.
 .6.36.7תכניות תגמול לעובדים ונושאי משרה
לעניין מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה ,ראו סעיף  8.1.6בפרק  8לתשקיף.
לעניין תכנית אופציות ,ראו סעיף  3.6בפרק  3לתשקיף.
 .6.37מימון
 .6.37.1כללי
מיום היווסדה ,ממנת החברה את פעולותיה באמצעות מקורותיה העצמאיים וכן
מאשראי מתאגידים פיננסיים שונים .בשנים האחרונות מומנה פעילות תחום מוצרי
הפלדה בעיקר על ידי אשראי בנקאי.
במסגרת זו נתנו החברה וחברות הקבוצה ערבויות לחברת פקר פלדה וחברות בת
שלה )וקיבלו מהן ערבויות( באופן שאשראי פקר פלדה וחברות בת שלה בכללותו
מובטח עד ליום  30ביוני  2021בערבויות אלו ובשעבודים על כל נכסי קבוצת פקר
פלדה .בחודש ספטמבר  2021נתנו הבנקים המממנים הסכמתם להסרת ערבויות
ושעבודים אלו ,בכפוף להתקיימותם של תנאים מסוימים .לפרטים נוספים ראו
ביאור  6לדוחות כספיים תמציתיים ביניים מאוחדים ליום  30יוני  2021המצורפים
לתשקיף זה וסעיף  6.1.6לעיל.
 .6.37.2מסגרות אשראי
נכון ליום  30ביוני  ,2021לקבוצה מסגרות אשראי כספיות מחמישה בנקים בסך של
כ 143-מיליון ש"ח )לרבות בגין ערבויות בנקאיות אוטונומיות בסך של  3.9מיליון
ש"ח( וכן מסגרות אשראי דוקומנטרי בהתאם לרכש המבוצע על ידה ,העומדות
בתוקפם עד לתום יוני  .2024כאמור ,נכון ליום  30ביוני  ,2021ערבות החברה
וחברות הבת שלה למלוא מסגרות האשראי של פקר פלדה וחברות בת שלה עמדה
על היקף של  524מיליון ש"ח .בחודש ספטמבר  2021הסכימו הבנקים המממנים
להסיר ערבויות אלה ,בכפוף לקיום תנאים כאמור בסעיף  6.1.6לעיל.
להערכת החברה נכון למועד התשקיף ,החברה לא צפויה להיתקל בקשיים
תזרימיים למימון פעילותה בטווח הקצר והארוך.
ההתחייבויות של החברה לבנקים השונים סווגו כולן בשנת  2019כאשראי לזמן
קצר וזאת עד ליום  1במרץ  ,2020עת נחתם ההסדר הבנקאי המפורט בהרחבה
בסעיף  6.1.6לעיל.
 .6.37.3להלן יובאו פרטים אודות שיעור הריבית הממוצעת ממקורות בנקאיים ,תוך הבחנה
בין הלוואות לזמן קצר להלוואות לזמן ארוך )פרופורמה(:24
 24יוער כי שיעורי הריבית האפקטיבית הינו דומה.
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סעיף

שיעור הריבית
הממוצעת לתקופה של
שישה חודשים
שנסתיימה ביום
30.6.2021

שיעור הריבית
הממוצעת
לשנת 2020

שיעור הריבית
הממוצעת
לשנת 2019

הלוואות לזמן קצר

-

4.74%

4.74%

הלוואות לזמן ארוך

2.51%

2.53%

-

 .6.37.4להלן פירוט היקף המימון השוטף )במסגרות עד יוני  (2014שנטלה החברה
מהבנקים )באלפי ש"ח( ,שיעורי הריבית בגינן ותקופתן נכון ליום  30ביוני  :2021כל
הלוואות החברה מחמישה בנקים שונים ,בסך של  143,713אלפי ש"ח הינן למטרת
הון חוזר ,עומדות עד  30ביוני  2024ובריבית פריים בתוספת .1.25%
)*( יצוין ,כי החברה התחייבה לנצל את מסגרות האשראי מול הבנקים המממנים,
ככל הניתן ,על־פי חלקו של כל בנק במסגרת המאושרת הכוללת.
 .6.37.5הבטוחות שניתנו לבנקים שלעיל במסגרת קבלת ההלוואות האמורות ,נכון ליום 30
ביוני 2021
א .שעבודים שוטפים על נכסי החברה ועל נכסי פקר שיווק וחגיי מוצרי בנייה,
ללא הגבלה בזמן ובסכום.
ב .שעבודים קבועים על ציוד ,המחאות ושטרות לגבייה ,ללא הגבלה בזמן
ובסכום.
ג .משכנתא ראשונה בדרגה על המקרקעין באשקלון )לפירוט בעניין המקרקעין
ראו סעיף  6.34.1לעיל( ,ללא הגבלה בזמן ובסכום.
ד .ערבויות הדדיות ,ללא הגבלה בזמן ובסכום ,בין החברה לבין חברות הבת שלה
פקר שיווק וחגיי מוצרי בנייה.
לפירוט נוסף בדבר שעבודים וערבויות הקבוצה והסכמת הבנקים לביטול חלק מהם
ראו ביאור  6בדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני .2021
 .6.37.6אמות מידה פיננסיות והתניות נוספות
נכון למועד התשקיף ,אמות המידה הפיננסיות שיחולו על החברה ,לאחר אישור
המתווה ,הינן כדלקמן:25
א .הון עצמי מינימלי :ההון העצמי המוחשי המינימלי של החברה לא יפחת מ-
 140מיליון ש"ח ככל שיגוייס סך של  100מיליון ש"ח במסגרת ההנפקה על פי
תשקיף זה ו 125-מיליון ש"ח ככל שהיקף ההנפקה על פי תשקיף זה יהיה נמוך
מסך זה.

 25טרם אושר על ידי הבנקים.
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"הון עצמי מוחשי" -פירושו ההון העצמי של החברה ,לאחר הפחתה של נכסים
בלתי מוחשיים ,לרבות מוניטין ,פטנטים וזכויות רישום .למדידת ההון העצמי
המוחשי לצרכי סעיף זה יתווסף (1) :הפחתות שביצעה החברה לרכוש קבוע ,מלאי
ולקוחות; ) (2ההפרש בין שווי השוק של מקרקעין שהחברה חוכרת מרמ"י לבין
השווי בספרים ,וזאת בהתאם לשומה או מחיר על ידי צד ג'.
ב .יחס אשראי בנקאי להון חוזר לא יעלה על .75%
ג .יחס  EBITDAלהוצאות מימון שלא יפחת מ.261.5 -
" -"EBITDAפירושו סך הרווח התפעולי של החברה מפעילות שוטפת )בנטרול
רווחים או הפסדים חד פעמיים( לפני הוצאות מימון ,פחת והפחתות בהתאם לתקן
) IFRS16 IAS17חכירות( ,וכל תקן רלוונטי אחר .לעניין זה הוצאות חד פעמיות
הכרוכות בשינוי מבני ואו סגירת פעילויות ואו העברתן ייחשבו כהפסד חד פעמי
לצרכי חישוב ה .EBITDA -

 .6.38מיסוי
 .6.38.1לפירוט תמציתי של דיני המס הרלוונטיים החלים על החברה ועיקרי ההטבות
על־פיהם ,ראו ביאור  10בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר ) 2020לא
פרופורמה(.
 .6.38.2שומות מס ומע"מ
נכון למועד התשקיף לחברה ולפקר שיווק שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2015
לחגיי מוצרי בנייה שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2014
נכון למועד התשקיף ,מגישות החברה וחברות בת שלה דיווחים מאוחדים לצורכי
מע"מ עם פקר פלדה וחברות בת שלה .במהלך התקופה של ששה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני  ,2021פנו שלטונות מע"מ בבקשות לקבלת חומרים
במטרה לבחון את שומות המע"מ של הקבוצה.
כמו כן ,שלטונות מס הכנסה ,פנו בבקשה לקבלת חומרים במטרה לבחון את שומות
המס של פקר שיווק.
לפרטים נוספים ,ראו ביאור )21א() (6לדוחות הכספיים )פרופורמה( של החברה
ליום  31בדצמבר .2020
 .6.39הון

חוזר 27

סעיף

הסכום שנכלל בדוחות הכספיים ליום  30ביוני 2021

נכסים שוטפים
 26אמת מידה זו ,תחל בתקופה שמועד תחילתה טרם נקבע נכון למועד זה.
 27החברה מנתחת את ההון החוזר ברמת החברה בכללותה.
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הסכום שנכלל בדוחות הכספיים ליום  30ביוני 2021
)אלפי שקלים חדשים(
)(132,418

התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על

275,896

ההתחייבויות השוטפות

 .6.39.1המלאי של הקבוצה מורכב ממוצרים מוגמרים ,מלאי בתהליך ומחומרי גלם ,והוא
משתנה בהתאם לצפי ההזמנות ולפי סטטיסטיקה של תנועות מלאי בתקופות
קודמות .לקבוצה מערכת  ERPעם מודול מלאי פרטני שפותח על ידה המאפשר
איתור פריטי מלאי קיימים ,חיזוי כמויות נדרשות לרכש ,איתור מלאי ללא תנועה
ועוד.
הקבוצה מחזיקה מלאי מוצרים בכל מחסניה במטרה לאפשר הספקה מהירה של
מוצרים .מדיניות החזקת המלאי נגזרת ,בין היתר ,מהיקפי האספקה בחודשים
שחלפו ,מזמני האספקה של הספקים ,מתחזיות לשינויי מחירים בשווקים
ומהזדמנויות עסקיות.
לקבוצה מדיניות החזקת מלאי מוצרים מייבוא בחצרי החברה לתקופה של כ3-
חודשים ,בתוספת מלאי בדרך והזמנות של כ 3-חודשים נוספים וזאת בהתאם לזמן
האספקה המשוער ביחס לתאריך ההזמנה .כמתואר לעיל ,בשל השלכת מגפת
הקורונה הוארכו תקופות אלה עד לכ 7-8 -חודשים בממוצע )לרבות מלאי בדרך(.
כמו כן ,מלאי מוצג בניכוי הפרשה למלאי איטי ,בהתאם לחישוב ספציפי המבוצע
אחת לשנה והמבוסס על יתרות המלאי יחסית להיקף וקצב הצריכה שלו בהתאם
למדיניות שקבעה הקבוצה .ימי המלאי הממוצעים התפעוליים המבוססים על מספר
ימי עבודה של הקבוצה עמדה בשנת  2020על כ 6-7-חודשים ואילו נכון לחודשים
אלה עלתה לכ 7-8 -חודשים )מלאי בחצרי החברה ,מלאי בדרך והזמנות(.
 .6.39.2מדיניות אשראי
להלן מפורטים ימי והיקף אשראי ספקים ולקוחות
ימי אשראי ספקים
סעיף

נכון ליום
30.06.2021

נכון ליום
31.12.2020

נכון ליום
31.12.2019

ממוצע ימי אשראי

40

27

17

היקף אשראי ספקים )אלפי ש"ח( )*(

42,324

25,005

15,834

)*( היקף אשראי ספקים הינו בנטרול יתרת ספקי חומרי גלם בחו"ל המובטחים ב-
 LCבתנאי אקספט ,למשך  90יום ,בסך של כ 24.1 -מיליון ש"ח ליום  30ביוני ,2021
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סך של כ 17.4 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  2020וסך של כ 9 -מיליון ש"ח ליום 31
בדצמבר .2019
ימי אשראי לקוחות )בנטרול מע"מ(
סעיף

נכון ליום
30.06.2021

נכון ליום
31.12.2020

נכון ליום
31.12.2019

ממוצע ימי אשראי

139

140

143

היקף אשראי לקוחות
)אלפי ש"ח(

227,879

193,792

186,481

* יצוין כי קיימת שונות לא מהותית בממוצע ימי האשראי בין התחומים בתקופות
השונות.
 .6.40הסכמים מהותיים
 .6.40.1הסכם למתן שירותי ייצור
ביום  5באוגוסט  ,2014נחתם הסכם למתן שירותי ייצור פרופילים וצינורות כפי
שתוקן ביום  22ביוני  2020וביום  11באוקטובר  ,2020בין פקר פרופילים לבין צד
שלישי שאינו קשור )בסעיף זה" :הסכם הייצור"( .במסגרת הסכם הייצור ,מעניק
הצד השלישי לפקר פרופילים )ולצד הרביעי המוזכר בסעיף  6.41.1להלן( שירותי
ייצור ועיבוד פרופילים וצינורות במפעל אותו שוכר הצד השלישי באזור התעשייה
באריאל )בסעיף זה" :מתן שירותי הייצור"(.
לטובת מתן שירותי הייצור ,העמידה פקר פרופילים לרשות הצד השלישי מכונות
של פקר פרופילים ,כאשר פקר פרופילים התחייבה לייצר על אותן המכונות
בהיקפים חודשיים מסוימים כפי שנקבעו בהסכם הייצור ,בתמורה קבועה לטון
מוצר על בסיס מחירון שנקבע בין הצדדים לכל מכונה בנפרד.
משך הסכם הייצור נקבע לתקופה של  5שנים החל מיום  30ביוני ) 2020בסעיף זה:
"תקופת ההסכם"( ,עם אופציה השמורה לפקר פרופילים להאריך את הסכם
הייצור ,באמצעות מתן הודעה בכתב לצד השני לפחות  90ימים לפני תום תקופת
ההסכם המקורית ,לתקופה נוספת של  5שנים ,ככל שהוארך הסכם שיתוף הפעולה
המוזכר בסעיף  6.41.1להלן )בסעיף זה" :תקופת האופציה" ו" -הסכם שיתוף
הפעולה" ,בהתאמה( .כל צד להסכם רשאי להביא את הסכם הייצור לסיומו
בתקופת האופציה באמצעות מתן הודעה בכתב לצד השני בת  180ימים מראש.
יחד עם זאת ,נקבע בהסכם הייצור כי ככל שביום  ,31.5.2023יסתיים הסכם שיתוף
הפעולה ,יעברו הצדדים לעבודה במתכונת שונה ,כאשר עבודות הייצור על אחת
מהמכונות שהעמידה פקר פרופילים במסגרת הסכם הייצור תפסק בתוך  180ימים
והצדדים ימשיכו בשיתוף הפעולה רק ביחס ליתר המכונות ,כאשר בתום תקופת
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ההסכם תהיה לכל אחד מהצדדים האופציה להאריך את הסכם הייצור ב 5 -שנים
נוספות .יצוין כי סיום ההסכם עלול לגרום להשבתת פעילות הייצור של החברה
בשירותי הפרופילים והצינורות לתקופה של כ 3-חודשים עד למציאת מיקום חלופי
והתקשרות מחליפה לקבלנות המשנה ככל הרלוונטי.
כחלק ממהלך הרה-ארגון שביצעה הקבוצה )כמפורט בסעיף .6.1.4ג לעיל( ,הוסב
הסכם הייצור לפקר שיווק.
נכון למועד התשקיף ,כ 35%-30%-מייצור מוצרי הפלדה של הקבוצה מתבצע דרך
הצד השלישי .לחברה תלות בהסכם הייצור אשר סיומו והצורך בהחלפת הצד
השלישי עשוי לגרום לקבוצה לתוספת עלות מהותית.
יצוין כי הצורך בהסכם זה נבע מתכנית ההתייעלות שיישמה החברה כמפורט
בסעיף .6.1.4ב לעיל ,אשר במסגרתה ,בין היתר ,העתיקה החברה קווי ייצור מקרית
מלאכי לאיזור התעשייה באריאל ואף צמצמה את כח האדם שלה בתחום זה.
לפירוט אודות הסכמים מהותיים נוספים של החברה ,ראו סעיף  6.1.4לעיל וסעיף 6.41.1
להלן .בנוסף ,ראו סעיף  8.2.1בפרק  8לתשקיף.
 .6.41הסכמי שיתוף פעולה
 .6.41.1הסכם לשיתוף באמצעי ייצור
בחודש יוני  ,2020כחלק מתכנית ההתייעלות שיישמה החברה כמפורט בסעיף
.6.1.4ב לעיל ועל מנת לחסוך בעלויות ייצור ,התקשרה פקר פרופילים עם צד שלישי
שאינו קשור לחברה )אך במקרים מסוימים מתחרה בה( בהסכם לשיתוף פעולה,
לצורך שימוש משותף באמצעי ייצור של צינורות ופרופילים ממתכת השייכים
לצדדים )כל אחד ומכונותיו הוא( ,שיעשה על ידי צד רביעי שאינו קשור בחצרי הצד
רביעי באזור התעשייה באריאל )בסעיף זה" :הסכם שיתוף הפעולה"( .במסגרת
שיתוף הפעולה נקבע כי כל צד יהא רשאי לעשות שימוש במכונות של הצד השני,
בכפוף ליכולות המכונות ולעדיפות המוקנית לצד אשר הינו הבעלים של המכונות
לייצר על המכונות שלו .כמו כן ,קבעו הצדדים כי ההתחשבנות בין הצדדים בעבור
השימוש במכונות )השימוש של כל צד במכונות של הצד השני( ,תתבצע על בסיס
חציוני כאשר בסוף כל שנה תבוצע התחשבנות סופית.
משך הסכם שיתוף הפעולה נקבע לתקופה של  5שנים עם אופציה להאריך את
ההסכם ב 5-שנים נוספות )בסעיף זה" :תקופת האופציה"( ,באמצעות מתן הודעה
בכתב לצד השני לפחות  90ימים לפני תום תקופת הסכם שיתוף הפעולה .כל צד
להסכם רשאי להביא את הסכם שיתוף הפעולה לסיומו בתקופת האופציה
באמצעות מתן הודעה בכתב לצד השני בת  180ימים מראש.
יחד עם זאת ,נקבעו בהסכם שיתוף הפעולה מספר מצבים מצומצם ,אשר
בהתקיימות כל אחד מהם ,יוכלו הצדדים להביא לסיום את הסכם שיתוף הפעולה,
עובר לתקופת האופציה .בנוסף ,קבעו הצדדים כי ביום  ,31.5.2023ואך ורק ביום זה
)בסעיף זה" :יום מתן הודעת הסיום"( ,כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא לידי
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סיום את הסכם שיתוף פעולה ללא סיבה באמצעות הודעה מוקדמת ,שלאחריה
יסתיים הסכם שיתוף הפעולה לאחר  180ימים .יוער ,כי במקרה כאמור ,ככל
שיקרה ,יכולה החברה להעביר את קו הייצור המרכזי שבבעלותה וממוקם באתר
זה ,לאתר אחר ,בעלות לא משמעותית .בנוסף ,נקבע בהסכם שיתוף הפעולה כי כל
צד בהסכמת הצד השני יוכל להסב את הסכם שיתוף הפעולה .במסגרת הליך הרה-
ארגון המחתה פקר פרופילים את כל זכויותיה והתחייבויותיה מכוח הסכם שיתוף
הפעולה הנ"ל לפקר שיווק .באשר להשלכת הפסקת הסכם שיתוף הפעולה על
פעילות החברה ,ראו סעיף  6.40.1לעיל.
 .6.41.2הסכם לייצור משותף של מעקות כביש
ביום  2.10.2018חתמה פקר שיווק על הסכם לייצור מעקות עם צד שלישי שאינו
קשור לחברה ,אשר עודכן ביום ) 6.11.2019בסעיף זה" :הסכם הייצור"( .במסגרת
הסכם הייצור ,הצד השלישי ,שבידיו הזכויות לייצור מעקות מסוגים שונים
הנמצאים ברשימת ההתקנים המאושרים בישראל )בסעיף זה" :המעקות"( ,יעביר
לפקר שיווק את המפרטים הטכניים ,את הידע ,את המסמכים והאישורים
הנדרשים לצורך ייצור המעקות ,ופקר שיווק תייצר ותמכור את המעקות האמורים
לצד השלישי וללקוחות נוספים .הסכם הייצור נחתם לתקופה בלתי קצובה כאשר
כל צד יהיה רשאי לסיימו תוך מתן הודעה מראש בת  6חודשים .אשר לתמורה,
נקבע בהסכם הייצור ,כי פקר שיווק תשלם לצד השלישי תמלוגים תקופתיים בגין
כל אביזר\חלק במעקה שיימכר על בסיס רשימת מחירים שנקבעה בין הצדדים
ובהתאם למועדים שונים שנקבעו בהסכם הייצור.
בנוסף ,התחייב הצד השלישי בהסכם הייצור לפעול לשימור האישורים הנדרשים
להתקנה ואחזקת המעקות ,למתן ייעוץ ללקוחות השונים ,לביצוע הפעולות
הנדרשות מול הרשויות השונות בישראל ,לספק לפקר שיווק מידע בנוגע
להזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל ולסייע לפקר שיווק בקבלת מידע טכני ומסחרי
בנוגע לאופן הגשת הצעות ללקוחות פוטנציאליים .לקבוצה אין תלות בהסכם ייצור
זה ואובדן שיתוף הפעולה לא ישפיע בצורה מהותית על הקבוצה.
 .6.42הליכים משפטיים
לפרטים ראו ביאור  13לדוחות הכספיים )פרופורמה( של החברה ליום  31בדצמבר .2020
 .6.43סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
בשנים האחרונות ניכרת מגמה הולכת וגוברת של הגברת הרגולציה והידוק האכיפה,
המנהלית והפלילית ,בכל התחומים הסביבתיים ,תוך החלת חובות דיווח נרחבות על
התעשייה למשרד להגנת הסביבה .החברה כפופה להוראות דין שונות בנושא איכות
הסביבה ,הכוללות ,בין היתר ,חובות שמטרתן צמצום ההשפעות הסביבתיות הנגרמות
במסגרת פעילותה של החברה ככלל ,והקטנת הסיכון המתעורר ממנה להיווצרותם של
מפגעים סביבתיים.
החוקים והתקנות העיקריים בתחום איכות הסביבה ,החלים על פעילות הקבוצה ,הינם חוק
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רישוי עסקים ותקנותיו; חוק החומרים המסוכנים ותקנותיו; חוק המים ,תשי"ט1959-
ותקנותיו; חוק אוויר נקי ותקנותיו; חוק שמירת הניקיון ,תשמ"ד ;1984-החוק למניעת
מפגעים ,תשכ"א 1961-ותקנותיו .בנוסף ,חלים על פעילות הקבוצה דברי חקיקה נוספים
העוסקים ,בין היתר ,בנושאי פסולת מסוכנת.
הקבוצה מחזיקה בהיתרים וברישיונות שונים ,אותם היא נוהגת לחדש על־פי הצורך
ובהתאם לחוק ,לרבות:
 .6.43.1בהתאם לחוק רישוי עסקים ,כל אתרי החברה מחזיקים ברישיונות עסק תקפים,
וברישיון הרלוונטי לפעילות החברה בתחום הגלוון ,נכללים תנאים נוספים
סביבתיים המטילים על המפעל פיקוח שוטף של המשרד להגנת הסביבה.
 .6.43.2בהתאם להוראות חוק אוויר נקי ,מחויבים מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר
גבוה ,בקבלת היתר פליטה לאוויר .בהיתר ניתנות דרישות פרטניות לכל מפעל,
לרבות ערכי פליטה ,דרישות לניטור ,דרישות תפעוליות וכדומה .לאור העובדה
שפעילות הגלוון טומנת בחובה פוטנציאל לזיהום אוויר גבוה ובהתאם להוראותיו
של חוק אוויר נקי ,קיבלה החברה היתר פליטה כאמור ,אשר תוקפו עד ליום
 .15.4.2026בהיתר הפליטה האמור ניתנות דרישות פרטניות לכל מפעל ,לרבות ערכי
פליטה ,דרישות לניטור ,דרישות תפעוליות וכדומה .כמו כן ,ההיתר כולל תנאים
שונים ולוחות זמנים לביצוע פעולות ודיווחים ,אשר החברה פועלת ליישמם .לאור
כוונת החברה להרחיב את כושר הייצור של מפעל הגלוון )כמפורט בסעיף 6.8.3
לעיל( ,החברה מצויה בתהליך של עדכון היתר הפליטה מול המשרד להגנת הסביבה.
נכון למועד התשקיף טרם נתקבל אישור סופי בעניין.
 .6.43.3פעילות מפעל הגלוון כפופה לחוק החומרים המסוכנים ,וזאת לאור השימוש
בחומרים מסוכנים בתהליכים הקשורים בפעילות האמורה ,והצורך לפנותם .למפעל
הגלוון היתר רעלים בתוקף עד ליום  10.1.2023והוא מתחדש באופן שוטף פעם
בשנתיים .החומרים המסוכנים מאוחסנים ומתוחזקים בתוך מאצרות המיועדות
לכך ונשמרים בתוך מיכלים מיוחדים ייעודיים.
 .6.43.4פינוי פסולת מסוכנת מהמפעל באשקלון בהתאם לתקנות ולדין לאתרים המורשים
על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 .6.43.5בכל הקשור למניעת זיהום קרקע ומים :בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה,
בשנת  2019ביצעה החברה והגישה למשרד להגנת הסביבה סקר קרקע היסטורי
בנוגע לקרקע עליה יושב המפעל באשקלון ,כאשר מאז לא התקבלה דרישה
מהמשרד להגנת הסביבה בעקבות הגשת הסקר.
בחודש יוני  2021יזמה החברה לפנים משורת הדין ,חקירת קרקע וולונטרית
באשקלון בהתאם לקריטריונים מקצועיים של המשרד להגנת הסביבה וזאת על
מנת לקבל הערכה של מצב הקרקע באתר וכחלק ממיפוי סיכונים סביבתיים
שערכה החברה .דיגום הקרקע שבוצע כאמור הינו דיגום וולונטרי שלא קדמה לו
דרישה מהמשרד להגנת הסביבה ,ולפיכך הקידוחים נעשו ללא תיאום מראש או
אישור בדיעבד של המשרד להגנת הסביבה .על־פי תוצאות הקידוחים ,ערכי הקרקע
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עומדים בערכי הסף המחמירים ) VSL (Very Strict Level) -גרסה  5בינואר ,(2020
למעט חריגה אחת לפרמטר ברזל )חומר שאינו מסוכן( .על כן ,למיטב ידיעת החברה
היא עומדת בדרישות הדין בעניין זה.
 .6.44מגבלות ופיקוח על החברה
 .6.44.1החברה כפופה למגבלות שנקבעו במסגרת ההסכמים עליהם היא חתומה ,כמו גם
מגבלות מכוח הרגולציה הרלוונטית לכלל תחומי פעילותה ,כמפורט להלן:
א .החוק למניעת מפגעים ,תשכ״א :1961-החוק קובע מגבלות על מפעלי
הקבוצה בנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר ,מניעת ריח חזק או בלתי
סביר ,ומניעת זיהום אוויר ,ובלבד שמפגעים אלו מפריעים או עלולים להפריע
לאדם המצוי בקרבת-מקום או לעוברים ושבים.
ב .פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ,תש״ל 1970-על תקנותיה ,חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,תשי״ד 1954-על תקנותיו :הקבוצה פועלת בהתאם
להוראות הדין .בנוסף ,קיימת בקבוצה ועדת בטיחות המתכנסת מעת לעת
בהתאם לנסיבות.
ג .חוק החומרים המסוכנים ,תשנ״ג 1993-ותקנותיו :חוק זה מסדיר את פעילות
הקבוצה בטיפול ברעלים וחומרים מסוכנים וקובע חובת רישוי לפי חוק רישוי
עסקים ,תשכ״ח ,1968-וכן חובה לקבל היתר רעלים בו מפורטים עיסוקו של
בעל ההיתר ,הרעלים שהוא רשאי לסחור בהם ומטרת השימוש ברעלים
המפורטים .למועד התשקיף ,לקבוצה היתר רעלים כנדרש מתוקף החוק
כאמור אשר בתוקף על ליום  10בינואר .2023
ד .בנוסף ,חלים על הקבוצה ,בין היתר ,הוראות חוק הגנת הצרכן ,תשמ״א,1981-
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,1951-חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1987-
וחוק האחריות למוצרים פגומים ,תש״מ.1980-
 .6.44.2רישיונות עסק
כל מפעלי החברה מחזיקים ברישיונות עסק תקפים.
 .6.44.3ספק מורשה למשרד הביטחון
כאמור בסעיף  6.27.1לעיל ,החברה פועלת באמצעות אישור ספק מוכר של משרד
הביטחון השייך לחברת פקר פלדה ,בהתאם להסכם הרשאה המתחדש מעת לעת.
במקביל ,החלה כאמור ההחברה בהליכי אישור לקבלת אישור ספק מוכר.
 .6.44.4בקרת איכות
הקבוצה בתחומי פעילותה השונים ,עומדת בתקינה הישראלית והבינלאומית,
הנוגעת למערכת ניהול האיכות של מפעליה )ת"י .(ISO 9001 :2015
 .6.45יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה
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הקבוצה נוהגת לבחון מעת לעת את תכניותיה האסטרטגיות בהתאם להתפתחויות בשווקים
בהם היא פועלת .בכוונת הקבוצה להמשיך ולשמור על מקומה כקבוצה מובילה בתחומי
הפעילות של הקבוצה וזאת באמצעות ,פיתוח מתמיד של מערך השיווק ללקוחותיה ,מערכת
ההדרכה לעובדיה וכן בחינה מתמדת של הזדמנויות לכניסה לתחומי פעילות נוספים או
משלימים על ידי רכישה של חברות קטנות או בינוניות והרחבת סל המוצרים בתחומים
בהם היא פועלת .במסגרת זו ,החלה הקבוצה בתקופות המוצגות בתשקיף זה ,בפיתוח
התאמות לתחום המוצרים לשוק האנרגיה הסולארית המקומי ,כאשר בשלב זה מתרכזת
הקבוצה בייצור פרופילים וצינורות לטובת הקונסטרוקציות עליהם מונחים הפאנלים
הסולריים .יחד עם זאת ,הקבוצה בוחנת אף התאמות של מוצרים נוספים לצורכי תכנון
והעמקת ערוצי השיווק ללקוחות קטנים .נכון למועד התשקיף ,הקבוצה מייעדת את מוצריה
לשוק המקומי ולא צפויות לקבוצה הוצאות מהותיות לצורך כניסה לתחום מוצרים זה.
כמו כן ,בתחום פעילות הגלוון ,יעדיה של הקבוצה הינם :סיום הגדלת כושר הייצור
)כמתואר בסעיף  6.8.3לעיל( באופן שיאפשר לחברה מתן שירות ככל שהביקושים יגדלו
לרבות עקב אישור תקציב המדינה ושימוש משמעותי יותר בקבלן המשנה של החברה בצפון
הארץ .לאחר סיום הגדלת הייצור בתחום הגלוון ומיצוי כל יכולות קבלן המשנה שלה תוכל
החברה לתת שירותי גלוון לכ 4,800-טון.
תחזיות והנחות הקבוצה לעיל בקשר עם היעדים והאסטרטגיה העסקית המפורטים
בסעיף זה לעיל ,הינן "מידע צופה פני עתיד" ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .לקבוצה אין כל
ודאות לגבי יכולתה לממש את החזון ולהשיג את היעדים האמורים .יעדים ואסטרטגיה
הינם מטבעם עניינים שלקבוצה ,באשר היא ,אין שליטה עליהם ,עשויים להשתנות על־פי
צרכי הקבוצה וסביבתה החיצונית וכן עשויים שלא להתממש ,כולם או בחלקם ,או
להתממש באופן שונה )ואף שונה מהותית( מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים,
לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  6.46להלן.
 .6.46דיון בגורמי סיכון
להלן גורמי הסיכון העיקריים לפעילות הקבוצה:
 .6.46.1סיכוני מקרו
א .האטה כלכלית ומשבר הקורונה :תוצאותיה העסקיות של הקבוצה מושפעות
מהמצב הכלכלי בעיקר בארץ וגם בעולם ,כשהאטה כלכלית בעיקר בארץ
)כתוצאה ממשבר הקורונה או כתוצאה מכל משבר אחר( עשויה להביא לירידה
ברמת הביקושים ועקב כך לירידה במכירות הקבוצה .בתנאים של אי ודאות
כלכלית קיימת נטייה להקפיא או לבטל הקמתם של פרויקטים בתחומים בהם
פועלת הקבוצה ,נטייה שעלולה לפגוע במכירות של הקבוצה .לפירוט באשר
להתפרצות נגיף הקורונה והשלכות התפשטותו על הפעילות העסקית של
הקבוצה ראו סעיף  6.7.10לעיל.
ב .המצב בנמלים )התארכות זמני אספקה( :מאחר ומרבית ממוצרי הקבוצה
וחומרי הגלם שלה מיוצרים בחו"ל ומובלים ומשונעים לישראל דרך הים ,הרי
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ששיבושים בפעילות נמלי הים בישראל ,בסין או בנמלים אחרים בחו"ל
עלולים לשבש את לוחות זמני האספקה של הקבוצה ולפגוע ברווחיותה.
בעקבות התפרצות הקורונה חלו וממשיכים לחול עיכובים גדולים בשינוע
המלאים וחומרי הגלם המיובאים על ידי הקבוצה )לפירוט בעניין זה ראו סעיף
 6.7.9לעיל( ,אשר גרמו להתייקרות משמעותית במחירי ההובלה הימית,
לפגיעה בכמויות המכירה של הקבוצה מחד ,ובד בבד ,מאידך ,להגדלת
הביקושים אצל לקוחות שונים על מנת לשרת את צורכיהם .האמור לעיל
הגדיל את היקפי המלאי שברשות הקבוצה ,גרם לקיטון בכמויות הנמכרות
בחודשים מסויימים כתלות במועדי הגעת הסחורה ולעיכובים באספקת מוצרי
הקבוצה ללקוחותיה .יצויין כי למיטב ידיעת הקבוצה תופעה זו מאפיינת את
ענף הפלדה בישראל.
ג .מצב ביטחוני :תוצאותיה העסקיות של הקבוצה מושפעות מהמצב הביטחוני
בארץ .לאור העובדה שחלק ממפעלי הקבוצה נמצאים באשקלון בקריית
מלאכי ,אשר ממוקמים בקרבת רצועת עזה ,ככל שתחול הסלמה והידרדרות
במצב הביטחוני באזור רצועת עזה לתקופה ממושכת ,עלול הדבר להשפיע
לרעה על כושר הייצור של הקבוצה ומפעלי הקבוצה .עוד יוסף לעניין זה ,כי גם
פעילותו של קבלן המשנה של הקבוצה באזור התעשייה באריאל מושפעת
מהמצב הביטחוני ,וזאת בעיקר עקב אי הגעת עובדים מאזורים שאינם
בשליטת ישראל בימים של מתיחות ביטחונית או עקב סגרים.
כמו כן ,למצב הביטחוני והמדיני בישראל השפעה ישירה על ענפי הבנייה
והתשתיות .החמרה במצב הביטחוני עלולה לגרום לירידה בביקושים למוצריה
של הקבוצה ,לעיכוב או זניחת פרויקטים מצד המדינה בתחום התשתיות ,וכן
לפגיעה בזמינות כוח העבודה.
ד .מצב פוליטי :עקב המצב הפוליטי הייחודי ששרר במדינת ישראל בשנת ,2020
שבבסיסו העדרה של ממשלה מכהנת ,הוקפאו תקציביהם של משרדי
הממשלה השונים .משרדי הממשלה עצמם עבדו במתכונות מצומצמות
ואותרה מגמת עצירה של פרסום מכרזים ציבוריים ,אישור תקציבים ואישור
ביצוע פרויקטים ציבוריים ,דבר שהשפיע על תחומי הפעילות של הקבוצה.
ה .תנודות בשערי מטבע זר :הקבוצה מושפעת מתנודתיות בשערי החליפין
במטבעות שונים ,ובעיקר משינויים במטבע הדולר האמריקאי לעומת השקל
הישראלי .כמות נכבדת מחומרי הגלם שבהם עושה שימוש הקבוצה על מנת
לייצר את מוצריה השונים נרכשת בייבוא מספקים מחו"ל במטבע הדולר,
כאשר המוצר הסופי אשר מיוצר על בסיס חומרי הגלם נמכר כולו לשוק
הישראלי והתמורה בגינו משולמת בשקל .בהתאם ,תנודות אלה בשערי
החליפין )בעיקר של הדולר כאמור( ,עלולות להשפיע על תוצאותיה גם בעתיד,
זאת ,בעיקר עקב חשיפה אפשרית לעלויות חומרי גלם מיובאים .כמו כן,
תנודות בשער הדולר לעומת השקל עשויות לגרום גם לצורך בעדכון מחירי
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המכירה של הקבוצה או לשינויים ברווחיותה ,ובהתאם ,עשויות להיות בעלות
השפעה מהותית על הכנסות ותוצאות הקבוצה והתפתחות עסקיה .נכון למועד
התשקיף ,להתחזקות השקל מול המטבעות הזרים ישנה השפעה חיובית על
הקבוצה לאור אופי פעילותה .החברה עשויה לבצע עסקאות גידור על מנת
להקטין את חשיפתה לשינוי בשער החליפין של הדולר.
ו .מדיניות בנק ישראל :שינויים העלולים לחול במדיניות בנק ישראל בנושא
הריבית משפיעים על הוצאות המימון של הקבוצה וככל ששיעורי הריבית
עולים ,כך גם הוצאות המימון של הקבוצה גדלות .כמו כן ,השפעת הריבית ,בין
היתר ,על ריבית המשכנתאות ,כמו גם מדיניות בנק ישראל ביחס לשוק
המשכנתאות ,עשויים להשפיע על היקף העסקאות בענף הבנייה בו פועלת
הקבוצה כאמור.
ז .אירוע סייבר :במהלך השנים האחרונות חל גידול בתכיפות ובחומרת אירועי
סייבר וזליגת מידע בארץ ובעולם .מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד ואף
להחמיר ,בדגש על פשיעת סייבר .התרחבות פעילות איסוף מידע וניתוחו וכן
השימוש במחשוב ענן וברשתות החברתיות מגבירים את הצורך בפתרונות
סייבר מתקדמים ובמענה לסיכונים בצורה ייעודית .בנוסף ,לאור התפשטות
נגיף הקורונה ,מקורות ההכנסה נפגעו ,ולכן עולה הסיכון לתקיפות סייבר
ממניעים כלכליים .המתקפות יכולות להתבצע ללא ידיעת המשתמשים
ולהפריע לפעילות השוטפת ,לפגוע בשירותי המחשוב עד למניעת פעילותם ,או
להאט אותם באופן משמעותי ,או לחלופין לאסוף מודיעין ומידע מסחרי על
הקבוצה.
במקרה של פגיעה בקבוצה כתוצאה מהתקפות סייבר כאמור ,עלולה הקבוצה
לסבול מהשלכות שליליות ,כגון (1) :שיבוש הפעילות של הקבוצה ,בעיקר לאור
העובדה שהקבוצה משתמשת באמצעים טכנולוגיים מבוססי תוכנה בתהליכי
הייצור ,השיווק ומכירת מוצריה )מערכת  (2) ;(ERPגניבת מידע של הקבוצה
או חשיפתו לציבור ובכלל זאת למתחריה ,הכולל מידע סודי ורגיש ,בין היתר,
מידע על רווחיות בפעילות מול לקוחותיה; ) (3פגיעה במוניטין הקבוצה לאור
אי התמודדותה מול התקפת סייבר; ) (4חשיפה לתביעות משפטיות בגין
השלכות ההתקפות ,בין היתר ,במקרה של חשיפת מידע רגיש על לקוחות
הקבוצה .במקרים כאמור ,עלול הדבר לפגוע בתוצאותיה העסקיות של
הקבוצה .סיכונים אלו מלווים ברגולציה מתפתחת בארץ ובעולם ,בתחומי
הסייבר והפרטיות ,אשר מצריכים מחברות בכלל ומהחברה בפרט להתאים
את עצמן להנחיות המשתנות.
הקבוצה משקיעה מאמצים )ארגוניים ,מקצועיים ומחשוביים( במטרה להגן על
מערך טכנולוגיות המידע שלה ולמזער את סיכוני אבטחת המידע ,וכחלק
מפעילותה זו מינתה את מנהל מערך המיחשוב גם כממונה סייבר לקבוצה
אשר אמון על ניתוח סיכוני מתקפות סייבר ובניית תשתיות למניעת תקיפות
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אלו ,והעבירה חלק מהשימוש במערכות המידע שלה לאחסון על ידי ספק
חיצוני מורשה .כמו כן ,בקבוצה מוטמעות מערכות מתקדמות של חומות אש,
חסימת התקנים חיצוניים ומערכת לניטור אימיילים זדוניים ופישינג.
 .6.46.2סיכונים ענפיים
א .חשיפה לתנודתיות במחיר הפלדה :לשינויים במחירים בעולם השפעה ישירה
ומהותית על רמת המחירים של פלדה בארץ ,אשר מושפעים אף מתנודתיות
בשער הדולר וממחירי ההובלה של פלדה .שינוי במחירי הפלדה כאמור משפיע
בצורה ישירה ומיידית על עלותם של מוצרי הקבוצה .לאור המתואר לעיל,
רווחיות הקבוצה בתחום פעילות מוצרי פלדה ,מושפעת באופן משמעותי
מרמת המחירים בשוק הפלדה העולמי ותנודות מחירים חריפות עלולות
להשפיע מהותית על מחירי הקנייה של הקבוצה ולהשפיע על רווחיות מוצרי
הקבוצה ויכולת התחרותיות שלה .ירידה חדה של מחירי הפלדה עלולה אף
לגרום להפסדים של החברה בתחומי פעילותה בכלל ובתחום מוצרי הפלדה
פרט .לפירוט בעניין רגישות תוצאות החברה )רווח גולמי( לירידת המחירים
כאמור ,ראו גרף בסעיף  6.7.2לעיל.
ב .אשראי לקוחות :לקבוצה פוטנציאל של סיכוני אשראי הנובעים מחובות
לקוחות וחייבם אחרים בסך של כ 265 -מיליון ש"ח נכון ליום  30ביוני .2021
כמפורט בסעיף .6.7.11ח לעיל ,החל מחודש מרץ  ,2020החברה ויתר חברות
הקבוצה מבטחות חלק מאשראי לקוחותיהם בביטוח האשראי .נכון למועד
התשקיף ,כ 52%-מהיקף חובות לקוחותיה של החברה מבוטח בביטוח סיכוני
אשראי ,לעומת שנה קודמת בה שיעור זה היה כ 67%-לאור מסגרות שהוקצו
לחברה על ידי חברת ביטוח האשראי .הירידה בשיעור הכיסוי הינה תוצאת
החלטת החברה לצמצם את עלות הביטוח לאור הערכתה כי מגיפת הקורונה
לא פגעה באופן מהותי ביכולת הגבייה מלקוחותיה לעומת הסיכון שראתה
לנגד עיניה בשנת  .2020נכון למועד זה ,בכוונת החברה להמשיך ולבטח את
היקף החובות כאמור.
יוער כי מדיניותה של הקבוצה לבטח את לקוחותיה הינה תוצאה ,בין היתר,
של לקוחות בענף שהראו קשיי גבייה )בעיקר אצל מתחריה( וחששות מהשלכת
מגיפת הקורונה על נזילותם של לקוחות הקבוצה .כמו כן ,עליית מחירי הפלדה
גרמו לעלייה מתאימה בהיקף היתרות הכספיות של לקוחות הקבוצה ,אף אם
הכמויות שנרכשו על ידם לא עלו .עליית המחירים כאמור מגדילה את סיכון
האשראי של הלקוחות.
בדוחות הכספיים של החברה המצורפים לתשקיף זה ,נכללות הפרשות
ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה ,להערכת הנהלת
החברה ,את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק .מספר הלקוחות
של הקבוצה מהווה פיזור רחב של הסיכון האמור מקטין את חשיפתה של
החברה .שיעור ההוצאות בגין חובות מסופקים ואבודים ביחס למחזור
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המכירות בשנת  2020עמד על כשיעור לא מהותי בשל ביטולי הפרשות ובשנת
 2019על כ.1.9%-
לפירוט נוסף בעניין פעולות החברה לצמצום הסיכון בפעילות מול לקוחותיה
ראו סעיף  6.11לעיל.
ג .ירידה בביקושים :הקבוצה חשופה לירידה בביקושים ,כתוצאה בין היתר,
מייבוא מקביל )כמפורט בסעיף  Error! Reference source not found.לעיל(,
אשר עלולה לגרום להחרפת התחרות בענף וכתוצאה מכך לירידה ברווחים.
ד .אשראי למימון הון חוזר :הפער המשמעותי בין האשראי הניתן ללקוחות
בנוסף לצרכי אחזקת המלאי לבין האשראי המתקבל מספקים גורר תלות
במסגרות אשראי בנקאי מתאימות .צמצום מקורות האשראי הבנקאי
והאשראי המתקבל מספקים עלול לפגוע בהיקף פעילותה של החברה.
ה .ענף הבנייה בישראל :תחומי פעילותה של הקבוצה והביקושים למוצריה,
מושפעים מהיקף ,תמהיל וקצב הבנייה החדשה והשיפוצים בישראל ,וכן
מפרויקטים של תשתיות .השינויים בתחומים אלה משפיעים על הביקוש
למוצרי הקבוצה .ענף הבניה מאופיין בתנודות חדות בהיקף פעילותו .ענף זה
רגיש לשינויים בפעילות העסקית ,ותנודותיו נוטות להשפיע על כלל המשק.
ו .עמידה בתקינה של איכות סביבה :בשנים האחרונות חלה מגמה מצד המשרד
להגנת הסביבה להגברה הן של הרגולציה והן האכיפה בפועל .קיים סיכון ,כי
החברה תידרש לבצע השקעות נוספות )מעבר לאלו שהתחייבה לבצע לצורך
היתר הפליטה( ,כתנאי להמשך פעילותה .בנוסף ,ככל שהחברה לא תעמוד
בתקינה שחלה עליה ,היא עלולה להיות חשופה לסנקציות הכוללות קנסות או
צו סגירה.
ז .תחרות :בפעילותה העסקית חשופה הקבוצה לתחרות חריפה מצד המתחרים.
להיקף התחרות ,התגברותו או היחלשותו השפעה מהותית על היקף המכירות
ושיעור הרווח הגולמי של החברה.
ח .רגולציה :לאור תחומי הפעילות של הקבוצה ,אשר נוגעים באופן ישיר בתחומי
הבניה השונים )הן בנייה למגורים והן בניה מוסדית( והתשתיות ,בהם לרשויות
המדינה מעורבות רבה ,חשופה ,בין היתר החברה ,לסיכונים הנובעים משינויי
חקיקה ומשינויים בתקנות המסדירות את הפעילות בתחומים אלו .שינויים
אלו עלולים לחשוף את הקבוצה להוצאות בלתי צפויות .באופן דומה ,החמרת
הרגולציה חלה על פעילות הגלוון עלולה להשפיע על היקף פעילות הקבוצה.
ט .חומרי הגלם ,מחירי הובלתם ותשומות הייצור :ההתייקרויות החלות מעת
לעת במחירי חומרי גלם ותשומות יצור מסוימים המשמשים את הקבוצה ,כמו
גם פגיעה אפשרית בזמינותם ,עלולות לגרום לפגיעה בתוצאות החברה .מחסור
בחומרי גלם ,כפועל יוצא של שינויים במצב הביטחוני או הפוליטי ,שביתות,
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עיצומים ועיכובים בנמלי הים השונים בארץ בחו"ל ,שינויים בשוק הסחורות
העולמי ובצריכה העולמית ,ואירועים המשפיעים על כושר הייבוא של חומרי
גלם לישראל ,לרבות מצבי חירום בריאותיים ,עלולים לגרום לעיכוב ופגיעה
בזמינות וקבלת חומרי הגלם המיובאים הנדרשים לקבוצה .הקבוצה נוקטת
בצעדים שונים למתן השפעות כאמור ,בין היתר ,באמצעות התאמת מדיניות
המלאי ,כולל הצטיידות במלאי חומרי גלם ,ייעול וצמצום הוצאות ועדכון
מחירים במידת הצורך .בנוסף ,שינויים במחירי המתכות בשוק ,ובפרט בשוק
הפלדה העולמי ,משפיעים באופן מהותי על עלות חומרי הגלם של הקבוצה.
כחלק מהתמודדות עם תופעת זמני האספקה המתארכים ,הגדילה הקבוצה
את כמויות המלאי שלה ,בעיקר במחצית הראשונה של שנת  2021וזאת על
מנת לעמוד בכמויות המכירה ללקוחותיה .יחד עם זאת ,על מנת להקטין את
חשיפת הקבוצה להשלכת ירידת מחירי הפלדה ,החלה הקבוצה בפעולות
לצמצום היקף המלאי בחודשים האחרונים באופן שהיא מחזיקה בכ 7 -חודשי
מלאי )הכוללים גם הזמנות שטרם סופקו( ואף למטה מכך .המשך התארכות
זמני האספקה ואו עלייה מחירי התובלה עלולים להשפיע על אסטרטגיה זו
והחלטת הקבוצה לגבי היקפי המלאי שלה מעת לעת.
י .מערכות מידע וייצור :הקבוצה חשופה לסיכונים אפשריים ,העלולים להיגרם
כתוצאה מתקלות במערכות המידע והייצור שלה ,בין היתר ,מתקלות תוכנה
או חומרה ,החלפה ,עדכון והטמעה של מערכות מידע ,תקיפות סייבר וכיוצא
באלה .התממשות הסיכונים הנ״ל עלולה להביא לשיבוש בפעילות הקבוצה,
לרבות בפעילויות הייצור והתפעול שלה .הקבוצה פועלת באופן שוטף לשמירה
ותחזוקה של מערכות המידע והייצור שבשימושה ,כמו גם לאבטחת המידע
הנמצא בהן ,זאת לרבות באמצעות ביצוע עדכוני חומרה ותוכנה ,שימוש
בתוכנות אבטחת מידע ייעודיות ,ריענון נהלים ,ביצוע שוטף של גיבויים ועוד.
יא .זמינות כח אדם :בתחומי פעילותה של הקבוצה קיים מחסור בכח אדם מיומן
ובעלות נמוכה ,בעיקר בשל אירועים ביטחוניים המונעים באופן תדיר כניסת
פועלים לתחומי מדינת ישראל משטחי הרשות הפלסטינאית ובשל מדיניות
הממשלה המשתנה מעת לעת בעניין היקף העסקה של עובדים זרים במשק
בכלל ובתחומי פעילותה של הקבוצה בפרט .צמצום כח האדם או עליה
בעלויות העסקת כח האדם עלולים לפגוע בתוצאות הקבוצה.
 .6.46.3סיכונים ייחודיים לחברה
א .ריכוז ייצור במספר מפעלים :מרבית פעילות הקבוצה מבוצעת במפעליה
ומפעל קבלן המשנה שלה בקריית מלאכי ,באזור התעשייה באריאל
ובאשקלון .פגיעת נזק טבע ,הסלמה ביטחונית או כל נזק משמעותי אחר אשר
ייגרם באתרים אלו עשוי להשפיע באופן מהותי על פעילות הקבוצה.
ב .בטיחות בעבודה :תאונת עבודה חמורה באחד המפעלים או באחד ממתחמי
הקבוצה עלולה לעצור את פעילותו לתקופת זמן מסוימת ולגרום לנזק
חלק רביעי – תיאור עסקי החברה בכללותה
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תקשורתי ומשפטי ,אשר ישפיעו בהכרח על הקבוצה באותו תחום פעילות.
חלק מהוראות הדין הרלוונטיות בנושא זה מחייב פעילות שיטתית של ניתוח
וניהול הסיכונים התפעוליים בכל אחד ממפעלי וממתחמי הקבוצה.
ג .תכנון ובנייה ורישוי עסקים :נכון למועד התשקיף ,כל מפעלי הקבוצה
מחזיקים ברישיונות עסק תקפים .שימוש במקרקעין הטעון היתר בלא היתר,
מהווה עבירה על־פי סעיף  204לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה .1965-כאמור
בסעיף  ,6.34.1חלק מהשטח הבנוי במפעל החברה באשקלון נבנה שלא בהתאם
להיתר בניה שקיבל אישור.
ד .חשיפה לחובות רעים :חשיפה לחובות רעים )ומסופקים( עלולה להיווצר
כתוצאה ממתן אשראי ללקוחות בעייתיים ,שעלולים לפשוט את הרגל מבלי
ששילמו את חובם המלא .מכירות הקבוצה ללקוחותיה מתבצעות ברובן
בתנאי אשראי לקוחות כמקובל בשוק .האשראי ללקוחות אלה מובטח בחלקו
בערבויות אישיות או המחאות )בעיקר אצל רוב הסוחרים והקבלנים הקטנים-
בינוניים( .לגבי הביטחונות הנהוגים כאמור בתחומי הפעילות ,לא קיים בדרך
כלל מתאם חיובי גבוה בין מצבו הכלכלי של העסק לבין ערך אותם בטחונות
אישיים .לפירוט בעניין פעולות הקבוצה לצמצום הסיכון בפעילות מול
לקוחותיה ראו סעיף  6.11לעיל.
ה .אשת מפתח :בהמשך לאמור בסעיף  6.36.1לעיל ,ביחס לתחום פעילות שיווק
מוצרי בנייה ,מתכת ואינסטלציה ,לקבוצה קיים סיכון בפרישת מנהלת תחום
פעילות זה .על־פי הסכם ההעסקה שנחתם עם המנהלת האמורה רשאית
המנהלת לסיים את תקופת העסקתה על ידי מתן הודעה בכתב בת  3חודשים
מראש.
ו .הסכם למתן שירותי ייצור :בהמשך לאמור בסעיף  6.40.1לעיל ,נכון למועד
התשקיף ,מהווה הסכם הייצור הסכם מהותי לקבוצה אשר סיומו והצורך
בהחלפת הצד השלישי עשוי לגרום לקבוצה לתוספת עלות מהותית.
בטבלה שלהלן מובאים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על־פי טיבם – סיכוני מקרו ,סיכונים
ענפיים וסיכונים ייחודיים לקבוצה ,אשר דורגו ,בהתאם להערכת החברה ,על־פי השפעתם
על עסקי הקבוצה בכללותה – השפעה גדולה ,בינונית וקטנה:

גורם הסיכון

השפעה גדולה על
החברה

סיכונים מקרו-כלכליים
האטה כלכלית ומשבר הקורונה

X

המצב בנמלים

X

חלק רביעי – תיאור עסקי החברה בכללותה

השפעה בינונית
על החברה

השפעה קטנה על
החברה

ו 75 -

גורם הסיכון
מצב ביטחוני

השפעה גדולה על
החברה

טיוטה מס'  1לציבור מיום  30בנובמבר 2021

השפעה בינונית
על החברה

השפעה קטנה על
החברה

X

מצב פוליטי

X

תנודות בשערי מטבע זר

X

מדיניות בנק ישראל

X

אירוע סייבר

X

סיכונים ענפיים
חשיפה לתנודתיות במחיר
הפלדה

X

אשראי לקוחות
ירידה בביקושים

X
X

אשראי למימון הון חוזר

X

ענף הבנייה בישראל

X

עמידה בתקינה של איכות
סביבה

X

תחרות

X

רגולציה
חומרי הגלם ,מחירי הובלתם
ותשומות הייצור

X
X

מערכות מידע וייצור

X

זמינות כח אדם

X

סיכונים ייחודיים
ריכוז ייצור במספר מפעלים

X

בטיחות בעבודה

X

תכנון ובנייה ורישוי עסקים

X

חשיפה לחובות רעים

X

אשת מפתח
הסכם למתן שירותי ייצור

חלק רביעי – תיאור עסקי החברה בכללותה

X
X

דוח
הדירקטוריון

דוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה
לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני 2021
דירקטוריון פקר פלדות וגלוון בע"מ )"החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
והתוצאות הכספיות של החברה לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני ") 2021תקופת הדוח"( ולשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,תש"ל .1970-הדוח
סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה ,אשר אירעו מתחילת שנת  2021ועד למועד פרסום דוח זה וכן
אירועים כאמור בשנת .2020
החברה היא "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  6לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה
וצורה( ,התשכ"ט .1969 -ביום  29בספטמבר  2021אישר דירקטוריון החברה את אימוץ מלוא ההקלות המפורטות
להלן) :א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה חשבון על הבקרה הפנימית; )ב( העלאת סף
המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל) ;20%-ג( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות
ביניים ל ;40%-ו)-ד( דיווח לפי מתכונת חצי שנתית.

חלק ראשון -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה
 .1תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית
לפרטים אודות תיאור פעילות החברה ,הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה ,ראו פרק  6לתשקיף.
 .2השפעת משבר הקורונה
לפרטים אודות השפעת משבר הקורונה על פעילות החברה ,ראו סעיף  6.7.10בפרק  6לתשקיף.
 .3מצב כספי
להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  30ביוני  2021בהשוואה לנתונים ליום  30יוני  ,2020בהתאם
לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם:

ליום  30ביוני
סעיף

2020

2021

הסברי הדירקטוריון

)אלפי ש"ח (
מזומנים ושווי מזומנים

לקוחות ,נטו וחייבים אחרים

צדדים קשורים

13,319

257,193

7,086

184,016
36,886

0
1

גידול כתוצאה מפעילות
גידול ביתרת לקוחות בשל עליית מחירי הפלדה
וגידול בפעילות החל מתום שנת  2020ובמהלך
החציון הראשון של  2021וכן גידול בסעיף
מקדמות לספקים בשל אותה סיבה
פרעון יתרת חובה בשל חלוקת הדיבידנד

ליום  30ביוני
סעיף

2020

2021

הסברי הדירקטוריון

)אלפי ש"ח (
מלאי

גידול הנובע מעליית מחירי הפלדה – )לפרוט
ראה סעיף  6.7.2בפרק  6לתשקיף( ומגידול של
כ 13%בכמות המלאי מול אותה תקופה

137,802

88,040

-

12,133

סה"כ נכסים שוטפים

408,314

328,161

נכסים שאינם שוטפים – רכוש קבוע

74,584

74,141

9,578

0

16,129

21,749

13,521

14,290

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

113,812

110,180

סה"כ נכסים

522,126

438,341

66,429

30,363

עליה ביתרת ספקי חומרי הגלם בשל גידול
בפעילות ועליית מחירי הפלדה

25,989

42,763

ירידה בעיקר בשל הפחתת התחייבות בשל
ערבות פיננסית

40,000

0

132,418

73,126

189,031

146,052

321,449

219,178

נכסים של קבוצת מימוש המסווגת
כמוחזקת למכירה

חייבים בגין חכירה לזמן ארוך

נכסי זכות שימוש

נכסים שאינם שוטפים – אחרים

ספקים ונותני שירות

התחייבויות שוטפות

צדדים קשורים
סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות שאינן שוטפות

סה"כ התחייבויות

2

מכירת פעילות הצבע -לפרוט ראה סעיף 6.1.4
א' בפרק  6לתשקיף

בגין שכירות משנה של קרקע המושכרת לרוכש
פעילות הצבע
גידול בגין חכירה מחדש של קרקע שנמכרה לצד
ג' ומנגד קיטון בשל מיון לחייבים בגין חכירה
לזמן ארוך לעיל
מורכב בעיקר מההשקעה בחברה הכלולה פ.ל.ה
תאורה

יתרת זכות הנובעת מחלוקת הדיבידנד לחברת
האם

גידול בניצול מסגרות מתאגידים בנקאיים וכן
מהתחייבות בגין חכירה על הקרקע בקרית
מלאכי שנמכרה על ידי פקר פלדה וחברות בת
שלה ונחכרה מחדש על ידי החברה  -לפרוט ראה
סעיף  6.34.2בפרק  6לתשקיף

ליום  30ביוני
סעיף

2020

2021

הסברי הדירקטוריון

)אלפי ש"ח (
סה"כ הון

219,163

200,677

השינויים בהונה העצמי של החברה מוסברים
על ידי רווחיות התקופה והשלכות חלוקה
דיבידנד

מצ"ב ניתוח נתו ני הדוח על המצב הכספי ליום  30ביוני  2021בהשוואה ליתרות נכון ליום  31בדצמבר 2020
 30ביוני
 31בדצמבר
2021
2020
הסברי הדירקטוריון
סעיף
באלפי ש"ח
גידול ביתרת לקוחות ומלאי בשל עליית מחירי
הפלדה וגידול בפעילות במהלך החציון הראשון של
2021

נכסים שוטפים

408,314

364,096

נכסים לא שוטפים
סה"כ נכסים

113,812
522,126

116,128
480,224

התחייבויות שוטפות

132,418

85,379

גידול בשל יתרת זכות הנובעת מחלוקת הדיבידנד
לחברת האם

התחייבויות לא
שוטפות

189,031

165,513

גידול באשראי מתאגידים בנקאיים בשל הצורך
לממן את הגידול בהון החוזר הנדרש עקב עליית
מחירי הפלדה

סה"כ התחייבויות

321,449

250,892

סה"כ הון

200,677

229,332

סה"כ הון
והתחייבויות

522,126

480,224

השינויים בהונה העצמי של החברה מוסברים על ידי
רווחיות התקופה והשלכות חלוקת דיבידנד

3

להלן יובאו עיקרי תוצאות הפעילות לתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד )באלפי ש"ח (:
לשישה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני
סעיף
הכנסות ממכירות
(*) EBITDA
רווח לפני מס
רווח נקי

2021

2020

255,562
50,700
58,874
46,979

188,495
8,879
4,356
4,075

שיעור
השינוי
35.6%
471%
1251.6%
1052.9%

)*( לאחר נטרול פחת והפחתות של רכוש קבוע ושל רכוש בלתי מוחשי לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30
ביוני  2021ו 2020 -בסך של  5מיליון ש"ח ו 7 -מיליון ש"ח בהתאמה.

 .4תוצאות הפעילות-
בתקופת הדוח המשיכה הקבוצה במגמת השיפור בתוצאותיה העסקיות לעומת התקופה המקבילה אשתקד
ולעומת שנת .2020
הכנסות הקבוצה צמחו בכ 35.6%-לסך של כ 255.6 -מיליוני ש"ח והן גבוהות מהתקופה המקבילה בכ 67 -מיליוני
ש"ח.
הרווח הנקי עלה בכ 1053%-והסתכם לסך של כ 47-מיליוני ש"ח בהשוואה לכ 4.1 -מיליוני ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .ה EBITDA -של הקבוצה גדל בכ 471% -והסתכם לסך של  50.7מיליוני ש"ח ,כ41.8 -
מיליוני ש"ח יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.
הן ברווח הגולמי והן ברווח התפעולי חל שיפור ,בין היתר ,הודות להמשך פעולות יזומות של התייעלות וחיסכון
בהוצאות שננקטו בעיקר בשנת  ,2020לרבות סגירת מפעל הגילוון של החברה בקרית מלאכי .כמו כן עליית מחירי
הפלדה השפיעה באופן חיובי ומשמעותי על רווחיות החברה בשל מימוש פריטי מלאי שנרכשו בעלויות נמוכות
ממחירי הרכש העדכניים.
כל אלה הושגו על אף השלכות ומגבלות שהוטלו על המשק בעקבות משבר הקורונה.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של הקבוצה הסתכם בכ 11 -מיליוני ש"ח בלבד בשל הצורך להשקיע בהגדלת
ההון החוזר של הקבוצה לאור עלייה משמעותית במחירי חומרי הגלם ומוצרי החברה המיובאים מחו"ל.
ההתחייבויות הפיננסיות נטו של הקבוצה הסתכמו בכ 143.5 -מיליוני ש"ח ) עלייה של כ 18.7 -מיליוני ש"ח
לעומת תום התקופה המקבילה אשתקד( בשל הצורך לתמוך את הגידול בהון החוזר.
הכנסות המימון בתקופת הדוח כוללות את השלכת הקטנת הערכת התחייבות החברה בגין ערבות שניתנה לפקר
פלדה וחברות בת שלה בסך של  14.9מיליוני ש"ח .הערכת ההתחייבות של ערבות זו לתקופות המדווחות
מתבססת על עבודת מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי .יצוין כי על פי מכתב ההסכמה שקבלה החברה מהבנקים
המממנים  ,ערבות זו תבוטל ,בין היתר ,ככל שמניות החברה יונפקו בבורסה לניירות ערך בתל-אביב וככל שמתוך
4

כספי ההנפקה כאמור הסך של  40מיליון ש"ח יפרע התחייבויות החברה לחברה האם.
לעניין מכתב הסכמת הבנקים לביטול ערבות זו וערבויות ש לטענת הבנקים ניתנו לאפריקה תעשיות ראה ביאור
 6לדוחות הכספיים ליום  30ביוני .2021

5

להלן נתונים לתקופת הדוח מתוך הדוח על הרווח הכולל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

סעיף

לתקופה של ששה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני
2020

2021

הסברי הדירקטוריון

)אלפי ש"ח(
הכנסות ממכירות

255,562

188,495

עלות המכירות

193,062

170,191

62,500

18,304

רווח גולמי

גידול הנובע מעליה בכמות הפלדה הנמכרת של כ-
 14.4%וכן מעליית מחירי הפלדה המגדילה את
התמורה מלקוחות החברה

גידול הנובע מהעלאת כמויות המכירה ומחירי
המכירה ללקוחות ומהתייעלות

אחוז מהמחזור

24.5%

9.7%

הוצאות שיווק ומכירה

8,861

7,694

עיקר הגידול מושפע ממרכיב ההובלות ללקוחות
ומתשלום תמלוגים במסגרת שיתוף פעולה עם צד
שלישי בקשר עם מעקות כביש .

הוצאות הנהלה וכלליות

8,139

8,951

קיטון בשל צעדי התייעלות שנקטה החברה

הכנסות אחרות נטו

155

201

רווח תפעולי

45,655

1,860

אחוז מהמחזור

17.9%

1%

הכנסות מימון ,נטו

15,443

5,282

הוצאות מימון ,נטו

2,756

3,256

532

470

רווח לפני מס על הכנסה

58,874

4,356

מיסים על הכנסה

11,895

281

רווח נקי

46,979

4,075

חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת
השווי המאזני
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נובע בעיקר מעליית מחירי המכירה בעקבות עליה
במחירי הפלדה בעולם ,צעדי התייעלות וכן מעליה
בכמות הנמכרת

השינוי נובע מהפחתת הערכת התחייבות של ערבות
פיננסית -לפרטים נוספים ראה באורים  6ו 7 -לדוח
הכספי של החברה ליום  30ביוני 2021
קיטון בהוצאות הריבית עם יישום מתווה המימון ב-
 26בפברואר .2020

עלייה בשל רווחיות החברה לצרכי מס

במצבים של עליית מחירי חומרי הגלם בעולם ,עשויה הקבוצה להגדיל את רווחיותה מצב דברים
שהתקיים בתקופת הדוח ,ולחילופין ,להיפגע ברווחיות ואף להפסיד בעת שמתרחשת ירידה במחירי
חומרי הגלם האמורים .ככל שהירידה תהיה תלולה יותר ,ההשלכה השלילית על תוצאות החברה
תהיה גדולה יותר.
לאור העובדה שלחברה מלאי שגילו הממוצע נע בין  6-8חודשים ,ונרשם בספרי החברה לפי שיטת
ממוצע נע ,קיים סיכון בעת ירידת מחירים של חומרי הגלם ,לרישום הפסדים בגין מלאי זה ,כמתואר
לעיל ,ואילו בעת עליית מחירים נרשמים רווחים בהתאם כפי שהתרחש בתקופת הדוח.
כמו כן ,תוצאות החברה מושפעות גם מזמינות ומחירי ההובלה של חומרי הגלם .בשנה האחרונה,
ובייחוד מתום שנת  ,2020כתוצאה מהשפעת מגפת הקורונה בעולם ,זינקו מחירי ההובלה הימית
באופן חד ובמקביל החל מחסור באמצעי תובלה ,וכתוצאה מכך מועדי האספקה של חומרי גלם
וסחורות אלה התארכו באופן משמעותי .התארכות מועדי האספקה והצורך לענות על הביקוש של
לקוחותיה ,אילצו את החברה להגדיל את כמויות המלאי לעומת אלו ששימשו כמויות מכירה דומות
ערב תחילת מגפת הקורונה ולהגדלת הונה החוזר ליום  30ביוני .2021
בהמשך לאמור בסעיף  6.7.10בפרק  6להלן ,השלכות מגפת הקורונה השפיעו ועלולות להמשיך להשפיע
הן על זמינותם והן על מחיריהם של חומרי גלם הדרושים לחברה ,ואשר נכון למועד זה אין ביכולתה
של החברה לאמוד את השפעותיהם.
במהלך המחצית הראשונה של שנת  2021חלה התייקרות מהותית נוספת בחלק מחומרי הגלם של
החברה ובפרט במחירי הפלדה ובמחירי ההובלה מהמזרח אשר השפיעו באופן חיובי על הרווחיות
הגולמית של החברה.
במרץ  2020חתמה פקר פלדה על מיתווה הסדר מול הבנקים המממנים להסדרת מסגרות האשראי
שלה ושל חברות בת שלה ) לרבות החברה( והריביות בגינם וזאת עד לחודש יוני  .2024לפרטים נוספים
ראה ביאור  10לדוחות כספיים פרופורמה ליום  31בדצמבר .2020
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להלן עיקרי התוצאות העסקיות פרופורמה לשנים ) 2018-2020באלפי ש"ח(:

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
סעיף
2019

2020

2018

)אלפי ש"ח(
הכנסות ממכירות
עלות המכירות
רווח גולמי
אחוז מהמחזור
הוצאות שיווק ומכירה
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות ,נטו
רווח )הפסד( תפעולי
הכנסות מימון ,נטו
הוצאות מימון ,נטו

399,809
355,083
44,726
11.1%
)(16,742
)(15,975
)(357
11,652
5,600
)(5,918

חלק ברווחי )הפסדי( חברה מוחזקת
המטופלת לפי שיטת שווי מאזני
רווח )הפסד( לפני מס על הכנסה
מיסים על הכנסה
רווח )הפסד( נקי

417,266
397,797
19,469
4.6%
)(15,898
)(22,870
)(17,431
)(36,730
5,109
)(32,227

504,540
462,734
41,806
8.3%
)(19,510
)(35,416
)(53,080
)(66,200
865
)(10,757

1,310

132

)(94

12,644
968
13,612

)(63,716
)(603
)(64,319

)(76,186
18,023
)(58,163

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
)פרופורמה(
סעיף

2020
399,809
24,688
24,688
13,612

הכנסות ממכירות
(*) EBITDA
 EBITDAמתואם )**(
רווח )הפסד( נקי

2019

2018

)אלפי ש"ח(
417,266
)(8,740
)(1,788
)(64,319

504,540
5,885
8,839
)(58,163

)*( לאחר נטרול פחת והפחתות של רכוש קבוע ושל רכוש בלתי מוחשי לשנים  2019 ,2020ו  2018בסך של  13מיליון
ש"ח 28 ,מיליון ש"ח ו 72מיליון ש"ח בהתאמה.
)**( לאחר נטרול פחת והפחתות של רכוש קבוע ושל רכוש בלתי מוחשי לשנים  2019 ,2020ו  2018בסך של  13מיליון
ש"ח 28 ,מיליון ש"ח ו 72מיליון ש"ח בהתאמה ,וכן מלאי ואחרות לשנים  2019ו  2018בסך של  7מיליון ש"ח ו 3
מיליון ש"ח בהתאמה.
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שנת  2020התאפיינה בשיפור תוצאות לעומת השנים שקדמו לאור תכנית התייעלות שיושמה על ידי הנהלת החברה
ועל אף השלכת מגפת הקורונה .כך מציגה החברה רו וח גולמי בשנה זו בסך של כ 44.7 -מיליוני ש"ח לעומת סך של
כ 19.5-מי ליוני ש"ח בשנת  2019ולעומת כ 41.8-מיליוני ש"ח בשנת .2018
זאת ועוד נתוני הרווחיות התפעולית בשנת  2020טובים לאין ערוך מההפסדים התפעוליים המוצגים בשנים  2019ו-
.2018
נתוני ההפסדים התפעוליים בשנים  2019ו 2018-הושפעו בין היתר מהפרשות לירידת ערך רכוש קבוע  ,רכוש אחר
ומלאים עקב בחינת ירידת ערך לפעילות פקר פלדה.
סכום בר ההשבה של פעילות פקר פלדה התבסס על שווי שימוש שלו בהתבסס על עבודת מעריך שווי חיצוני בלתי
תלוי .סכום בר ההשבה שהועמד ליום  31בדצמבר  2018על סך של  542מיליוני ש"ח לפעילות פקר פלדה נמוך משוויו
בספרים ולכן בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2018נרשם הפסד מירידת ערך בסך של  62.5מיליוני ש"ח לפעילות
פקר פלדה כולה ,מתוכו יוחס לחברה סך של כ 59-מיליוני ש"ח בגין רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים אחרים.
שווי השימוש  ,נקבע על ידי היוון תזרמי המזומנים העתידיים שינבעו מהשימוש המתמשך ביחידת מניבת המזומנים
ונאמדו בהתבסס על תוצאות פעילות חזויה ועל תכנית עסקית בת  7שנים .בקביעת הסכום בר ההשבה נלקח שיעור
היוון לפני מיסים של .11.7%
בשנת  2019החליטה החברה על כוונתה למכור את פעילות הצבע ועל כן רשמה הפחתה של מתקני פעילות זו בסך
של כ 11.2-מיליוני ש"ח בהתאם למחיר העסקה החזוי .כמו כן בשל החלטת החברה על סגירת פעילות הגילוון בקרית
מלאכי והעברתה למפעל הגילוון אשקלון נרשמה הפחתה של רכוש קבוע בסך  6.5מיליוני ש"ח .הפחתות אלו נכללו
בתוצאות העסקיות לשנת .2019
עקב המתואר לעיל ,תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת בשנת  2020מציג שיפור ניכר לעומת השנים
שקדמו ,בין היתר ,בשל פעולות התייעלות ומימוש הון חוזר באותה שנה.
להלן עיקרי נתוני תזרים המזומנים פרופורמה לשנים ) 2018-2020באלפי ש"ח(:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2020

סעיף

2019

2018

)אלפי ש"ח(
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
מזומנים נטו ששימשו לפעילות
השקעה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

52,325

14,655

8,143

)(3,549

)(1,499

)(8,571

)(22,664

)(11,980

)(9,339

)(9,767
1,176
סך השינוי במזומנים ושווי מזומנים 26,112
להלן גרף המתאר את השינוי בהכנסות ,הרווח הגולמי וה EBITDA -של החברה בשנים  2018-2020וחציון
ראשון :2021
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הכנסות ,רווח גולמי וEBITDA
חצי שנתי 2020-2021
300,000

255,562

250,000

211,314

188,495

200,000
150,000
100,000

62,500
26,422

…

18,304

-

15,809
חציון 2020 2

חציון 2021 1
EBITDA

50,000

חציון 2020 1
הכנסות

רווח גולמי

הכנסות  ,רווח גולמי וEBITDA
2018-2020
504,540
417,266

399,809

44,726

41,806

19,469

2020 24,688

8,839
2018

2019-1,788
EBITDA

רווח גולמי

550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-50,000

הכנסות

נתוני ההכנסות של החברה )לא סקור( לתקופה של  3חודשים שהסתיימה ב 30 -בספטמבר  2021הינם כ144.4 -
מיליון ש"ח ,ה EBITDA -של החברה בתקופה זו הסתכם בכ 30 -מיליון ש"ח ,לעומת כ 7 -מיליון ש"ח ברבעון
מקביל של שנת  .2020סה"כ  EBITDAב 9 -חודשים שהסתיימו ב 30 -בספטמבר  2021מסתכם בכ 81 -מיליון
ש"ח.
להלן תמצית התוצאות פרופורמה לכל מגזר פעילות לתקופת הדוח ולשנים ) 2018 – 2020באלפי ש"ח(:
מגזר מוצרי פלדה
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סעיף
סך הכנסות
רווח מגזרי גולמי
רווח )הפסד( מגזרי תפעולי

לתקופה שנסתיימה ביום
 30ביוני
2020
2021
214,343
53,434
40,314

140,873
10,627
)(1,303
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
)אלפי ש"ח(
306,549
28,273
3,979

2019

2018

311,396
8,139
)(16,164

389,501
23,692
)(63,188

מגזר הפלדה  -הכנסות ,רווח גולמי ותפעולי חצי שנתי 2020-
2021
250,000

214,343

200,000

165,676
140,873

150,000
100,000

53,434

50,000

17,646

10,627

40,314

0

5,282
חציון 2020 2

חציון 2021 1
רווח )הפסד( מגזרי תפעולי

חציון 2020 1
-1,303

רווח מגזרי גולמי

-50,000

סך הכנסות

מגזר הפלדה  -הכנסות ,רווח גולמי ותפעולי 2018-2020
389,501

400,000
350,000

311,396

306,549

450,000

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
8,139

28,273
2020 3,979

50,000

23,692

0
2019 -16,164

רווח )הפסד( מגזרי תפעולי

2018
-63,188

רווח מגזרי גולמי
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סך הכנסות

-50,000
-100,000

תקופת הדוח מתאפיינת בגידול בהכנסות וברווחיות אל מול שנים קודמות ,הנובעת בעיקרה מעליה במחירי
הפלדה בעולם ,אשר השפיעה באופן חיובי ומשמעותי על רווחיות החברה בשל מימוש פריטי מלאי שנרכשו
בעלויות נמוכות ממחירי הרכש העדכניים.
בעניין זה יובהר כי הגידול בהכנסות בתקופת הדוח אל מול תקופה מקבילה ,המסתכם בכ 73.5 -מיליון ש"ח,
מקורו בגידול בכמויות המכירה של כ 13% -אשר תרמו ל 25% -מסך הגידול )כ 18.4 -מיליון ש"ח( ,ובעליה
במחיר המכירה כתוצאה מעליה במחירי הפלדה אשר תרמה כ 75% -מסך הגידול )כ 55.1 -מיליון ש"ח(.
החברה גדלה ריאלית במכירות הכמותיות במגזר הפלדה בכ 7.3% -בשנת ) 2020למרות היותה שנת קורונה ושנת
שינויים תפעוליים מהותיים( לעומת  ,2019ובכ 4.2% -ב) 2021 -משוקלל שנתי( לעומת .2020
הן ברווח הגולמי והן ברווח התפעולי חל שיפור ,בין היתר ,הודות להמשך פעולות יזומות של התייעלות וחיסכון
בהוצאות שננקטו בעיקר בשנת .2020
נתוני ההפסד התפעולי בשנת  2018הושפעו בעיקר מהפרשות לירידת ערך מלאי ,רכוש קבוע ורכוש בלתי מוחשי
עקב בחינת ירידת ערך לפעילות בסך של כ 50.2 -מיליון ש"ח.
מגזר שרותי גלוון

סעיף
סך הכנסות
רווח מגזרי גולמי
רווח )הפסד( מגזרי תפעולי

לתקופה שנסתיימה ביום
 30ביוני
2020
2021
30,307
6,769
4,087

38,755
5,521
2,003
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
)אלפי ש"ח(
74,269
11,888
5,098

2019

2018

88,085
7,030
)(23,042

89,439
12,229
)(6,609

מגזר הגלוון  -הכנסות ,רווח גולמי ותפעולי חצי
שנתי 2020-2021
95,000
85,000
75,000
65,000
55,000
38,755

35,514

30,307

45,000
35,000
25,000

6,769

6,367

4,087
חציון 2021 1

15,000

5,521

3,095
חציון 2020 2

2,003

5,000

חציון 2020 1

-5,000
-15,000
-25,000

רווח מגזרי גולמי

רווח )הפסד( מגזרי תפעולי

סך הכנסות

מגזר הגלוון  -הכנסות ,רווח גולמי ותפעולי
2018-2020
89,439

88,085
74,269

11,888

5,098

12,229

7,030

2020

2018 -6,609

2019
-23,042

רווח )הפסד( מגזרי תפעולי

רווח מגזרי גולמי
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סך הכנסות

95,000
85,000
75,000
65,000
55,000
45,000
35,000
25,000
15,000
5,000
-5,000
-15,000
-25,000

הרווח הגולמי במגזר שירותי גלוון בתקופת הדוח עלה ביחס לתקופה מקבילה בכ 1.3 -מיליון ש"ח ,בייחוד לאור
מהליכי צמצום והתייעלות שנבעו מסגירת פעילות הגלוון בקרית מלאכי בסוף חודש מרץ  2020וממכירת פעילות
הצבע של החברה ב 27 -באוקטובר .2020
נתוני ההפסדים התפעוליים בשנים  2019ו 2018-הושפעו בעיקר מרישום הפחתה בסך של כ 17.6 -מיליון ש"ח וכ-
 8.6מיליון ש"ח בהתאמה בגין מתקני פעילות אפוקול בשל החלטת החברה על כוונתה למכור את פעילות הצבע
והפחתות של רכוש קבוע ,בין היתר ,בשל סגירת פעילות הגלוון בקרית מלאכי והעברתה למפעל הגלוון אשקלון.
מגזר שיווק מוצרי בניה ,מתכת ואינסטלציה
לתקופה שנסתיימה ביום
 30ביוני
2020
2021

סעיף
סך הכנסות
רווח מגזרי גולמי
רווח מגזרי תפעולי

8,867
2,156
1,160

10,912
2,297
1,254

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
)אלפי ש"ח(
18,991
4,565
2,575

2019

2018

17,785
4,300
2,476

25,600
5,885
3,597

מגזר שיווק מוצרי בניה ,מתכת ואינסטלציה  -הכנסות ,רווח
גולמי ותפעולי
חצי שנתי 2020-2021
10,912

10,124
8,867

12,500
10,000
7,500
5,000

2,409

2,297
1,254

2,156

1,415
חציון 2021 1
רווח )הפסד( מגזרי תפעולי

2,500

1,160

חציון 2020 2
רווח מגזרי גולמי
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0
חציון 2020 1

סך הכנסות

מגזר שיווק מוצרי בניה ,מתכת ואינסטלציה  -הכנסות ,רווח גולמי
ותפעולי 2018-2020
25,600

18,991

4,565

17,785

5,885

4,300

2,575

3,597

…2,4
2020
רווח )הפסד( מגזרי תפעולי

2019

27,500
25,000
22,500
20,000
17,500
15,000
12,500
10,000
7,500
5,000
2,500
0

2018

רווח מגזרי גולמי

סך הכנסות

תוצאות פעילות מגזר שיווק מוצרי בניה ,מתכת ואינסטלציה מושפעות בעיקר מהיקפי זכיה במכרזים ומימוש
ההזמנות בתקופה הרלוונטית .הרווח הגולמי והרווח התפעולי בתקופת הדוח הינו בדומה לתקופה מקבילה,
וללא שונות גדולה גם ביחס לקצב שנתי של השנים  2020ו .2019 -
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 .5נזילות בתקופת הדוח

סעיף

לשישה חודשים
שהסתיימו ביום  30ביוני
2020
2021
)אלפי ש"ח(

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
13,332

19,326

מזומנים נטו ששימשו מפעילות השקעה

)(2,440

)(3,400

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
סך השינוי במזומנים ושווי מזומנים

)(26,216
)(15,324

)(11,371
4,555

הסברי הדירקטוריון

ירידה בהיקף התזרים השוטף
בשל הצורך להשקיע בהון חוזר
פירעון אשראי בנקאי

למרות הגידול בפעילות החברה סיימה את תקופת הדוח בהיקף מזומן של כ 13.3 -מיליוני ש"ח בלבד לאור עליית
מחירי הפלדה וצורך בהגדלת ההון החוזר עקב כך.
 .6מקורות מימון
החברה מממנת את פעילותה באמצעות הונה העצמי ותאגידים בנקאיים המעמידים מסגרות אשראי והלוואות
וכן אשראי ספקים.
בנוסף למקורות המימון הקיימים ,תמורת ההנפקה לציבור על פי התשקיף ,תשמש את החברה למימוש
האסטרטגיה העסקית שלה ,פירעון התחייבות לחברת האם ולמימון פעילותה העסקית )לפרטים ראו האמור
בפרק  5לתשקיף(.
הון החברה – הון החברה ליום  30ביוני  2021הסתכם לכ 200-מיליוני ש"ח והוא מהווה  37.8%מסך המאזן של
החברה .הון זה קטן ב  29מיליוני ש"ח בתקופה הדוח לאור חלוקת דיבידנד בסך של  84מיליוני ש"ח שעלתה על
רווחיות התקופה.
לפרטים נוספים אודות מקורות המימון של החברה ראו סעיפים  6.37בפרק  6לתשקיף.
 .7הון חוזר
סך הנכסים השוטפים לתום תקופת הדוח הסתכמו לכ 408.3 -מיליוני ש"ח לעומת כ 328.1-מיליוני ש"ח לתום
התקופה המקבילה אשתקד בשל הצורך להתאים את היקפי המלאי ויתרות הלקוחות לעליית המחירים
המשמעותית של מחירי חומרי הגלם והמוצרים המיובאים מחו"ל.
באופן דומה ההתחייבויות השוטפות מסתכמות לתאריך הדוח בסך של כ 132.4 -מיליוני ש"ח לעומת כ73 -
מיליוני ש"ח בתום התקופה המקבילה אשתקד בשל הצורך להגדיל את היקפי הספקים מחד והכרזת הדיבידנד
מאידך.
לפרטים נוספים אודות ההון החוזר של החברה ראו סעיף  6.39בפרק  6לתשקיף.
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 .8דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -
א .שם האחראי על סיכוני שוק בחברה ודרכי ניהולם -מיכאל חאייט.
ב .תפקידו -מנכ"ל החברה.
ג .ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות ,תחומי סמכותו ואחריותו:
השכלה אקדמאית -רואה חשבון ומשפטן ,מנכ"ל בחברות הקבוצה משנת ) 2018וקודם לכן בקבוצת אפי"ת(
ומספטמבר  2020מכהן כמנכ"ל קבוצת פקר פלדה.
ד .סיכוני השוק אליהם חשופה החברה-
נכסי החברה החשופים לסיכוני שוק מורכבים בעיקר מחובות של לקוחות אשר בדרך כלל אינם צמודים ואינם
נושאים ריבית ומחירי המלאי אשר נתונים לתנודות במחירי הפלדה בעולם.
עקב רמות המלאי הגבוהות יחסית בתקופת הדוח בשל השלכות מגפת הקורונה קיים סיכון כי במידה וירדו
המחירים בצורה חדה ומהירה תהיה לכך השפעה מהותית על תוצאות החברה.
התחייבויות החברה החשופות לסיכוני שוק מורכבות בעיקר מאשראי בנקאי  ,שמרביתו לא צמוד הנושא ריבית
המשתנה בהתאם לשינויי הריבית במשק ומאשראי ספקים ואו הזמנות מחייבות הנקובים במטבע חוץ הנתון
לתנודות בשערי החליפין של המטבעות הזרים ) בעיקר הדולר של ארה"ב( מול השקל.
נכון ליום  30ביוני  2021לחברה התחייבויות פיננסיות בנקאיות בסך של כ 143.5 -מיליוני ש"ח הנושאות ריבית
של פריים 1.25%+והתחייבות בסך  40מיליוני ש"ח לחברת האם הנושאת ריבית של פריים) 0.8% +ממוצע
משוקלל של ריבית האשראי הבנקאי בקבוצת פקר פלדה( ,כל אלה חושפים את החברה לשינויי ריבית בשוק.
החברה רוכשת את מרבית חומרי הגלם והמוצרים בחו"ל במטבע חוץ ואינה נוקטת בפעולות גידור להגנה על
חשיפה זו.
ה .אמצעי הפיקוח ומימוש המדיניות –
החברה נוקטת במדיניות של הפחתת החשיפה לשינוי בשער הדולר בעיקר באמצעות עדכון המחיר השקלי של
מחירי המוצרים מהמלאי בהתאם לשינויי שער החליפין ,ככל הניתן.
לחברה ישיבות הנהלה עיתיות )בדרך כלל שבועיות( בהן נדונים נושאי היקפי המלאי  ,מדיניות הרכש ואופן ניהול
חשיפת המלאי ,מחירי הפלדה בעולם והחשיפה לשינוי בהם ,ומידת ההשפעה של שינוי שער החליפין על תוצאות
החברה .בנוסף ,מקיימת הנהלת החברה ישיבות עיתיות במהלכן נקבעת מסגרת האשראי המכסימלית לכל
לקוח והבטוחות הנדרשות ממנו .לצורך גידור סיכון האשראי ,החברה מבטחת את אובליגו לקוחותיה באמצעות
ביטוח סיכוני אשראי.
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רגישות לשינויים בשער החליפין ש"ח  /דולר -יתרות ליום  30ביוני  - 2021באלפי ש"ח :
רווח )הפסד( מהשינויים

חשיפה במאזן
הצמדה

עליה של -10%
 3.586ש"ח
/דולר

עליה של -5%
 3.423ש"ח
/דולר

)(4,021

)(2,010

רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן
ירידה של
-10%
ירידה של
 2.934ש"ח
 3.26ש"ח 3.097 -5%
/דולר ש"ח /דולר /דולר
0

4,021

2,010

רגישות לשינויים בריבית הפריים -יתרות ליום  30ביוני  -2021באלפי ש"ח:
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד(
מהשינויים

ריבית
הפריים-
1.8%

ריבית
הפריים-
1.7%

ריבית
הפריים-
1.6%

ריבית
הפריים-
1.5%

ריבית
הפריים-
1.3%

)(287
)(80

)(143
)(40

)(143,459
)(40,000

143
40

287
80

הלוואות בנקאיות בריבית משתנה
יתרת חו"ז החברה האם
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דוח בסיס ההצמדה ליום  30ביוני ) 2021באלפי ש"ח(:

סעיף

מטבע ישראלי
צמוד
צמוד
למדד
המחירי לריבית
ם לצרכן הפריים

לא צמוד

מטבע חוץ
בדולר
ארה"ב

פריטים
שאינם
כספיים

באירו

1,335

סה"כ

20

-

13,319

מזומנים ושווי מזומנים

11,964

- -

-

-

257,193

לקוחות וחייבים אחרים

257,193

- -

-

137,802

137,802

מלאי

-

- -

-

-

8,644

השקעות בחברה מוחזקת

-

- -

-

-

8,644

רכוש קבוע

-

- -

-

-

74,584

74,584

נכסים בלתי מוחשיים

-

- -

-

-

4,877

4,877

9,578

9,578

16,129

16,129

חייבים בגין חכירה לזמן ארוך
נכסי זכות שימוש
סך הנכסים

269,157

 --

-

1,335

20

522,126 251,614

41,544

-

-

66,429

-

-

-

18,395

צדדים קשורים
התחייבות בגין ערבות
פיננסית
חלויות שוטפות התחייבות
בגין חכירה

- 40,000

-

-

40,000

4,400

- -

-

-

-

4,400

-

- 3,194

-

-

-

3,194

הלוואות מתאגידים בנקאיים

-

- 143,459

-

-

143,459

התחייבויות בגין חכירה

-

- 43,222

-

-

-

43,222

ספקים ונותני שירותים

24,885

- -

זכאים ויתרות זכות

18,395

- -

-

-

-

מיסים נדחים

-

- -

-

-

1,171

1,171

הטבות לעובדים נטו

-

- -

-

-

1,179

1,179

-

321,449 2,350

סך ההתחייבויות

יתרות מאזניות נטו

47,680

221,477

183,459 46,416

41,544

(183,45
)9) (46,416

(40,209
)

20

20

249,264

200,677

כמתואר לעיל ,החברה חשופה באופן משמעותי לשינויים במחירי הפלדה בעולם ,כך שעלייה במחירים אלה
מגדילה את רווחיות ואילו ירידה בהם עלולה לגרום להפסדים מפעילות.

חלק שני  -היבטי ממשל תאגידי
 .9תרומות
החברה לא קבעה מדיניות בעניין תרומות ואין לחברה התחייבות למתן תרומות בעתיד בתקופה הדוח תרמה
החברה סכומים לא משמעותיים.
 .10דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון
החברה לא יפחת מ-אחד ,בהתחשב בהיקף החברה ,מהות פעילותה ,מורכבותה וגודלה .מספר הדירקטורים
בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית נקבע גם בהתחשב במיומנות החשבונאית ,העסקית והפיננסית הגבוהה
הקיימת בקרב נושאי משרה בכירה בחברה ,ולאור מערך הייעוץ החיצוני המקצועי השוטף בו נעזרת החברה.
נכון למועד פרסום תשקיף זה ,הדירקטורים שהחברה רואה בהם כדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית
ופיננסית בחברה הם :רגינה אונגר ,מיכאל חאייט ,אבנר יעקב ,אופיר אביב.
 .11דירקטורים בלתי תלויים
תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה ,כהגדרת המונח בחוק
החברות ,תשנ"ט .1999-נכון למועד הדוח ,לא מכהנים בחברה דירקטורים בלתי תלויים.
גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה
נכון למועד התשקיף טרם מונה מבקר פנימי לחברה .החברה תפעל למינוי מבקר פנימי לאחר הפיכת החברה
לתאגיד מדווח ובהתאם למועדים הקבועים בדין.
גילוי בדבר שכרו של רואה חשבון המבקר
 .11.1משרד רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד  KPMGסומך חייקין
 .11.2שכר רואה החשבון המבקר )*(
להלן נתונים בדבר שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת ,שירותים הקשורים
לביקורת ,שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשנים  2019ו) 2020-אלפי ש"ח(:
שירותי ביקורת
ושירותים הקשורים
לביקורת

שירותי מס

שירותים אחרים

2020

(*)207.4

7.7

100

2019

196.5

15.6

2
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)*( שכר הטרחה מתייחס לחברה ולפעילות הנרכשת במסגרת הרה ארגון )ראה ביאור 1ג .לדוחות הכספיים
ליום  30ביוני (2021
להלן נתונים בדבר שעות העבודה שהושקעו על ידי רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת ,שירותים
הקשורים בביקורת ,שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשנים  2020ו) 2019 -בשעות(:
שירותי ביקורת
ושירותים הקשורים
לביקורת

שירותי מס

שירותים אחרים

2020

1,092

20

250

2019

1,034

40

5

שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר לבין הנהלת
החברה ,בהתאם לתעריף המוערך למתן השירותים ,המתבסס על כמות השעות המושקעות על ידי רואה
החשבון המבקר בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה .שכר טרחת רואה החשבון המבקר
אושר על ידי דירקטוריון החברה.
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חלק שלישי  -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
 .12אירועים מהותיים בפעילות החברה בתקופת הדוח ולאחריו וצירוף הערכות שווי
לפרטים בדבר אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחריו ראו ביאורים  1ד לדוחות הכספיים ליום  30ביוני 2021
והדוחות הכספיים פרופורמה ליום  31בדצמבר .2020
הערכת שווי-
זיהוי נושא ההערכה:

הערכת שווי לפעילות פקר פלדה
על בסיס דוחות כספיים ליום
31.12.2018

עיתוי ההערכה:

ספטמבר 2021

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה אילו כללי
החשבונאות המקובלים ,לרבות פחת והפחתות ,לא היו מחייבים כ 604.7 -מיליוני ש"ח
את שינוי ערכו בהתאם להערכת השווי:
שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

כ 542.2 -מיליוני ש"ח

זיהוי המעריך ואפיוניו:
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ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים
מדווחים ובהיקפים דומים:

כן -כ 28 -שנים

תלות במזמין ההערכה:

לא קיימת תלות

הסכמי שיפוי עם מעריך השווי:

אין

מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו:

DCF

ההנחות לפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה:
א -ריבית להיוון אחרי מס
11.7%
ב -שיעור צמיחה= 4%-1%
גTERMINAL -
2% = VALUE
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 .13מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
לנתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה ,ראו ביאור הדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני .2021
שמות החותמים
רגינה אונגר

תפקיד
יו"ר דירקטוריון

חתימה
__________

מיכאל חאייט

מנכ"ל

__________

תאריך 30 :בנובמבר 2021

24

3.10.2021

לכבוד
פקר פלדות וגלוון בע"מ
שלום רב

אנו מסכימים כי הערכת השווי של פעילות פקר פלדה תעשיות בע"מ תיכלל בתשקיף החברה העתיד
להתפרסם בחודש נובמבר 2021

בכבוד רב

מיכאל תבור
מנכ"ל

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ רחוב זרחין  10ת.ד 3030 .רעננה 43662
www.tavor.biz
פקס09-7776805 .
טל09 - 7776800 .
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 1הצהרה
נתבקשתי על ידי הנהלת פקר בע"מ( ,להלן פקר או החברה) באמצעות סמנכ"ל הכספים רו"ח אבנר יעקב ב 25/12/2019 -לבחון ולהעריך את שווי השימוש של יחידה
מניבת המזומנים של פקר ,נכון ליום  31בדצמבר ( 2018להלן" :מועד ההערכה") ,לצורך בחינת ירידת ערך של הרכוש הקבוע והבלתי מוחשי של החברה ,וזאת בהתאם
לתקן חשבונאות בינלאומי  - 36ירידת ערך נכסים (.)IAS 36
ממצאי העבודה ישמשו את החברה ,הנהלתה ומבקריה ,וזאת למטרות דיווח פיננסי במסגרת עקרונות החשבונאות והדיווח הכספי ,המקובלים בישראל והנדרשים
על-פי כל דין ,לרבות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  36ירידת ערך נכסים.
לצורך עבודתי התבססתי על הנתונים והתחזיות הבאים:
.1

דוחות כספיים מבוקרים לשנים  2014עד .2018

.2

דוחות ונתונים כספיים לא מבוקרים עבור חודשים ינואר-נובמבר שנת . 2019

.3

תקציב החברה לשנת .2020

.4

תחזית ההנהלה לשנים ;2025 - 2019

.5

נתונים ותחזיות נוספים שניתנו על ידי הנהלת החברה.

ההערכה מיועדת לצורכי מזמין ההערכה בלבד ,ואין להשתמש בה או לצטטה ,בשלמותה או בחלקה ,בתשקיף או בכל מסמך אחר ,בלא קבלת רשות ,למעט הסכמת
המעריך לצירוף הערכת השווי לדוחות הכספיים.
שווי אינה מדע מדויק ,והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים ,על בסיס נתונים ידועים ,הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו .שינויים
במשתנים העיקריים ו/או במידע ,עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות.
העבודה בוצעה על ידי מיכאל תבור בעל תואר  B.A.בכלכלה מאוניברסיטת חיפה ,תואר  M.Scבכלכלה מהטכניון ולימודי תואר שלישי בחשבונאות ומימון
באוניברסיטת תל אביב  .הרצה בכלכלה ,מימון ושוק ההון במספר אוניברסיטאות (אוניברסיטת ת"א ,האו"פ ,הטכניון ,חיפה והמרכז הבינתחומי) מחבר מספר ספרים
בתחומים אלה ומנהל חברת ייעוץ העוסקת בהערכות שווי ובאנליזות כלכלית מזה  28שנים .פרטי ניסיונו של המעריך מצורפים בפרק  11להלן ,נספח ניסיון.
אנו מאשרים בזאת כי אין לנו עניין אישי בפקר ,למעט העובדה שאנו מקבלים שכר טרחה עבור חוות דעת זאת ושכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות חוות הדעת.
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מוסכם בין תבור כלכלה ופיננסים בע"מ (להלן "תבור") לבין פקר כי תבור לא תישא בכל אחריות כלפיהן ובכל עלות בקשר עם חוות הדעת המצורפת ,פרט למקרה
בו ייקבע על ידי בית המשפט כי תבור פעלה בזדון ו/או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות.
לפקר או למי מטעמה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי תבור ו/או מי מטעמה ,בכל הקשור לחוות דעתנו שניתנה במסמך זה ,אלא אם פעלנו בזדון או רשלנות
רבתי או ברשלנות .אם פעלנו בזדון ו/או ברשלנות רבתי ,כי אז נישא במלוא האחריות כלפי פקר.
אם תיתבע תבור בהליך משפטי או בהליך אחר לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע חוות הדעת המצורפת ,מתחייבת פקר לשאת בכל ההוצאות
הסבירות שתבור תוציא או תידרש לכך בגין כל דרישה תביעה או הליכים אחרים הקשורים בחוות הדעת המצורפת מיד עם פנייתה הראשונה .ובלבד שלא פעלנו
בזדון ו/או ברשלנות רבתי ובכפוף לכך שנודיע על כך לפקר ללא דיחוי ונעביר לה את כל הפניות ו/או הדרישות ו/או התביעות מיד לאחר קבלתן.
בנוסף ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,באם תבור תחויב לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם חוות הדעת המצורפת ,בפסק דין או בהליך אחר ,מתחייבת
פקר לשפותה בגין כל סכום כאמור שישולם על ידה ,מיד עם פנייתה הראשונה לפקר ,כך שיתרת העלות שתיווצר לתבור לא תעלה על פי שלוש משכר הטרחה
ששולם בגין העבודה .תבור תפעל בתיאום מלא עם פקר בכל הקשור לניהול ההליכים ,ובלבד שתבור לא פעלה בזדון ו/או ברשלנות רבתי.
בנוסף לאמור ראה נספח ובו הצהרה על תנאים מגבילים.

הערכת שווי זאת נעשתה לנתונים שהיו ידועים ב .31.12.2018 -אנו מביעים את הסכמתנו להכללתה בתשקיף שהחברה מתכוונת לפרסם בחודשים הקרובים

___________

מיכאל תבור

14/9/2021
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 2תקציר מנהלים
 2.1מטרת העבודה
מטרת עבודה זו הינה הערכת שוויה של פעילות פקר .חוות הדעת מבוססת על הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנים  2011-2018ונתונים כספיים לא
מבוקרים עבור חודשים ינואר – נובמבר לשנת  .2019כמו כן כלולה בעבודה מידע שוק בענף בה פעילה פקר הנמצאים בידי חברת תבור ונתוני מאגרי מידע
ציבוריים המתייחסים לחברות בענף .בעבודה זו נסקרו פעילותה של פקר ו השוק בו החברה פועלת .כמו כן נבנתה תחזית פיננסית הכוללת תחזית רווח והפסד
ותזרים מזומנים .הנחות תחזיות אלו היוו את הבסיס להערכת השווי .הערכת השווי תקפה ל.31/12/2018-
הערכה זו ,ככל הערכה כלכלית ,מיועדת לשקף בצורה סבירה והוגנת ,מצב נתון בזמן מסוים ,על בסיס נתונים ידועים ,הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו .ככל
הערכה ,תוצאותיה מבוססות על מיטב המידע שהועמד לרשותנו בזמן הכנתה ,מידת דיוקו ואמינותו ,ועל הנחות היסוד שהנחנו לצורך הניתוחים הכלכליים
המפורטות בהמשך .התוצאות והמסקנות של הערכה זו תלויים בשינויים במשתנים העיקריים ו\או מידע חיוני נוסף שלא הגיע לידנו אשר עלולים להשפיע על
הערכים המופיעים בחוות דעת זו.

 2.2מתודולוגיה
המתודולוגיה המקובלת להערכת פעילות החברה היא היוון זרמי המזומנים הנובעים ממנה .כאשר במקרה וערך התזרים המהוון נופל משווי הנכסים המשרתים
את התזרים ,ניתן להעדיף את השווי הנכסי במימוש .השווי במימוש אינו בהכרח השווי הרשום בספרים ומכאן הפער שעשוי להיווצר בעת ששווי השימוש נמוך
מהשווי בשימוש אך עדיין גבוה מהשווי במימוש ולכן ככל ששווי השימוש נמ וך מהשווי הנכסי הרשום ,וגבוה מהשווי במימוש ,תתבצע הפחתה עד לגובה השווי
בשימוש.
כשמדובר בשווי הוגן עולה גם שאלה נוספת האם יש להתייחס לנתונים הקונקרטיים העכשוויים או לנתונים כפי שיכולים להיות בתנאים רגילים .הכוונה באמירה
זו אינה להתייחס למצבי שוק כי אם למצב בעלי החברה .חברת פקר סבלה מזה זמן רב מהמצב הפיננסי הלא שפיר של חברת האם ,דבר שהשליך על עלויות גיוס
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המימון שלה ועל ההזמנות .1המצב הפיננסי של החברה האם נגרם גם כתוצאה מקשיים של אחת משתי אחזקותיה העיקריות – נגב קרמיקה והשליך גם על החברה
הטובה יותר .בתקופה זו ,התקשתה החברה האם לגבות באופן שגרתי את החברה הבת כפי שנדרש על ידי גורמי מימון שונים ,בהקשר של מימון שוטף להון חוזר.
קושי זה מנע מהחברה למצות את פוטנציאל השוק שלה.
פקר פלדה שהיא ביסודה חברה איתנה ובריאה ,סבלה ממצב עניינים זה ולכן נאלצה לצמצם את פעילותה בשל קשיי מימון בעיקר להון חוזר ובכך לא הביאה
למיצוי ערכה.
בהערכת השווי ,שלהלן נעריך את חברת פקר פלדה כחברה העומדת בזכות עצמה וכפי שניתן יהיה להפעיל אותה על ידי בעלים שאינו מתמודד עם אתגרים
פיננסיים המשליכים גם על החברה  .איננו מתעלמים מהמצב הבסיסי של פקר ,אך משקללים את הפוטנציאל המלא של החברה בהערכת תזרים המזומן העתידי,
כפי שיעשה כל קונה מרצון ,בניכוי יכולת הלחץ על החברה האם ,במקרה של מכירת החברה ,יחד עם זאת העובדה שהנהלת פקר פלדה ביצעה מספר מהלכים
פיננסיים שאפשרו לה הרחבת בסיס האשראי וכתוצאה מכך הגדלת האפשרות מתן אשראי לקוחות ,בצד פעולות התייעלות נוספות בניהול המלאי והחייבים ,הרי
הערכת השווי מתבססת על שיפורים אלה שיאפשרו לחברה לחזור לערכים שאפיינו אותה בעבר הלא רחוק .הנחות העבודה הנוכחיות בנויות על העובדה שהרגעת
השוק ביחס לפקר ,דבר הבא לידי ביטוי בהפחתה חדה של עלויות המימון הצפויות עם סגירת הסכמים לגבי קווי אשראי בצד מעבר ליבוא זול יותר מהייצור
המקומי וסגירת קווים לא רווחיים ,עשויים לאושש את מכירות פקר.

1

לקוחות רבים נמנעים מלהתקשר עם חברה שיש איום על קיומה או פעילותה ,בפרט לקוחות שלוחות הזמנים להם הם מחויבים נמצאים תחת חוזים מגבילים שעלולים לחייב בקנסות על

איחורים .כל אלה השפיעו לרעה על הכנסות החברה והתקשרויותיה ,לרבות גם ספקים שגבו פרמיות סיכון.
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 2.3שווי פעילות ההחברה
שער ההיוון חושב על בסיס נתוני השוק המקומי ,העולמי ומאפייני פקר ונקבע להיות 9.001%
תמצית מכירות ,דוחות כספיים ושווי
שנה

2013

2014

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

שנה מייצגת

מכירות
רווח (הפסד) תפעולי
תזרים תפעולי נקי

814,070
37,188

720,710
29,322

631,197

553,663

559,287

581,658

603,179

623,687

639,903

652,701

665,755

)(37,203

5,817

24,694

37,128

43,614

49,563

53,033

54,191

56,606

41,583

57,410

29,444

36,804

48,928

52,810

54,360

37,254

שווי פעילות על פי DCF

 542,258א' ₪

שווי נכסי

 604,746א' ₪

הפחתת ערך (הפרש בין שווי על פי  DCFלשווי נכסי)

₪ 62,488
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 3תיאור החברה ופעילותה
 3.1פעילות החברה
פקר הינה קבוצת חברות תעשייתיות העוסקות בעיבוד ושיווק מוצרי פח ופלדה ,פרופילים וצינורות ,מסחר באלומיניום ונירוסטה ,הגנה מפני קורוזיה ,משיכת
מוטות פלדה ,מסחר בפלדות מיוחדות ופלדות כלים ,ייצור ושיווק חממות ומבנים קלים.
בנוסף ,לחברה יש אחזקות בשתי החברות הבאות:
•

קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ ( - )50%העוסקת בייצור ארונות תקשורת וזיווד אלקטרוני;

•

פ.ל.ה .הנדסת תאורה בע"מ ( - )37.5%העוסקת בייצור ושיווק של עמודי תאורה.

•

פעילות הקבוצה מתבצעת דרך מספר חברות בנות כמתואר להלן:

•

לפקר יש מרכז פעילות הממוקם בקריית מלאכי ובו מרוכזות פעילויות בתחום הפלדה השטוחה ,פרופילים וצינורות ,ברזל מקצועי ,צביעת מתכות ,שרותי
גלוון ומשיכת מוטות.

•

לחברות מקבוצת הפלדה מפעלים נוספים הפועלים באשקלון  -שם מבוצעים שירותי גלוון וייצור חממות ומבנים בבנייה קלה (לולים ,מחסנים וכו'); מפעל
בחיפה  -בו מבוצעות פעילויות בתחום הפלדה השטוחה ,פלדות איכות ,אלומיניום ונירוסטה; מפעל בערד לייצור עמודי תאורה; וכן באור עקיבא  -בה
מבוצעת פעילות ייצור ארונות תקשורת וזיווד אלקטרוני.

•

המוצרים והשירותים העיקריים בתחום הפלדה משמשים לתעשייה ,תשתית ,בניין ,חקלאות וצריכה פרטית ,כמפורט להלן:

•

פרופילים ושירותי פלדה  -באמצעות פקר ידפז פרופילים בע"מ ,פקר מייבאת גלילי פלדה ומתכות אחרות ומספקת שירותי יישור פחים ,חיתוך לפי מידה,
גזירת סרטים ,כיפוף וניקוב .פקר מספקת את המוצרים ללקוחותיה תוך מספר שעות עד מספר ימים ממועד ההזמנה .בתחום הפרופילים "פקר ידפז
פרופילים" ,מתמחה בייצור ובמתן פתרונות למשתמשי הצנרת והקונסטרוקציה .החבר ה עוסקת בייצור ובשיווק מגוון צינורות עם ובלי תפר ופרופילים
מרותכים ופתוחים ,שחורים ,מגלוונים או צבועים .החברה משווקת ברזל מקצועי לקונסטרוקציה ,מעקות כביש וסוגים רבים של מעקות בעלי תו תקן
אירופאי.
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מוצרי פקר ידפז מיוצרים על פי התקן הישראלי ,ועוברים תהליכי ביקורת קפדניים ,לרבות בקרת איכות על ידי מערך בקרת האיכות של החברה ,בדיקות לחץ
ובדיקות מטעם גורמים חיצוניים  -מת"י ומעבדות מטלורגיות המוכרות על ידי מוסדות אירופאיים .על קווי מוצריה נמנים ,בין השאר ,צינורות להולכת מים ונוזלים,
מגוון צינורות לקונסטרוקציות ,פרופילים במבחר אורכים ,וסוגים שונים של מעקות כביש.
בשנים האחרונות מכוונת פעילות הפרופילים להתמקד בתחומים הדורשים יכולות עיבוד מיוחדות ואשר הינם בעלי ערכים מוספים גבוהים ורמת תחרותיות נמוכה
באופן יחסי (כגון חלקים לפרויקט תרמו-סולארי לברייטסורס ,מעקות כביש וכד').
שרותי גלוון וצבע  -באמצעות פקר ידפז מפעלי גילוון בע"מ ,עוסקת פקר בגילוון באבץ חם וצביעה אלקטרוסטטית של מוצרי פלדה שונים עבור יצרנים ונותני
שירותים בתחום הפלדה .כשני שלישים משירותי הגלוון ניתנים עבור מוצרי פלדה שלקוחות פקר מביאים אליה לצרכי גלוון וכשליש משירותי הגלוון ניתנים למוצרי
הקבוצה עצמה .פקר מתמחה בהגנת פלדות בפני קורוזיה באמצעות גלוון באבץ חם ,צביעה בטכנולוגיה אלקטרו סטטית באבקות וטכנולוגיות נוספות .לחברה שני
מפעלי הגלוון האחד בקריית מלאכ י והשני באשקלון ומפעל צבע בקריית מלאכי ,מתבצע טיפול מקיף במגוון מוצרים ,קטנים וגדולי היקף .בין מוצרים אלה:
קונסטרוקציות ,עמודי תאורה ,גשרים ,חממות ,גידור ומוצרי פלדה אחרים הדורשים הגנה בפני קורוזיה .הטיפול מתבצע באמצעות טכנולוגיות מתקדמות הכוללות
גלוון באבץ חם ,צביעה אלקטרוסטטית בתנור לאחר גלוון ,צביעה על גבי הגלוון
מתכות איכות  -פקר עוסקת בייבוא ושיווק של פלדות מסוגסגות ,פלדות כלים ,אלומיניום ונירוסטה המשמשות ליצירת תבניות לעיבוד שבבי כלים וכיו"ב .החברה
נותנת שירותי עיבוד ואיכויות בחתכים שונים לכל מגזרי התעשייה בארץ .החברה מספקת את השירותים הבאים :ייבוא ישיר לאיכויות מיוחדות בכמויות מיוחדות
וגדולות ,ניסור למידה של יחידות בודדות ,הובלה ואספקה מהירה לכל חלקי הארץ .החברה מצהירה על הקפדתה בהתקשרויות עם ספקים מובילים בעולם המוכרים
כבעלי רמה גבוהה של עמידה בתקני איכות ומאפייני איכות אחרים ,המקטינים סיכונים תפעוליים ומשפטיים.
לחברה טווח פתרונות המיועדים למפעלים העוסקים בעיבוד שבבי ,החל ממכונות תעשייתיות ,דרך ציוד ממוכן לענפי הבנייה והחקלאות ,וכלה במוצרי צריכה
רבים נוספים .כחל ק אינטגרלי מפתרונותיה מספקת החברה גם שירותי ניסור מוטות למידה ,חיתוך ,והתאמה לקטרים על פי דרישת הלקוח.
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 4ניתוח השוק
 4.1השוק
שוק המתכת בכלל עם דגש על מוצרי פקר פלדה הכוללים חומרים ברמות עיבוד שונות ומתכות נוספות ,מהווה תעשייה מרכזית העומדת בבסיסי רבים ממוצרי
הצריכה בעולם ומוצרי התשתית .אמנם במחצית השנייה של המאה העשרים וביתר שאת במאה העשרים אחת ,יש התפתחות גדולה בחומרים פלסטיים ובחומרים
מורכבים ,אולם בשימושים מרכזיים רבים ,אין עדיין תחליף הולם לפלדה ומוצריה ,כמו גם בענפי הבנייה והתשתיות שבהם ככל שהמבנים הופכים להיות גבוהים
יותר ומורכבים יותר (מחלפים ,גשרים ,גורדי שחקים) ,כך גדל השימוש במתכות בכלל ופלדה בפרט.

 4.2התפתחויות בשוק
במהלך המאה העשרים נשלט השוק בעיקרו על ידי ארה"ב הן כמפיקה והן כמשתמשת הגדולה בעולם ,כשרוסיה וגרמניה בפרט סביב מלחמת העולם השנייה מהוות
אף הן שחקניות חשובות בתחום .בשליש האחרון של המאה העשרים ,עבר מרכז הכובד ליפן שהפכה להיות הן המפיקה הגדולה בעולם של פלדה ומוצריה והן
משתמש גדולה בעיקר בתעשיית הרכב ,הספנות והבנייה .החל מתחילת המאה ה 21-סין היא הגורם הדומיננטי בייצור אך גם מהווה שחקן מרכזי בשימושים ,כאשר
אוסטרליה כמפיקת ברזל ודרום קוריאה כמשתמשת מהוות שחקניות מרכזיות אף הן בתחום.
היו מספר ניסיונות לשמר את היתרונות של תעשיית הפל דה האמריקאית על ידי מספר נשיאים ,בסוגים שונים של מגבלות על יבוא שהוסרו בסופו של דבר בשל
התנגדות תעשיות בארה"ב העושו ת שימוש בחומרי הגלם המיובאים ברמות עיבוד שונות .לאחרונה הצהיר נשיא ארה"ב טראמפ ,על כוונתו להחזיר מכס ברמות
גבוהות הן על פלדה ברמות עיבוד שונות המיובאות לארה"ב והן על חלק מתוצריה המובהקים כגון מכוניות .הצהרות אלה העלו חשש מהתפתחות מלחמת סחר.
כיום מכסי מגן קיימים על כ 60%-מיבוא הפלדה לארה"ב .יבוא הפלדה לארה"ב מהווה כשליש מהכמות בה משתמשת התעשייה האמריקאית וכ 7%-מהסחר העולמי
במתכת 2.על פי כלכלני  ,Economistהעלויות הישירות של המכס לכלכל ה האמריקאית עשויות להיות קטנות ולא ישפיעו על הצמיחה .החשש האמיתי קיים
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בהתפתחות מלחמת סחר מצד האיחוד האירופי שצפוי להיפגע יותר מאחרים .במקרה כזה ,ייתכן ודווקא גידול בהיצע העולמי הפנוי מחוץ לארה"ב עשוי ללחוץ
את המחירים למטה בניגוד למגמה ,אם כי ההשפעה לא אמורה להיות גדולה במצטבר מבחינת תעשיית הפלדה ,האלומיניום ומוצריהם בשוק המקומי.

 4.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
במהלך שנת  2018חלה עלייה במחירי עפרת הברזל ולצד קיטון בהיצע ,מחירי הפלדה בסין ,שהינה יצרנית הפלדה הגדולה בעולם ,האמירו .על פי נתוני איגוד
הפלדה העולמי ( (WSA – World Steel Associationהביקוש למוצרי פלדה מוגמרים בטורקיה ירד בכ 15%-במהלך שנת  2018כתוצאה מהמשבר הכלכלי שחוותה
המדינה ופיחות חד בשערי החליפין של המטבע .במהלך שנה זו ,ישראל היוותה כיעד השני בגודלו מכלל המדינות שאליהן טורקיה מייצאת .במונחים ריאליים
ישראל ייבאה כ 9%-מסך הייצוא הטורקי .הירידה בביקוש למוצרי פלדה בטורקיה השפיעה גם על מחירי הייצוא מהמדינה אשר ירדו בשנה זו.
החברה צפויה לצמצם את ייצור הפלדה ולהגדיל את היקפי היבוא ,ובכך ליישר קו עם מגמת הגידול בשיעורי היבוא של מוצרי ברזל ופלדה מטורקיה לישראל ,אשר
צמחה במיוחד בשנת .2018

 4.4תחרות מקומית
בשוק יש לפקר מספר מתחרים מתוכם חברה ציבורית אחת – סקופ ,הגם שיש חפיפה חלקית בתחומי העיסוק של החברות .חברות נוספות כוללות את איסכור
שרותי פלדות ,פולירן ,פוליפח ,טכנובר ,מנדלסון תשתיות בע"מ ,מטלקור ,רן פלדות ,צינומטל ,פלרם ,פלדום פלדות המתכת ,צינורות המזרח התיכון ,הלדור ,אפי
פלדות.

 4.4.1קבוצת סקופ מתכות בע"מ
החברה קיימת משנת  1980ועוסקת ביבוא ושיווק מוצרים וחומרי גלם בענף המתכות דהיינו :אלומיניום ,פלדה ,פלב"ם (נירוסטה) ,סגסוגת ניקל ,פליז ,נחושת,
ברונזה ,טיטניום ,עופרת וכן מוצרי פלסטיקה הנדסית .לחברה כ 4,500 -לקוחות פעילים.
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מוצרי החברה כוללים כ  80,000פריטי מדף ,בהם :פחים ,גלילים ,צינורות ,ברגים ,אביזרי צנרת ,ברזים ,מוטות ,פרופילים ,רשתות ,שבכות וכו' מכל סוגי המתכות
הנ"ל .מוצרים אלה משמשים מגוון רחב של ענפי תעשייה רבים ,בהם :מזון ,תרופות ,כימיה ,מחצבים ,אלקטרוניקה ,מיזוג אויר ,תשתיות ,מוצרי צריכה ,היי-טק,
בנייה ציבורית ,תעשיית התעופה ,תעשייה צבאית ,שילוט ,זיווד ועוד.

מכירות  2018הסתיימו בסך של  1,177מל'  ,₪לעומת סך של  1,201מל'  ₪בשנת  2017ו 1,307-מל'  ₪ב .2016-הירידה במכירות בתקופה המדווחת לעומת התקופה
המקבילה אשתקד נובעת מהאטה בביקוש בשווקים ותחרות גוברת.
לחברה פעילות בחו"ל ,בארה"ב חברת  M.T.Sהעוסקת במסחר במתכות ,ובחברת  Hadcoהפועלת באמצעות  8אתרים ברחבי ארה"ב .לחברה גם פעילות באירופה
 Metal spotבצ'כיה ,העוסקת במסחר במתכות וכן חברה בת בפולין העוסקת בשיווק מוצרי אלומיניום ונירוסטה Alinox Ukraine .גם היא חברה בבעלות מלאה
העוסקת בשיווק מוצרי אלומיניום ונירוסטה של החברה הצ'כית ללא פעילות ייצור .סקופ סגרה את פעילותה בסין.
לקוחות החברה רוכשים ממגוון מוצרי החברה ,דהיינו ממגוון סוגי המתכות והצורות ההנדסיות של המוצרים (פחים ,פלטות ,מוטות ,צנרת ואביזרים ,ברגים ועוד(.
ולכן החברה אינה מבצעת פילוח על פי סוגי מוצרים ,כשמערכות השיווק וההפצה משותפות לכל מוצרי החברה.
האסטרטגיה העסקית של החברה הינה להוות " "SHOP STOP ONEלכל המתכות המשווקות לתעשייה .לחברה מעל ל 4,500-לקוחות בישראל וכ 30-לקוחות בחו"ל
להם מוכרת החברה מישראל .לחברות מאוחדות הפועלות בארה"ב ,קוריאה ,רומניה ,צ'כיה ופולין מעל ל 9,000 -לקוחות פעילים נוספים ולכן הרחבת סל המוצרים
פותחת בפני החברה אפשרויות גידול משמעותיות בקרב לקוחותיה .לחברה מדיניות ביצוע ההזמנות בתוך  24שעות לאתר הלקוח בישראל ובחו"ל.
החברה מעניקה שירות לוגיסטי מלא ללקוחותיה כולל :עיתוד מלאי ,אחסון ,חיתוך ,ניסור ואספקה תוך  24שעות .בפועל מבצעת החברה  Outsourcingמלא לניהול
המלאי של לקוחותיה.

 4.4.2גורמים המשפיעים על התחרות בענף
הגורמים המשפיעים על מבנה התחרות בענף ,הם קיומם של חסמי הכניסה כדלהלן:
 .1נדרשות השקעות ניכרות בהון חוזר למימון מלאי ולקוחות.
 . 2הידע בתחומי המתכת חשוב ליכולת לסחור ולהבין את מבנה הסיכונים החל מסוגי היבוא והתקשרויות ארוכות טווח וכלה בהתאמת מלאים
 .3השקעות ניכרות במכונות וציוד לחיתוך וניסור.
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 .4השקעות במלאי מגוון
 .5מערכת שיווק והפצה יקרה
 .6אי נכונות של גורמי האשראי לממן את רמת ההון החוזר הנדרשת לכן צורך בהון עצמי רב כבסיס לפעילות
השפעות נוספות בענף נובעות מהעובדה שכ 95%-ויותר מהמוצרים השייכים לענף במובנו הרחב הינם מוצרים מיובאים או מבוססים על יבוא עם ערך מוסף
נמוך יחסית .הדבר מחייב ניהול מלאי קפדני ולעיתים חברות בענף נתקלות במימוש מלאי של אחד המתחרים בשל מצוקת מזומנים.

 5ניתוח S.W.O.T
 5.1עוצמות ()Strengths
 אחת מהחברות הגדולות בארץ עם מוניטין חזק ורב שנים.
 אתרי ייצור יעילים ומתקדמים.
 מגוון רחב של פעילויות בתחום הפלדה ,לרבות פעילויות שאינן חשופות למחירי חומרי גלם.

 5.2חולשות ()Weaknesses
 עודף חוב שיוצר לחץ של מממנים שהקשה על הפעילות השוטפת ,כיום נראה לקראת הסדר.

 5.3הזדמנויות ()Opportunities
 ירידת מחירי האנרגיה בארץ בשל הפקת הגז והעמקת שיווקו ,בעיקר לתעשייה כבדה.
 פוטנציאל צמיחה גדול בתחומי הבנייה הקלה והתשתיות בארץ ובעולם.
 המשך ירידה בביקוש המקומי בטורקיה עשוי להמשיך ולהביא לירידה במחירי הייצוא של מוצרי ברזל ופלדה.

 5.4איומים ()Threats
 תנודתיות במחירי המתכות.
 ריכוזיות במוצרי האלומיניום התעופתי.
 תחרות קשה .
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 השפעות מלחמות סחר ושערי חליפין על סחורה מיובאת.

 6נתונים פיננסיים
 6.1דו"ח רווח והפסד
דוחות רווח והפסד של החברה לשנים 2018 - 2013

תקופה

2013

2014

2015

הכנסות

814,070

720,710

688,462

שיעור השינוי במכירות
עלות ההכנסות

732,874

שיעור עלות ההכנסות
רווח גולמי
שיעור הרווח הגולמי
הוצאות הנהלה וכלליות3
שיעור הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה ושיווק
שיעור הוצאות מכירה ושיווק
רווח (הפסד) תפעולי
שיעור הרווח התפעולי
הוצאות (הכנסות) מימון נטו

-11.5%

-4.5%

636,316

616,058

2016

2017

636,808 678,206
-1.5%

-6.1%

549,363 570,940

2018

631,197
-0.9%

578,822

87.6%

85.5%

92.5%

84.2%

86.3%

91.7%

101,196

84,394

72,404

107,266

87,455

52,375

12.4%

14.5%

7.5%

15.8%

13.7%

8.3%

24,915

21,489

17,592

25,490

24,0054

37,880

3.1%
39,560

3.0%
37,640

2.6%
36,903

3.8%
34,963

3.7%
33,398

6.0%
35,408

4.9%

5.2%

5.4%

5.2%

5.3%

5.6%

37,188

29,322

16,807

46,847

22,9435

)6(3,929

4.6%

4.1%

2.4%

6.9%

3.6%

הפסד

21,826

17,513

17,501

20,624

721,582

35,959

 3כולל הפרשה לחובות מסופקים ואבודים
 4סווג מחדש
 5בניכוי מחיקות חד פעמיות שאינן בעלות השפעה על תזרים המזומן
 6בניכוי מחיקות חד פעמיות שאינן בעלות השפעה על תזרים המזומן
 7בניכוי הפסד מירידת ערך חובות צדדים קשורים
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חלוקת הכנסות בין עיבוד עצמי למכירות מקניות (נתונים באלפי )₪
שנה

2013

2014

2015

2016

2017

2018

מכירות מעיבוד וייצור

589,320

524,447

499,559

460,717

447,846

461,363

מכירות מקניות

224,750

196,293

188,903

217,489

188,962

169,834

 %מכירות מקניות

26.9%
814,070

27.2%

27.4%

32.1%

29.7%

26.9%

720,710

688,462

678,206

636,808

631,197

סה"כ מכירות
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 6.2נתוני מאזן החברה
31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2018

31/12/2017

נכסים
4,059

0.41%

3,632

0.37%

4,263

0.44%

38,875

4.59%

31,523

4.26%

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
מלאי

476,768
219,488

47.61%
21.92%

439,018
212,532

44.88%
21.73%

438,092
204,295

45.18%
21.07%

324,946
185,472

38.36%
21.89%

294,473
188,691

39.75%
25.47%

סה"כ רכוש שוטף

700,315

69.94%

655,182

66.97%

646,650

66.68%

549,293

64.84%

499,672

67.46%

רכוש קבוע

247,425

24.71%

251,653

25.72%

249,691

25.75%

243,926

28.79%

241,057

32.54%

סה"כ נכסים

1,001,303

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר
מבנקים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ
שוטפות

התחייבויות

969,719

978,260

740,729

847,172

656,300

65.54%

634,550

64.87%

593,992

61.25%

589,238

69.55%

597,617

80.68%

73,887

7.37%

77,945

7.96%

84,885

8.75%

86,408

10.20%

86,645

11.7%

730,187

72.92%

712,495

72.83%

678,877

70.01%

675,646

79.75%

684,262

92.38%

התחייבויות לזמן ארוך
לזמן

ארוך

הלוואות
מבנקים
מיסים
התחייבויות
נדחים
התחייבויות בגין הטבות
לעובדים

3,750

0.37%

10,939

1.09%

9,876

1.01%

13,029

1.34%

4,601

0.54%

19,841

2.68%

1,461

0.15%

1,124

0.11%

783.00%

0.00%

590

0.07%

473

0.06%
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סה"כ התחייבויות לזמן
ארוך
סה"כ התחייבויות

16,150

1.61%

11,000

1.12%

13,812

1.42%

5,191

0.61%

22,098

2.98%

746,337

74.54%

723,495

73.96%

692,689

71.43%

680,837

80.37%

706,360

95.36%

הון עצמי
הון מניות
יתרת רווח
סה"כ הון עצמי

100,604
154,362
254,966

0.00%
10.05%
15.42%
25.46%

100,689
154,076
254,765

0.00%
10.29%
15.75%
26.04%

100,699
176,331
277,030

סה"כ התחייבויות
והון עצמי

978,260

1,001,303

10.38%
18.18%
28.57%

969,719

100,699
65,636
160,335
847,172

יחסי נזילות של החברה:

יחס שוטף
יחס מהיר

2013
1.07
0.68

2015
0.92
0.62

2014
0.94
0.64

2016
0.95
0.65

2017
0.81
0.54

2018
0.73
0.45

יחסים מאזניים נוספים:
חוב למאזן
חוב פיננסי /הכנסות

2013
55.74%
64.21%

2014
68.59%
93.10%

2015
64.36%
93.60%

2016
62.60%
89.50%
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11.89%
7.75%
19.63%

100,699
)(66,330
34,369
740,729

13.59%
4.64%

 7מתודולוגיה
7.1

שיטת היוון תזרימי מזומנים ()DCF

בניתוח היוון תזרימי מזומנים ,שווי החברה ( )Enterprise Valueהינו הערך הנוכחי של תזרים המזומנים החופשי הבלתי ממונף המיוצר בתקופת התחזית שנקבעה,
בתוספת השווי הנוכחי של החברה החל מסוף תקופת התחזית ועד לאינסוף ( .)Terminal Valueסכום זה מיצג את שווי פעילות החברה .לסכום זה יש להוסיף את
ערך הנכסים הפנויים שאינם משמשים בייצור ההכנסה העסקית ומזומנים .העיקרון הבסיסי המונח ביסוד הניתוח הינו כי החברה הינה "עסק חי" ופעיל ( Ongoing
 ,)Concernאשר יפעל באופן מתמיד ומכאן המטרה היא להגיע לשווי הנוכחי של תחזית זרמי המזומנים לטווח הארוך מאוד.
הבסיס להערכה בשיטה זו הינו ניתוח ואומדן יכולת העסק ליצר זרמי מזומנים ולהגדיל רווחיות בעתיד .זרמים אלו מהוונים בשערי היוון מתאימים ושונים הנותנים
תחום ערכים סביר לחברה .ניתוח זה חייב להתבסס על פירוט וניתוח פעילות החברה למרכיביה השונים ,והערכות לעתיד בתסריטים שונים (מבחני רגישות).
בשיטת  DCFשווי החברה נקבע על פי היוון תזרים המזומנים של החברה בשער היוון המתאים לרמת הסיכון של החברה.
על מנת למצוא את הערך של החברה אשר בעיקרה מניבה תזרים מזומן ,השתמשנו בשיטת  - DCFהיוון זרמי המזומנים ,שהינה השיטה העקבית עם התיאוריה
הכלכלית להערכת נכסים בכלל וחברות עסקיות בפרט .שיטת  DCFהינה שיטה להערכת שווי פעילות כלכלית ,לרבות חברות או פעילויות עצמאיות ,המתמקדת
בזרמי המזומנים הנובעים מהפעילות המוערכת .על פי שיטה זו זרם המזומנים הצפוי לפירמה משקף את ערכה הכלכלי ונותן ביטוי מלא לכל שינוי צפוי בפעילות
החברה .בשיטת  DCFמהוונים את תזרים המזומנים של השנים הקרובות לפי מחיר הון משוקלל ,וכן מניחים תזרים יציג לעתיד ,המהוון במחיר ההון פחות שיעור
הצמיחה הצפוי לחברה.

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

www.Tavor.biz

בחוות דעת זו התבססנו על חישוב זרם המזומנים התפעולי הנקי המתקבל בצורה הבאה:
•

ה EBIT-הינו הרווח התפעולי לפני מס.

•

ההון החוזר הינו התזרים היוצא מהחברה בשל העובדה שקיים הפרש בין ימי הספקים ובין ימי הלקוחות וכן הצורך
במלאי חומרי גלם ולעיתים גם מוצרים מוגמרים.

•

שער ההיוון מחושב על פי נוסחת ה - WACC-מחיר ההון המשוקלל של החברה .נוסחת ה WACC-הינה:
E
D
* K e+
) * K d * (1 − T
E+D
E+D

•

 = Eשווי ההון העצמי של החברה

•

 = Dשווי החוב

= WACC

•  = Keמחיר ההון העצמי המחושב על פי נוסחת ה ,CAPM-כאשרKe = R f +  * ( Rm − Rf ) + Rs :
•
•

 = Rfשער ריבית חסרת סיכון .השתמשנו בתשואת אג"ח ממשלת ישראל צמוד ל 18-שנים.
 = מקדם המתאם (הסיכון השיטתי) של התנהגות מניית החברה ביחס לתיק השוק .כיוון שמניית החברה אינה
נסחרת ,הביתא נלקחה על פי נתוני דמודאראן לענף ולא על פי ממוצע שתי חברות בשוק הישראלי שהם מדגם לא
מספק.
הקשר בין  βlממונפת לבין  βuביתא לא ממונפת נתון על ידי:
)𝑇 𝐷(1 −
]
𝐸
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הכנסות
 עלות ההכנסות= רווח גולמי
 הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות מכירה הוצאות מימון תפעולי= EBIT
 מיסים על ההכנסה= רווח תפעולי תזרימי
 גידול בהון החוזר +פחת
 השקעה ברכוש קבוע= תזרים תפעולי נקי

סוגיית שער ההיוון היא אחת הסוגיות המרכזיות והבעייתיות ביותר בהערכת שווי .קיומן של פרקטיקות ,לא הופכת את התהליך לאוטומטי .השוק האמריקני מכיל
עשרות חברות והשוק הישראלי כולל רק שתי חברות נסחרות ,לכאורה יש מקום לתת משקל יחסי גבוה לשוק הישראלי בשל הדמיון בסביבה העסקית לחברת
פקר ,אבל יחד עם זאת לפקר עצמה יש מאפיינים ייחודיים והשונות בין שלוש החברות ,שתי הציבוריות ופקר ,היא גבוהה ולכן מבחינה סטטיסטית יש למיצוע ערך
נמוך.
סוגיית הערכת חברה לא סחירה ,כמו גם בענפים מיעוטי משתתפים ,אינה טריוויאלית .הרצון להסתמך על שוק ,כאשר השוק אינו עמוק דיו ,8עלול להוביל לטעויות
לעומת ניסיון להעריך בניתוח עקבי חלופי.
על מנת להמחיש את הדילמות ,אנו מראים להלן את החישובים השונים המתקבלים .הפערים במינוף הינם גבוהים ביותר אבל גם ה-β-ות שאמורות לשקף דמיון
כשדברים נוגעים לאותו ענף וממילא סיכון עסקי דומה ,מייצגים שונות גבוהה .התוצאה – ה β-הממונפת של חד אסף עומדת על  0.30לעומת  1.046של סקופ.
כמוצא ,הביתא נלקחה על פי נתוני דמודאראן לענף ולא על פי ממוצע שתי חברות בשוק הישראלי שהם מדגם לא מספק.
במודל  CAPMנלקח שער ריבית צמוד ל 18-שנים במקום ל 10-שנים במסמך קודם והוא עמד ,לפי נתוני בנק ישראל על  .1.27%פרמיית הסיכון של השוק נשארה
כפי שהייתה בתחשיב הקודם ולכן התוצאה המתקבל לתשואת אקוויטי נדרשת היא  .9.04%המינוף הענפי על פי דמודאראן על מנת לשמור על עקביות עם מקור
הנתונים היה  41.8%ולא כפי שהיה ממוצע הענף הנוכחי המתבסס על מדגם של שתי חברות מקומיות ,של  36.3%וכן פרמיית הגודל על פי איבוטסון נותרה בעינה
. 4.54%
מחיר החוב הצפוי ב 2020-ואילך הינו  2.1%על פי הסכמי מימון מחודש שנחתמו ואילו בעבודה הקודמת הוא נלקח להיות  .4.5%מאחר ולא ניתן להבנות על ראייה
לאחור ,לקחנו אומדן של  3.4%שהיה יכול להיות לנגד עיני המעריכים בסוף  2018בסביבת ריבית יורדת ובתמיכה של בעלים חדשים ולכן שער ההיוון שחושב על
בסיס כל השיקולים האמורים הינו כעת  9. 9.001%בסביבת הריבית הנוכחיות השער אינו נמוך כלל ואנאלוגי למכפיל רווח של .11

8

ראה למשל את הדיון המתקיים בסוגיית השוק העמוק בנושא אג"ח

 9בתחשיב של שער היוון ללא מס מדובר ב11.69% -
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•

 = Tשיעור מס החברות החזוי בשנות התחזית עומד על .23%

•

 = Kdשיעור הריבית על החוב .מחיר החוב הצפוי ב 2020-ואילך הינו  2.1%על פי חוזים חתומים ואילו בעבודה הקודמת הוא נלקח להיות .4.5%
מאחר ולא ניתן להבנות על ראייה לאחור ,לקחנו אומדן של  3.4%שהיה יכול להיות לנגד עיני המעריכים בסוף  2018בסביבת הריבית הנתונה.
– Rm-Rfפרמיית הסיכון בארה"ב נמדדת כתשואה העודפת של תיק השוק מעל התשואה חסרת הסיכון .פרמיית הסיכון עומדת על .5.89%

•

•  Rsפרמיה לגודל – הפרקטיקה שהתפתחה כוללת הוספת פרמיה לגודל בחברות קטנות .המחקר המקובל להסתמכות הוא Ibbotson10

7.2

חישוב ה –βות והתשואה הנדרשת להון עצמי – Re
חד-אסף

סקופ

הסבר

פרמטר

0.300

1.046

D

שווי החוב (אלפי )₪

87,860

630,840

E

שווי שוק (אלפי )₪

197,500

1,146,000

D/E

חישוב עזר

44.4%

55.0%

)D/(D+E

מנוף בהגדרתו

0.308

0.355

T

שיעור מס החברות

23%

23%

0.223

0.735

 - βlביטא ממונפת

 - βuביטא לא ממונפת (תפעולית)

Ibbetson, Valuation yearbook chap 5 http://www.bcuc.com/Documents/Proceedings/2016/DOC_45907_B-19-FEI-IBBOTSON.pdf
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10

פרמטר

הגדרה

מקור

חישוב

Rf

שיעור ריבית חסרת סיכון

תשואה לפדיון של אג"ח
ממשלתי צמוד ל  18שנים.

1.27%

βe

מדד הסיכון השיטתי ביחס
לשוק.

Damodaran

1.32

פרמיית הסיכון של השוק ()Rm-Rf

תוספת התשואה על ההשקעה
בתיק השוק בישראל.

Damodaran

5.89%

 Reבסיסי

9.04%

פרמיית גודל

4.54%

 Reמתוקן לגודל

13.58%
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7.3

חישוב  WACCהמשקלל את מחיר החוב על פי חלקו
פרמטר

הסבר

סה"כ  Reמתוקן

סה"כ תשואה נדרשת
לבעלי המניות ()%

חישוב
13.58%

Rd

מחיר החוב ()%

שיעור הריבית הממוצעת בפועל
שמשלמת החברה על האשראי לבנקים.

3.4%

T

שיעור מס החברות

23%

שקלול

WACC

9.001%

)D/(D+E

0.418

שער ההיוון לצורך הערכת פעילות פקר הינו 9.001%
שער ההיוון לפני מס הינו 11.68%
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 8התחזית הכלכלית
 8.1רקע
הנחות העבודה מתבססות על מגמות ארוכות טווח ,על אילוצים שחוותה החברה במהלך השנים האחרונות ועל המסקנות ונגזרות החלטות ההנהלה מהן.
פקר פלדה הייתה אחת משתי הרגליים העיקריות של אפריקה תעשיות ,כאשר החברה השנייה הייתה נגב קרמיקה.
חברת נגב קרמיקה כללה מפעל גדול וחדיש שהוקם בהשקעה גבוהה לצורך השגת כושר ייצור גדול מאוד .קליטת הטכנולוגיות החדשות הייתה איטית מהצפוי
והמפעל לא הגשים את ייעודו וגרם לנגב קרמיקה להיכנס לקשיים ,בין היתר בגלל אי נכונות של העובדים לבצע התאמות נדרשות .אפריקה תעשיות החליטה
למכור את נגב קרמיקה בשל חוסר יכולתה להמשיך ולתמוך בו כשחלק מהמשאבים שהופנו לניסיונות הצלת נגב קרמיקה באו למעשה על חשבון הזרוע השנייה
של פקר פלדה.
ההשפעה של הרעה במצבה של החברה האם עוד החמיר ,כי חלק מהתמיכה שלה בנגב קרמיקה הייתה ערבות לחובותיה שמומשו בעת מכירת המפעל .כל אלה
השליכו על רמות האשראי שפקר יכלה לקבל מגורמי מימון שונים ואף מספקים ,עניין שגרם לה לאבדן מכירות ואי מיצוי הפוטנציאל כפי שבא לידי ביטוי בשנים
קודמות.
החברה שביסודה הינה חברה רווחית ואיתנה הן פיננסית והן תפעולית ,נקטה במספר צעדים שרק מקצתם כבר הורגשו במהלך  2018 – 2017ועיקרם יבוא לידי
ביטוי ב 2019-ובשנים העוקבות .העברת הבעלות סביב אפריל  2019לידי בעלים חדשים ,עשוי לשקף טוב יותר את הפוטנציאל הכלכלי של החברה שלא תצטרך
לשאת על גבה החלטות כושלות שאינן נוגעות לפעילותה הישירה.
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 8.2הנחות מאזניות והון חוזר
✓ מלאי :ההנהלה בחנה את רמות המלאי והגיעה למסקנה כי ניתן לנהל את המכירות תוך שמירה של רמת מלאי בתוואי יורד.
✓ אשראי בנקאי :ההנהלה פעלה ופועלת מול גורמי אשראי והצליחה לקבל קווי אשראי נוספים שיאפשרו לה לשפר את רמות המלאי והמכירות ביחס למצב
בשנת .2018
✓ ספקים :הורדת רמות המלאי עשויה להשפיע על ספקים ,אשר ביחד עם שיפור באיתנות הפיננסית עשויים לשפר את תנאי הסחר באשראי ספקים.
✓ לקוחות :חלק מירידת המכירות היה כתוצאה ממצוקת הון חוזר .במהלך  ,2017בפרט במחצית השנייה החברה הצליחה להגיע לסיכומים עם גורמים מממנים
שיאפשרו לה להגדיל מחדש את הלקוחות .אשראי הלקוחות יישמר באחוז יחסית קבוע ,אך ניתן יהיה להגדילו.
שנה
צמיחה במכירות
מלאי
יחס מלאי למכירות
שינוי במלאי

11

2016

2017

2018

2019

204,295
30.12%

185,459
29.12%
-18,836

188,691
29.89%
3,219

151,351
27.34%
-37,340

2020
1.0%
146,810
26.25%
-9,654

2021
4.0%
152,683
26.25%
5,872

2022
3.7%
158,332
26.25%
5,649

לקוחות

331,485

322,520

268,782

254,257

256,840

267,010

276,417

יחס לקוחות למכירות

48.88%

50.65%

42.58%

45.92%

45.92%

45.90%

45.83%

-8,965

-53,738

-14,525

2,583

10,170

9,407

ספקים

64,759

61,732

60,050

37,076

36,699

35,216

33,844

יחס ספקים למכירות

9.55%

9.69%

9.51%

6.70%

6.56%

6.05%

5.61%

-377

-1,483

-1,372

שינוי בלקוחות

שינוי בספקים

 11הפסקת פעילות ימקו
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 8.3הנחות לגבי התוצאות הכספיות
 8.3.1שיעור הצמיחה במכירות ומגמות בשוק
ניתן להניח כי הקיפאון הפוליטי המונע הוצאת מכרזי תשתיות בהיקף מלא ,לא יימשך לנצח ,כמו גם סדרת החלטות שנלקחו לגבי הגדלת השקעות במיזמי
תשתית ,לרבות מערך המטרו המתוכנן באזור המרכז ב תל אביב וסביבתה ,הוספת מסילה באיילון ועוד .כל אלה אמורים לתת דחיפה מחודשת להשקעות
בתשתית הרוכשות ממוצרי פקר.
התאו ששות החברה וייצובה לרבות הסרים שהקטינו את אי הוודאות בפעילותה מאפשרות ללקוחות לחזור אל פקר .אי הוודאות שאפפה את פעילותה גרמו
לחלק מהלקוחות לחשוש להזמין מוצרים בפקר בשל חששות לאי אספקה בכלל או במועד .משחששות אלה הוסרו ,ניתן לצפות לשינוי של נתח השוק של
פקר ,לממדים ומגמות שאפיינו אותה בעבר.

 8.3.2רווחיות גולמית ואסטרטגיה עסקית חדשה
הורדת ימקו ההפסדית ומעבר להגדלת יבוא על חשבון ייצור מקומי יקר ,אמורים להוריד את עלות המכר ולהגדיל את הרווחיות הגולמית .הפחתת הייצור
המקומי תבוא לידי ביטוי גם בחידוש ציוד ושחרור חלק מהשטחים המיועדים כיום לייצור.

 8.3.3שיקולי הון חוזר וחישוביהם
הנחות הגידול בצרכי ההון החוזר לוקחות בחשבון בתחילה מעט יותר מ 50% -מצמיחת המכירות ,מתוך צרכי הגידול בלקוחות ובפרט מתוך ניסיון
להגדיל בחזרה את נתח השוק ,אולם לאחר התייצבות מסוימת וחזרה לדומיננטיות יחסית בשוק ,ניתן להקטין את קצב גידול ההון החוזר ,הן בשל
ניהול מלאי נוח יותר (כזכור מודל המלאי הקלאסי מנבא כי למשל גידול במכירות של  10%יביא בקירוב לגידול במלאי של כ 5% -ואילו  30%לכ,14%-
(שורש מ  +1שיעור הגידול) ועדיין גידול ההון החוזר נמצא במגמה שמרנית למדי של קרוב לגידול מ 50%-מהמכירות.
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 8.3.4חישובי פחת וCAPEX-
על מנת להגיע לקירוב סביר של חישובי הפחת וה ,CAPEX-היה צורך למשוך את התחזית המפורטת ל 7 -שנים במהלכן שיעורי הפחת יהיו גבוהים
יחסית ויתקיים ניצול הפסדים לצורך מס ,כאשר בתקופה זו לא יהיו רכישות בהיקף דומה לפחת ,שכן כוונת הנהלת המפעל להוריד את רמות הרכוש
הקבוע בפרט הרכוש היצרני בשל המעבר ליבוא .החל מהשנה השמינית ואילך ההשקעות ברכוש קבוע מתיישרות עם הפחת ,לאחר שהרכוש הקבוע
ירד לרמה נמוכה מזו שהייתה בנקודת המוצא (כ 140 -מיליון .)₪
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סה"כ מכירות

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

terminal
value

814,070

720,710

688,462

678,206

636,808

631,197

553,663

559,287

581,658

603,179

623,687

639,903

652,701

665,755

-11.5%

-4.5%

-1.5%

-6.1%

-0.9%

-12.3%

1.0%

4.0%

3.7%

3.4%

2.6%

2.0%

2.0%

104,652
14.5%

51,846
7.5%

107,266
15.8%

87,445
13.7%

52,375

61,447

77,885

88,994

95,906

102,285

106,224

108,348

8.3%

11.1%

13.93%

15.30%

15.9%

16.4%

16.6%

16.6%

111,847
16.8%

שינוי ביחס
לשנה קודמת
רווח גולמי

101,196

 %רווח גולמי

12.4%
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 8.4שיעור הצמיחה ארוכת הטווח
אוכלוסיית ישראל גדלה בעשור האחרון בכ 1.9%-בממוצע שנתי .12היא צפויה לשמור על קצב גידול זה בארבע השנים הקרובות ולאחר מכן לרדת בהדרגה.
התוצר עלה בעשור האחרון בשיעורים הבאים ב%
שנה

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

שינוי בתמ"ג

-2.8%

7.8%

6.7%

2.2%

3.0%

3.6%

1.9%

5.2%

3.6%

5.4%

הממוצע מהנתונים דלעיל הינו 3.6% :בעשור .צמיחה זו לא צפויה להיפסק אם כי ייתכן כי במידה וגידול האוכלוסייה ירד כצפוי מ 1.9%-ל 1.4%-כפי
שצופים בטווח הרחוק ,הרי גם בקצב צמיחה מתמשכת דומה לנפש (למרות הניסיון להגדיל את הפריון) עדיין צפויה צמיחת התמ"ג הכולל להיות כ2.9% -
לשנה .הנחת צמיחה בחברה בשיעור של  2%למעשה מניחה כי חלקה של החברה בשוק ירד באופן יחסי מידי שנה או שתחול ירידה דומה בשימוש במגוון
המתכות בהן עוסקת פקר .בפועל מדובר בהנחה המחמירה עם החברה .ניתוח השוק המקביל בארה"ב מלמד כי שם למשל ,דווקא גדלה הריכוזיות ונתנה
יתרון לחברות גדולות.

 12על בסיס נתוני הלמ"ס – טבלאות אוכלוסייה
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 9הערכת שווי החברה
 9.1חישוב השווי המאזני
שווי מאזני (ליום )31/12/2018

לקוחות זמן קצר
מקדמות לספקים
עובדים
הוצאות מראש
מלאי
לקוחות זמן ארוך
13
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין פקר בספרי אפ"י תעשיות
ספקים
מקדמות מלקוחות
הוצאות לשלם
הטבות לעובדים
התחייבויות בגין הטבות לעובדים ז"א

15,015
190,036
13,122
0
-60,050
-615
-6,496
-10,711
-473

סה"כ שווי מאזני

604,746

268,782
5,179
402
1,864

188,691

 13בנטרול ימקו
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 9.2הדוחות התוצאתיים וערך התזרים הנגזר מהן
2013

2014

2015

2016

2017

1-11/2019

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

terminal
value

814,070

720,710

688,462

678,206

636,808

507,524

553,663

559,287

581,658

603,179

623,687

639,903

652,701

665,755

-11.5%

-4.5%

-1.5%

-6.1%

1.0%

4.0%

3.7%

3.4%

2.6%

2.0%

2.0%

101,196

104,652

51,846

107,266

87,445

56,327

61,447

77,885

88,994

95,906

102,285

106,224

108,348

111,847

12.4%

14.5%

7.5%

15.8%

13.7%

11.1%

11.1%

13.93%

15.30%

15.9%

16.4%

16.6%

16.6%

16.8%

39,560

37,640

36,903

34,963

33,844

28,923

31,552

31,369

31,682

31,999

32,319

32,642

33,197

33,861

4.9%

5.2%

5.4%

5.2%

5.3%

5.6%

5.4%

5.3%

5.2%

5.1%

5.1%

5.1%

24,905

21,489

17,592

25,490

24,000

22,071

24,077

21,822

20,183

20,292

20,402

20,549

20,960

21,379

 %הוצאות הנהלה ושיווק

3.1%

3.0%

2.6%

3.8%

3.8%

4.3%

4.3%

3.90%

3.47%

3.36%

3.27%

3.21%

3.21%

3.21%

רווח תפעולי (  2017ללא
רידת ערך)

37,188

29,322

16,807

46,847

22,943

5,333

5,817

24,694

37,128

43,614

49,563

53,033

54,191

56,606

4.6%

4.1%

2.4%

6.9%

3.6%

1.1%

1.1%

4.4%

6.4%

7.2%

7.9%

8.3%

8.3%

8.5%

0

0

0

0

0

0

0

13,019

רווח תפעולי לאחר מס

5,817

24,694

37,128

43,614

49,563

53,033

54,191

43,587

פחת

13,750

13,750

13,750

13,750

13,750

13,750

13,750

8,250

שינוי במלאי

-37,340

-9,654

5,872

5,649

3,167

3,008

2,858

2,715

שינוי בלקוחות

-14,525

-25,213

10,170

9,408

5,085

4,831

4,589

4,360

שינויי בספקים

22,974

9,025

-1,483

-1,372

-742

-742

-742

-742

סה"כ שינוי בהון החוזר

-28,891

-25,841

14,560

13,685

7,510

7,098

6,706

6,333

6,875

6,875

6,875

6,875

6,875

6,875

6,875

8,250

סה"כ מכירות

שינוי ביחס לשנה קודמת

רווח גולמי

 %רווח גולמי
סה"כ הוצאות מכירה
שיווק

 %הוצאות מכירה

סה"כ הוצאות הנהלה

 %רווח תפעולי

מיסים על הרווח התפעולי

השקעות
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סה"כ תזרים מזומנים

41,583

57,410

29,444

36,804

48,928

52,810

54,360

37,254

תזרים מהוון

39,829

50,448

23,736

27,220

33,199

32,874

31,045

303,905

סה"כ שווי פעילות

542,258

שווי מאזני

604,746

סה"כ שווי פעילות

542,258

הפחתה נדרשת

62,488

 9.3שווי פקר פלדה

שווי הפעילות המשוקלל של פקר פלדה עומד על  542.25מיליון  ,₪היקף ההפחתה הנדרש 62.48 :מיליון ₪
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 9.4ניתוח רגישות
ניתוח רגישות לשער ההיוון ולשיעור הצמיחה
ניתן לראות כי בשיעורי צמיחה של  2.2%ו 2.4%-לטווח הארוך ,החברה עשויה להגדיל את שווי פעילותה בעבור שער היוון של  8.5%ומטה .גם בשיעורי
צמיחה ארוכת טווח של  1.8% ,2%ו 1.6%-ובשעורי ניכיון של  8.5%ו 8%-החברה עשויה להגדיל את שווי פעילותה .בשער ניכיון של  9%ומעלה ,החברה
עשויה להגדיל את שווי פעילותה כל עוד הצמיחה ארוכת הטווח תהיה  2.2%או  .2.4%בשער ניכיון של  9.5%ומעלה גם בתרחיש צמיחה ארוכת טווח של
 2.4%החברה עשויה להקטין את שווי פעילותה.
צמיחה ארוכת טווח

שווי פעילות

שיעור
היוון

542,258

1.60%

1.80%

2.00%

2.20%

2.40%

8.00%

598,632

610,015

622,157

635,136

649,042

8.50%

559,649

569,131

579,196

589,900

601,305

9.00%

525,832

533,817

542,258

551,196

560,675

9.50%

496,204

502,992

510,143

517,686

525,654

10.00%

470,019

475,839

481,951

488,376

495,139

בניתוח הרגישות על פי הפחתת הערך המוצג מטה ,ניתן לראות כי בשיעורי צמיחה של  2.2%ו 2.4%-לטווח הארוך ,החברה עשויה להוסיף לערכה בעבור
שער היוון של  .8%גם בשיעורי צמיחה ארוכת טווח של  2%ו 1.8%-ובשעורי ניכיון של  ,8%החברה עשויה להוסיף לערכה .בשער ניכיון של  ,8.5%גם
בתרחיש צמיחה ארוכת טווח של  2.4%תהיה הפחתה אם כי קטנה.
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צמיחה ארוכת טווח

הפחתה

שיעור
היוון

-62,488

1.60%

1.80%

2.00%

2.20%

2.40%

8.00%

-6,114

5,269

17,411

30,390

44,296

8.50%

-45,097

-35,615

-25,550

-14,846

-3,441

9.00%

-78,914

-70,929

-62,488

-53,550

-44,071

9.50%

-108,542

-101,754

-94,603

-87,060

-79,092

10.00%

-134,727

-128,907

-122,795

-116,370

-109,607
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 10הצהרה על תנאים מגבילים
 .1בכפוף למגבלות נוספות המפורטות להלן ,לא הובא לידיעתנו דבר אשר גורם לנו להאמין כי העובדות והנתונים המפורטים בדו"ח זה אינם נכונים.

 .2דו"ח זה מבוסס על הידע והניסיון שלנו בהערכות שווי ובנושאים האחרים הנדונים ומוגבל להם .לא ערכנו ביקורת ,סקירה או עריכת דוחות לפי כללי
חשבונאות מקובלים ,ביחס למידע פיננסי היסטורי או צופה פני עתיד הכלול בדו"ח זה  .לפיכך ,אין אנו מחווים דעה מכל סוג שהוא לגבי מידע זה .דו"ח זה
אינו מהווה  Fairness opinionייעוץ השקעה או ייעוץ משפטי.
 .3דו"ח זה לא נועד לשמש לשם התחמקות מעונשים שניתן להטיל על פי דיני המס החלים ואינכם או כל משלם מיסים אחר רשאים לעשות בו שימוש כאמור.

 .4לא ערכנו בדיקות לגבי זכויות הבעלות בעסק או בנכסים נשוא דו"ח זה .הסתמכנו על המצגים שניתנו על ידי הבעלים לעניין זה ואנו רשאים להניח כי:
א .זכות הבעלות תקפה וסחירה ב .העסק והנכסים אינם נתונים לעיכבון או לשיעבודים ג .קיימת עמידה מלאה בכל החוקים והתקנות החלים (לרבות
ומבלי לגרוע אלו המתייחסים לשימושים ,איכות הסביבה ,תכנון ובנייה וכיוצא באלו דרישות ו -ד .כל הרישיונות ,תעודות האיכלוס ,ההסכמות ,ההיתרים
חקיקתיים והמנהליים מכל רשות ,או סוכנות ממשלתית ,ישות פרטית או ארגון פרטי ,הנדרשים עבור שימוש כלשהוא ברכוש הקשור באופן כלשהוא לדו"ח
זה או לשירותים נשוא הדו"ח ,הושגו או בני השגה ,או חודשו ואין אנו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהיא לתיאור המשפטי של רכוש כלשהוא.
 .5דוח זה הוכן אך ורק למטרה המצוינת בנספח העבודה ואין לעשות בו כל שימוש לכל מטרה אחרת .אין לתת לדוח זה או לכל חלק ממנו ,תמצית או סיכום
שלו ,פומביות דרך ערוצי מדיה פומביים (או פרטיים) ללא הסכמתנו מראש ובכתב.
 .6המלצותינו לשווי הוגן נכונות לתאריך הקובע המפורט בדו"ח זה .שינויים בתנאי השוק יכולים לגרום להערכות שווי שונות במהותן מאלו המצוינות
בתאריך הקובע .אי ן אנו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהיא לשינויים בתנאי השוק לאחר התאריך הקובע ואין אנו מחויבים לעכן את הדו"ח או את
המלצותינו ,ניתוחינו ומסקנותינו או מסמכים אחרים הנוגעים לשירותים שלנו לאחר התאריך הקובע מסיבה כלשהיא.
 .7איננו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהיא לחוסר היכולת של הבעלים לאתר רוכש לעסקו או לנכסיו בשווי המצוין בדו"ח.
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 .8קיבלנו מידע בכתב ובע"פ ונתונים באמצעים אלקטרוניים ביחס לעסק או לנכסים לגביהם בוצע הניתוח .מידע זה שימש כבסיס להכנת הדו"ח ואין לנו
אחריות לוודא באופן עצמאי את נכונות המידע האמור או השלמותיו .איננו לוקחים על עצמנו אחריות כלשהיא לשלמות או דיוק המידע לרבות הנהלת
החברה.
 .9לא בדקנו עצמאית את הנכונות או השלמות של הנתונים אליהם הגענו ואיננו נותנים הבטחה מכל סוג שהוא לגבי הנתונים או הדוחות הכספיים.
 .10הערכות של הנתונים לגבי תזרמי המזומנים כלולות בדו"ח אך ורק לצורך ביצוע הערכת השווי ולא נועדו לשמש כתחזיות לביצועים עתידיים .איננו נותנים
כל הבטחה לגבי נתונים צפויים או ביחס להנחות עליהם התבססנו ,זאת מאחר ולעיתים קרובות אירועים אינם מתרחשים כפי שצפוי והנסיבות אינן
בשליטתנו .לרוב יש הבדלים בין הערכת תוצאות לתוצאות בפועל והבדלים אלה יכולים להיות גדולים.
 .11איננו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהיא ביחס להחלטות פיננסיות או החלטות לדיווחי מס ,אשר הינן באחריות ההנהלה.
 .12איננו נדרשים לספק שירותים נוספים או לבצע עבודה נוספת או לתת עדות או להיות נוכחים בבית משפט בנוגע לעסק או לנכסים לגביהם ביצענו את
הניתוח או לגבי דו"ח זה.
 .13לא בחנו האם הופרו חוקי מרמה ושימוש לרעה בתקנות או דין כלשהו .כל ייעוץ משפטי ייעשה מול היועצים המשפטיים שלכם.
 .14לא אתם ולאחרים שעבורם יסופקו השירותים תהיו זכאים לקבל מאיתנו ,בין אם על פי חוזה או בנזיקין ,לפי חוק או אחרת ,סכום כלשהוא בגין אובדן
רווחים ,נתונים או מוניטין ,או בגין כל נזק תוצאתי ,מקרי או עקיף ,או כפיצוי עונשי ,או מיוחד ,בקשר עם תביעות הנובעות מהסכם זה או הקשורות
באופן אחר עם השירותים ,בין אם הסבירות של אובדן או נזק כאמור ,נצפתה או לאו.
 .15במידה המרבית המותרת על פי חוקים או כללים מקצועיים רלוונטיים ,אתם תשפו את חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ ואת אנשיה בגין כל תביעה של
צד ג (לרבות צדדים השולטים בכם ,חברות מאוחדות או כלולות שלכם) ,חבויות ,הפסדים ,נזקים ,עלויות והוצאות (כולל עלויות משפטיות פנימיות
וחיצוניות על פי מידת הסביר) שינבעו מתביעה כזו או מגילוי של דוח כלשהוא או משימוש או הסתמכות של צד ג על דוח כלשהוא .למען הסר ספק ,לא
תהיה לכם כל מחויבות במידה שאישרנו במפורש את ההסתמכות של הצד השלישי על הדו"ח.
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 11נספח :ניסיונו של מעריך השווי
העבודה נכתבה על ידי מיכאל תבור מנהל חברת הייעוץ – תבור כלכלה ופיננסים בע"מ.
השכלה :תואר  B.Aבכלכלה מאוניברסיטת חיפה ,תואר  M.Scבכלכלה מהטכניון ,לימורי  Ph.Dבחשבונאות ומימון באוניברסיטת תל אביב עד שלב הצעת מחקר
הוראה אקדמית :במהלך  30השנים האחרונות לימד באוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטה הפתוחה ובמרכז הבינתחומי מקצועות הכוללים :תורת המימון ,תורת
ההשקעות ,מיקרו כלכלה ,כלכלת ישראל .כמו כן ריכז ולימד בקורסים אקס -קוריקולום למנהלים ,קורסים בהערכות שווי חברות ,תמחיר ,השתלמויות אנליסטים
בניירות ערך ומימון.
ספרים:
 מונופול (שווקים של תחרות לא משוכללת) ,הוצאת לומדון  2012ביחד עם ד"ר אלי גולדשטיין
 פרקים בתורת המחירים ,הוצאת דיונון פפירוס 9 ,מהדורות
 יסודות המימון והניהול הפיננסי ,הוצאת לומדון 6 ,מהדורות
 פרקים בכלכלה למגמות טכנולוגיה (כלכלה ,מימון וחשבונאות) הוצאת מט"ח
 מה עובר למשקיעים בראש( ,כלכלה התנהגותית בשוקי ההון) תרגום ועריכה בעברית לספרו של פרופסור מאיר שטטמן what investors really want

בהוצאת מקגרו-היל
הערכות שווי ועבודות קשורות:
הערכות הבאות בוצעות בחלקן באופן אישי ובחלקן כחלק מעבודת צוות בהן ניהלתי צוות והנחיתי אותו.
במהלך השנים בוצע מאות הערכות שווי למגוון צרכים ,נציין רק קומץ מהבולטות שבהם.

✓ קונצרן תע"ש ,על כל חטיבותיו לקראת הפרטה – בוצעו פעמיים הערכות במהלך השנתיים האחרונות – המזמין רשות החברות הממשלתיות
✓ הערכת שווי נמל אילת לקראת הפרטה – מזמין רשות החברות הממשלתיות .וכן הערכת שווי אופציה.
✓ מרקורי – הערכת שווי פעילות וקניין רוחני בשר לרכישה על ידי  –HPמזמין רשות המיסים .הערכה שגם ליוותה בדיונים ובמסכים משלימים
את רשות המיסים במשך מספר שנים עד להגעה להסכמות( .ציבורית)
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✓ הערכות שווי עבור רשות החברות לצורך עסקאות גדולות לרכישת מניות עיריית תל אביב בידי המדינה בנתיבי איילון
✓ הערכת שווי לרכישת מניות עיריית תל אביב בידי המדינה לחברות :אוצר מפעלי ים ,אתרים ,החברה לפיתוח יפו העתיקה
✓ הערכת שווי חברת סלקט לצורך מיזוגה עם שלד בורסאי והפיכתה לציבורית
✓ הערכת שווי לרשות המיסים בנושא חברת אינטרווייז בשל שינוי מודל עסקי
✓ אדגר – הערכת שווי הוגן עסקאות פורוורד על המדד (ציבורית)
✓ הערכת שווי דניה סיבוס ואפריקה מגורים לרכישת מניות החברה הבת בבורסה (ציבוריות)
✓ איילון חברה לביטוח – הערכת שווי ו PPA-לקרנות פנסיה שנרכשו על ידי החברה (ציבורית)
✓ הערכת שווי אימג'סט לתעשייה האווירית
✓ הערכת שווי אלישרא לדוחות תע"א
✓ הערכת שווי מפעל נגב קרמיקה (ציבורית)
✓ הערכת שווי טן דלק לאקסלנס (ציבורית)
✓ הערכת שווי ארית במסגרת בוררות בין בעלי שליטה (ציבורית)
✓ הערכת שווי בדמ"ש לצורך מיזוג לתוך בנק דיסקונט (ציבורית)
✓ הערכת שווי אאורה ישראל לדוחות אאורה (ציבורית)
✓ הערכת שווי ישפאר (ציבורית)
✓ הערכת שווי אופציות פולירם (ציבורית)
✓ הערכת שווי אג"ח פלאזה סנטרס (ציבורית)
✓ הערכות שווי פרטיות גדולות כגון :אורעד מהנדסים ,קבוצת וויסבורד ,ציון פארמאציוטיקל ,קלי שוקי הון,
✓ הערכת שווי לפרוד-סיינס לרשות המיסים בעסקת רכישה של פיי-פאל
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www.Tavor.biz

✓ הערכת שווי רדויז'ון לרשות המיסים (ציבורי)
✓ הערכת שווי תלתן (תע"א)
✓ הערכת שווי תדיראן מערכות חברה בשיתוף תע"א-אלביט
✓ בניית מודל ייחודי לניתוח חוב אג"ח ומתן שרות לגופים מוסדיים בשוק ההון עד כניסת חוק חברות הדירוג.
✓ בניית מודל לדירוג אשראי לחברת אשרא.
✓ הערכת נזק כתוצאה מפיצוץ בצינור הנפט בערבה למשרד לאיכות הסביבה
✓ הערכת תועלות למדינת ישראל וניתוח עלות תועלת של השקעת המדינה ,בהקמת  FABאינטל  2010ו 2014-שתי עבודות נפרדות
מאמרים ועבודות עיקריות שאינן הערכות שווי
•

הערכות שווי מותגים – מחקר מקיף :הוצג בכנס רואי החשבון יוני .2011

•

בחינת כדאיות הסכם סחר חופשי ישראל-סין – מחקר רחב היקף בהזמנת משרד הכלכלה לצורך קבלת החלטה על הסכם הסחר.2011 ,

•

מעבר פעילות ייצור לחו"ל :מגמות ,השפעות ומסקנות – מחקר בהזמנת התאחדות התעשיינים,

•

הרשעה פה אחד ,צדק ותועלת חברתית – יישומי תורת המשחקים להחלטות משפטיות.

•

כשל שוק בעסקים קטנים  -האנומליה שבין הקושי של עסקים קטנים להשיג מימון ובין השימוש היעיל שהם עושים במימון זה.

•

בחינת כדאיות הסכם סחר חופשי ישראל-הודו – מחקר רחב היקף בהזמנת משרד הכלכלה לצורך קבלת החלטה על הסכם הסחר.

•

בחינת כדאיות הסכם סחר חופשי ישראל-רוסיה – מחקר רחב היקף בהזמנת משרד הכלכלה לצורך קבלת החלטה על הסכם הסחר.

•

בחינת כדאיות הסכם סחר חופשי ישראל-סין – מחקר רחב היקף בהזמנת משרד הכלכלה לצורך קבלת החלטה על הסכם הסחר.
•

יעילות החוק לעידוד השקעות הון  -מחקר מקיף בהזמנת מרכז השקעות.
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פרק  – 7ניהול החברה
 .7.1השליטה בחברה
נכון למועד התשקיף ,בעלת השליטה בחברה היא פקר פלדה תעשיות בע"מ ,ח.פ520039793 .
)"פקר פלדה"( ,אשר מחזיקה ב 29,150,480-מניות רגילות של החברה .למיטב ידיעת החברה,
בעלת השליטה בפקר פלדה הינה אפריקה ישראל תעשיות בע"מ )"אפריקה תעשיות"(.
נוכח חדלות פירעונה של אפריקה תעשיות ,הורה בית המשפט המחוזי בבאר-שבע על מתן צו
פתיחה בהליכים וצו לפירוק אפריקה תעשיות וה"ה עו"ד גיל אורן ועו"ד עופר שפירא מונו
כנאמנים בהליכי חדלות הפירעון )"הנאמנים"( .למיטב ידיעת החברה ,הנאמנים פועלים
במסגרת תפקידם בפיקוח בית המשפט ,ובהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ,במסגרת זו
הם בעלי הסמכות הבלעדית לפעול ביחס למלוא מניות פקר פלדה שבבעלות אפריקה תעשיות.
כמו כן ,הנאמנים מוסמכים בכפוף לאישור בית המשפט לבצע דיספוזיציות במניות פקר
פלדה .בהתאם להחלטת בית המשפט הנאמנים גם מכהנים כחברי דירקטוריון פקר פלדה.
למיטב ידיעת החברה ,ביום  24ביולי  ,2019הוגש למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי
בתל אביב-יפו במסגרת ת"פ  59453-07-19כתב אישום כנגד אפריקה תעשיות ונתבעים נוספים
)חלקם כיהנו בעבר כנושאי משרה באפריקה תעשיות( בגין עבירות על-פי חוק ניירות ערך,
התשכ"ח 1968-והוראות דין נוספות .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד תשקיף זה ,חלק
מהנתבעים הנוספים הנ"ל ,הורשעו על-פי הודאתם במסגרת עסקאות טיעון ,וכן נחתם הסדר
טיעון לפיו אפריקה תעשיות תודה באישומים המיוחסים לה ויוטל עליה קנס .יצוין ,כי הסדר
הטיעון כאמור טרם אושר על-ידי בית המשפט וייכנס לתוקף בכפוף לקבלת אישור בית
המשפט.
 .7.2דירקטוריון

החברה 1

 .7.2.1רגינה אונגר

1

מספר זהות

058099656

תאריך לידה

26.2.1963

מען להמצאת כתבי בי־דין

בר כוכבא  ,16בני ברק

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

יו"ר דירקטוריון פעיל

חברות בועדות דירקטוריון

-

אם דירקטור חיצוני או בלתי תלוי

לא

יצוין ,כי נכון למועד הטיוטה ,הדירקטורים המכהנים של החברה הם ה"ה ,רגינה אונגר ,גיל אורן ,עופר שפירא,
מיכאל חאייט ואבנר יעקוב.
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בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית /דירקטור חיצוני
מומחה

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית

האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי
סעיף )92א() (12לחוק החברות

כן

אם עובד של החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או בעל ענין בחברה – התפקיד
שממלא

יו"ר דירקטוריון בפקר פלדה
תעשיות בע"מ ,בעלת השליטה
בחברה

תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה

29.9.2021

השכלה

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-

תואר ראשון בחשבונאות
וכלכלה מאוניברסיטת תל
אביב;

-

תואר שני במנהל
מאוניברסיטת תל אביב

עסקים

-

-2013היום :מעניקה ליווי
פיננסי ומתן חוות דעת
חשבונאיות וכלכליות באמצעות
חברה פרטית בבעלותה;

-

-2019היום :סגנית נשיאת
לשכת רואי חשבון בישראל;

-

-2019היום :יו"ר דירקטוריון
פקר פלדה תעשיות בע"מ.

-

 :2021-2014דירקטורית בלתי
תלויה בחברת צים שירותי
ספנות משולבים בע"מ;

-

מרצה מעל  25שנים בחוג
לחשבונאות באוניברסיטת תל
אביב
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-

דירקטורית בלתי תלויה בחברת
גלובל פאוור בע"מ;

-

דירקטורית בלתי תלויה בחברת
מבנה נדל"ן )כ.ד( בע"מ

לא

 .7.2.2גיל אורן
מספר זהות

057817280

תאריך לידה

29.10.1962

מען להמצאת כתבי בי־דין

רוטשילד 81א ,קדימה-צורן

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

דירקטור

חברות בועדות דירקטוריון

-

אם דירקטור חיצוני או בלתי תלוי

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית /דירקטור חיצוני
מומחה

כשירות מקצועית

האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי
סעיף )92א() (12לחוק החברות

לא

אם עובד של החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או בעל ענין בחברה – התפקיד
שממלא

מכהן כנאמן משותף ביחד עם עו"ד
עופר שפירא )דירקטור נוסף בחברה(
בהליך חדלות פירעון של אפריקה
ישראל תעשיות בע"מ המחזיקה ב-
 100%ממניות פקר פלדה )בעלת
השליטה בחברה( .בתוקף תפקידו
כנאמן כאמור הינו מוסמך ,בכפוף
לפיקוח בית המשפט ואישורו ככל
שנדרש ,להפעיל את הכוחות
והסמכויות שמוקנות לאפריקה
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ישראל תעשיות בקשר עם מניות
בעלת השליטה בחברה .ובכלל זה
מונה לכהן כדירקטור בפקר פלדה
תעשיות בע"מ )בעלת השליטה(
ובחברה
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה

29.9.2021

השכלה

ראשון
תואר
מאוניברסיטת תל אביב

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור

במשפטים

-

-1999היום :שותף במשרד
עורכי דין יגאל ארנון ושות'
)משנת  2017משמש כשותף
מנהל(;

-

-2013היום :מפרק ובעל תפקיד
מתוקף החלטת בית משפט
בחברת חבס השקעות )(1960
בע"מ ;

-

-2017היום :מפרק ובעל תפקיד
מתוקף החלטת בית משפט
בחברת גלובוס מקס בע"מ ;

-

-2018היום :מפרק ובעל תפקיד
מתוקף החלטת בית משפט
ישראל
אפריקה
בחברת
תעשיות בע"מ;

-

-2019היום :מפרק ובעל תפקיד
מתוקף החלטת בית משפט
בפקר ברזל בנין שותפות רשומה

-

פקר פלדה תעשיות בע"מ;

-

וולף סרביסז בע"מ;

-

ארניידי בע"מ;

-

וואיטק ראנוואי בע"מ;

-

יגאל ארנון ושות';

-

יגאל ארנון חברה לנאמנויות
בע"מ
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לא

 .7.2.3עופר שפירא
מספר זהות

022959928

תאריך לידה

28.09.1967

מען להמצאת כתבי בי־דין

דרך מנחם בגין  ,136תל אביב

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

דירקטור

חברות בועדות דירקטוריון

-

אם דירקטור חיצוני או בלתי תלוי

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית /דירקטור חיצוני
מומחה

כשירות מקצועית

האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף
)92א() (12לחוק החברות

לא

אם עובד של החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או בעל ענין בחברה – התפקיד
שממלא

מכהן כנאמן משותף ביחד עם עו"ד
גיל אורן )דירקטור נוסף בחברה(
בהליך חדלות פירעון של אפריקה
ישראל תעשיות בע"מ המחזיקה ב-
 100%ממניות פקר פלדה )בעלת
השליטה בחברה( .בתוקף תפקידו
כנאמן כאמור הינו מוסמך ,בכפוף
לפיקוח בית המשפט ואישורו ככל
שנדרש ,להפעיל את הכוחות
והסמכויות שמוקנות לאפריקה
ישראל תעשיות בקשר עם מניות
בעלת השליטה בחברה .ובכלל זה
מונה לכהן כדירקטור בפקר פלדה
תעשיות בע"מ )בעלת השליטה(
ובחברה.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה

29.9.2021
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-

תואר ראשון ) (LL.Bבמשפטים
מאוניברסיטת בר אילן;

-

תואר שני ) (LL.Mבמשפטים
מאוניברסיטת תל אביב;

-

תואר שני ) (MBAבמינהל
עסקים מ;HEC Paris-

-

תואר שני ) (MBAבמינהל
עסקים מLondon School of -
Political

and

Economics

;Science
-

תואר שני ) (MBAבמינהל
עסקים מNYU Stern School -

.of Business
תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-

מנהל כללי במשרד עו"ד שפירא
ושות';

-

מנהל בעניר פלאר נדל"ן בע"מ;

-

מנהל עניר פלאר נכסים;

-

נאמן ומנהל בא' דורי בניה
בע"מ )בהליכי חדלות פירעון(;

-

נאמן ומנהל בפרידריך תעשיות
בע"מ )בפירוק(;

-

כונס נכסים ומנהל בסי.די.סי.
חברה לפיתוח בע"מ )בכינוס
נכסים(;

-

כונס נכסים באפריקה תעשיות
בע"מ )בהליכי חדלות פירעון(;

-

נאמן בפקר ברזל בנין ש.ר;.

-

כונס נכסים ונאמן בהליכי
פשט"ר והסדר של מר יוסף
גרינפלד;

-

מנהל עזבון להליכי פשט"ר
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וניהול עזבון יורם יוסיפוף;
-

מנהל מיוחד בבית אולפנה
)אגודה
מורים
לאימון
עותומנית(;

-

מנהל מיוחד בסקיילדיבי בע"מ

תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור

-

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

 .7.3נושאי משרה בכירה
 .7.3.1מיכאל חאייט
מספר זהות

017511924

תאריך לידה

25.1.1975

מען להמצאת כתבי בי־דין

מענית  ,5כפר סבא

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

מנכ"ל

תאריך תחילת כהונה

1.4.2018

השכלה

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-

במשפטים
ראשון
תואר
וחשבונאות מאוניברסיטת תל
אביב;

-

תואר שני במדעי המדינה
מאוניברסיטת בר אילן.

-

-2018היום :מנכ"ל החברה;

-

-2020היום :מנכ"ל פקר פלדה
תעשיות בע"מ;

-

 :2018-2015מנכ"ל פקר ברזל
בניין )ש"ר(.

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא
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 .7.3.2אבנר יעקב
מספר זהות

024382434

תאריך לידה

21.5.1969

מען להמצאת כתבי בי־דין

הכרמל  ,56כפר סבא

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

סמנכ"ל כספים

השכלה

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-

תואר ראשון בכלכלה עם
בחשבונאות
התמחות
מאוניברסיטת חיפה;

-

תואר שני במנהל עסקים עם
התמחות בניהול אינטגרטיבי
מהאוניברסיטה העברית

-

-2018היום :סמנכ"ל כספים
בפקר פלדה תעשיות בע"מ;

-

 :2016-2018סמנכ"ל כספים של
אגד תעבורה בע"מ

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

 .7.3.3רונן כספי
מספר זהות

023534019

תאריך לידה

17.1.1968

מען להמצאת כתבי בי־דין

אשכול  ,3/2גן יבנה

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

סמנכ"ל תפעול

השכלה

תואר ראשון בכלכלה ומדעי החברה
ממכללת אשקלון

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-

:2016-2018
בחברה;

מנהל

מפעל
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-

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

:2016-2021
בחברה

מנהל

מסחרי

 .7.3.4ישראל גולדשטיין
מספר זהות

054096714

תאריך לידה

12.4.1956

מען להמצאת כתבי בי־דין

נוף שדמות  ,44הרצליה

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

משנה למנכ"ל

השכלה

תיכונית

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-2008היום :מנכ"ל פעילות שירותי
פלדה בחברה

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

 .7.3.5אנקה עזר
מספר זהות

014013536

תאריך לידה

26.12.1955

מען להמצאת כתבי בי־דין

סנונית  ,15אלפי מנשה

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

סמנכ"ל רכש

השכלה

תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה
מאוניברסיטת בר אילן

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-2004היום :מנהלת רכש בפקר
פלדה תעשיות בע"מ

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא
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 .7.3.6נעמה רופא
מספר זהות

033343054

תאריך לידה

1.12.1976

מען להמצאת כתבי בי־דין

יל"ג  ,2חולון

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

סמנכ"לית משאבי אנוש ושכר

השכלה

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-

לימודי משאבי אנוש במכללה
האקדמית אונו;

-

חשבות שכר בכירים במכללת
תל אביב

-

-2020היום :סמנכ"לית משאבי
אנוש ושכר בפקר פלדה תעשיות
בע"מ;

-

 :2020-2015מנהלת משאבי
אנוש ושכר בפקר פלדה תעשיות
בע"מ

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

 .7.3.7ישראל טיבאייב
מספר זהות

034968255

תאריך לידה

20.11.1978

מען להמצאת כתבי בי־דין

שוקדה  ,50שוקדה

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

סמנכ"ל פעילות פרופילים

השכלה

תיכונית

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-

-2020היום :סמנכ"ל פעילות
פרופילים בחברה;

-

מפעל

:2020-2016

מנהל
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ומכירות בחברה
האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

 .7.3.8אורלי עזריה
מספר זהות

028067395

תאריך לידה

23.02.1971

מען להמצאת כתבי בי־דין

ה' באייר  ,74תל-אביב

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

מנהלת ח.ג.י.י .שיווק מוצרי בנייה
בע"מ

השכלה

ניהול
לימודי
מהאוניברסיטה הפתוחה

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

וכלכלה

 -2010היום :מנהלת ח.ג.י.י.
שיווק מוצרי בנייה בע"מ

 .7.3.9מרדכי מולכו
מספר זהות

056392392

תאריך לידה

27.4.1960

מען להמצאת כתבי בי־דין

הרימון  ,270גיאה

נתינות

ישראלית

תפקיד בחברה

מנהל מפעל הגלוון

השכלה

הנדסאי תעשיה וניהול מהמרכז
האקדמי רופין

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

-

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

-1996היום :מנהל מפעל בחברה
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 .7.4הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר דירקטוריון החברה ונושאי משרה

בה 2

 .7.4.1מספר הדירקטורים )המרבי והמזערי(
מספר הדירקטורים לא יפחת משלושה דירקטורים )לא כולל דירקטורים חיצוניים,
אך לרבות דירקטורים בלתי תלויים( ולא יעלה על תשעה דירקטורים )לא כולל
דירקטורים חיצוניים ,אך לרבות דירקטורים בלתי תלויים(.
 .7.4.2דרכי המינוי ובחירתם של הדירקטורים ומילוי מקומם
א .הדירקטורים ימונו באסיפה הכללית ברוב רגיל.
ב .לא יתמנה מועמד כדירקטור באסיפה הכללית ,אלא אם כן המליץ הדירקטוריון
על מינויו ,ולעניין זה יראו בציון שמו של המועמד בהודעת החברה על זימון
האסיפה הכללית כהמלצת הדירקטוריון על מינויו ,או אם בעל מניות בחברה,
המבקש להציעו ,הגיש למשרד ,לא יאוחר מתום  7ימים מיום פרסום ההודעה
על האסיפה ,מסמך בכתב ,חתום על ידי בעל המניות ,המודיע על כוונת אותו
בעל מניות להציע ,כי מועמד זה ימונה כדירקטור ,כשלמסמך זה מצורפת
הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור.
ג .בכפוף למספר המרבי של דירקטורים כאמור לעיל ,הדירקטוריון יהיה רשאי
למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה ,וזאת עד למספר המרבי כאמור,
ודירקטור שמונה כאמור ,יכהן עד למועד האסיפה השנתית הבאה שלאחר
מינויו על ידי הדירקטוריון.
ד .אם התפנתה משרת דירקטור ,יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל
עניין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים
הקבוע בתקנון זה .פחת מספר הדירקטורים ממספר זה ,לא יהיה הדירקטוריון
רשאי לפעול אלא לשם מינוי דירקטורים נוספים או לשם כינוס אסיפה כללית
למטרת מינוי דירקטורים נוספים ,אך לא לכל מטרה אחרת.
 .7.4.3משך הכהונה
למעט ביחס לדירקטורים חיצוניים ,משך כהונת כל אחד מהדירקטורים שמונו
כאמור לעיל יהיה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלאחר המינוי.
 .7.4.4העברת דירקטור מכהונתו וסיום כהונה
א .האסיפה הכללית רשאית בכל עת ,בהחלטה ברוב רגיל ,באסיפה מיוחדת,
להעביר ממשרתו דירקטור ,למעט דירקטור חיצוני ,לפני תום תקופת כהונתו,
ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה
הכללית .כן רשאית כל אסיפה כללית ,בהחלטה ברוב רגיל ,למנות במקום
2

ביום ]*[ בספטמבר  2021אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה לאמץ תקנון התאגדות חדש ,אשר ייכנס
לתוקפו )בכפוף להנפקה בפועל של המניות המוצעות על־פי טיוטת תשקיף זה( באופן אוטומטי ,טרם מועד הרישום
למסחר .הוראות תקנון החברה המפורטות בפרק זה מובאות מתוך התקנון החדש כאמור .תקנון החברה מצורף
כנספח א' לתשקיף.
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דירקטור שהועבר ממשרתו ,כאמור לעיל ,אדם אחר כדירקטור.
ב .משרתו של דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים) :א( אם
התפטר או פוטר; )ב( אם הוכרז כפושט רגל ,כל עוד לא הופטר; )ג( אם הורשע
בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק החברות; )ד( על־פי החלטת בית משפט כאמור
בסעיף  233לחוק החברות; )ה( אם הוכרז כבלתי כשיר משפטית; )ו( אם על־פי
דין הסתיימה כהונתו מאליה; )ז( אם נפטר; )ח( במועד מתן הודעה על הטלת
אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק החברות; )ט( במועד מתן הודעה לפי
סעיף 227א או 245א לחוק החברות.
 .7.4.5דירקטור חליף
א .דירקטור רשאי למנות לו חליף .על אף האמור לעיל ,לא ימונה ולא יכהן
כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור ,וכן מי שמכהן כדירקטור
בחברה או כדירקטור חליף לדירקטור בחברה.
ב .ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון ,את מי שמכהן כדירקטור,
ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה ,אינו מכהן כחבר
באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני ,יהא
המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות
מקצועית ,בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף.
ג .דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף ,והוא יהיה רשאי להיות
נוכח בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ,להשתתף ולהצביע בהן ,כפי
שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה אותו.
ד .דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי ,בכפוף להוראות כל דין ,לבטל בכל עת
את המינוי .כמו כן ,תתפנה משרת דירקטור חליף כל אימת שמשרת הדירקטור,
אשר מינהו כדירקטור חליף ,התפנתה בכל דרך שהיא.
ה .כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי ,כאמור לעיל ,יעשו בהודעה בכתב
שתימסר לדירקטור החליף ולחברה ,והמינוי יכנס לתוקפו לאחר מסירת כתב
המינוי ,או כתב הביטול ,כאמור או במועד שנקבע בכתב המינוי ,או כתב
הביטול ,לפי המאוחר ,ואם לא צוינה תקופה בהודעת המינוי תהיה התקופה
חופפת לתקופת כהונתו של הדירקטור הממנה.
ו .בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד
השתתפותו בישיבות הדירקטוריון.
 .7.4.6שכר דירקטורים
בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי
תפקידם כדירקטורים ,וכן עבור שירותים מיוחדים ,כפי שיקבע על ידי האסיפה
הכללית .בנוסף ,יהיו הדירקטורים זכאים להחזר הוצאות נסיעה ,אש״ל וכדומה
שהוציאו עקב השתתפותם בישיבות הדירקטוריון או עקב פעילותם במסגרת
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תפקידיהם כדירקטורים ,והכל כפי שקבעה האסיפה הכללית.
 .7.4.7ועדות הדירקטוריון והסמכויות שניתן להאציל להן
א .בכפוף להוראות חוק החברות ,הדירקטוריון רשאי ,כפי שימצא לנכון ,להקים
ועדות בנות שני חברים או יותר ,למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון
)"ועדת דירקטוריון"( ,ולהאציל לועדת דירקטוריון את סמכויותיו ,כולן או
מקצתן.
ב .בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו ,לא יכהן מי שאינו חבר
דירקטוריון .בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ
בלבד ,יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
ג .על אף האמור לעיל ,בנושאים שלהלן הדירקטוריון לא רשאי להאציל
מסמכויותיו לועדת דירקטוריון ,אולם יהיה רשאי להקים ועדות לשם המלצה
בלבד (1) :קביעת מדיניות כללית לחברה; ) (2חלוקה ,אלא אם כן מדובר
ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי
הדירקטוריון; ) (3קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה
הכללית או מתן חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת ,כאמור
בסעיף  329לחוק החברות; ) (4מינוי דירקטורים; ) (5הנפקה או הקצאה של
מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות ,או של
סדרת אגרות חוב ,למעט אצילה מותרת לועדת דירקטוריון; ) (6אישור דוחות
כספיים; ) (7אישור עסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות
סעיפים  255ו 268 -עד  275לחוק החברות.
ד .החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון אשר הדירקטוריון
האציל לה מסמכויותיו ,כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה
בדירקטוריון ,אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי הדירקטוריון ,לעניין מסוים
או לגבי ועדה מסוימת.
ה .הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב ,לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לועדת
דירקטוריון ,ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור ,כדי לפגוע בתוקפה
של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על־פיה כלפי אדם אחר ,שלא ידע על
ביטולה.
ו .המניין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יהיה  2חברי ועדה המכהנים
במועד הישיבה ,או חליפיהם ,כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.
ז .הוראות התקנון בעניין פעולות הדירקטוריון ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על
ועדות הדירקטוריון ,כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי
הדירקטוריון ,לעניין זה ,והכל בכפוף להוראות חוק החברות.
ח .ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או
המלצותיה .החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון ,הטעונות את אישור
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הדירקטוריון ,תובאנה לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.
 .7.4.8פטור ,שיפוי וביטוח
א .פטור
בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית ,בהיקף המרבי המותר על־פי דין,
לפטור ,מראש ובדיעבד ,נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק
מכל סוג שנגרם או שייגרם לה ,במישרין או בעקיפין ,אם נגרם או ייגרם עקב
הפרת חובת הזהירות כלפיה ,ובכלל זה ,עקב כל החלטה ,אי החלטה או כל נגזרת
של הנ"ל ,וכן בשל אירוע ,עילה ,חבות ,הוצאה או נזק אחרים ,אשר מתן פטור
בגינם יהיה אפשרי על־פי הוראות חוק החברות ,בעת הרלוונטית לאישור הפטור,
למעט במקרה של הפרת חובת הזהירות כלפיה עקב חלוקה .האמור לעיל יחול
גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה בקשר עם היותו נושא משרה או ממלא
תפקיד אחר בחברה בת או בחברה אחרת כלשהי אשר החברה מחזיקה בה
מניות ,במישרין או בעקיפין ,או שלחברה עניין כלשהו בה )"חברה אחרת"(.
ב.

שיפוי
בכפוף להוראות כל דין ,החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או
הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה
בה ,במידה המרבית המותרת על־פי כל דין וכמפורט להלן:
) (1חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על־פי פסק דין ,לרבות פסק
דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;
) (2הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל
חקירה או הליך ,ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה
עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת כתב
אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה
דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי .בתקנה זו(1) :
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית";
וכן )" (2חבות כספית כחלופה להליך פלילי" יהיו במשמעות שיוחדה להם
בסעיף )260א()1א( לחוק החברות;
) (3הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או
בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי
שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;
) (4הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן ,בקשר עם הליך אכיפה
מנהלי שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר
טרחת עורך דין ,ככל שהדבר מותר על־פי דין.
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) (5תשלום לנפגע הפרה לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר
טרחת עורך דין.
) (6כל חבות ,התחייבות או הוצאה אחרת בגינן ניתן לשפות ,או שיהיה ניתן
מפעם לפעם לשפות על־פי חוק ,נושאי משרה בחברה.
ג.

שיפוי מראש
החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או
הוצאה כמפורט לעיל ,ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש בגין חבות כאמור
בתקנה ב 1.לעיל תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות
החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה
שהדירקטוריון קבע ,כי הם סבירים בנסיבות העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי
יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת
מתן ההתחייבות ,וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע ,כי הם
סבירים בנסיבות העניין.
סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה על־פי התחייבות מראש
לשיפוי בגין חבות כאמור בתקנה ב 1.לעיל )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת
ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת ביטוח לנושאי משרה שרכשה החברה( לכל נושאי
המשרה בחברה ,לא יעלה על סכום כולל השווה לגבוה מבין – )א( סכום השווה
לשיעור של עשרים וחמישה אחוזים ) (25%מהונה העצמי של החברה על־פי
דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל או
)ב(  50מיליון ש"ח.
בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד
בגין חבות או הוצאה כמפורט בסעיפים ב 1.עד ב 6.לעיל ,ובכלל זה ,לגבי שיפוי
בגין חבות כאמור בתקנה ב ,1.ללא שיחולו המגבלות המנויות בסעיף ב לעיל.

ד.

ביטוח
בכפוף להוראות כל דין ,רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של
נושא משרה בה ,בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא
משרה בה ,בהיקף המרבי המותר על־פי דין ,בכל אחד מאלה:
) (1הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
) (2הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב
והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
) (3חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
) (4הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן ,בקשר עם הליך אכיפה
מנהלי שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר
טרחת עורך דין;
) (5תשלום שהוטל על נושא המשרה לטובת נפגע הפרה כאמור בסעיף
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52נד)א())(1א( לחוק ניירות ערך )"תשלום לנפגע הפרה"(.
) (6כל חבות ,התחייבות או הוצאה אחרת שניתן לבטח ,או שיהיה ניתן מפעם
לפעם לבטח על־פי חוק ,נושא משרה בחברה.
ה .איסור ביטוח ושיפוי
בהתאם להוראות חוק החברות ,וכל עוד חוק החברות אינו מתיר אחרת ,החברה
לא תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה ולא תהא
רשאית לשפות נושא משרה בה או לפטור נושא משרה מאחריות כלפיה בשל כל
אחד מאלה:
) (1הפרת חובת אמונים ,למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים
כלפי החברה כאשר נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח
שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
) (2הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות למעט אם נעשתה
ברשלנות בלבד;
) (3פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
) (4קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליו;
) (5ביטוח ,במישרין או בעקיפין ,של הליך לפי פרק ח') 3הטלת עיצום כספי
בידי הרשות( ,פרק ח') 4הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה(
או פרק ט') 1הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים,
המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך.
ו.

כללי
אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין פטור ,שיפוי וביטוח ,ולא יהיה בהן ,כדי
להגביל את החברה בכל דרך שהיא במתן פטור או בהתקשרותה בחוזה לענין
ביטוח או שיפוי או למנוע ממנה ,לפטור ,לבטח או לשפות:
) (1מי שאינם נושאי משרה בחברה ,לרבות עובדים ,קבלנים או יועצים של
החברה ,שאינם נושאי משרה בה והיא רשאית לעשות כן בכפוף להוראות
כל דין;
) (2נושאי משרה או ממלאי תפקידים אחרים בחברות בנות או בחברות
אחרות;
) (3נושאי משרה ככל שאלה אינם אסורים על־פי דין או יהיו מותרים בעתיד.
יובהר ,כי התחייבות ביחס לפטור ,שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול
שתהיה בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

 .7.4.9כל תיקון לחוק החברות ,חוק ניירות ערך ,חוק התחרות הכלכלית או כל דין רלוונטי
אחר המרחיב את יכולתה של החברה לשפות ,לבטח או לפטור מאחריות כל נושא
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משרה ,או המרחיב את הזכות של כל נושא משרה להיות משופה ,מבוטח או פטור
מאחריות ,יחול במידה המרבית האפשרית ,באופן אוטומטי ולאלתר על נושאי
המשרה בחברה וייחשב ככלול בתקנון החברה במידה המרבית המותרת על־פי דין;
וכן לכל תיקון לחוק החברות ,חוק ניירות ערך ,חוק התחרות הכלכלית או כל דין חל
אחר ,הפוגע ביכולתה של החברה לשפות ,לבטח או לפטור מאחריות כל נושא משרה
או הפוגע בזכות של כל נושא משרה להיות משופה ,מבוטח או פטור מאחריות
כמפורט בתקנון החברה ,לא תהיה השפעה בדיעבד והוא לא ישפיע על ההתחייבויות
או היכולת של חברה לשפות ,לבטח או לפטור מאחריות נושא משרה בגין כל פעולה
)או מחדל( שנעשו טרם תיקון כאמור ,אלא אם נקבע אחרת בדין החל וככל שנקבע.
ככל שהוראות הדין קובעות כי תוקף ההוראה מותנה בכך שתקנון החברה יכלול
הוראה המתירה לשפות ,לבטח או לפטור מאחריות במקרים אלו אזי יראו הוראה זו
ככלולה בתקנון החברה )לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור כאמור בסעיף 56ח
לחוק ניירות ערך ובסעיף 50טז לחוק התחרות הכלכלית ,בנוסחם מעת לעת( .למען
הסדר הטוב ,הוראות סעיף זה לא יחולו בקשר לשינוי סכום השיפוי המרבי כאמור
לעיל ,אשר לא יעודכן אוטומטית.
 .7.5מורשי חתימה עצמאיים
נכון למועד התשקיף ,אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.
 .7.6משרדה הרשום של החברה
רחוב החרושת  ,24קריית מלאכי.
 .7.7עורכי הדין של החברה לצורך התשקיף
שבלת ושות' ,רחוב ברקוביץ  ,4תל אביב.
 .7.8רואי החשבון של החברה
משרד רו"ח  KPMGסומך חייקין.
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פרק  – 8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
 .8.1תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בחברה
להלן יפורטו התגמולים שניתנו בשתי שנות הכספים שקדמו לתאריך התשקיף ,דהיינו בשנים  2019ו ,2020-ובששת החודשים שנסתיימו ביום  ,30.6.2021לכל אחד
מבין חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה )במונחי עלות שנתית לחברה(:
 .8.1.1נתוני פרופורמה בדבר תגמולים שניתנו בשנת ) 2021בש"ח( )במונחי עלות
שם
מיכאל

חאייט+++

ישראל
גולדשטיין

תפקיד
מנכ"ל החברה ומנכ"ל פקר
פלדה תעשיות בע"מ
משנה למנכ"ל בחברה

אבנר יעקוב

סמנכ"ל כספים

רגינה אונגר

יו"ר דירקטוריון

אנקה עזר

סמנכ"ל רכש

היקף
משרה
)(%
100%

מענק

תשלום
מבוסס מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

סה"כ

-

1,017,177

-

-

-

-

-

-

-

-

1,017,177

100%

-

1,002,760

-

-

-

-

-

-

-

-

1,002,760

100%

-

807,753

-

-

-

-

-

-

-

-

807,753

-

-

-

-

-

480,000

-

120,000

-

-

600,000

-

592,198

-

-

-

-

-

-

-

-

592,198

100%

שיעור החזקה בהון
התאגיד )(%

שכר

לחברה(+

++

+

יצוין ,כי נתוני הפרופורמה המופיעים בטבלה לעיל אינם כוללים תגמולים לא צפויים ,ככל שיהיו עד סוף שנת  .2021כמו כן ,נתוני התגמול בטבלה לעיל הם נתוני תגמול משוקללים שנתיים ,על
אף שבפועל נושאי המשרה החלו לעבוד בחברה במהלך שנת .2021

++

רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר ,לרבות משכורת ,רכב )שווי( ,הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכמי העבודה.

+++

מר חאייט מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  .1.4.2018עוד יצוין ,כי בחודש נובמבר  2020נחתם הסכם בין פקר פלדה לבין מר חאייט בגין כהונתו של מר חאייט כמנכ"ל פקר פלדה החל מחודש
ספטמבר  .2020הסכם זה הוסב לחברה במהלך חודש ספטמבר  2021והנתונים המצוינים בטבלה משקפים את הוראותיו לאור חיוב ההוצאות לחברה על ידי פקר פלדה.

 .8.1.2תגמולים שניתנו בתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום ) 30.6.2021בש"ח( )במונחי עלות לחברה(
היקף
משרה
)(%
100%

שיעור החזקה בהון
התאגיד )(%

שכר

שם

-

508,589

39,375

מוטי מולכו

מנהל מפעל גלוון אשקלון

100%

-

226,912

13,500

-

רונן כספי

סמנכ"ל תפעול

100%

-

226,667

13,500

-

מיכאל

חאייט++

+

תפקיד
מנכ"ל החברה ומנכ"ל פקר
פלדה תעשיות בע"מ

+

מענק

תשלום מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

סה"כ

-

-

-

-

-

-

-

547,964

-

-

-

-

-

-

240,412

-

-

-

-

-

-

240,167

רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר ,לרבות משכורת ,רכב )שווי( ,הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכמי העבודה.
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מר חאייט מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  .1.4.2018עוד יצוין ,כי בחודש נובמבר  2020נחתם הסכם בין פקר פלדה לבין מר חאייט בגין כהונתו של מר חאייט כמנכ"ל פקר פלדה החל מחודש
ספטמבר  .2020הסכם זה הוסב לחברה במהלך חודש ספטמבר  2021והנתונים המצוינים בטבלה משקפים את הוראותיו לאור חיוב ההוצאות לחברה על ידי פקר פלדה.

 .8.1.3תגמולים שניתנו בשנת ) 2020בש"ח( )במונחי עלות לחברה(
שם
מיכאל

חאייט++

רונן

כספי++++++++++

מוטי מולכו
+
++

+++

היקף
משרה
)(%
100%

שיעור החזקה בהון
התאגיד )(%

שכר

תפקיד

-

894,115

39,375

סמנכ"ל תפעול

100%

-

445,896

13,500

-

מנהל מפעל גלוון אשקלון

100%

-

430,351

13,500

-

מנכ"ל החברה ומנכ"ל פקר
פלדה תעשיות בע"מ

+

מענק

תשלום מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

סה"כ

-

-

-

-

-

-

-

933,490

-

-

-

-

-

-

459,396

-

-

-

-

-

-

443,851

רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר ,לרבות משכורת ,רכב )שווי( ,הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכמי העבודה.
מר חאייט מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  .1.4.2018עוד יצוין ,כי בחודש נובמבר  2020נחתם הסכם בין פקר פלדה לבין מר חאייט בגין כהונתו של מר חאייט כמנכ"ל פקר פלדה החל מחודש
ספטמבר  .2020הסכם זה הוסב לחברה במהלך חודש ספטמבר  2021והנתונים המצוינים בטבלה משקפים את הוראותיו לאור חיוב ההוצאות לחברה על ידי פקר פלדה.
יצוין ,כי במהלך שנת  ,2020מר כספי כיהן גם כמנהל מפעל גלוון קריית מלאכי ,אשר נסגר בחודש מרץ  ,2020וכמנהל פעילות הצבע אפוקול ,עד למכירתה בחודש אוקטובר .2020

 .8.1.4תגמולים שניתנו בשנת ) 2019באלפי ש"ח( )במונחי עלות לחברה(
היקף
משרה
)(%
100%

שיעור החזקה בהון
התאגיד )(%

שכר

שם

-

835,320

-

רונן כספי

מנהל מפעל גלוון קרית
מלאכי

100%

-

445,663

-

-

מוטי מולכו

מנהל מפעל גלוון
אשקלון

100%

-

385,376

-

-

מיכאל

חאייט++

+
++

תפקיד
מנכ"ל החברה

+

מענק

תשלום מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

סה"כ

-

-

-

-

-

-

-

835,320

-

-

-

-

-

-

445,663

-

-

-

-

-

-

385,376

רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר ,לרבות משכורת ,רכב )שווי( ,הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכמי העבודה.
מר חאייט מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  .1.4.2018הסכומים הנכללים בטבלה זאת כוללים ,חיוב עלויות העסקתו של מר חאייט על־פי הסכם עם פקר פלדה מאותה עת.
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 .8.1.5להלן פירוט בדבר התגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה
א .מנכ"ל החברה – מר מיכאל חאייט
מר מיכאל חאייט מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  .1.4.2018כמו כן ,החל מיום
 ,1.9.2020מכהן מר חאייט גם כמנכ"ל פקר פלדה תעשיות בע"מ )"פקר פלדה"( .
בחודש ספטמבר  ,2021הומחה הסכם העסקתו של מר חאייט עם פקר פלדה,
לחברה.
מר חאייט מועסק כמנכ"ל החברה בהיקף של משרה מלאה והחל מחודש
ספטמבר  2020זכאי לתשלום חודשי ברוטו בסך של  63אלפי ש"ח.
כמו כן ,מר חאייט זכאי לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים ,ובין היתר,
רכב שעלותו לא תעלה על  200אלפי ש"ח או רכב השכרה הזהה להגדרות אלה,
והכל בהתאם לסטנדרטים המקובלים בחברה; טלפון נייד; ביטוח מנהלים או
קרן פנסיה או שילוב של שניהם; קרן השתלמות ,דמי הבראה ,דמי מחלה על־פי
חוק )זכאות לקבלת תשלום דמי מחלה החל מיום המחלה הראשון( וימי חופשה
שנתית )וזכות לצבירה של חלק מימי החופשה(.
תקופת העסקתו של מר חאייט היא בלתי קצובה וניתנת לסיום בהודעה בכתב
ומראש בת  3חודשים על ידי כל אחד מהצדדים .בנוסף ,במקרים מסוימים
המוגדרים בהסכם ההעסקה עמו ,החברה תהיה זכאית לסיים את העסקתו של
מר חאייט לאלתר ללא הודעה מוקדמת.
מר חאייט חתום על נספח סודיות ,אי תחרות ואי שידול מול החברה ,במסגרתו
נקבע בין היתר כי במשך תקופה בת  6חודשים מיום סיום העסקתו בחברה ,לא
יוכל מר חאייט להתחרות בחברה ,ובמקרים מסוימים לא יוכל להתחרות בה
במשך תקופה בת  12חודשים מיום סיום העסקתו בחברה ,והכל בהתאם
לתנאים שנקבעו בהסכם ההעסקה עימו .כמו כן ,הצהיר מר חאייט כי כל המידע
הקנייני יהיה שייך לחברה .ההתחייבויות המפורטות בפסקה זו הינם גם כלפי
חברות הבת של פקר פלדה.
מר חאייט זכאי לתשלום או להחזר הוצאות הנדרשות למילוי תפקידו ולביטוח
נושאי משרה ,שיפוי ופטור כמקובל בחברה לכל נושאי המשרה בה.
בנוסף ,בהסכם ההעסקה נקבע כי דירקטוריון החברה רשאי להחליט על־פי
שיקול דעתו הבלעדי על מתן מענק למר חאייט ועל גובה המענק כאמור.
במהלך חודש מרץ  2021שולם למר חאייט מענק בסך של  78,750ש"ח ,אשר
מחציתו בגין מאמצים מיוחדים של מר חאייט במהלך שנת  2020ומחציתו בגין
פעילותו במהלך שנת .2021
מכח תוכנית האופציות לשנת  2021של החברה )"תוכנית האופציות לשנת
 ,("2021ביום  23בנובמבר  2021הוענקו למר חאייט 291,505 ,אופציות )לא
רשומות( ,הניתנות למימוש ,במנגנון  ,Cashlessל 291,505-מניות רגילות של
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החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )לאחר חלוקת מניות ההטבה( .בהתאם
לתנאי תוכנית האופציות לשנת  ,2021תקופת ההבשלה של האופציות תהיה
מדורגת על-פני שנתיים וחצי ) (2.5שתחילתן במועד ההענקה ,כך ש50%-
מהאופציות יבשילו עם השלמת תקופה של  12חודשים של שירות רציף
ומתמשך ,ויתר האופציות יבשילו ב 18-חלקים שווים על בסיס חודשי ,בכפוף
לשירותו הרציף והמתמשך של מר חאייט עד שכל האופציות יבשילו; האופציות
יהיו ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש של  3.43ש"ח; וכן תקופת ההבשלה
כפופה למספר אירועי האצה ותקרת הטבה למחיר של  5.83ש"ח למניה )צמוד(
)להלן ,ביחד" :תנאי תוכנית האופציות לשנת .("2021
ב .יו"ר דירקטוריון החברה – גב' רגינה אונגר
גב' רגינה אונגר מכהנת כיו"ר דירקטוריון פקר פלדה מיום  ,1.11.2019כאשר
החל מיום  29.9.2021גב' אונגר מכהנת גם כיו"ר דירקטוריון החברה .בחודש
ספטמבר  ,2021הומחה ההסכם של גב' אונגר עם פקר פלדה ,לחברה למעט
כמתואר להלן )"הסכם מתן השירותים"(.
בהתאם להסכם מתן השירותים ,גב' אונגר מעניקה שירותים לחברה כיו"ר
דירקטוריון ,וזכאית לתמורה חודשית בסך של  40אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ.
כמו כן ,גב' אונגר זכאית להחזר הוצאות נסיעות במסגרת מילוי תפקידה והחזר
הוצאות רכב בישראל בשווי של  10אלפי ש"ח לחודש ,וכן להחזר הוצאות
ממשיות שהוציאה גב' אונגר בפועל בקשר עם שירותיה לחברה ,הכוללות :החזר
הוצאות טלפון נייד והחזר אש"ל חו"ל לפי כללי חשב.
גב' אונגר זכאית למענק שנתי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון
החברה ובכפוף לקבלת אישור של האסיפה הכללית של החברה .דירקטוריון
החברה ,בבואו לדון בהענקת מענק שנתי כאמור ,יתחשב בתוצאות העסקיות
של החברה ,במנגנון הבונוס המקובל של החברה ובפעילויות מיוחדות שבוצעו
על ידי גב' אונגר במהלך שנת הכספים שחלפה .כמו כן זכאית גב' אונגר למענק
בקרות אירוע אקזיט ,שישולם אך ורק על ידי פקר פלדה.
תקופת הסכם מתן השירותים היא בלתי קבוצה וניתנת לסיום בהודעה מוקדמת
בכתב בת  90ימים על ידי כל אחד מהצדדים .בנוסף ,במקרים מסוימים
המוגדרים בהסכם מתן השירותים ,החברה תהיה זכאית לסיים את ההסכם
לאלתר וללא הודעה מוקדמת.
גב' אונגר התחייבה לשמור על סודיות ולא להתחרות בחברה במשך תקופת
הסכם השירותים וכן  12חודשים לאחר סיום ההסכם )למעט החזקה של עד 5%
במניות חברה פרטית ועד  3%בחברה ציבורית(.
גב' אונגר זכאית לביטוח נושאי משרה ,שיפוי ופטור כמקובל בחברה לכל נושאי
המשרה בה.
מכח תוכנית האופציות לשנת  ,2021ביום  23בנובמבר  2021הוענקו לגב' אונגר,
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 291,505אופציות )לא רשומות( ,הניתנות למימוש ,במנגנון  ,Cashlessל291,505-
מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )לאחר חלוקת מניות
ההטבה( ,בהתאם לתנאי תוכנית האופציות לשנת .2021
ג .סמנכ"ל הכספים של החברה – מר אבנר יעקוב
מר אבנר יעקוב מועסק כסמנכ"ל כספים בפקר פלדה החל משנת  ,2018כאשר
החל מחודש ספטמבר  2021מר יעקוב מכהן גם כסמנכ"ל כספים בחברה .בחודש
ספטמבר  2021הומחה הסכם העסקתו של מר יעקוב עם פקר פלדה ,לחברה.
מר יעקוב מועסק בחברה בהיקף של משרה מלאה וזכאי לתשלום חודשי בסך
של  49אלפי ש"ח )ברוטו(.
כמו כן ,מר יעקוב זכאי לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים ,ובין היתר,
רכב השכרה בהתאם לסטנדרטים המקובלים בחברה; טלפון נייד; ביטוח
מנהלים או קרן פנסיה או שילוב של שניהם; קרן השתלמות ,דמי הבראה ,דמי
מחלה על־פי חוק )זכאות לקבלת תשלום דמי מחלה החל מיום המחלה הראשון(
וימי חופשה שנתית.
תקופת העסקתו של מר יעקוב היא בלתי קצובה וניתנת לסיום בהודעה בכתב
ומראש בת  60ימים על ידי כל אחד מהצדדים .בנוסף ,בנסיבות המצדיקות על־
פי דין ,פיטורים ללא פיצויי פיטורים ,החברה תהיה זכאית לסיים את העסקתו
של מר יעקוב ללא מתן הודעה מוקדמת.
מר יעקוב חתום על נספח סודיות ,אי תחרות ואי שידול מול החברה ,במסגרתו
נקבע בין היתר כי במשך תקופה בת  3חודשים מיום סיום העסקתו בחברה ,לא
יוכל מר יעקוב להתחרות בחברה ,והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם
ההעסקה עימו ,וכן הצהיר מר יעקוב כי כל המידע הקנייני יהיה שייך לחברה.
בנוסף ,מר יעקוב זכאי לתשלום או להחזר הוצאות הנדרשות למילוי תפקידו.
במהלך חודש מרץ  2021שולם למר יעקוב מענק בסך של  61,250ש"ח ,אשר
מחציתו בגין מאמצים מיוחדים של מר יעקוב במהלך שנת  2020ומחציתו בגין
פעילותו במהלך שנת .2021
מכח תוכנית האופציות לשנת  ,2021ביום  23בנובמבר  2021הוענקו למר יעקוב,
 87,451אופציות )לא רשומות( ,הניתנות למימוש ,במנגנון  ,Cashlessל87,451 -
מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )לאחר חלוקת מניות
ההטבה( ,בהתאם לתנאי תוכנית האופציות לשנת .2021
ד .משנה למנכ"ל בחברה – מר ישראל גולדשטיין
מר ישראל גולדשטיין מועסק בפקר פלדה משנת  ,2008כאשר החל מחודש
ספטמבר  2021מר גולדשטיין מכהן גם כמשנה למנכ"ל החברה .בחודש ספטמבר
 2021הומחה הסכם העסקתו של מר גולדשטיין עם פקר פלדה ,לחברה.
מר גולדשטיין מועסק בחברה בהיקף של משרה מלאה וזכאי לתשלום חודשי
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בסך של כ 63-אלפי ש"ח )ברוטו( ,ובעלות חודשית של כ 81-אלפי ש"ח .יצוין ,כי
עד לחודש מאי  ,2020עלות העסקתו החודשית של מר גולדשטיין הסתכמה בסך
של כ 90-אלפי ש"ח.
כמו כן ,מר גולדשטיין זכאי לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים ,ובין
היתר ,רכב; טלפון נייד; ביטוח מנהלים או קרן פנסיה או שילוב של שניהם; קרן
השתלמות ,דמי הבראה ,דמי מחלה על־פי חוק )זכאות לקבלת תשלום דמי
מחלה החל מיום המחלה הראשון( וימי חופשה שנתית )הניתנים לצבירה עד
לתקופה של שנתיים( .יצוין ,כי בהתאם להסכם העסקתו של מר גולדשטיין,
ההפרשות הסוציאליות להן זכאי מר גולדשטיין יהיו בהתאם למשכורתו טרום
הפחתתה בחודש מאי  2020כמתואר לעיל.
תקופת העסקתו של מר גולדשטיין היא בלתי קצובה וניתנת לסיום בהודעה
בכתב ומראש בת  90ימים על ידי כל אחד מהצדדים .בנוסף ,בנסיבות המצדיקות
על־פי דין ,פיטורים ללא פיצויי פיטורים ,החברה תהיה זכאית לסיים את
העסקתו של מר גולדשטיין ללא מתן הודעה מוקדמת.
מר גולדשטיין חתום על נספח סודיות ,אי תחרות ואי שידול מול החברה,
במסגרתו נקבע בין היתר כי במשך תקופת העסקתו ,לא יוכל מר גולדשטיין
להתחרות בחברה ,והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם ההעסקה עימו ,וכן
הצהיר מר גולדשטיין כי כל המידע הקנייני יהיה שייך לחברה.
בנוסף ,על־פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לביצועי החברה ומר
גולדשטיין ,החברה תשלם למר גולדשטיין בונוס שנתי בגובה שייקבע בהתאם
לשיקול דעתה של הנהלת החברה.
במהלך חודש מרץ  2021שולם למר גולדשטיין מענק בסך של  70,000ש"ח ,אשר
מחציתו בגין מאמצים מיוחדים של מר גולדשטיין במהלך שנת  2020ומחציתו
בגין פעילותו במהלך שנת .2021
מכח תוכנית האופציות לשנת  ,2021ביום  23בנובמבר  2021הוענקו למר
גולדשטיין 88,146 ,אופציות )לא רשומות( ,הניתנות למימוש ,במנגנון ,Cashless
ל 88,146-מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )לאחר חלוקת
מניות ההטבה( ,בהתאם לתנאי תוכנית האופציות לשנת .2021
ה .סמנכ"ל רכש – גב' אנקה עזר
גב' אנקה עזר מועסקת בפקר פלדה משנת  ,1987כאשר החל מחודש ספטמבר
 2021גב' עזר מכהנת גם כסמנכ"ל הרכש של החברה .בחודש ספטמבר 2021
הומחה הסכם העסקתה של גב' עזר עם פקר פלדה ,לחברה.
גב' עזר מועסקת בחברה בהיקף של משרה מלאה וזכאית לתשלום חודשי בסך
של כ 38-אלפי ש"ח )ברוטו( )"המשכורת"( ,כאשר המשכורת צמודה לעלייה
במדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות הבאות:
המשכורת תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן אחת ל 3-חודשים ,באופן שאם
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יתברר ב 1-במאי או ב 1-באוגוסט או ב 1-בנובמבר או ב 1-בפברואר של שנה
כלשהי כי מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי ,תגדל המשכורת באופן יחסי
לשיעור עליית מדד התשלום לעומת המדד היסודי.1
כמו כן ,גב' עזר זכאית לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים ,ובין היתר,
רכב השכרה בהתאם לסטנדרטים המקובלים בחברה ועל־פי שיקול דעתה של
החברה; טלפון נייד; ביטוח מנהלים או קרן פנסיה או שילוב של שניהם; קרן
השתלמות ,דמי הבראה ,דמי מחלה על־פי חוק )זכאות לקבלת תשלום דמי
מחלה החל מיום המחלה הראשון( וימי חופשה שנתית.
תקופת העסקתה של גב' עזר היא בלתי קצובה וניתנת לסיום בהודעה בכתב
ומראש בת  90ימים על ידי כל אחד מהצדדים .בנוסף ,בנסיבות המצדיקות על־
פי דין ,פיטורים ללא פיצויי פיטורים ,החברה תהיה זכאית לסיים את העסקתה
של גב' עזר ללא מתן הודעה מוקדמת.
גב' עזר חתומה על נספח סודיות ,אי תחרות ואי שידול מול החברה ,במסגרתה
נקבע בין היתר כי במשך תקופה בת  6חודשים מיום סיום העסקתה בחברה ,לא
תוכל גב' עזר להתחרות בחברה ,והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם
ההעסקה עימה .כמו כן ,הצהירה גב' עזר כי כל המידע הקנייני יהיה שייך
לחברה .ההתחייבויות המפורטות בפסקה זו הינם כלפי כל חברות הבת של פקר
פלדה.
במהלך חודש מרץ  2021שולם לגב' עזר מענק בסך של  37,278ש"ח ,אשר
מחציתו בגין מאמצים מיוחדים של גב' עזר במהלך שנת  2020ומחציתו בגין
פעילותה במהלך שנת .2021
מכח תוכנית האופציות לשנת  ,2021ביום  23בנובמבר  2021הוענקו לגב' עזר,
 65,242אופציות )לא רשומות( ,הניתנות למימוש ,במנגנון  ,Cashlessל65,242 -
מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )לאחר חלוקת מניות
ההטבה( ,בהתאם לתנאי תוכנית האופציות לשנת .2021
ו .סמנכ"ל תפעול – רונן כספי
מר רונן כספי מועסק בפקר פלדה משנת  1991בתפקידים שונים ,כאשר נכון
למועד התשקיף הוא מכהן כסמנכ"ל התפעול של החברה.
מר כספי מועסק בחברה בהיקף של משרה מלאה וזכאי לתשלום חודשי בסך של

1

"מדד המחירים לצרכן" או "המדד" – מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי
אחר שיבוא במקום הלשכה המרכזית לססטיסטיקה ,וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו בין אם יהיה בנוי על
אותם נתונים וחישובים שעליהם בנוי המדד הקיים כיום ובין אם לאו;
היה ויוחלף המדד על ידי כל גוף או מוסד כאמור ,אותו גוף או מוסד יקבע את היחס שבין המדד האחר לבין המוחלף,
ובמידה ויחס זה לא יקבע על ידו ,הוא יקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובמקרה ואותו יחס לא יקבע
כאמור ,אזי הוא יקבע על ידי מנכ"ל החברה בהתייעצות עם מומחים כלכליים שיבחרו על ידו.
"המדד היסודי" – מדד חודש אוגוסט .2011
"מדד התשלום" – המדד האחרון הידוע במועד התשלום.

ח8-

טיוטה מס'  1לציבור מיום  30בנובמבר 2021

 27אלפי ש"ח )ברוטו(.
כמו כן ,מר כספי זכאי לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים ,ובין היתר,
רכב השכרה בהתאם לסטנדרטים המקובלים בחברה; טלפון נייד; ביטוח
מנהלים או קרן פנסיה או שילוב של שניהם; קרן השתלמות ,דמי הבראה ,דמי
מחלה על־פי חוק )זכאות לקבלת תשלום דמי מחלה החל מיום המחלה הראשון(
וימי חופשה שנתית )החופשה אינה ניתנת לצבירה או פדיון במהלך תקופת
העבודה ,אך העובד רשאי בהסכמת הממונה עליו לקחת רק  7ימי חופשה לפחות
ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן לו בשתי שנות העבודה הבאות(.
תקופת העסקתו של מר כספי היא בלתי קצובה וניתנת לסיום בהודעה בכתב
ומראש בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק הודעה מוקדמת
לפיטורים והתפטרות ,התשס"א .2001-בנוסף ,בנסיבות המצדיקות על־פי דין,
פיטורים ללא פיצויי פיטורים ,החברה תהיה זכאית לסיים את העסקתו של מר
כספי ללא מתן הודעה מוקדמת.
בנוסף ,היה מר כספי זכאי לבונוס משתנה ומותנה בהתאם לכמות הטונות
שגלוונו בחודש במפעל החברה בקרית מלאכי שנסגר כאמור בחודש מרץ ,2020
כמפורט בהסכם העסקתו.
מר כספי חתום על נספח סודיות .כמו כן ,הצהיר מר כספי כי כל המידע הקנייני
יהיה שייך לחברה.
במהלך חודש מרץ  2021שולם למר כספי מענק בסך של  27,000ש"ח ,כאשר
מחציתו בגין מאמצים מיוחדים של מר כספי במהלך שנת  2020ומחציתו בגין
פעילותו במהלך שנת .2021
מכח תוכנית האופציות לשנת  ,2021ביום  23בנובמבר  2021הוענקו למר כספי,
 58,301אופציות )לא רשומות( ,הניתנות למימוש ,במנגנון  ,Cashlessל58,301 -
מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )לאחר חלוקת מניות
ההטבה( ,בהתאם לתנאי תוכנית האופציות לשנת .2021
ז .מנהל מפעל הגלוון באשקלון – מר מוטי מולכו
מר מוטי מולכו מכהן כמנהל מפעל הגלוון באשקלון ,בהיקף של משרה מלאה
וזכאי לתשלום חודשי בסך של כ 27-אלפי ש"ח )ברוטו(.
כמו כן ,מר מולכו זכאי לזכויות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים ,ובין היתר,
רכב השכרה בהתאם לסטנדרטים המקובלים בחברה; טלפון נייד; ביטוח
מנהלים או קרן פנסיה או שילוב של שניהם; קרן השתלמות ,דמי הבראה ,דמי
מחלה על־פי חוק )זכאות לקבלת תשלום דמי מחלה החל מיום המחלה הראשון(
ו 23-ימי חופשה בשנה )הצבירה המקסימאלית של ימי החופשה היא של
שנתיים ,כאשר בסוף כל שנה קלנדרית ,תמחק היתרה אשר מעל למכסת
החופשה המקסימאלית כאמור לעיל(.
תקופת העסקתו של מר מולכו היא בלתי קצובה וניתנת לסיום בהודעה בכתב
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ומראש של  30ימים .בנוסף ,בנסיבות המצדיקות על־פי דין ,פיטורים ללא פיצויי
פיטורים ,החברה תהיה זכאית לסיים את העסקתו של מר מולכו ללא מתן
הודעה מוקדמת.
מר מולכו חתום על נספח סודיות ,אי תחרות ואי שידול מול החברה ,במסגרתה
נקבע בין היתר כי במשך תקופה בת  12חודשים מיום סיום העסקתו בחברה,
לא יוכל מר מולכו להתחרות בחברה ,והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם
ההעסקה עימו .כמו כן ,הצהיר מר מולכו כי כל המידע הקנייני יהיה שייך
לחברה.
במהלך חודש מרץ  2021שולם למר מולכו מענק בסך של  27,000ש"ח ,כאשר
מחציתו בגין מאמצים מיוחדים של מר מולכו במהלך שנת  2020ומחציתו בגין
פעילותו במהלך שנת .2021
מכח תוכנית האופציות לשנת  ,2021ביום  23בנובמבר  2021הוענקו למר מולכו,
 50,000אופציות )לא רשומות( ,הניתנות למימוש ,במנגנון  ,Cashlessל50,000 -
מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )לאחר חלוקת מניות
ההטבה( ,בהתאם לתנאי תוכנית האופציות לשנת .2021
 .8.1.6גמול דירקטורים
עד סמוך למועד התשקיף ,הדירקטורים המכהנים בחברה אינם זכאים לגמול
דירקטורים ,למעט יו"ר הדירקטוריון ,גב' רגינה אונגר ,אשר תנאי התגמול שלה
מתוארים בסעיף .8.1.5ב לעיל ,ולמעט ה"ה עופר שפירא וגיל אורן אשר התמנו
לדירקטורים בחברה ביום  29בספטמבר  2021וזכאים לתגמול חודשי בסך של כ-
 29אלפי ש"ח בתוספת מע"מ ,כל אחד .כמו כן ,מכח תוכנית האופציות לשנת ,2021
יוענקו לה"ה עופר וגיל ,בכפוף לקבלת אישור בית המשפט 291,505 ,אופציות )לא
רשומות( כל אחד )וסה"כ  583,010אופציות לא רשומות( ,הניתנות למימוש ל-
 291,505מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )לאחר חלוקת
מניות ההטבה( )וסה"כ  583,010מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב
כל אחת )לאחר חלוקת מניות ההטבה(( ,בהתאם לתנאי תוכנית האופציות לשנת
.22021
ביום ]*[ אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה כי החל ממועד
ההנפקה ,הדירקטורים של החברה ,לרבות הדירקטורים החיצוניים והדירקטור
הבלתי תלוי שימונו לחברה ,כפי שיכהנו מעת לעת ,ולמעט יו"ר דירקטוריון
החברה ,גב' רגינה אונגר ,אשר תנאי התגמול שלה מתוארים בסעיף .8.1.5ב לעיל,
ולמעט ה"ה עופר שפירא וגיל אורן ,אשר תנאי התגמול שלהם מתוארים לעיל ,יהיו
זכאים לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכום ]*[ וכן להחזר הוצאות ,הכל
לפי הדרגה בה תסווג החברה מעת לעת ,בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס ") 2000-תקנות הגמול"(.
2

יצוין ,כי ככל ולא יתקבל האישור הנדרש של בית המשפט להקצאת האופציות לה"ה עופר וגיל ,יוותרו עופר וגיל על
האופציות.
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 .8.1.7מדיניות תגמול לנושאי משרה ודירקטורים
ביום ]*[ אישר דירקטוריון החברה וביום ]*[ אישרה האסיפה הכללית של בעלי
מניות של החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה המצורפת כנספח ב'
לתשקיף )"מדיניות התגמול"( .מדיניות התגמול תיכנס לתוקפה במועד רישום
ניירות הערך המוצעים על־פי התשקיף בבורסה .כמו כן ,בהתאם לתקנה  1לתקנות
החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול( ,תשע"ג ,2013-מדיניות
התגמול שתוארה בתשקיף תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 267א לחוק
החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף  5שנים לאחר השלמת הרישום
לראשונה של מניות החברה למסחר בבורסה.
כל הצעת ניירות ערך בהתאם למדיניות התגמול ,תהא כפופה לקבלת אישור
הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיוקצו ולמניות שתנבענה ממימוש
ניירות הערך ההמירים שיוקצו ,ולעמידה בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על־
פיו ,לרבות לעניין מחיר מזערי ,כפי שתהיינה מעת לעת.
 .8.1.8פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה
תקנון החברה מאפשר מתן שיפוי וביטוח לנושאי משרה )לרבות דירקטורים( על־
פי דין .בהתאם לכך ,קבעה החברה מדיניות שיפוי והחליטה לבטח את אחריותם
של נושאי משרה ,הכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין .ביום ]*[ אישר דירקטוריון
החברה וביום ]*[ אישרה האסיפה הכללית של החברה ,מתן פטור ,שיפוי וביטוח
כמפורט להלן:
א.

פטור – בכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדין בקשר למתן פטור לנושאי
המשרה ,החברה פוטרת את נושאי המשרה בה )כולל דירקטורים( ,לרבות
אלו הנמנים על בעלי השליטה בה ,בהיקף המרבי המותר על־פי דין ,באופן
בלתי חוזר ,מכל אחריות כלפיה בשל נזק מכל סוג שנגרם או שייגרם לחברה
או לכל חברה בת ,במישרין או בעקיפין ,אם נגרם או ייגרם עקב הפרת חובת
הזהירות של אותם נושאי המשרה כלפיה ,ובכלל זה ,עקב כל החלטה ,אי
החלטה או כל נגזרת של הנ"ל ,וכן בשל אירוע ,עילה ,חבות ,הוצאה או נזק
אחרים ,אשר מתן פטור בגינם יהיה אפשרי על־פי הוראות חוק החברות,
בעת הרלוונטית לאישור הפטור ,בפעולה שנעשתה על ידי נושא המשרה
בתוקף היותו נושא משרה בחברה או בחברה בת או ממלא תפקיד אחר
בחברה בת או בחברה אחרת )כהגדרת המונח בכתב פטור והתחייבות
לשיפוי(.
פטור זה לא יחול בשל כל אחד מאלה :הפרת חובת אמונים כלפי החברה;
הפרת חובת זהירות בחלוקה; הפרת חובת זהירות שנעשתה מתוך כוונה או
בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד; פעולה מתוך כוונה להפיק רווח
אישי שלא כדין; קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר אם הוטלו על נושאי
המשרה; הפרת חובה בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או
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לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.
כתב פטור והתחייבות לשיפוי ,מצורף כנספח ג׳ לתשקיף.
ב.

שיפוי – החברה מתחייבת באופן בלתי חוזר לשפות מראש ,בהתאם למותר
בתקנון החברה ,את נושאי המשרה בה )כולל דירקטורים( ,לרבות נושאי
משרה שהינם בעלי שליטה בה ,באופן הרחב ביותר המותר על־פי דין ותקנון
החברה ,בשל כל חבות או הוצאה )כמפורט בכתב השיפוי( שתוטלנה על
נושא המשרה או שתוציא עקב פעולות שעשית או שתעשה ,לרבות כל
החלטה ,מעשה או מחדל או כל נגזרת שלה ולרבות פעולות לפני תאריך כתב
הפטור וההתחייבות לשיפוי בתוקף היות מקבל כתב הפטור והתחייבות
לשיפוי נושא משרה בחברה או ממלא תפקיד אחר בחברה בת או בחברה
אחרת ,הקשורות ,במישרין או בעקיפין ,לאחד או יותר מן האירועים
המפורטים בכתב הפטור וההתחייבות לשיפוי זה או כל חלק מהם או
הקשור בהם ,במישרין או בעקיפין וזאת בכפוף להוראות ולהגבלות
המפורטות בכתב הפטור וההתחייבות לשיפוי .סכום השיפוי הכולל
והמצטבר שבו תחוב החברה על־פי התחייבות מראש לשיפוי ביחס לחבות
כספית שתוטל על נושאי המשרה לטובת אדם אחר על־פי פסק דין ,לרבות
פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שיאושר על ידי בית משפט לכל נושאי
המשרה בחברה )מכח התחייבות לשיפוי מראש( ,לא יעלה על סכום כולל
השווה לגבוה מבין – )א( הסכום השווה לשיעור של עשרים וחמישה אחוזים
) (25%מהונה העצמי של החברה על־פי דוחותיה הכספיים האחרונים של
החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל או )ב(  50מיליון ש"ח צמוד למדד.
כתב הפטור והתחייבות לשיפוי ,מצורף כנספח ג׳ לתשקיף.

ג.

ביטוח  -להלן פרטים אודות תנאי פוליסת ביטוח לנושאי משרה בחברה,
לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה בחברה בכובעם כדירקטורים:
נכון למועד התשקיף ,החברה מכוסה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי
משרה קבוצתית שרכשה פקר פלדה ,בהיקף כיסוי של  12.5מיליון דולר,
בגינו משלמת החברה לפקר פלדה את חלקה היחסי בסכום הפרמיה
השנתית.
בנוסף ,החברה רכשה בעצמה פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה,
בסכום של ]*[ מיליון דולר לאירוע ו [*]-מיליון דולר במצטבר בנוסף
להוצאות משפטיות סבירות; סכום הפרמיה השנתית וסכום ההשתתפות
העצמית של החברה במסגרת הפוליסה ,הינם בתנאי שוק.

 .8.2עסקאות עם בעלת השליטה או שלבעלת השליטה יש בהן עניין אישי
.8.2.1

להלן פירוט ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר עסקאות בין בעלי השליטה בחברה ,לבין
החברה ,או עסקה של החברה עם צד ג' שלבעלי השליטה היה עניין אישי באישורה,
אשר בהן התקשרה החברה במהלך השנתיים שקדמו למועד התשקיף או שהינן
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בתוקף במועד התשקיף:
א.

עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות
)(1

הליך רה-ארגון בקבוצת פקר
לפירוט נוסף בעניין זה ראו סעיף 6.1.4ג בפרק  6לתשקיף.
יצוין ,כי כחלק מהליך הרה-ארגון ,קבוצת פקר החלה להסב הסכמים עם
צדדים שלישיים לקבוצה ,ובין היתר ,הסבה את ההסכמים הבאים:
•

הסכם שכירות בין פקר ידפז פרופילים בע"מ )"פקר פרופילים"(,
חברה בבעלות מלאה של פקר פלדה ,לבין צד שלישי ,בגין שכירות
מקרקעין בקריית מלאכי .לפרטים נוספים ראו סעיף  6.34.3בפרק 6
לתשקיף.

•

הסכם לשיתוף פעולה בין פקר פרופילים לבין צד שלישי ,לצורך שימוש
משותף באמצעי ייצור של צינורות ופרופילים ממתכת השייכים
לצדדים )כל אחד ומכונותיו הוא( .לפרטים נוספים ראו סעיף 6.41.1
בפרק  6לתשקיף.

כמו כן ,בכוונת קבוצת פקר להסב ,בין היתר ,גם הסכם שכירות בלתי
מוגנת בין פקר פלדה לבין צד שלישי ,בגין שכירות של מבנים וקרקע בשטח
של כ 44-דונם באזור התעשייה קריית מלאכי .לפרטים נוספים ראו סעיף
 6.34.2בפרק  6לתשקיף.
)(2

הסכם הקצאת עלויות בין החברה לבין בעלת השליטה בה ,פקר פלדה
עד ליום ]*[ ,לחברה היו קיימים הסדרים מול פקר פלדה וחברות בת שלה,
בקשר עם העסקת עובדים ,רכש ומחשוב ,חכירת מקרקעין והשתתפות
בהוצאות מטה .בהתאם להסדרים אלה ,חייבה פקר פלדה את החברה וחברות
בת אחרות שלה ,בגין העלויות הישירות באופן ישיר והעלויות העקיפות לפי
חלקה היחסי של כל חברה ,בהתאם למחזור ההכנסות ובמספר העובדים
המועסק בהן .במהלך השנים  2019ו 2020-ושישה חודשים שהסתיימו ביום 30
ביוני  ,2021החברה וחברות הבת שלה ,שילמו )פרופורמה( לפקר פלדה סך של
כ 11,902-אלפי ש"ח ,כ 11,311-אלפי ש"ח וכ 5,050-אלפי ש"ח בהתאמה.
כמו כן ,חייבה פקר פלדה את החברה )טרום הליך הרה-ארגון( ,בחלקה היחסי
בעלויות המימון בהם נשאה.
כחלק מהליך הרה-ארגון ,פקר פלדה הסבה במהלך ספטמבר  2021לחברה
הסכמי העסקה של עובדים ומנהלים הרלוונטיים לתחום פעילותה של החברה.
החברה ופקר פלדה התקשרו ביום ]*[ בהסכם דמי ניהול ,לפיו תחייב החברה
את פקר פלדה בדמי ניהול בהתאם למנגנון חיוב שנקבע בין הצדדים.
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תשלומים לעו"ד גיל אורן ועו"ד עופר שפירא
בהמשך להחלטת דירקטוריון פקר פלדה מחודש יוני  ,2019לתשלום שכר
דירקטורים לה"ה עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן בסך של כ 29-אלף ש"ח לחודש
לפני מע"מ לכל אחד מהם ,החל מחודש ]*[  2021משלמת החברה )במקום פקר
פלדה וכל עוד יכהנו כדירקטורים בחברה( לכל אחד מהם את הסך האמור.

)(4

הסכם לניצול הפסדים לצורכי מס של פקר פלדה
דוחות המס של החברה מוגשים בהתאם להטבות בהתאם לחוק העידוד
תעשיה )מיסים( ,במאוחד עם פקר פלדה וחברות נוספות בקבוצת פקר פלדה
ובקבוצה .לאור העובדה שלחברה הכנסה חייבת לצורכי מס בשנת  ,2021היא
תנצל הפסדים עסקיים על־פי אותו חוק כנגד רישום התחייבות לפקר פלדה
)נושאת ריבית( בדוחותיה הכספיים )"ההתחייבות לפקר פלדה בגין מיסים"(.
ההתחייבות לפקר פלדה בגין מיסים תשולם לאחר התיישנות השומות
הרלוונטיות ,ואינה כלולה בהתחייבות בסך של  40מיליון ש"ח הנכללת
בהתחייבויותיה השוטפות של החברה נכון ליום  30ביוני  2021והיא תחל
להיצבר רק החל מיום  1ביולי ) 2021עד ליום  30ביוני  2021נזקפה להון – לעניין
זה ראה קרן הון בסך של  8,366אלפי ש"ח שנזקפה כהטבה מפקר פלדה ,כאמור
בדוחות הכספיים ליום  30ביוני .(2021

)(5

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
ראו סעיף  8.1.8לעיל.

)(6

פטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה
ראו סעיף  8.1.8לעיל.

)(7

ערבויות ושעבודים
לפרטים אודות ערבויות צולבות ושעבודים שקיימים בין החברה לבין פקר
פלדה וחברות בת שלה וכן לפרטים אודות ערבויות שהעמידה החברה לטובת
אפריקה ישראל תעשיות בע"מ )ככל שהעמידה( ,ואשר יתבטלו במועד ההנפקה
)כפוף להתקיימותם של תנאים מתלים( ,ראו ביאור 10ג לדוחות המאוחדים על
המצב הכספי )פרופורמה( ליום  31בדצמבר .2020

)(8

שימוש ברישיון ספק מורשה למשרד הביטחון שניתן לפקר פלדה
לפירוט נוסף בעניין זה ראו סעיף  6.27.1בפרק  6לתשקיף.

ב.

עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות
)(1

שכירות קרקע מפקר פלדה ,בעלת השליטה בחברה
חברת פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ )"פ.ל.ה"( ,המוחזקת על ידי החברה בשיעור
של  ,37.5%שוכרת מחברת בת של פקר פלדה ,בעלת השליטה בחברה ,קרקע
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בעיר אשקלון ,עליה נמצא מפעלה של פ.ל.ה .לפירוט נוסף בעניין זה ראו סעיף
 6.17.1בפרק  6לתשקיף.
החברה והחברות המוחזקות שלה רוכשות ומספקות ,מעת לעת ,טובין
ושירותים וכן שוכרות שירותי אחסון מפקר פלדה וחברות בת שלה ,בתנאי
שוק ,במהלך עסקים רגיל ובסכומים לא מהותיים.

)(2

 .8.2.2התחייבות לתיחום פעילות
א.

בין החברה לבין פקר פלדה לא קיים הסדר תיחום פעילות והיא לא
התחייבה שלא לבצע פעילות בתחומים שבהם פועלת החברה ,אולם נכון
למועד תשקיף זה אין לפקר פלדה פעילות מתחרה בפעילות הקבוצה ,למעט
במסגרתה פעילותה של פקר מתכות איכות בע"מ ,חברה בבעלות מלאה של
פקר פלדה )"מתכות איכות"(.

ב.

נכון למועד תשקיף זה ,מתכות איכות עוסקת בייבוא ,עיבוד ,שיווק ומכירה
של מתכות מסוג אלומיניום ,נירוסטה ,מתכות עיליות ופלדות כלים
למגזרי התעשייה בישראל )"פעילות מתכות איכות"(.

ג.

החברה התחייבה כי עד ליום  30.11.2024היא לא תתחרה בפעילות מתכות
איכות ,כולה או חלקה ,בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן ,ולא תייעץ או תיתן
שירותים כלשהם בתחום פעילות מתכות איכות ,כולה או חלקה ,לצד
שלישי המתחרה בפעילות מתכות איכות ,כולה או חלקה.

ד.

לאור זאת שלחגיי מוצרי בניה פעילות מסוג השתתפות במכרזים משולבים
הכוללים ,בין היתר ,אספקת מוצרים בתחום פעילות מתכות איכות ,ועל
מנת לקיים את ההתחייבות לאי תחרות המפורטת לעיל ,חגיי תמשיך
להשתתף במכרזים משולבים כאמור ,כאשר לצורך כך חגיי תרכוש
ממתכות איכות את תוצרתה במחירים שיקבעו על ידי מתכות איכות
בהתאם לאחת משתי האפשרויות הבאות :עלות  10% +או מחירי שוק
בהם מוכרת מתכות איכות מוצרים לצדדים שלישיים.

ה.

יצוין ,כי התחייבות החברה במסגרת סעיף זה הינה חלק מהתחייבות פקר
פלדה לצד שלישי במסגרת הסכם למכירת מתכות איכות.

 .8.2.3החזקות ניירות ערך של החברה על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
ראו סעיף  3.3לתשקיף.
 .8.2.4החזקות ניירות ערך של חברות בנות וחברות קשורות על ידי בעלי עניין ונושאי
משרה בכירה
למיטב ידיעת החברה ,אין בעלי עניין או נושאי משרה בכירה בחברה ,אשר
מחזיקים ניירות ערך בחברות בנות או בחברות קשורות של החברה.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות כספיים ביניים מאוחדים
ליום  30ביוני 2021

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

לכבוד
הדירקטוריון של
פקר פלדות וגלוון בע"מ )"החברה"(
החרושת  ,24קרית מלאכי
ג.א.נ,
הנדון :טיוטת תשקיף של פקר פלדות וגלוון בע"מ
המיועד להתפרסם בחודש דצמבר 2021
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( בטיוטת התשקיף שבנדון
של הדוחות שלנו המפורטים להלן:
)(1

)(2

)(3

)(4

דוח רואה החשבון המבקר מיום  4בנובמבר  2021על הדוחות הכספיים של החברה לימים
 31בדצמבר  2020ו 2019-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2020
דוח רואה החשבון המבקר מיום  25בנובמבר  2021על הדוחות הכספיים של החברה
מאוחד פרופורמה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  4בנובמבר  2021על מידע כספי תמציתי
מאוחד של החברה ליום  30ביוני  2021ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו
תאריך.
דוח רואה החשבון המבקר מיום  4בנובמבר  2021על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה
ליום  30ביוני  2021ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך בהתאם
לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל.1970-

סומך חייקין
רואי חשבון
 30בנובמבר 2021
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דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
פקר פלדות גלוון בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של פקר פלדות גלוון בע"מ וחברות בנות שלה (להלן – הקבוצה) ,הכולל את הדוח על המצב
הכספי התמציתי המאוחד ליום  30ביוני  2021ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל ,שינויים בהון ותזרימי
המזומנים לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע
כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת
מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל .1970-אחריותנו היא
להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברה מוחזקת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה
בה הינה כ 8,644 -אלפי ש"ח ליום  30ביוני  2021וחלקה של הקבוצה ברווחיה הינו כ 532 -אלפי ש"ח לתקופה של ששה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך .המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותה חברה נסקר על ידי רואה חשבון אחר שדוחות
הסקירה שלו הומצאו לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה ,מבוססת על דוחות הסקירה של
רואה החשבון האחר.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר
עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג
ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של
ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואה חשבון אחר ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי
הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואה חשבון אחר ,לא בא לתשומת ליבנו דבר
הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-

פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' למידע הכספי הנ"ל בדבר התאמה בדרך של

הצגה מחדש ( )restatementשל הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים המאוחדים ליום  30ביוני  2020ולתקופה של ששה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך  ,על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת עסקאות שבצעו תחת שליטה משותפת בגישת ,as pooling

סקרנו גם את ההתאמות האמורות לעיל אשר יושמו כדי להציג מחדש את הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2020ולשנה
שהסתיימה באותו תאריך .התאמות אלה הינן באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא להביע מסקנה על
התאמות אלו בהתבסס על סקירתנו .בהתאם לכך ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור כי התאמות אלו אינן נאותות.

כמו כן ,מבלי לסייג את חוות דעתנו ,הרינו להפנות את תשומת הלב לביאור  6ב' ו-ג' בדבר ערבויות החברה לתאגידים בנקאיים
וכן לביאור  6ד' בדבר הסכמת התאגידים הבנקאיים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לביטול הערבויות עם קיומם של
תנאים מסוימים.
דוח סקירה זה מחליף את דוח סקירה הקודם על הדוחות הכספיים הנ"ל מיום ה 29-בספטמבר .2021
סומך חייקין
רואי חשבון
 4בנובמבר 2021
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ביאור

 31בדצמבר
 30ביוני
 30ביוני
)*( 2020
)*( 2020
2021
(בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (מבוקר)
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים

13,319

7,086

28,643

לקוחות וחייבים אחרים

257,193

184,016

214,092
(**)

-

36,886

40,999

מלאי

137,802

88,040

80,235

5

צדדים קשורים
נכסים של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת
למכירה

-

12,133

127

סה"כ נכסים שוטפים

408,314

328,161

364,096

נכסים לא שוטפים:
השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני

8,644

8,397

8,112

מיסים נדחים

-

6

2,133

רכוש קבוע

74,584

74,141

73,291

נכסים בלתי מוחשיים

4,877

5,887

5,281

חייבים בגין חכירה לזמן ארוך

)*( 9,578

-

)**( 10,174

נכסי זכות שימוש

)*( 16,129

21,749

)**( 17,137

סה"כ נכסים לא שוטפים

113,812

110,180

116,128

סה"כ נכסים

522,126

438,341

480,224

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  1ג' להלן.
(**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור 2ג' .

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 31בדצמבר
 30ביוני
 30ביוני
)*( 2020
)*( 2020
2021
ביאור (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (מבוקר)
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

-

440

-

ספקים ונותני שרות

66,429

30,363

42,394

זכאים ויתרות זכות

18,395

16,840

20,734

-

-

4,400

22,700

19,300

התחייבויות בגין חכירה

3,194

2,783

)**( 2,951

סה"כ התחייבויות שוטפות

132,418

73,126

85,379

צדדים קשורים

1ג'40,000 5 ,
7

התחייבות בגין ערבות פיננסית

התחייבויות לא שוטפת
הלוואות מתאגידים בנקאיים

143,459

124,848

119,267

התחייבויות בגין חכירה

43,222

19,442

)**( 44,860

מיסים נדחים

1,171

-

-

הטבות לעובדים ,נטו

1,179

1,762

1,386

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

189,031

146,052

165,513

סה"כ התחייבויות

321,449

219,178

250,892

הון
הון המניות

29,150

18,652

18,652

פרמיה על המניות

6,372

16,870

16,870

קרן הון

8,998

-

632

עודפים

156,157

183,641

193,178

סה"כ הון

200,677

219,163

229,332

סה"כ הון והתחייבויות

522,126

438,341

480,224

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  1ג' להלן.
(**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור 2ג' .
 4בנובמבר 2021
תאריך אישור הדוחות הכספיים

רגינה אונגר
יו"ר דירקטוריון

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מיכאל חאייט
מנכ"ל

אבנר יעקב
סמנכ"ל כספים
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לתקופה של
שישה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני
)*( 2020
2021
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
אלפי ש"ח

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
)*( 2020
(מבוקר)

הכנסות

255,562

188,495

)***(399,809

עלות המכירות

()193,062

()170,191

()355,083

רווח גולמי

62,500

18,304

44,726

הוצאות מכירה

()8,861

()7,694

()***()16,742

הוצאות הנהלה וכלליות

()8,139

()8,951

()15,975

הכנסות אחרות

403

201

326

הוצאות אחרות

()248

-

()683

רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת
השווי המאזני

45,655
15,443
()2,756

1,860
5,282
()3,256

11,652
5,600
()5,918

532

470

1,310

רווח לפני מיסים על ההכנסה

58,874

4,356

12,644

מיסים על ההכנסה

()11,895

()281

968

רווח לתקופה

46,979

4,075

13,612

רווח למניה (**)
רווח בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

1.61

התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  1ג' להלן.
(*)
(**) הותאם למפרע בגין חלוקת מניות הטבה.
(***) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור 2ג'.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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0.14

0.47

פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון ביניים

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני 2021
(בלתי מבוקר)
יתרת
פרמיה על
הון
סה"כ
קרן הון
עודפים
המניות
המניות
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר )*( 2021

18,652

16,870

193,178

632

229,332

דיבידנד שחולק (ראה ביאור 1ג')4

-

-

()84,000

-

()84,000

חלוקת מניות הטבה (ראה ביאור
1ג')8

10,498

()10,498

-

-

-

רווח לתקופה

-

-

46,979

-

46,979

הטבה מחברת אם (**)

-

-

-

8,366

8,366

יתרה ליום  30יוני 2021

29,150

6,372

156,157

8,998

200,677

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  1ג' להלן.
(**) הטבה מחברת האם המתקבלת עקב קיזוז הפסדי הקבוצה בהכנסה החייבת של החברה.
לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום
 30ביוני 2020
(בלתי מבוקר) (*)
יתרת
פרמיה על
הון
סה"כ
עודפים
המניות
המניות
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2020

18,652

16,870

179,566

215,088

רווח לתקופה

-

-

4,075

4,075

יתרה ליום  30יוני 2020

18,652

16,870

183,641

219,163

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  1ג' להלן.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון ביניים

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
(מבוקר)(*)
יתרת
פרמיה על
הון
קרן הון
עודפים
המניות
המניות
אלפי ש"ח

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר 2020

18,652

16,870

179,566

-

215,088

רווח לשנה

-

-

13,612

-

13,612

הטבה מחברת אם (**)

-

-

-

632

632

יתרה ליום  31בדצמבר 2020

18,652

16,870

193,178

632

229,332

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  1ג' להלן.
(**) הטבה מחברת האם המתקבלת עקב קיזוז הפסדי הקבוצה בהכנסה החייבת של החברה.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים ביניים

לתקופה של
שישה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני
)*( 2020
2021
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
רווח לתקופה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת :
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים
פחת והפחתות
הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני
רווח ממכירת רכוש קבוע
הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
שינוי בלקוחות וחייבים אחרים (כולל לזמן ארוך)
שינוי בצדדים קשורים
שינוי במלאי
שינוי בספקים ונותני שירותים
שינוי בהפרשות ובהטבות לעובדים
שינוי בזכאים ויתרות זכות
מסים על הכנסה ,נטו ששולמו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

(מבוקר)

46,979

4,075

13,612

4,641
404
()12,687

6,417
602
2,026

11,828
1,208
318

()532
()1,612
11,895
2,109

()470
()90
281
8,766

()1,310
()219
()968
10,857

()42,667
42,994
()57,567
24,035
()207
()2,339
()35,751

14,491
()18,903
6,433
4,390
()125
226
6,512

()15,334
8,465
14,837
16,421
()501
4,022
27,910

()5

()27

()54

()33,647

15,251

38,713

13,332

19,326

52,325

()5,163
2,723

()3,922
522

()7,122
3,573

()2,440

()3,400

()3,549

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  1ג' להלן.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
)*( 2020

פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים ביניים
לתקופה של
שישה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני
)*( 2020
2021
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
אלפי ₪

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
ריבית ששולמה
פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
)*( 2020
(מבוקר)

()2,424
()21,600
()2,192

()3,218
()6,750
()1,403

()5,744
()12,771
()4,149

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

()26,216

()11,371

()22,664

שינוי במזומנים ושווי מזומנים

()15,324

4,555

26,112

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

28,643

2,531

2,531

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

13,319

7,086

28,643

פעילות שאינה במזומן:
דיבידנד שחולק כנגד פירעון יתרת התחייבות לצדדים
קשורים (ראה ביאור 1ג')5
רכישת פעילות מחברת האם (ראה ביאור 1ג')

84,000
24,000

פירעון קרן התחייבות בגין חכירה

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  1ג' להלן.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  - 1כללי
א.

הישות המדווחת
פקר פלדות וגלוון בע"מ (להלן" -החברה") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה ביום 21
באוקטובר  1992וכתובתה הרשמית הינה רחוב החרושת  ,24קריית מלאכי.
החברה הינה חלק מקבוצת פקר פלדה תעשיות בע"מ ,קבוצה תעשייתית העוסקת (באמצעות החברות
שבשליטתה) ביבוא ,ייצור ,עיבוד ושיווק מוצרי פח ופלדה שטוחה ,פרופילים וצינורות ,מסחר
באלומיניום ,נירוסטה ופלדה מיוחדת ,גלוון (הגנה מפני חלודה באמצעות אבץ חם) ,שיווק מוצרי בניה
ועוד (להלן" :פקר פלדה תעשיות").

ב.

תאגיד קטן
החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל.1970-

ג.

רה-ארגון
ביום  30ביוני  ,2021ביצעה קבוצת פקר הליך רה-ארגון ,במסגרתו בוצעו במקביל הפעולות המפורטות
להלן:
א .החברה רכשה את מניות חברת פלה תאורה מפקר פלדה תעשיות ( 37.5%מהונה המונפק והנפרע
של פלה תאורה) תמורת הקצאת  2,834,696מניות של החברה לפקר פלדה תעשיות בהתאם
להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
ב .החברה רכשה חלק מרכוש הקבוע של פקר פלדה תעשיות שרלוונטי לפעילותה וכן תוכנות
המשמשות את החברה במתכונתה החדשה תמורת הנפקת  422,943מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כל אחת.
ג .החברה התקשרה בהסכם עם חברת פקר יד פז פרופילים בע"מ ("פקר פרופילים") ,במסגרתו
רכשה החברה מפקר פרופילים את פעילותה ואת כל הון המניות ( )100%של חברת פקר פרופילים
שיווק בע"מ ,תמורת הקצאת  15,392,841מניות של החברה וחוב של כ 24-מיליון ש"ח.
ד .פקר פרופילים מכרה את כל מניות החברה שהוקצו לה כאמור וכן חובות החברה כלפיה ,לפקר
פלדה תעשיות ,כך שלאחר פעולה זו פקר פלדה תעשיות מחזיקה ב  100%מהון מניות החברה.
ה .פקר פלדה תעשיות הסבה חוב בנקאי בסך של כ 44 -מיליון ש"ח לחברה כנגד יתרות חוב מולה.
ו .החברה ביצעה הקצאה לבעלי מניותה ,ללא תמורה ,של  10,497,900מניות רגילות בנות  1ש"ח
כמניות הטבה נפרעות במלואן ,ביחס של ( 1:5,000כלומר ,בגין כל מניה מונפקת אחת ,הוקצו
עוד  5,000מניות חדשות).
ז .כמהלך מקדים לביצוע המהלכים שלעיל ,חילקה החברה ביום  29ביוני  2021דיבידנד בסך 84
מיליוני ש"ח לבעלי מניותיה .הדיבידנד חולק שלא במזומן אלא כנגד סגירת יתרת חוב של פקר
פלדה כלפי החברה כפי שהייתה באותה עת והיתרה מוצגת כהתחייבות לחברת האם .יתרת החוב
הכולל ליום  30ביוני  2021לחברת האם לאחר חלוקת הדיבידנד כאמור ולאחר רכישת פעילות
פקר פרופילים כאמור בסעיף ג' לעיל הינה  40מיליון ש"ח.
ח .כחלק ממהלך הרה ארגון ,בכוונת חברת האם להסב לחברה הסכמי העסקה של עובדים ומנהלים
הרלוונטיים לתחום פעילותה של החברה ברצף זכויות .במקביל החברה וחברת האם יתקשרו
בהסכם דמי ניהול לפיו תחייב החברה את חברת האם ויתר חברות הקבוצה בדמי ניהול בהתאם
למנגנון כפי שייקבע בין הצדדים.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  – 1כללי (המשך)
ג.

רה-ארגון (המשך)
מאחר והחברה רכשה את הפעילות המועברת מבעלי השליטה בה ,הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים
בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר  3בדבר צירופי עסקים .החברה מטפלת ברכישה לפי שיטת
 ,As Poolingבהתאם לעקרונות שיפורטו להלן:
א .הרכישה מוצגת כאילו התרחשה בתקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות ומספרי השוואה
בדוחות כספיים אלו הוצגו למפרע.
הנכסים וההתחייבויות של הפעילויות הנרכשות הוכרו לראשונה בדוחות הכספיים המאוחדים
ב.
של החברה לפי ערכם הפנקסני בדוחות הכספיים המאוחדים של בעל השליטה ערב עסקת צירוף
העסקים.
ג .הפרש בין התמורה שנקבעה בעסקה לבין הערך הפנקסני של הנכסים נטו של הפעילויות הנרכשות
נזקף ישירות להון העצמי.
לפיכך ,הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את המצב הכספי המאוחד ,תוצאות הפעילות ,דוח על
השינויים בהון ותזרימי המזומנים במאוחד של הפעילויות המועברות כחלק ממספרי ההשוואה
המוצגים.
תיאור פעילות החברה לאחר השלמת הרה-ארגון
החברה והחברות המאוחדות שלה (להלן" :הקבוצה") הן חברות תעשייתיות העוסקות ביבוא ,עיבוד
ושיווק מוצרי פח ופלדה שטוחה ,פרופילים וצינורות ,גלוון (הגנה בפני חלודה באמצעות אבץ חם),
שיווק מוצרי בנייה ועוד.
פעילות הייצור מתבצעת בארבעה מפעלים שונים הממוקמים באשקלון ,קריית מלאכי ובאזור התעשיה
ברקן .בנוסף מחזיקה החברה בחברה הכלולה פלה המייצרת עמודי תאורה.

ד.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

החברה  -פקר פלדות וגלוון בע"מ.
צד קשור  -כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ( 24 )2009בדבר צדדים קשורים.
בעלי עניין  -כמשמעותם בפסקה ( )1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .1968 -
חברה האם או פקר פלדה תעשיות  -פקר פלדה תעשיות בע"מ.
חברות מאוחדות/חברות בנות  -חברות ,שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא ,במישרין או בעקיפין,
עם דוחות החברה.
הקבוצה  -חברת פקר פלדות וגלוון בע"מ והחברות המאוחדות שלה.
קבוצת פקר פלדה תעשיות – פקר פלדה תעשיות והחברות הבנות שלה.
תקופת הדיווח  -תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני .2021
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  – 1כללי (המשך)
ה.

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח
 .1למידע בדבר הרה-ארגון שביצעה החברה בחודש יוני  ,2021ראה ביאור 1ג' לעיל.
 .2תוכנית התייעלות:
בתחילת שנת  ,2020החלה החברה ליישם תכנית התייעלות נרחבת אשר גובשה בחברה במהלך
שנת "( 2019תכנית ההתייעלות") .במסגרת תכנית ההתייעלות ,בין היתר )1( :נסגר מפעל הגילוון
של החברה בקרית מלאכי וחלק מעובדיו פוטרו ואילו האחרים הועברו למפעל החברה באשקלון;
( )2נסגרו קווי ייצור לא יעילים; ( )3הועברו קווי ייצור בפעילות הפרופילים לקבלן המשנה של
החברה באיזור התעשיה באריאל ועקב כך צומצם מספר העובדים המועסק בפעילות הפרופילים
של החברה ו )4( -צומצמו עלויות הנהלה וכלליות של קבוצת פקר פלדה תעשיות ,בין היתר ,על ידי
מעבר למבנה משרדים קטן יותר וצמצום שטחי התפעול של הקבוצה.
 .3השפעות התפשטות נגיף הקורונה
במהלך הרבעון הראשון לשנת  ,2020הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות מגיפה עולמית,
הנגרמת מנגיף הקורונה ,אשר התפשטה במדינות רבות ברחבי העולם ובכלל זה בישראל ,והביאה
להידבקותם של מיליוני בני אדם ("משבר הקורונה") .החל מהתפרצות הנגיף ,מדינות רבות,
ובכללן ישראל ,נוקטות באמצעים שונים על מנת לחסום ולעכב את התפשטות הנגיף ,בדרך של
הטלת מגבלות שונות ובין היתר – סגירת גבולות בין מדינות (הן אוויריים והן יבשתיים) ,הטלת
הגבלות על תנועה של אזרחים ועל התכנסויות ,הטלת סגרים ,סגירת בתי עסק ,הוראות בידוד ביתי
לחלקים באוכלוסייה ,צמצום למינימום של תרבות הפנאי וכדומה .בנוסף ,כחלק מהצעדים
שננקטו בישראל הוטלו במהלך שנת  2020ובתחילת שנת  ,2021לסירוגין ,מגבלות על פעילות המגזר
הציבורי והפרטי אשר עברו לפעול במתכונת מצומצמת ,בעיקר בהתייחס למספר העובדים
הרשאים להגיע למקום העבודה ולסגירת מקומות עבודה בתחומים שונים .יצוין כי כבר החל
מהסגר הראשון הוגדרה הקבוצה כמפעל חיוני כמתואר להלן .המגבלות השונות שהוטלו ,העמידו
את החברה בפני אתגרים שונים ובהם המשך רציפות ייצור מוצרי החברה ,המשך פעילות מפעליה
ומניעת התפשטות הנגיף בקרב עובדיה .יצוין ,כי מפעלי החברה מסווגים כמפעלים שפעילותם
חיונית בענף תומך בינוי ותשתיות ,ולכן מאז התפרצות הנגיף החברה המשיכה את פעילותה באופן
רציף גם בתקופות בהן הוטלו סגרים ומגבלות תנועה למעט תקופת אי בהירות בעת הסגר הראשון
בחודשים מרץ-אפריל  , 2020עובדה שהשפיעה על תוצאותיה העיסקיות במחצית הראשונה של
 .2020במהלך חודש דצמבר  2020החלה מדינת ישראל במבצע חיסונים נרחב בקרב אוכלוסיית
מדינת ישראל שהביא לקראת סוף הרבעון הראשון של  2021לירידה משמעותית בתחלואה .על אף
האמור לעיל ,למרות נתוני ההתחסנות הגבוהים ,לא ניתן להעריך את המשך התפשטות נגיף
הקורונה ,בעיקר לאור וריאנטים חדשים של נגיף הקורונה ,אשר החלו להתפשט בעולם והגיעו גם
לישראל .סמוך למועד פרסום הדוח ,מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של התפרצות גל רביעי,
בעקבות חדירתו של זן הדלתא של נגיף הקורונה לתחומי ישראל ,הבא לידי ביטוי בעלייה חוזרת
בשיעורי התחלואה (גם בקרב מחוסנים) והטלת מגבלות מסוימות בתחומי ההתקהלות והתעופה.
התפשטות נגיף הקורונה השפיעה על תוצאות החברה בשנת  ,2020כך שחלה ירידה מסוימת בהיקף
פעילות החברה בתחום פעילות מוצרי פלדה ,עקב מחסור בעובדים וסחורות (בעיקר במפעל החברה
אצל קבלן המשנה באיזור התעשיה באריאל) ,אשר התבטא כמתואר לעיל ,בעיקר בחולשת
תוצאותיה במחצית הראשונה של שנת  .2020חלק מהירידה מוסברת על ידי ירידת ביקושים זמנית
על ידי לקוחות החברה בשל הסגרים ואי הוודאות ששררה באותה עת .במקביל להשלכות נגיף
הקורונה יישמה החברה את תכנית ההתייעלות כפי המתואר בביאור 1ה' 2לעיל .כאמור ,יישום
תכנית ההתייעלות המשיך על אף מגיפת הקורונה ואי הודאות שהיתה כרוכה בו בתחילת שנת
 2020והתמשך עד תחילת שנת  .2021החל מהמחצית השנייה של  2020ועד למועד אישור הדוחות
הכספיים חזרו לקוחותיה של החברה לביקושים נורמטיביים ולעיתים אף למעלה מכך ובנוסף
מחירי המכירה עלו בשל עליית מחירי חומרי הגלם ומחירי התובלה הימית באופן שהשפיע באופן
חיובי על תוצאותיה העיסקיות של החברה .כך סיימה החברה את שנת  2020ברווח לפני מס של כ-
 12.6מיליוני ש"ח והמחצית הראשונה של שנת  2021ברווח לפני מס של כ 58.9 -מליוני ש"ח.
במחצית הראשונה של  2021המשיכה המגמה המתוארת לעיל באשר לעליית מחירי הפלדה ויציבות
ביקושי לקוחות החברה באופן שהשפעת מגיפת הקורונה על תוצאות החברה הינה חיובית.
כמתואר לעיל ,לאור מגבלות התנועה אשר הוטלו ברחבי העולם ,נוצר קושי לצפות את זמינותם
של חומרי הגלם השונים מחו"ל (בעיקר מספקי החברה בטורקיה ובמזרח הרחוק) ולכן נגרם קושי
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  – 1כללי (המשך)
ה .אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)

 .3השפעות התפשטות נגיף הקורונה (המשך)
בתכנון שרשרת האספקה של מוצרי החברה .עקב אי הוודאות ששררה ,ועלייה במחירי השילוח
וחומרי הגלם (ובפרט שילוח ימי ומחירי הפלדה) החברה נערכה מיידית ופעלה להגדלת מלאים וכן
לביצוע התאמות במחירי המכירה של מוצרי החברה במהלך המחצית הראשונה של השנה .יצויין
כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים החברה בפעולות להקטנת היקפי המלאי שלה כחלק
מהתמודדות עם סיכוני השוק העומדים בפניה .חרף זאת ,השלכות נגיף הקורונה השפיעו ועלולות
להמשיך להשפיע על זמינותם ו/או מחיריהם של חומרי הגלם המשמשים את החברה.
יצוין כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,לאור העובדה שמדובר באירוע מתמשך ,המאופיין
בשינויים תדירים ומהירים במשק ובאי ודאות רבה באשר לעומק המשבר ,משכו והצעדים שיינקטו
על ידי הממשלה בהמשך ,אמידת היקף ההשפעה על פעילות החברה המצוינת לעיל כרוכה בביצוע
הערכות ואומדנים שלחלקם השפעה חיובית על תוצאות החברה והאחרים בעלי השפעה שלילית
אפשרית .כמו כן ,להערכת החברה ,התארכות משבר הקורונה והעמקתו בעולם ובכלל זה בישראל,
עלולים להביא להמשך ירידה בפעילות המשק ,אשר עשויה להוביל לאפשרות של ירידת מחירי
סחורות וכתוצאה מכך לפגיעה ברווחיות של החברה ,וכן להוביל להמשך תנודתיות חריפה במחירי
הפלדה וחומרי הגלם שעשויים לפגוע ברווחיות הקבוצה.
 .4נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,מגישות החברה וחברות בנות שלה דיווחים מאוחדים לצורכי
מע"מ עם פקר פלדה תעשיות בע"מ וחברות בנות שלה .במהלך התקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני  ,2021פנו שלטונות מע"מ בבקשות לקבלת חומרים במטרה לבחון את
שומות המע"מ של הקבוצה.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,לחברה ולחברה מאוחדת שומות מס סופיות עד וכולל שנת
 .2015לחברה מאוחדת אחרת שומות מס סופיות עד וכולל שנת  .2014במהלך התקופה של שישה
חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני  2021פנו שלטונות מס הכנסה לחברה מאוחדת של החברה (
לאחר הרה ארגון) בבקשה לקבלת חומרים במטרה לבחון את שומות המס שלה לשנים  2016עד
 .2019בשלב מקדמי זה ,החברה מעריכה כי לא נדרשת הפרשה נוספת מעבר להפרשה הכלולה
בדוחות הכספיים.
 .5למידע בדבר הסכמים מול תאגידים בנקאיים בקשר לשעבודים וערבויות פיננסיות ,ראה ביאור 6ד'
להלן.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים נערכה בהתאם ל ,IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים
ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות
הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2020להלן" :הדוחות השנתיים") וכן עם הדוחות
הכספיים המאוחדים פרופורמה ליום  31בדצמבר  2020ולשנה שהסתיימה באותו תאריך (להלן:
"דוחות הפרופורמה") .כמו כן ,דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל –  .1970לגבי הגדרתה של החברה כתאגיד קטן  ,ראה ביאור 1ב' לעיל.
תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום 29
בספטמבר .2021

ב.

שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת
בהערכות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות,
הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות בהערכות
הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

ג.

התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
החברה מיינה הוצאות שכירות מראש בסך של כ 9,478 -אלפי ש"ח מיתרת חייבים ליתרת ההתחייבות
בגין חכירה על מנת לשקף את יתרת התשלומים החוזיים המהוונים של ההתחייבות בגין חכירה וכן
סך של  11,068אלפי ש"ח מיתרת נכס זכות שימוש ליתרת חייבים בגין חכירות ,לקוחות וחייבים
אחרים על מנת לשקף את הסכם שכירות המשנה .בנוסף ,החברה הקטינה את ההכנסות ממכירות
ואת הוצאות המכירה בסך של  4,000אלפי ש"ח על מנת לבטל עמלות בינחברתיות.

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים אלה ,הינה המדיניות
החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2020וכן המדיניות החשבונאית המתוארת
להלן הנובעת מרה ארגון האמור בביאור  1ג' לעיל.
צירופי עסקים תחת אותה שליטה
רכישת זכויות בעסקים שבשליטת בעל המניות השולט בקבוצה מהווה צירוף עסקים תחת אותה
שליטה .רכישה כאמור מטופלת לפי גישת הערכים בספרים (באופן הדומה לשיטת  ,)as poolingכאילו
בוצעה הרכישה ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה בקבוצה .לצורך כך ,הוצגו
הנכסים וההתחייבויות בחברות בנות והשקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני שנרכשו
לפי הערכים בספרים כפי שהוצגו קודם לכן בדוחות הכספיים של בעל השליטה בקבוצה .כל הפרש בין
תמורת הרכישה לבין ערכי הנכסים וההתחייבויות שנרכשו מוכר ישירות בהון.

ביאור  - 4מגזרי פעילות
בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביאור  ,4בדוחות
הפרופורמה.
המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בביאור  ,4בדוחות הפרופורמה.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  - 4מגזרי פעילות (המשך)
א.

מידע אודות מגזרים בני דיווח
מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן:
מוצרי
פלדה

שרותי
גלוון

לתקופה שהסתיימה ביום  30ביוני 2021
סה"כ מגזרים
שיווק
התאמות
מוצרי בניה בני דיווח
אלפי ש"ח

מאוחד

סך הכנסות מחיצוניים
הכנסות ממכירות בין המגזרים
הכנסות במאוחד

214,343
4,111
218,454

30,307
3,027
33,334

10,912
10,912

255,562
7,138
262,700

()7,138
()7,138

255,562
255,562

רווח מגזרי

40,314

4,087

1,254

45,655

-

45,655

התאמות בגין סכומים שאינם מיוחסים:
הכנסות מימון ,נטו
חלק ברווחי אקוויטי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני

12,687
532
13,219
58,874

רווח מאוחד לפני מסים על הכנסה
פחת והפחתות

()3,299
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()2,026

-

()5,325

-

()5,325

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  - 4מגזרי פעילות (המשך)
א.

מידע אודות מגזרים בני דיווח (המשך)
מוצרי
פלדה

שרותי
גלוון

לתקופה שהסתיימה ביום  30ביוני 2020
סה"כ מגזרים
שיווק
התאמות
מוצרי בניה בני דיווח
אלפי ש"ח

מאוחד

סך הכנסות מחיצוניים
הכנסות ממכירות בין המגזרים
הכנסות במאוחד

140,873
2,136
143,009

38,755
2,561
41,316

8,867
8,867

188,495
4,697
193,192

()4,697
()4,697

188,495
188,495

רווח (הפסד) מגזרי

()1,303

2,003

1,160

1,860

-

1,860

התאמות בגין סכומים שאינם מיוחסים:
הכנסות מימון ,נטו
חלק ברווחי אקוויטי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני

2,026
470
2,496
4,356

רווח מאוחד לפני מסים על הכנסה
פחת והפחתות

()3,452

16

()2,355

-

()5,807

-

()5,807

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  - 4מגזרי פעילות (המשך)
א.

מידע אודות מגזרים בני דיווח (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
סה"כ מגזרים
שיווק
שרותי
התאמות
מוצרי בניה בני דיווח
גלוון
אלפי ש"ח

מוצרי
פלדה

מאוחד

סך הכנסות מחיצוניים
הכנסות ממכירות בין המגזרים
הכנסות במאוחד

306,549
4,476
311,025

74,269
5,465
79,734

18,991
18,991

399,809
9,941
409,750

()9,941
()9,941

399,809
399,809

רווח מגזרי

3,979

5,098

2,575

11,652

-

11,652

התאמות בגין סכומים שאינם מיוחסים:
הוצאות מימון ,נטו
חלק ברווחי אקוויטי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני

()318
1,310
992
12,644

רווח מאוחד לפני מסים על הכנסה
פחת והפחתות

()6,445
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()4,716

-

()11,161

-

()11,161

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  -5צדדים קשורים ובעלי עניין
בהמשך לאמור בביאור  22לדוחות השנתיים ,להלן פרטים בדבר יתרות עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי
עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר אחרת:
יתרה (באלפי ש"ח)

ליום  30ביוני 2021

ליום  30ביוני 2021

ליום  31בדצמבר 2020

צדדים קשורים
התחייבות בגין ערבות
פיננסית (ראה ביאור )6

()40,000

36,886

40,999

()4,400

()22,700

()19,300

עסקה (באלפי ש"ח)

לתקופה
שהסתיימה
ביום  30ביוני
2021

מכירות
שירותי לוגיסטיקה
השתתפות בהוצאות חברת האם
הוצאות מימון
הוצאות מסים על הכנסה

212
()82
()5,050
()454
()8,366

בנוסף ,ראה ביאור 1ג' לעיל וביאור  6להלן.
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לתקופה שהסתיימה
ביום  30ביוני 2020

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

561
()82
()5,943
()1,244
-

712
()163
()11,311
()2,513
()632

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  -6שעבודים ,ערבויות והתחייבויות תלויות
א .להבטחת התחייבויות החברה וחברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות כלפי תאגידים בנקאיים שיעבדה
החברה נכסים ומסרה בטוחות כדלקמן:
 .1שעבודים קבועים ו/או שוטפים על נכסי החברה ללא הגבלה.
 .2שטרות והמחאות לקבל המופקדים בבנקים לגביה.
ב .החברה וחברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות ערבות לבנקים להבטחת התחייבויות של חברות
הקבוצה בסכומים בלתי מוגבלים .באשר לשווין של ערבויות שניתנו ,ראה ביאור (7ב) להלן.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,סך האשראי הכספים והמסגרות להן ערבה החברה מסתכמים
בכ 524-מיליון ש"ח.
ג .ביוני  2019קיבלה קבוצת פקר מכתבים משני הבנקים המממנים את אפריקה ישראל תעשיות לפיהם
עמדתם כי ערבויות החברות בקבוצת פקר להבטחת התחייבויות אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
(להלן" -אפית") כלפיהן ללא הגבלה בסכום עדיין בתוקף ,זאת בשונה מהערכות הנהלת החברה,
בהסתמך על יועציה המשפטים ,בקשר לתוקף ערבויות אלו שהובעו אף בדוחותיה בעבר .בהתאם
לייעוץ משפטי שקיבלה החברה ,ערבויות אלה בוטלו עם ביצוע שינוי מבני בעבר .לאור האמור ,לא
הוכרה התחייבות בגין ערבויות אלו.
על פי הסדר חוב מימון ארוך טווח בין הבנקים המממנים לבין החברות בקבוצת פקר ,אשר נכנס
לתוקפו ב 1 -למרץ ( ,2020להלן" -המתווה" או "הסדר החוב") ,עד ליום  30ביוני , 2024כל עוד
ההסדר מבוצע במלואו ובמועדו על ידי כל הבנקים ופקר עומדת בהתחייבויותיה ,לא תועלה ע"י
הבנקים המממנים את אפית ,דרישה כספית בקשר עם ערבויות אפית ,אף אם צד ג' כלשהו נקט כנגד
החברות בקבוצת פקר פלדה או מי מהן בהליכי חדלות פירעון או הליכים כאמור ננקטו על ידי
החברות עצמן.
למרות האמור לעיל ,אין באמור כדי למנוע או לגרוע מזכותם של הבנקים המממנים את אפית,
במקרה של חדלות פירעון של חברות בקבוצת פקר פלדה בתקופה הנ"ל ,לדרוש את פירעון ערבויות
אפית לאחר פירעון מלא של כל יתר חובות קבוצת פקר פלדה כלפי הבנקים.
מוסכם כי בכל מקרה ,כלל הצדדים למתווה שומרים את כל זכויותיהם ו/או טענותיהם בקשר עם
ערבויות אפית.
אין באמור לעיל כדי להוות ויתור על ערבויות אפית ו/או כדי לפגוע או לגרוע מזכויות או טענות של
מי מהצדדים בנוגע לערבויות אפית ,למעט המוסכם לעיל באופן ספציפי לצורכי הסדר החוב ,לתקופת
ההסדר ,וכדי לסייע לקבוצת פקר פלדה לבצע את ההסדר ולעמוד בו.
ד .לאחר תאריך הדו"ח על המצב הכספי ,ניתן על ידי הבנקים מכתב הסכמה ,במסגרתו אישרו הבנקים
לקבוצת פקר פלדה תעשיות לבצע הנפקה של מניותיה של החברה לציבור ,באופן שלציבור יוקצו
במסגרת ההנפקה מניות שיהוו לאחר הנפקתן עד  33%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה
("מכתב ההסכמה") .במסגרת מכתב ההסכמה ,נקבע כי הבנקים יסירו את ערבויות החברה לחברות
שאינן בשליטתה ואת ערבות הקבוצה לחברת אפית (ככל שאלה קיימות) ,ככל שיפרע סך של 40
מיליון ש"ח מתוך תמורת ההנפקה ,ובלבד שהחברה (וחברות הבנות שלה) תישאנה בחוב של כ143 -
מיליון ש"ח (לאחר הפרעון האמור) כלפי הבנקים סמוך לאחר ההנפקה (לא כולל מסגרות אשראי
דוקומנטרי) ולחתימה על תיקון מפורט להסדר החוב האמור ,לרבות שעבוד מניות החברה בשעבוד
קבוע וקביעת התניות פיננסיות חדשות לחברה .שיעור הריבית אותו יישא החוב (כ 143-מיליון ש"ח
כאמור) ומועד הפירעון שלו יוותרו כפי הקבוע בהסדר החוב האמור ,קרי פריים פלוס  1.25%וביום
 30ביוני  2024בהתאמה.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  -6שעבודים ,ערבויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ה .ביום  14באוגוסט  ,2019הגישה חברה בת תביעה לבית המשפט כנגד לקוח ,על סך כ 5,932 -אלפי ש"ח
בדרישה להשבת ערבויות בנקאיות אוטונומיות המוחזקות על ידו בסך כ 3.9 -מיליוני ש"ח בתוספת
ריבית וכן בגין יתרת חוב אשר הופרש במלואו בספרים .הנתבעת הגישה כתב הגנה בו היא טוענת
שלא כל הסחורה אשר שילמה בעדה מראש ואשר הערבויות הבנקאיות נועדו להבטיח ,אכן סופקה
לה .לאחר בדיקה מקיפה שערכה הנהלת החברה בטרם הוגשה התביעה כאמור ,אין ממש בטענות
הלקוח ועל כן מעריכה אותה חברה כי סיכויי החזרת הערבויות הבנקאיות הינם טובים .ביום
 26.10.20התקיים דיון קדם משפט בתיק .הצדדים החלו בהליך גישור בניסיון להגיע להסכמה בנושא
החוב והערבויות.
ו .חברת בת של החברה קיבלה דרישות מלקוחות שונים בקשר לטיב אחריות מוצר המסתכמות לסך
כולל של כ 4 -מיליון ש"ח .הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בהתאם להערכת ההנהלה.

20

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  - 7מכשירים פיננסיים
(א) מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד
הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי
מזומנים ,לקוחות ,חייבים אחרים ,ספקים ,זכאים אחרים ודיבידנד מוכרז ,תואם או קרוב לשווי
ההוגן שלהם.
(ב) נתונים בדבר מדידות ההתחייבות בגין ערבות פיננסית

מכשיר פיננסי

טכניקות
הערכה

הנתונים המשמעותיים שאינם ניתנים
לצפייה

ערבות פיננסית

מונטה קרלו

סטיית התקן.29.16%:
סטיית התקן ששימשה במסגרת התחשיב
נאמדה על בסיס סטיית התקן נכסית
ממוצעת של חברות הפועלות בענף
הפלדה.
תוחלת זמן למימוש הערבות:
פירעון סכום של  280מיליון ש"ח בתום
שנה ופירעון יתרת החוב כעבור  3שנים.

יחסי הגומלין בין
הנתונים
המשמעותיים
שאינם ניתנים
לצפייה ומדידת
ההתחייבות
אומדן השווי
ההוגן יגדל ככל
ששיעור ההיוון
סטיית התקן
יעלה.
אומדן השווי
ההוגן יגדל ככל
שמועד פירעון
החוב יתארך.

החשיפה המירבית בגין הערבות הפיננסית נכון למועד אישור הדוחות הכספיים מסתכמת בסך של
כ 524-מיליון ש"ח.
(ג) הצגת התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה של הערבות הפיננסית
לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה ביום
 30ביוני 2021
ערבות פיננסית

באלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2021
סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד (בסעיף הכנסות
מימון)

14,900

יתרה ליום  30ביוני 2021

()4,400
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()19,300

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
ביאור  - 7מכשירים פיננסיים (המשך)
(ג) הצגת התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה של הערבות הפיננסית (המשך)
לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה ביום
 30ביוני 2020
ערבות פיננסית

באלפי ש"ח
סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד

22,700
-

יתרה ליום  1בינואר 2020
יתרה ליום  30ביוני 2020

22,700
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020
ערבות פיננסית

באלפי ש"ח
()22,700

יתרה ליום  1בינואר 2020
סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד (בסעיף הכנסות
מימון)

3,400

יתרה ליום  31בדצמבר 2020

()19,300

(ד) ניתוח רגישות השווי של הערבות הפיננסית

באלפי ש"ח
ערבויות פיננסיות
סטיית התקן24.16%:
סטיית התקן34.16%:

ליום  30ביוני 2021
גידול (קיטון) ברווח והפסד ובהון
1,879
()1,933

ביאור  - 8אירועים לאחר תקופת הדיווח
א .ראה ביאור 6ד' לעיל בדבר מכתב הסכמה מתאגידים בנקאיים להנפקה וביטול ערבויות בתנאים
מסוימים.
ב .באוגוסט  ,2021אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות לעובדים על פיה יוענקו לעובדי החברה,
ללא תמורה 2,040,534 ,אופציות אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת  1ש"ח
ערך נקוב של החברה במנגנון  .CASHLESSהמניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות
תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה ,מיד עם הקצאתן.
תקופות ההבשלה של האופציות הינה כדלקמן 50% :בתום שנה ממועד הענקתן והיתרה באופן חודשי
עד לחודש יוני  .2024האופציות ניתנות למימוש עד לתום חודש אוגוסט  .2026אופציה שלא תמומש
עד לאותו מועד – תפקע.
השווי ההוגן של סך כל כתבי האופציה לאחר מס (בהתאם למסלול פירותי לצרכי מס) הינו כ2.2-
מיליון ש"ח.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית מידע כספי נפרד
ליום  30ביוני 2021

1

פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית מידע כספי נפרד ביניים

תוכן העניינים
עמוד
2

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים

3-4

תמצית נתונים על הרווח הכולל ביניים

5
6-7

תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים

8

מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים

2

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

לכבוד
פקר פלדות וגלוון בע"מ
הנדון  :דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל -
 1970של פקר פלדות וגלוון בע"מ (להלן – החברה) ,ליום  30ביוני  2021ולתקופה של ששה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע
הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר סך ההשקעות בה הסתכם לסך
של כ 8,644 -אלפי ש"ח ליום  30ביוני  2021ואשר הרווח מחברה מוחזקת זו הסתכם לסך של כ 532 -אלפי ש"ח לתקופה של
ששה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדוחות הכספיים של אותה חברה נסקרו על ידי רואה חשבון אחר שדוחותיו
הומצאו לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותה חברה ,מבוססת על דוחות הסקירה של רואה
החשבון האחר.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים,
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת
לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים
חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,ועל דוחות הסקירה של רואה חשבון אחר ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע
הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים) ,התש"ל – .1970

פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)

מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 2ב' למידע הכספי הנ"ל בדבר התאמה בדרך של
הצגה מחדש ( )restatementשל את המידע הכספי הביניים הנפרד ליום  30ביוני  2020ולתקופה של ששה חודשים שהסתיימה
באותו תאריך ,על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת עסקאות שבצעו תחת שליטה משותפת בגישת  ,as poolingסקרנו גם
את ההתאמות האמורות לעיל אשר יושמו כדי להציג מחדש את המידע הכספי ליום  31בדצמבר  2020ולשנה שהסתיימה
באותו תאריך .התאמות אלה הינן באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא להביע מסקנה על התאמות
אלו בהתבסס על סקירתנו .בהתאם לכך ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור כי התאמות אלו אינן נאותות.
כמו כן ,מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  6ג' ו-ד' בתמצית הדוחות הכספיים
המאוחדים ביניים ליום  30ביוני  ,2021בדבר ערבויות החברה לתאגידים בנקאיים וכן לביאור  6ד' בתמצית הדוחות הכספיים
המאוחדים ביניים ליום  30ביוני  ,2021בדבר הסכמת התאגידים הבנקאיים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לביטול
הערבויות עם קיומם של תנאים מסוימים.
דוח סקירה זה מחליף את דוח הסקירה הקודם על המידע הכספי הנפרד הנ"ל מיום  29בספטמבר .2021

סומך חייקין
רואי חשבון
 4בנובמבר 2021
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים

 30ביוני
2021
(בלתי
מבוקר)

 30ביוני
)*( 2020
(בלתי
מבוקר)
אלפי ש"ח

31
בדצמבר
)*(2020
(מבוקר)

נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים

13,307

6,491

27,079

לקוחות וחייבים אחרים

141,224

103,264

119,308
(**)

צדדים קשורים

-

23,019

45,034

מלאי

125,785

77,795

70,096

נכסים של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה

-

12,133

127

סה"כ נכסים שוטפים

280,316

222,702

261,644

נכסים לא שוטפים:
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני

120,182

106,205

98,662

מיסים נדחים

-

-

2,127

רכוש קבוע

74,322

73,840

73,010

נכסים בלתי מוחשיים

2,202

2,803

2,402

חייבים בגין חכירה לזמן ארוך

9,578

-

10,174
(**)

נכסי זכות שימוש

15,915

21,589

16,828
(**)

סה"כ נכסים לא שוטפים

222,199

204,437

203,203

סה"כ נכסים

502,515

427,139

464,847

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  2ב' להלן.
(**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור  2ג' להלן.

4

פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים

 30ביוני
2021
(בלתי
מבוקר)

31
בדצמבר
)*(2020

 30ביוני
)*( 2020
(בלתי
מבוקר)
אלפי ש"ח

(מבוקר)

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

-

440

-

ספקים ונותני שרות

51,228

23,879

31,899

זכאים ויתרות זכות

14,182

11,149

16,147

צדדים קשורים

40,000

-

-

התחייבויות של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת
למכירה

-

1,133

-

התחייבות בגין ערבות פיננסית

4,400

22,700

19,300

חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה

3,079

2,623

)**( 2,887

סה"כ התחייבויות שוטפות

112,889

61,924

70,233

התחייבויות לא שוטפת
הלוואות מתאגידים בנקאיים

143,459

124,848

119,267

התחייבויות בגין חכירה

43,140

19,442

)**(44,629

מיסים נדחים

1,171

-

-

הטבות לעובדים ,נטו

1,179

1,762

1,386

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

188,949

146,052

165,282

סה"כ התחייבויות

301,838

207,976

235,515

הון
הון המניות

29,150

18,652

18,652

פרמיה על המניות

6,372

16,870

16,870

קרן הון

8,998

-

632

עודפים

156,157

183,641

193,178

סה"כ הון

200,677

219,163

229,332

502,515
סה"כ הון והתחייבויות
(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  2ב' להלן.
(**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור  2ג' להלן.

427,139

464,847

 4בנובמבר 2021
תאריך אישור המידע הכספי
הנפרד

רגינה אונגר
יו"ר דירקטוריון
5

מיכאל חאייט
מנכ"ל

אבנר יעקב
סמנכ"ל כספים

פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית נתונים על הרווח הכולל ביניים

לתקופה של
שישה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני
2020
2021
(בלתי
(בלתי
מבוקר)(*)
מבוקר)
אלפי ש"ח

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
(מבוקר)(*)

הכנסות

227,358

160,003

337,658

עלות המכירות

()174,572

()146,294

()305,206

רווח גולמי

52,786

13,709

32,452

הוצאות מכירה

()6,983

()6,010

()12,585

הוצאות הנהלה וכלליות

()7,487

()7,189

()13,098

הכנסות אחרות

403

167

238

הוצאות אחרות

()248

-

()682

רווח תפעולי

38,471

677

6,325

הכנסות מימון

16,242

6,106

7,151

הוצאות מימון

()2,697

()2,638

()4,910

חלק ברווחי (בהפסדי) חברה מוחזקת המטופלת לפי
שיטת השווי המאזני

6,621

()70

3,558

רווח לפני מיסים על ההכנסה

58,637

4,075

12,124

מיסים על ההכנסה

()11,658

-

1,488

רווח לתקופה

46,979

4,075

13,612

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  2ב' להלן.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים

לתקופה של
שישה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני
2020
2021
(בלתי
(בלתי
מבוקר)(*)
מבוקר)
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
רווח לתקופה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת :
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים
פחת והפחתות
הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
הכנסות מימון ,נטו
חלק בהפסדי (רווחי) חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת
השווי המאזני
רווח ממכירת רכוש קבוע
הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
שינוי בלקוחות וחייבים אחרים (כולל לזמן ארוך)
שינוי בצדדים קשורים
שינוי במלאי
שינוי בספקים ונותני שירותים
שינוי בהפרשות ובהטבות לעובדים
שינוי בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

(מבוקר)(*)

46,979

4,075

13,612

4,469
200
()13,545

6,333
398
()3,467

11,474
799
()2,255

()6,621
()1,612
11,658
()5,451

70
()132
3,202

()3,558
()261
()1,488
4,711

()21,256
32,988
()55,689
19,329
()207
()1,965
()26,800

7,278
()3,212
3,670
3,436
()125
656
11,703

()8,754
13,719
11,968
10,323
()501
5,668
32,423

()32,251

14,905

37,134

14,728

18,980

50,746

()5,163
2,723

()3,922
438

()7,122
3,489

()2,440

()3,484

()3,633

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  2ב' להלן.
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לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020

פקר פלדות וגלוון בע"מ
תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים

לתקופה של
שישה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני
2020
2021
(בלתי
(בלתי
מבוקר)(*)
מבוקר)
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
ריבית ששולמה
פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
(בלתי
מבוקר)(*)

()2,424
()21,600
()2,036

()3,218
()6,750
()1,348

()5,744
()12,771
()3,830

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

()26,060

()11,316

()22,345

שינוי במזומנים ושווי מזומנים

()13,772

4,180

24,768

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

27,079

2,311

2,311

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

13,307

6,491

27,079

פירעון קרן התחייבות בגין חכירה

(*) התאמה למפרע בגין עסקה תחת אותה שליטה ,ראה ביאור  2ב' להלן.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים

 .1כללי
להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום
 30ביוני ( 2021להלן " -דוחות מאוחדים") ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים ,המיוחסים
לחברה עצמה (להלן " -תמצית מידע כספי נפרד ביניים") ,אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה 38ד
(להלן " -התקנה") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-
( 1970להלן " -התוספת העשירית") בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של התאגיד.

 .2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים
א .המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה ,הינה בהתאם לכללי המדיניות
החשבונאית אשר פורטו בדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2020להלן:
"הדוחות השנתיים") וכן בתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום ולתקופה ששה
חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני .2021
ב .בהמשך לאמור בביאור 1ג' בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  30ביוני  2021בדבר הרה ארגון,
מאחר והחברה רכשה את הפעילות המועברת מבעלי השליטה בה ,הרכישה אינה מהווה צירוף
עסקים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר  3בדבר צירופי עסקים .החברה מטפלת
ברכישה לפי שיטת  ,As Poolingבהתאם לעקרונות שיפורטו להלן:
 .1הרכישה מוצגת כאילו התרחשה בתקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות ומספרי
השוואה בדוחות כספיים אלו הוצגו למפרע.
הנכסים וההתחייבויות של הפעילויות הנרכשות הוכרו לראשונה בדוחות הכספיים של
.2
החברה לפי ערכם הפנקסני בדוחות הכספיים של בעל השליטה ערב עסקת צירוף העסקים.
 .3הפרש בין התמורה שנקבעה בעסקה לבין הערך הפנקסני של הנכסים נטו של הפעילויות
הנרכשות נזקף ישירות להון.
לפיכך ,הדוחות הכספיים כוללים את המצב הכספי ,תוצאות הפעילות ,דוח על השינויים בהון
ותזרימי המזומנים של הפעילויות המועברות כחלק ממספרי ההשוואה המוצגים.
ג .התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה
החברה מיינה הוצאות שכירות מראש בסך של כ 9,478 -אלפי ש"ח מיתרת חייבים ליתרת
ההתחייבות בגין חכירה על מנת לשקף את יתרת התשלומים החוזיים המהוונים של ההתחייבות
בגין חכירה וכן סך של  11,068אלפי ש"ח מיתרת נכס זכות שימוש ליתרת חייבים בגין חכירות,
לקוחות וחייבים אחרים על מנת לשקף את הסכם שכירות המשנה.

 .3מידע נוסף
א .ראה ביאורים  7 ,6 ,5 ,1ו 8 -בתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  30ביוני .2021
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
ליום  31בדצמבר 2020

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  31בדצמבר 2020

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

1

דוחות מאוחדים על המצב הכספי פרופורמה

2-5

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה

6-8

דוחות מאוחדים על השינויים בהון פרופורמה

9

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים פרופורמה

10-11

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

12-41

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
פקר פלדות גלוון בערבון מוגבל
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי פרופורמה המצורפים של פקר פלדות גלוון בע"מ (להלן – "החברה") לימים
 31בדצמבר  2020ו , 2019-ואת הדוחות על הרווח הכולל פרופורמה ,השינויים בהון פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופורמה
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה הינם באחריות
הדירקטוריון וההנהלה ש ל החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה בהתבסס על
ביקורתנו.

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בה הינה כ8,112 -
אלפי ש"ח וכ 7,927 -אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -בהתאמה ,וחלקה של החברה ברווחיה (הפסדיה) הינו כ-
 1,310אלפי ש"ח ,כ 132 -אלפי ש"ח וכ )94( -אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2019 ,2020ו ,2018-בהתאמה.
הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואה חשבון אחר שדוחותיו הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת
לסכומים שנכללו בגין אותה חברה ,מבוססת על דוחות רואה החשבון האחר.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של
רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של
ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות
רואה החשבון האחר מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואה חשבון אחר ,הדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה הנ"ל משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר  2020ו-
 2019ואת תוצאות פעולותיהן פרופורמה ,השינויים בהון פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופורמה שלהן לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020בהתאם להוראות תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים),
התש"ל  1970 -וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור 1ג'.

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 3ד' לדוחות הכספיים פרופורמה הנ"ל בדבר
התאמה בדרך של הצגה מחדש ) (restatementשל הדוחות הכספיים לשנים  2018ו ,2019-על מנת לשקף בהם למפרע את
השפעת תיקון רישום ביטול עמלה בינחברתית ומועד רישום הפרשה לירידת ערך.
כמו כן ,מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,הרינו להפנות את תשומת הלב לביאור  13ב' ו-ג' בדבר ערבויות החברה לתאגידים
בנקאיים וכן לביאור  13ד' בדבר הסכמת התאגידים הבנקאיים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לביטול הערבויות עם קיומם
של תנאים מסוימים.
חוות דעתנו זו מחליפה את חוות דעתנו הקודמת על הדוחות הכספיים הנ"ל שניתנה ביום ה 4-בנובמבר .2021
סומך חייקין
רואי חשבון
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1

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי פרופורמה ליום  31בדצמבר

ביאור

 31בדצמבר 2020
התאמה
לפני
בגין נתוני נתוני
אירוע
פרופורמה פרופורמה פרופורמה
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים:
1,898

26,745

28,643

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות וחייבים אחרים

5

35,962

178,130

)**(214,092

צדדים קשורים

22

70,039

()29,040

40,999

מלאי

6

7,365

72,870

80,235

נכסים של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת
למכירה

-

127

127

סה"כ נכסים שוטפים

115,264

248,832

364,096

נכסים לא שוטפים:
השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי
שיטת השווי המאזני

8

-

8,112

8,112

מיסים נדחים

21

2,928

()795

2,133

רכוש קבוע

7א'

24,880

48,411

73,291

נכסים בלתי מוחשיים

7ב'

-

5,281

5,281

נכסי זכות שימוש

9

372

16,765

)**( 17,137

חייבים בגין חכירה לזמן ארוך

9

10,174

-

)**( 10,174

38,354

77,774

116,128

153,618

326,606

480,224

סה"כ נכסים לא שוטפים

סה"כ נכסים
(**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור 3ג'.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
2

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי פרופורמה ליום  31בדצמבר

 31בדצמבר 2020

ביאור

לפני
אירוע
פרופורמה

התאמה
בגין נתוני
פרופורמה

נתוני
פרופורמה

אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שרות

10

6,630

35,764

42,394

זכאים ויתרות זכות

11

7,760

12,974

20,734

התחייבות בגין ערבות פיננסית

23ז'

19,300

-

19,300

978

1,973

)**( 2,951

34,668

50,711

85,379

9

התחייבויות בגין חכירה
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפת
הלוואות מתאגידים בנקאיים

12

-

119,267

119,267

התחייבויות בגין חכירה

9

10,915

33,945

)**( 44,860

הטבות לעובדים ,נטו

464

922

1,386

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

11,379

154,134

165,513

סה"כ התחייבויות

46,047

204,845

250,892

הון
הון המניות

2

18,650

18,652

פרמיה על המניות

16,870

-

16,870

קרן הון

1,068

()436

632

עודפים

89,631

103,547

193,178

סה"כ הון

107,571

121,761

229,332

סה"כ הון והתחייבויות

153,618

326,606

480,224

(**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור 3ג'.
 25בנובמבר 2021
תאריך אישור הדוחות
הכספיים פרופורמה

מיכאל חאייט
מנכ"ל

רגינה אונגר
יו"ר דירקטוריון

אבנר יעקב
סמנכ"ל כספים

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
3

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי פרופורמה ליום  31בדצמבר

ביאור

 31בדצמבר 2019
התאמה
לפני
נתוני
בגין נתוני
אירוע
פרופורמה פרופורמה פרופורמה
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים:
37

2,494

2,531

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות וחייבים אחרים

5

36,620

162,141

198,761

צדדים קשורים

22

46,854

()28,980

17,874

מלאי

6

9,347

85,126

94,473

נכסים של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת
למכירה

12,133

-

12,133

סה"כ נכסים שוטפים

104,991

220,781

325,772

נכסים לא שוטפים:
השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי
שיטת השווי המאזני

8

-

7,927

7,927

מיסים נדחים

21

-

6

6

רכוש קבוע

7א'

25,658

48,846

74,504

נכסים בלתי מוחשיים

7ב'

-

6,489

6,489

13,529

9,556

23,085

סה"כ נכסים לא שוטפים

39,187

72,824

112,011

סה"כ נכסים

144,178

293,605

437,783

9

נכסי זכות שימוש

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
4

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי פרופורמה ליום  31בדצמבר

 31בדצמבר 2019

ביאור

לפני
אירוע
פרופורמה

התאמה
בגין נתוני
פרופורמה

נתוני
פרופורמה

אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שרות

10

4,531

20,309

24,840

זכאים ויתרות זכות

11

7,168

9,446

16,614

הלוואות מתאגידים בנקאיים

12

-

132,038

132,038

1,133

-

1,133

23ז'

22,700

-

22,700

9

1,519

1,598

3,117

37,051

163,391

200,442

התחייבויות של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת
למכירה
התחייבות בגין ערבות פיננסית
התחייבויות בגין חכירה
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפת

12,261

8,105

20,366

9

התחייבויות בגין חכירה
הטבות לעובדים ,נטו

715

1,172

1,887

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

12,976

9,277

22,253

סה"כ התחייבויות

50,027

172,668

222,695

הון
הון המניות

2

18,650

18,652

פרמיה על המניות

16,870

-

16,870

עודפים

77,279

102,287

179,566

סה"כ הון

94,151

120,937

215,088

סה"כ הון והתחייבויות

144,178

293,605

437,783

 25בנובמבר 2021
תאריך אישור הדוחות
הכספיים פרופורמה

מיכאל חאייט
מנכ"ל

רגינה אונגר
יו"ר דירקטוריון

אבנר יעקב
סמנכ"ל כספים

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
5

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה

ביאור

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
התאמה
נתוני
לפני אירוע בגין נתוני
פרופורמה פרופורמה פרופורמה
אלפי ש"ח (למעט אם צוין אחרת)

הכנסות

14

79,734

320,075

399,809
(**)

עלות המכירות

15

()67,846

()287,237

()355,083

11,888

32,838

44,726

הוצאות מכירה

17

()2,538

()14,204

()16,742
(**)

הוצאות הנהלה וכלליות

16

()2,920

()13,055

()15,975

26

300

326

()369

()314

()683

6,087

5,565

11,652

הכנסות מימון

19

5,283

317

5,600

הוצאות מימון

20

()878

()5,040

()5,918

חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת
השווי המאזני

8

-

1,310

1,310

10,492

2,152

12,644

1,860

()892

968

12,352

1,260

13,612

רווח גולמי

הכנסות אחרות
18

הוצאות אחרות
רווח תפעולי

רווח לפני מיסים על ההכנסה
21

מיסים על ההכנסה
רווח לשנה
רווח למניה (*)
רווח בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)
(*)
(**)

1.18

()0.71

הותאם למפרע בגין חלוקת מניות הטבה.
הוצג מחדש ,ראה ביאור 3ד'.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
6

0.47

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה

ביאור

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
התאמה
נתוני
לפני אירוע בגין נתוני
פרופורמה פרופורמה פרופורמה
אלפי ש"ח (למעט אם צוין אחרת)

הכנסות

14

97,371

319,895

417,266
(**)

עלות המכירות

15

()90,341

()307,456

()397,797

7,030

12,439

19,469

הוצאות מכירה

17

()2,230

()13,668

()15,898
(**)

הוצאות הנהלה וכלליות

16

()3,822

()19,048

()22,870
(**)

8

256

264

()17,660

()35

()17,695

()16,674

()20,056

()36,730

הכנסות מימון

19

1,793

3,316

5,109

הוצאות מימון

20

()23,415

()8,812

()32,227

חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת
השווי המאזני

8

-

132

132

()38,296

()25,420

()63,716

-

()603

()603

()38,296

()26,023

()64,319
(**)

רווח גולמי

הכנסות אחרות
18

הוצאות אחרות
הפסד תפעולי

הפסד לפני מיסים על ההכנסה
21

מיסים על ההכנסה
הפסד לשנה
רווח למניה (*)
הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)
(*)
(**)

()3.65

1.44

הותאם למפרע בגין חלוקת מניות הטבה.
הוצג מחדש ,ראה ביאור 3ד'.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
7

()**( )2.21

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
התאמה
לפני אירוע בגין נתוני נתוני
פרופורמה פרופורמה פרופורמה
אלפי ש"ח (למעט אם צוין אחרת)

ביאור

הכנסות

14

107,189

397,351

504,540
(**)

עלות המכירות

15

()94,960

()367,774

()462,734

12,229

29,577

41,806

הוצאות מכירה

17

()3,754

()15,756

()19,510
(**)

הוצאות הנהלה וכלליות

16

()4,798

()30,618

()35,416
(**)

265

479

744

()8,836

()44,988

()53,824

()4,894

()61,306

()66,200

הכנסות מימון

19

1,098

()233

865

הוצאות מימון

20

()53

()10,704

()10,757

חלק בהפסדי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת
השווי המאזני

8

-

()94

()94

()3,849

()72,337

()76,186

6,365

11,658

18,023

2,516

()60,679

()58,163
(**)

רווח גולמי

הכנסות אחרות
18

הוצאות אחרות
הפסד תפעולי

הפסד לפני מיסים על ההכנסה
21

מיסים על ההכנסה
רווח (הפסד) לשנה
רווח למניה (*)
רווח (הפסד) בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

(*)
(**)

0.24

()2.24

הותאם למפרע בגין חלוקת מניות הטבה.
הוצג מחדש ,ראה ביאור 3ד'.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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()**( )2.00

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון פרופורמה

פרמיה על
המניות

הון
המניות

יתרת
עודפים
אלפי ש"ח
302,048

-

337,570

-

()58,163
279,407

קרן הון

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר 2018

18,652

16,870

הפסד לשנה

-

-

()58,163
(**)

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

18,652

16,870

243,885

-

הפסד לשנה

-

-

()64,319
(**)

-

()64,319

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

18,652

16,870

179,566

-

215,088

רווח לשנה

-

-

13,612

-

13,612

הטבה מחברת אם (*)

-

-

-

632

632

יתרה ליום  31בדצמבר 2020

18,652

16,870

193,178

632

229,332

(*)

(**)

הטבה מחברת האם המתקבלת עקב קיזוז הפסדי הקבוצה בהכנסה החייבת של החברה.
הוצג מחדש ,ראה ביאור 3ד'.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים פרופורמה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
רווח (הפסד) לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת :
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת
מזומנים
פחת והפחתות
הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
הפסדים מירידת ערך רכוש קבוע
הוצאות מימון ,נטו
חלק ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי
שיטת השווי המאזני
(רווח) הפסד ממכירת רכוש קבוע
הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
שינוי בלקוחות וחייבים אחרים (כולל לזמן
ארוך)
שינוי בצדדים קשורים
שינוי במלאי
שינוי בספקים ונותני שירותים
שינוי בהפרשות ובהטבות לעובדים
שינוי בזכאים ויתרות זכות
מסים על הכנסה ,נטו ששולמו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

(*)

13,612

()*( )64,319

()*( )58,163

11,828
1,208
318

)*( 9,139
)*( 1,209
17,642
27,118

)*( 11,375
)*( 6,887
53,824
9,892

()1,310
()219
()968
10,857

()132
53
603
55,632

94
()338
()18,023
63,711

()15,334
8,465
14,837
16,421
()501
4,022
27,910

19,081
()35,788
56,186
()20,374
1,503
2,947
23,555

17,341
()11,009
()2,693
()4,567
()21
3,555
2,606

()54

()213

()11

38,713

78,974

66,306

52,325

14,655

8,143

()7,122
3,573

()1,684
185

()8,931
360

()3,549

()1,499

()8,571

הוצג מחדש ,ראה ביאור 3ד'.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
10

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים פרופורמה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
ריבית ששולמה
פירעון הלוואות

()5,744
()12,771
()4,149

()9,048
()2,932

()9,339
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

()22,664

()11,980

()9,339

שינוי במזומנים ושווי מזומנים

26,112

1,176

()9,767

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

2,531

1,355

11,122

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

28,643

2,531

1,355

פירעון קרן התחייבות בגין חכירה

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 1כללי
א.

דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלו נערכו בהתאם לתקנה 9א' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-ומתייחסים לשינוי מבני המוצג להלן.

ב.

רה-ארגון
ביום  30ביוני  ,2021ביצעה קבוצת פקר פלדה תעשיות הליך רה-ארגון ,במסגרתו בוצעו במקביל
הפעולות המפורטות להלן:
א .החברה רכשה את מניות חברת פלה תאורה מפקר פלדה תעשיות ( 37.5%מהונה המונפק והנפרע
של פלה תאורה בדילול מלא) תמורת הקצאת  2,834,696מניות של החברה לפקר פלדה תעשיות
בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
ב .החברה רכשה חלק מרכוש הקבוע של פקר פלדה תעשיות שרלוונטי לפעילותה וכן תוכנות
המשמשות את החברה במתכונתה החדשה תמורת הנפקת  422,943מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כל אחת.
ג .החברה התקשרה בהסכם עם חברת פקר יד פז פרופילים בע"מ ("פקר פרופילים") ,במסגרתו
רכשה החברה מפקר פרופילים את פעילותה ואת כל הון המניות ( )100%של חברת פקר שיווק,
תמורת הקצאת  15,392,841מניות של החברה וחוב של כ 24-מיליון ש"ח.
ד .פקר פרופילים מכרה את כל מניות החברה שהוקצו לה כאמור וכן חובות החברה כלפיה ,לפקר
פלדה תעשיות ,כך שלאחר פעולה זו פקר פלדה תעשיות מחזיקה ב  100%מהון מניות החברה.
ה .פקר פלדה תעשיות הסבה חוב בנקאי בסך של כ 44 -מיליון ש"ח לחברה כנגד יתרות חוב מולה.
ו .החברה ביצעה הקצאה לבעלי מניותה ,ללא תמורה ,של  10,497,900מניות רגילות בנות  1ש"ח
כמניות הטבה נפרעות במלואן ,ביחס של ( 1:5,000כלומר ,בגין כל מניה מונפקת אחת ,הוקצו
עוד  5,000מניות חדשות).
ז .כמהלך מקדים לביצוע המהלכים שלעיל ,חילקה החברה ביום  29ביוני  2021דיבידנד בסך 84
מיליוני ש"ח לבעלי מניותיה .הדיבידנד חולק שלא במזומן אלא כנגד סגירת יתרת חוב של פקר
פלדה כלפי החברה כפי שהייתה באותה עת והיתרה מוצגת כהתחייבות לחברת האם .יתרת החוב
הכולל ליום  30ביוני  2021לחברת האם לאחר חלוקת הדיבידנד כאמור ולאחר רכישת פעילות
פקר פרופילים כאמור בסעיף ג' לעיל הינה  40מיליון ש"ח.
ח .כחלק ממהלך הרה ארגון ,בכוונת חברת האם להסב לחברה הסכמי העסקה של עובדים ומנהלים
הרלוונטיים לתחום פעילותה של החברה ברצף זכויות .במקביל החברה וחברת האם יתקשרו
בהסכם דמי ניהול לפיו תחייב החברה את חברת האם ויתר חברות הקבוצה בדמי ניהול בהתאם
למנגנון כפי שייקבע בין הצדדים.

ג.

תיאור פעילות החברה לאחר השלמת הרה-ארגון
החברה והחברות המאוחדות שלה (להלן" :הקבוצה") הן חברות תעשייתיות העוסקות ביבוא ,עיבוד
ושיווק מוצרי פח ופלדה שטוחה ,פרופילים וצינורות ,גלוון (הגנה בפני חלודה באמצעות אבץ חם),
שיווק מוצרי בנייה ועוד .בנוסף מחזיקה החברה בחברה הכלולה פלה המייצרת עמודי תאורה.
פעילות הייצור מתבצעת בארבעה מפעלים שונים הממוקמים באשקלון ,קריית מלאכי ובאזור
התעשיה אריאל.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 1כללי (המשך)
ד.

דוחות פרופורמה-
מאחר והחברה רכשה את הפעילות המועברת מבעלי השליטה בה ,הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים
בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר  3בדבר צירופי עסקים ולאור זאת ,משקפת החברה למפרע
את הרכישה לפי שיטת  .As Poolingהחברה ערכה דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה לצורך ההנפקה
לראשונה של מניות החברה לציבור בבורסה בת"א כדי לשקף את הרכישה כאילו התרחשה בתחילת
התקופה המוקדמת ביותר המוצגת ( 1בינואר  .)2018הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה כוללים
את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים במאוחד של החברה ושל הפעילויות והחברות
שנרכשו מהישויות המעבירות .בהתאם לכך:
 .1הנכסים וההתחייבויות של הפעילויות הנרכשות הוכרו לראשונה בדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה לפי ערכם הפנקסני בדוחות הכספיים המאוחדים של בעל השליטה ערב עסקת צירוף
העסקים.
 .2הפרש בין התמורה שנקבעה בעסקה לבין הערך הפנקסני של הנכסים נטו של הפעילויות הנרכשות
נזקף ישירות להון .ליום  1בינואר  2018נזקף להון המניות סך של כ 18 -מליוני ש"ח ולעודפים סך
של כ 189 -מליוני ש"ח.
 .3דוחות כספיים פרופורמה אלו מבוססים על הדוחות הכספיים של החברה ושל פעילויות הנרכשות
ליום ולשנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר  ,2020אשר נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
.IFRS

ה.

הנחות ששימשו לעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ההנחות העיקריות בבסיס הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה:
 .1הרכישה של הפעילות במסגרת השינוי מבני ,לרבות רכישת פ.ל.ה ,הרכוש קבוע והתוכנות בוצעו
ביום  1בינואר  .2018השפעת הגידול בנכסים נטו נזקף להון מניות ועודפים.
 .2הדיבידנד שחולק בסך  84מיליון ש"ח חולק ליום  29ביוני  2021ולא השתקף בתקופות קודמות.
 .3הסבת החוב הבנקאי של חברת האם לחברה כנגד יתרת חוז בסך  44מיליון ש"ח בוצעה ליום 30
ביוני  2021ולא השתקפה בתקופות קודמות.
 .4סיווג בין פרמיה להון מניות שבוצע בעקבות חלוקת מניות הטבה בוצע ביום  30ביוני  2021ולא
השתקף בתקופות קודמות.

ו.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -
( )1החברה  -פקר פלדות וגלוון בע"מ.
( )2צד קשור  -כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ( 24 )2009בדבר צדדים קשורים.
( )3בעלי עניין  -כמשמעותם בפסקה ( )1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .1968 -
( )4חברה האם  -פקר פלדה תעשיות בע"מ.
( )5חברות מאוחדות/חברות בנות  -חברות ,שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא ,במישרין או בעקיפין,
עם דוחות החברה.
( )6הקבוצה  -חברת פקר פלדות וגלוון בע"מ והחברות המאוחדות שלה.
( )7קבוצת פקר פלדה תעשיות – פקר פלדה תעשיות והחברות הבנות שלה.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלו (להלן" :הדוחות הכספיים") נערכו בהתאם לתקנה 9א
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-וכן הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם
לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן ".)"IFRS
הדוחות הכספיים פרופורמה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  29בספטמבר .2021
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית של הקבוצה בדוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלו הינה המדיניות החשבונאית
שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2020וכן מדיניות חשבונאית המתוארת להלן הנובעת מהשינוי
המבני האמור בביאור  1א' לעיל:
א.

בסיס האיחוד
( )1חברות בנות
חברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה .הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים
בדוחות הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה.
( )2צירופי עסקים תחת אותה שליטה
רכישת זכויות בעסקים שבשליטת בעל המניות השולט בקבוצה ,טופלה לפי גישת הערכים בספרים,
כאילו בוצעה הרכישה ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה בקבוצה .לצורך כך,
הוצגו מחדש מספרי ההשוואה .הנכסים וההתחייבויות שנרכשו מוצגים לפי הערכים כפי שהוצגו
קודם לכן בדוחות הכספיים המאוחדים של בעל השליטה בקבוצה .רכיבי ההון של הקבוצה הוצגו
מחדש מי ום השגת השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה בקבוצה .כל הפרש בין התמורה עבור
הרכישה לבין ערכי הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ביום השגת השליטה מוכר ישירות בהון.
( )3השקעה בחברות כלולות
חברות כלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית,
אך לא הושגה בהן שליטה או שליטה משותפת .קיימת הנחה הניתנת לסתירה ,לפיה החזקה
בשיעור של  20%עד  50%במוחזקת מקנה השפעה מהותית .בבחינת קיומה של השפעה מהותית,
מובאות בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות ,הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי למניות
החברה המוחזקת.
השקעות בחברות כלולות מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרות לראשונה לפי עלות.
עלות ההשקעה כוללת עלויות עסקה .עלויות עסקה המתייחסות באופן ישיר לרכישה צפויה של
חברה כלולה או עסקה משותפת מוכרות כנכס במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי
 .עלויות אלה מתווספות לעלות ההשקעה במועד הרכישה.
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה בהכנסות ובהוצאות ברווח או הפסד
וברווח כולל אחר של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת שווי המאזני ,לאחר תיאומים
הנדרשים כדי להתאים את המדיניות החשבונאית לזו של הקבוצה ,מהיום בו מתקיימת ההשפעה
המהותית ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית.
( )4עסקאות שבוטלו באיחוד
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו ,הנובעות מעסקאות בין חברתיות ,בוטלו
במסגרת הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים .רווחים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות עם חברות
כלולות בוטלו כנגד ההשקעה לפי זכויות הקבוצה בהשקעות אלו .הפסדים שטרם מומשו בוטלו
באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם מומשו ,כל עוד לא הייתה ראיה לירידת ערך.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב.

נכסים בלתי מוחשיים
( )1מוניטין
מוניטין שנוצר כתוצאה מרכישה של חברות בנות ,מוצג במסגרת נכסים בלתי מוחשיים .הקבוצה
מכירה במוניטין למועד הרכישה לפי השווי ההוגן של התמורה שהועברה ,בתקופות עוקבות מוניטין
נמדד לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
( )2קשרי לקוחות
קשרי לקוחות שנרכשו על ידי הקבוצה והם בעלי אורך חיים מוגדר ,נמדדים לפי עלות בניכוי
הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.
הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושיים של
הנכסים הבלתי מוחשיים מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש ,מאחר ושיטות אלו משקפות את
תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בכל נכס בצורה הטובה ביותר.
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי ,אלא
נבחנים לפחות אחת לשנה לירידת ערך.
אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:
 3.5שנים
• קשרי לקוחות

ג.

התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
החברה מיינה הוצאות שכירות מראש בסך של כ 9,478 -אלפי ש"ח מיתרת חייבים ליתרת ההתחייבות
בגין חכירה על מנת לשקף את יתרת התשלומים החוזיים המהוונים של ההתחייבות בגין חכירה וכן
סך של  11,068אלפי ש"ח מיתרת נכס זכות שימוש ליתרת חייבים בגין חכירות ,לקוחות וחייבים
אחרים על מנת לשקף את הסכם שכירות המשנה.

ד.

הצגה מחדש
הדוחות הכספיים פרופורמה לשנים  2019ו 2018 -ודוח רווח והפסד פרופורמה לשנת  2020תואמו,
בדרך של הצגה מחדש ( ,)Restatementעל מנת לשקף בהם למפרע תיקון טעות באופן רישום ביטול
עמלות בינחברתיות בסך של  4,000אלפי ש"ח ומועד רישום הפרשה לירידת ערך בסך של  5,248אלפי
ש"ח.
להלן השפעת ההצגה מחדש על הדוחות הכספיים:
 .1דוח על השינויים בהון
לפני
ההצגה
מחדש

 31בדצמבר 2018
לאחר
השפעת
ההצגה
ההצגה
מחדש
מחדש
אלפי ש"ח

עודפים

249,133

()5,248

243,885

סה"כ הון

284,655

()5,248

279,407
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ד.

הצגה מחדש (המשך)
השפעת ההצגה מחדש על הדוחות הכספיים (המשך):
 .2דוחות מאוחדים על הרווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020
לאחר
השפעת
לפני
ההצגה
ההצגה
ההצגה
מחדש
מחדש
מחדש
אלפי ש"ח
הכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה

403,809
()20,742

()4,000
4,000

399,809
()16,742

רווח (הפסד) לאחר מסים על ההכנסה

13,612

-

13,612

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019
לאחר
השפעת
לפני
ההצגה
ההצגה
ההצגה
מחדש
מחדש
מחדש
אלפי ש"ח
הכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה

421,266
()28,118
()19,898

()4,000
5,248
4,000

417,266
()22,870
()15,898

רווח (הפסד) לאחר מסים על ההכנסה

()69,567

5,248

()64,319

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018
לאחר
השפעת
לפני
ההצגה
ההצגה
ההצגה
מחדש
מחדש
מחדש
אלפי ש"ח
הכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה

508,540
()30,168
()23,510

()4,000
()5,248
4,000

504,540
()35,416
()19,510

רווח (הפסד) לאחר מסים על ההכנסה

()52,915

()5,248

()58,163
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 4מגזרי פעילות
לקבוצה שלושה מגזרים בני דיווח כמפורט להלן ,אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה.
יחידות עסקיות אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושירותים ומנוהלות בנפרד לצורך הקצאת משאבים
והערכת ביצועים בשל העובדה שהן מצריכות טכנולוגיה שונה ואסטרטגיה שיווקית שונה .עבור כל יחידה
עסקית אסטרטגית ,סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לפחות אחת לרבעון את הדוחות הניהוליים
הפנימיים .להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה:
•
•
•

מוצרי פלדה  -ייצור ,עיבוד ,ייבוא ,שיווק ומכירה של צינורות ופרופילים מפלדה.
גלוון מתכות  -שירותי גלוון באבץ חם.
שיווק מוצרי בניה – שיווק מוצרי בניה ,מתכת ואינסטלציה בהתאם למכרזים לגופים מוסדיים.

מגזר מוצרי הפלדה -מורכב מפעילות הפרופילים עם פעילות שירותי הפלדה .לדעת ההנהלה ניתן לקבץ את
שני תחומי הפעילות מאחר ולשניהם מאפיינים כלכליים דומים ,וכן הם דומים במהות המוצרים והשירותים,
מהות תהליכי הייצור ,סוגי הלקוחות ושיטות הפצת המוצרים( .למגזרים מאפיינים כלכליים דומים מאחר
והם מציגים ביצועים כספיים דומים לזמן ארוך בפרמטרים הבאים :שיעור הגידול במכירות ,מרווח גולמי
כמו כן ,לשני המגזרים שיעור תשואה דומה על הנכסים.
רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח תפעולי כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל
ההחלטות התפעולי הראשי .מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה
הינו הרלוונטי ביותר להערכת תוצאות של מגזרים בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים .תוצאות
המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים למגזר על בסיס סביר.
א.

מידע אודות מגזרים בני דיווח
מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן:

מוצרי
פלדה

סך הכנסות מחיצוניים 306,549
הכנסות ממכירות בין
4,476
המגזרים
311,025
הכנסות במאוחד
רווח תפעולי מגזרי

3,979

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
סה"כ
שיווק
מגזרים בני
מוצרי
שרותי
התאמות
דיווח
בניה
גלוון
אלפי ש"ח
74,269

18,991

399,809

-

399,809
(*)

5,465
79,734

18,991

9,941
409,750

()9,941
()9,941

399,809

5,098

2,575

11,652

-

11,652

התאמות בגין סכומים
שאינם מיוחסים:
הכנסות מימון ,נטו
חלק ברווחי אקוויטי
חברה מוחזקת המטופלת
לפי שיטת השווי המאזני

()318
1,310
992

רווח מאוחד לפני מסים
על הכנסה
פחת והפחתות

מאוחד

12,644
()6,445

-

()4,716

(*) הוצג מחדש ,ראה ביאור 3ד'.
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()11,161

-

()11,161

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 4מגזרי פעילות (המשך)
מידע אודות מגזרים בני דיווח (המשך)
א.
מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן (המשך):

מוצרי
פלדה
סך הכנסות מחיצוניים 311,396
הכנסות ממכירות בין
4,873
המגזרים
316,269
הכנסות במאוחד
רווח או הפסד תפעולי
מגזרי

()16,164

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
סה"כ
שיווק
מגזרים בני
מוצרי
שרותי
התאמות
דיווח
בניה
גלוון
אלפי ש"ח
88,085

17,785

417,266

-

)*( 417,266

9,286
97,371

17,785

14,159
431,425

()14,159
()14,159

417,266

()23,042

2,476

()36,730

-

()36,730
(*)

התאמות בגין סכומים
שאינם מיוחסים:
הוצאות מימון ,נטו
חלק בהפסדי אקוויטי
חברה מוחזקת המטופלת
לפי שיטת השווי המאזני

()27,118
132
()26,986
()63,716
(*)

הפסד מאוחד לפני
מסים על הכנסה
פחת והפחתות

()6,852

()6,408

מוצרי
פלדה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
סה"כ
שיווק
מגזרים בני
מוצרי
שרותי
התאמות
דיווח
בניה
גלוון
אלפי ש"ח

סך הכנסות מחיצוניים 389,501
הכנסות ממכירות בין
4,872
המגזרים
394,373
הכנסות במאוחד
רווח או הפסד תפעולי
מגזרי

()63,188

-

()13,259

-

()13,259

מאוחד

89,439

25,600

504,540

-

)*( 504,540

17,750
107,189

25,600

22,622
527,162

()22,622
()22,622

504,540

()6,609

3,597

()66,200

-

()*( )66,200

התאמות בגין סכומים
שאינם מיוחסים:
הוצאות מימון ,נטו
חלק ברווחי אקוויטי
חברה מוחזקת המטופלת
לפי שיטת השווי המאזני

()9,892
()94
()9,986
()76,186
(*)

הפסד מאוחד לפני
מסים על הכנסה
פחת והפחתות

מאוחד

()7,263

()10,619

(*) הוצג מחדש ,ראה ביאור 3ד'.
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-

()17,882

-

()17,882

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 5לקוחות וחייבים אחרים
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
לקוחות בארץ
לקוחות בחו"ל
המחאות לגביה
בניכוי הפרשה להפסדי אשראי חזויים
חייבים אחרים
מקדמות לספקים ,הוצאות מראש ואחרים
עובדים
מוסדות
מקדמות מס הכנסה בניכוי הפרשות
הכנסות לקבל
חייבים אחרים
חייבים בגין חכירה לזמן ארוך

165,178
163
55,586
()27,135
193,792

165,313
162
53,113
()31,740
186,848

15,917
167
1,720
913
592
991
214,092

7,703
339
1,323
936
780
832
198,761

10,174

-

ביאור  - 6מלאי
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
45,247
3,211
11,427
20,350
80,235

חומרי גלם ,עזר וחומרי צריכה
מלאי עבודות בתהליך
מלאי בדרך
מלאי מוצרים גמורים

19

59,351
3,237
7,597
24,288
94,473

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור 7א'  -רכוש קבוע
א.

ההרכב:
קרקע
ומבנים

שיפורים
במושכר

מכונות
כלי רכב
וציוד
אלפי ש"ח

ריהוט
וציוד
משרדי

סה"כ

עלות:
יתרה ליום  1בינואר 2019
תוספות
גריעות
סיווג לנכסים מוחזקים
למכירה
יתרה ליום  31בדצמבר
2019
תוספות
גריעות
סיווג לנכסים מוחזקים
למכירה
ליום  31בדצמבר 2020
פחת שנצבר:
יתרה ליום  1בינואר 2019
פחת לשנה
גריעות
הפסד מירידת ערך
סיווג לנכסים המוחזקים
למכירה
יתרה ליום  31בדצמבר
2019
פחת השנה
הפסד מירידת ערך
גריעות השנה
סיווג לנכסים המוחזקים
למכירה
ליום  31בדצמבר 2020

23,196
75
-

5,456
263
-

393,401
1,305
()711

6,055
()486

12,500
41
-

440,608
1,684
()1,197

-

()2,122

()30,329

()94

()581

()33,126

23,271
3,194
()62

3,597
345
-

363,666
2,907
()17,935

5,475
()1,100

11,960
630
-

407,969
7,076
()19,097

()1,172
25,231

3,942

348,638

4,375

12,590

()1,172
394,776

10,910
1,799
-

4,097
230
-

306,540
6,637
()614
17,642

4,724
258
()192
-

11,413
215
-

337,684
9,139
()806
17,642

-

()1,097

()28,558

()72

()467

()30,194

12,709
1,511
()23

3,230
87
-

301,647
5,206
313
()17,562

4,718
208
()974

11,161
298
-

333,465
7,310
313
()18,559

()1,044
13,153

3,317

289,604

3,952

11,459

()1,044
321,485

יתרה מופחתת:
ליום  31בדצמבר 2020
ליום  31בדצמבר 2019
ליום  1בינואר 2019

12,078
10,562
12,286

59,034
62,019
86,861

625
367
1,359

20

423
757
1,331

1,131
799
1,087

73,291
74,504
102,924

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור 7א'  -רכוש קבוע (המשך)
ב.

נתונים נוספים

מפעלה של החברה באשקלון משתרע על שטח של כ 31,918-מ"ר ,מתוכו כ 9,000 -מ"ר בנוי (מתוכו  4,140מ"ר
על פי היתר בניה והיתרה בהתאם לבקשה שטרם אושרה) .זכויות החברה בקרקע זו ,מוסדרות באמצעות שני
הסכמי חכירה מהוונים מול רשות מקרקעי ישראל ,כאשר האחד מתייחס לשטח של כ 25,000-מ"ר ומסתיים
ביום  23ביולי  2043והשני מתייחס לשטח של כ 6,936-מ"ר ומסתיים ביום  20בספטמבר  .2046זכויות החברה
בקרקע זו טרם נרשמו בלשכת רשום המקרקעין .בקשה עדכנית להסדרת המבנים בשירות המפעל אשר בגינם
לא נמצא היתר בניה ,הוגשה לועדה המקומית בינואר  .2020בנכס ישנם זכויות בניה נוספות בהיקף רב (היקפי
הבניה המנוצלים נכון ליום זה הינם כאמור כ 29%-משני שטחי המגרשים) .מובהר כי הסכמי החכירה דנן,
רשומים בספרי רמ"י וטרם נרשמו בספרי רשם המקרקעין .לדעת החברה (על בסיס ייעוץ משפטי שקיבלה),
אין לרישום באופן זה השפעה מהותית על זכויות החברה במקרקעין בכלל ועל יכולתה לפעול במקרקעין ו/או
למצות את הזכויות בהם בפרט.
ג.

אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:
•
•
•
•
•

בניינים
מכונות וציוד
רהוט ומתקנים
כלי רכב
שיפורים במושכר -

 25-50שנים
 15-33שנים
 3-17שנים
 5-7שנים
הקצר מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים

ביאור 7ב'  -נכסים בלתי מוחשיים
ההרכב:

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2019
שינויים השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
יתרה ליום  1בינואר 2020
שינויים השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2020
הפחתות והפסדים מירידת ערך:
יתרה ליום  1בינואר 2019
הפחתה לשנה
הפסד מירידת ערך
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
יתרה ליום  1בינואר 2020
הפחתה לשנה
הפסד מירידת ערך
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

מוניטין
אלפי ש"ח

תוכנה
אלפי ש"ח

קשרי לקוחות
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

12,032
12,032

20,121
20,121

1,431
1,431

35,884
35,884

12,032
12,032

20,121
20,121

1,431
1,431

35,884
35,884

9,458
9,458

16,121
800
16,921

307
409
716

28,186
1,209
29,395

9,458
9,458

16,921
799
17,720

716
409
1,125

29,395
1,208
30,603

הערך בספרים
ליום  31בדצמבר 2020

2,574

2,401

306

5,281

ליום  31בדצמבר 2019

2,574

3,200

715

6,489
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 8השקעה בחברה מוחזק המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
להלן פרטים בדבר השקעות בחברות כלולות:
א.

הרכב ההשקעות
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
השקעות במניות:
עלות מקורית
חלק הקבוצה ברווחים ממועד הרכישה
דיבידנדים

ב.

2,797
7,940
()2,625
8,112

2,797
6,630
()1,500
7,927

התנועה בהשקעות
2020

2019

יתרה ליום  1בינואר

7,927

8,920

חלק הקבוצה ברווחים
דיבידנדים

1,310
()1,125

132
()1,125

יתרה ליום  31בדצמבר

8,112

7,927
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 9חכירות
החל מיום  1בינואר  2019הקבוצה יישמה את תקן  ,IFRS16חכירות .במסגרת הסכמי החכירה ,הקבוצה
חוכרת את הפריטים הבאים:
 .1קרקעות;
 .2כלי רכב.
 .1מידע לגבי הסכמי חכירה מהותיים
א .הקבוצה חוכרת כלי רכב מחברות ליסינג לתקופה של שלוש שנים ,ומעת לעת משנה את כמות ברכבים
על-פי צרכיה השוטפים .כלי הרכב החכורים מזוהים באמצעות מספרי רישוי ורישיונות רכב ,כאשר
לחברת הליסינג אין יכולת החלפה של כלי הרכב ,למעט במקרים של ליקויים ואחריות ספק .הרכבים
החכורים משמשים את עובדי המטה בקבוצה ,עובדי השיווק והמכירות ועובדים אחרים בעלי הסכמי
העסקה הכוללים מחויבות מצד הקבוצה להעמיד רכב לרשותם .הקבוצה טיפלה בהסדר שבינה ובין
חברת הליסינג כהסדר חכירה שבתחולת  IFRS16ובהסדר שבינה לבין עובדיה כהסדר שבתחולת תקן
 . IAS19מאחר והנהנים העיקריים מהשימוש ברכבים כאמור הינם העובדים ,אשר זכאים בכל רגע
נתון לדרוש תשלום שכר חלף הטבת הרכב ,והמבחנים לקיומה של חכירת משנה מתקיימים ,הקבוצה
סיווגה את חכירות המשנה כמימוניות  .לקבוצה אין אופציות הארכה ו/או ביטול בהסכמים עם
חברות הליסינג אשר וודאי באופן סביר שימומשו.
סך ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר 2019
בגין חכירת רכבים הינם  1,592אלפי ש"ח ו 1,640-אלפי ש"ח בהתאמה.
סך ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר 2020
בגין חכירת רכבים הינם  1,062אלפי ש"ח ו 1,114-אלפי ש"ח בהתאמה.
ב .הקבוצה חוכרת שטחי מקרקעין ב:
 .1ביום  22באפריל  2010התקשרה פקר פלדה עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה) בהסכם שכירות
בלתי מוגנת .במסגרת הסכם השכירות ,השוכרת שוכרת מבנים וקרקע בשטח של כ 44-דונם
באזור התעשייה קריית מלאכי .בהתאם לתנאי הסכם השכירות ,נחלקה תקופת השכירות
לשלוש תקופות שונות :תקופת שכירות ראשונה מיום  1במאי  2010ועד ליום  30ביוני ,2012
בגינה שילמה פקר פלדה למשכיר תשלום חודשי בסך של כ 157,403-ש"ח; תקופת שכירות שנייה
מיום  1ליולי  2012ועד ליום  30באוקטובר  ,2022בגינה משלמת פקר פלדה למשכיר תשלום
חודשי בסך של כ 175,123-ש"ח ותקופת שכירות שלישית מיום  1לנובמבר  2022ועד ליום 30
באוקטובר  ,2030בגינה תשלם פקר פלדה למשכיר סך של כ 185,643-ש"ח (צמוד למדד המחירים
לצרכן) .פקר פלדה רשאית להסב את הסכם השכירות בהסכמת המשכיר .נכון לחודש יוני ,2021
שוכרת החברה מחברת האם בשכירות משנה בתנאים זהים כ 25-דונם במקרקעין .בכוונת
החברה לפנות למשכיר במטרה להסב את הסכם השכירות ישירות אליה .בנוסף ,חלק מהמושכר
הושכר בשכירות משנה לצד שלישי (אשר רכש מהחברה את פעילות הצבע) בתנאים זהים להסכם
השכירות מול בעל הנכס.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 9חכירות (המשך)
 .1מידע לגבי הסכמי חכירה מהותיים (המשך)
ב .הקבוצה חוכרת שטחי מקרקעין ב( :המשך)
 .2ביום  7בספטמבר  ,2020התקשרה פקר ידפז פרופילים בע"מ ("פקר פרופילים") עם צד שלישי
שאינו צד קשור ואשר רכש ממנה ומפקר פלדה את המקרקעין בעיר קריית מלאכי ,בהסכם
שכירות בחזרה ("( )Lease Backהסכם השכירות") לפיו ,תשכור פקר פרופילים חלק במקרקעין
בגודל של כ 26.2-דונם .תקופת השכירות נקבעה ל 60-חודשים החל מיום  7למרץ  ,2021כאשר
לפקר פרופילים ניתנה האופציה להאריך את תקופת השכירות הנ"ל בשתי תקופות שכירות
נוספות של  60חודשים כל אחת ,אלא אם כן השוכרת תודיע מראש שאין ברצונה בכך .ביום 30
ביוני  2021הוסב הסכם השכירות מפקר פרופילים לחברה.
דמי השכירות נקבעו כדלקמן:
• עבור מלוא תקופת השכירות הראשונה ( 60חודשים ראשונים) בגין חלק מהמושכר שולמו
מראש סך של  9,477,000ש"ח (בתוספת מע"מ) ובגין יתרת המושכר סך של  96,909ש"ח
(בתוספת מע"מ) לחודש.
סך ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום  31דצמבר 2019
בגין חכירת קרקעות הינם  21,891אלפי ש"ח ו 21,445-אלפי ש"ח בהתאמה.
סך ההתחייבות חכירה ונכס זכות השימוש שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום  31דצמבר  2020בגין
חכירת קרקעות הינם  46,749אלפי ש"ח ו 15,004-אלפי ש"ח בהתאמה.
הרכב

קרקעות
ומבנים
אלפי ש"ח

כלי רכב
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2019
פחת בגין נכסי זכות שימוש

23,348
()1,902

3.068
()1,429

26,416
()3,331

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

21,446

1,639

23,085

 .2נכסי זכות שימוש
יתרה ליום  1בינואר 2020
תוספות
פחת בגין נכסי זכות שימוש
אחר (*)
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

21,446
7,539
()1,893
()11,068

1,639
588
()1,114

23,085
8,127
()3,007
()11,068

16,024

1,113

17,137

24

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 9חכירות (המשך)
 .3התחייבות בגין חכירה
ניתוח מועדי פירעון של התחייבויות בגין
חכירה של הקבוצה
עד שנה
בין שנה לחמש שנים
מעל חמש שנים
סך הכל
חלויות שוטפות של התחייבות חכירה
התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה

 31בדצמבר 2020
אלפי ש"ח

 31בדצמבר 2019
אלפי ש"ח

2,951
12,546
32,314
47,811

3,117
6,487
13,879
23,483

2,951
44,860

3,117
20,366

 .4מידע נוסף בגין חכירות
(א) סכומים שהוכרו ברווח והפסד

הוצאות ריבית בגין התחייבות חכירה
הוצאות פחת
(ב) סכומים שהוכרו בדוח על תזרימי
המזומנים

סך תזרים המזומנים ששולם עבור חכירות

2020
אלפי ש"ח

2019
אלפי ש"ח

1,515
3,007

1,111
3,331

 31בדצמבר2020
אלפי ש"ח

 31בדצמבר 2019
אלפי ש"ח

4,149

2,932

 .5הפחתת נכס זכות שימוש
הפחת מחושב על בסיס קו-ישר על פני אורך החיים השימושיים או תקופת החכירה החוזית ,כמוקדם
מבניהם כדלקמן:
 4-15שנים
 קרקעות ומבנים 3שנים
 -כלי רכב
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 10ספקים ונותני שירותים
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
חשבונות פתוחים בישראל
חשבונות פתוחים בחו"ל (*)
המחאות לפרעון

12,696
9,538
2,606
24,840

22,514
17,462
2,418
42,394

(*) מרבית ספקי חו"ל במכתבי אשראי דוקומנטים.
ביאור  - 11זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
עובדים והתחייבויות בשל שכר
הוצאות לשלם
מוסדות
מקדמות מלקוחות
אחרים

6,707
4,114
2,743
1,118
1,932
16,614

7,326
5,996
3,416
2,144
1,852
20,734

ביאור  - 12הלוואות מתאגידים בנקאיים
שיעור הריבית

הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה
הלוואות לזמן ארוך בריבית
משתנה

בסיס
הצמדה

2020

2019

לא צמוד

-

-4.25%
5.75%
-4.25%
6.75%

לא צמוד פריים1.25%+

ליום  31בדצמבר
2019
2020
באלפי ש"ח
-

10,200

119,267
119,267

121,838
132,038

(*) נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,ערבה החברה להתחייבויות חברות קבוצת פקר פלדה תעשיות
לבנקים ,ראה ביאור  13להלן.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 13שיעבודים ,ערבויות והתחייבויות תלויות
א .להבטחת התחייבויות החברה וחברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות כלפי תאגידים בנקאיים שיעבדה
החברה נכסים ומסרה בטוחות כדלקמן:
 .1שעבודים קבועים ו/או שוטפים על נכסי החברה ללא הגבלה.
 .2שטרות והמחאות לקבל המופקדים בבנקים לגביה.
ב .החברה וחברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות ערבות לבנקים להבטחת התחייבויות של חברות
הקבוצה בסכומים בלתי מוגבלים.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,סך האשראי הכספים והמסגרות להן ערבה החברה מסתכמים
בכ 524-מיליון ש"ח.
ג .ביוני  2019קיבלה קבוצת פקר פלדה תעשיות מכתבים משני הבנקים המממנים את אפריקה ישראל
תעשיות לפיהם עמדתם כי ערבויות החברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות להבטחת התחייבויות
אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (להלן" -אפית") כלפיהן ללא הגבלה בסכום עדיין בתוקף ,זאת בשונה
מהערכות הנהלת החברה ,בהסתמך על יועציה המשפטים ,בקשר לתוקף ערבויות אלו שהובעו אף
בדוחותיה בעבר .בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלה החברה ,ערבויות אלה בוטלו עם ביצוע שינוי מבני
בעבר .לאור האמור ,לא הוכרה התחייבות בגין ערבויות אלו.
על פי הסדר חוב מימון ארוך טווח בין הבנקים המממנים לבין החברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות,
אשר נכנס לתוקפו ב 1 -למרץ ( ,2020להלן" -המתווה" או "הסדר החוב") ,עד ליום  30ביוני , 2024כל
עוד ההסדר מבוצע במלואו ובמועדו על ידי כל הבנקים ופקר עומדת בהתחייבויותיה ,לא תועלה ע"י
הבנקים המממנים את אפית ,דרישה כספית בקשר עם ערבויות אפית ,אף אם צד ג' כלשהו נקט כנגד
החברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות או מי מהן בהליכי חדלות פירעון או הליכים כאמור ננקטו על
ידי החברות עצמן.
למרות האמור לעיל ,אין באמור כדי למנוע או לגרוע מזכותם של הבנקים המממנים את אפית,
במקרה של חדלות פירעון של חברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות בתקופה הנ"ל ,לדרוש את פירעון
ערבויות אפית לאחר פירעון מלא של כל יתר חובות קבוצת פקר פלדה תעשיות כלפי הבנקים.
מוסכם כי בכל מקרה ,כלל הצדדים למתווה שומרים את כל זכויותיהם ו/או טענותיהם בקשר עם
ערבויות אפית.
אין באמור לעיל כדי להוות ויתור על ערבויות אפית ו/או כדי לפגוע או לגרוע מזכויות או טענות של
מי מהצדדים בנוגע לערבויות אפית ,למעט המוסכם לעיל באופן ספציפי לצורכי הסדר החוב ,לתקופת
ההסדר ,וכדי לסייע לקבוצת פקר פלדה תעשיות לבצע את ההסדר ולעמוד בו.
ד .לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ניתן על ידי הבנקים מכתב הסכמה ,במסגרתו אישרו הבנקים
לקבוצת פקר פלדה תעשיות לבצע הנפקה של מניותיה של החברה לציבור ,באופן שלציבור יוקצו
במסגרת ההנפקה מניות שיהוו לאחר הנפקתן עד  33%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה
("מכתב ההסכמה") .במסגרת מכתב ההסכמה ,נקבע כי הבנקים יסירו את ערבויות החברה לחברות
שאינן בשליטתה ואת ערבות הקבוצה לחברת אפית (ככל שאלה קיימות) ,ככל שיפרע סך של 40
מיליון ש"ח מתוך תמורת ההנפקה ,ובלבד שהחברה (וחברות הבנות שלה) תישאנה בחוב של כ143 -
מיליון ש"ח (לאחר הפרעון האמור) כלפי הבנקים סמוך לאחר ההנפקה (לא כולל מסגרות אשראי
דוקומנטרי) ולחתימה על תיקון מפורט להסדר החוב האמור ,לרבות שעבוד מניות החברה בשעבוד
קבוע וקביעת התניות פיננסיות חדשות לחברה .שיעור הריבית אותו יישא החוב (כ 143-מיליון ש"ח
כאמור) ומועד הפירעון שלו יוותרו כפי הקבוע בהסדר החוב האמור ,קרי פריים פלוס  1.25%וביום
 30ביוני  2024בהתאמה.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 13שיעבודים ,ערבויות והתחייבויות תלויות (המשך)
ה .ביום  14באוגוסט  ,2019הגישה חברה בת תביעה לבית המשפט כנגד לקוח ,על סך כ 5,932 -אלפי ש"ח
בדרישה להשבת ערבויות בנקאיות אוטונומיות המוחזקות על ידו בסך כ 3.9 -מיליוני ש"ח בתוספת
ריבית וכן בגין יתרת חוב אשר הופרש במלואו בספרים .הנתבעת הגישה כתב הגנה בו טוענת שלא
כל הסחורה אשר שילמה בעדה מראש ואשר הערבויות הבנקאיות נועדו להבטיח ,אכן סופקה לה.
לאחר בדיקה מקיפה שערכה הנהלת החברה בטרם הוגשה התביעה כאמור ,אין ממש בטענות הלקוח
ועל כן מעריכה כי סיכויי החזרת הערבויות הבנקאיות הינם טובים .ביום  26.10.20התקיים דיון קדם
משפט בתיק .הצדדים החלו בהליך גישור בניסיון להגיע להסכמה בנושא החוב והערבויות.
ו .חברה בת של החברה קיבלה דרישות מלקוחות שונים בקשר לטיב אחריות מוצר המסתכמות לסך
כולל של כ 4 -מיליון ש"ח .הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בהתאם להערכת ההנהלה.
ביאור  - 14הכנסות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
מכירת מוצרים מייצור עצמי ומעיבוד
מכירת מוצרים קנויים

337,657
72,093

371,286
60,139

449,282
77,880

סה"כ הכנסות (*)

409,750

431,425

527,162

(*) למידע בדבר מכירות לצדדים קשורים ראה ביאור .22

ביאור  - 15עלות המכירות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
קניות חומרי גלם ,עזר וחומרי צריכה
שכר ,משכורות והוצאות נלוות
הוצאות ייצור אחרות
עבודות חוץ
פחת והפחתות

258,455
46,801
20,475
5,995
9,119
340,845
14,238
355,083

שינויים במלאי
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243,975
51,695
29,620
4,742
10,980
341,012
56,785
397,797

360,027
53,290
36,085
5,553
10,472
465,427
()2,693
462,734

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 16הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
השתתפות בהוצאות חברה אם
פחת והפחתות (כולל ירידת ערך תוכנות)
שכר טרחה עבור שירותים מקצועיים
הפסדי (רווחי) אשראי חזויים
הוצאות אחרות

11,311
1,635
1,066
()181
2,144
15,975

11,902
1,761
1,019
6,477
1,711
22,870

16,539
7,253
1,100
8,175
2,299
35,366

ביאור  - 17הוצאות מכירה ושיווק
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
שכר ,משכורת והוצאות נלוות
אריזה ,הובלה ומשלוח
עמלות
פרסום
פחת והפחתות
שכר דירה ואחזקת מבנים
הוצאות אחרות

7,037
7,604
535
407
188
971
16,742

7,083
6,505
549
518
202
1,041
15,898

9,352
7,374
843
18
157
148
1,618
19,510

ביאור  - 18הוצאות אחרות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
הפסד מירידת ערך נכסים של קבוצות מימוש
המסווגות כמוחזקות למכירה
הפסד הון ממכירת רכוש קבוע
הפסד מירידת ערך

313
370
683

11,191
53
6,451
17,695

53,824
53,824

ביאור  - 19הכנסות מימון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
865
3,720
1,635
3,400
1,389
565
865
5,109
5,600

הכנסות ריבית חברות קשורות
קיטון בהתחייבות לערבות פיננסית
הכנסות משינוי בשערי חליפין
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 20הוצאות מימון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
400
392
347
22,700
9,195
8,032
4,106
1,103
1,465
1,162
10,757
32,227
5,918

עמלות בנק
הפסד מהתחייבות לערבות פיננסית
הוצאות ריבית בגין אשראי מבנקים
הוצאות מימון בגין חכירה
הוצאות משינוי בשערי חליפין

ביאור  - 21מיסים על הכנסה
א.
()1
()2

פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה:
החברה הינה חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה (מיסים) תשכ"ט  ,1969 -בתוקף
מעמד זה ,היא זכאית לניכוי פחת בשיעורים מוגדלים.
שעור המס:
שיעור המס הרלוונטי לחברה בשנים  2018-2020הינו :23%
ביום  4בינואר  2016אישרה מליאת הכנסת את חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ( )217הפחתת
שיעור מס חברות) ,התשע"ו 2015-אשר קבע ,בין היתר ,הורדת שיעור מס חברות ,החל משנת 2016
ואילך בשיעור של  1.5%כך שיעמוד על .25%
כמו כן ,ביום  22בדצמבר  2016אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו )2018 -התשע"ז ,2016-אשר קבע ,בין היתר ,את הורדת
שיעור מס חברות משיעור של  25%ל 23% -בשתי פעימות .הפעימה הראשונה לשיעור של  ,24%החל
מינואר  2017והפעימה השנייה לשיעור של  23%החל מינואר  2018ואילך.
כתוצאה מהורדת שיעור המס ל 23% -בשתי פעימות ,יתרות המסים הנדחים ליום  31בדצמבר 2020
חושבו בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו ,)2018 -לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.
המיסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעור המס המוצג לעיל.

()3

הטבות מתוקף חוק עידוד התעשייה (מסים)
(א) החברה הינה "חברות תעשייתיות" כמוגדר בחוק עידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט 1969 -
ובהתאם לכך הן זכאיות להטבות אשר העיקריות שבהן הן:
(א) פחת בשיעורים מוגדלים.
(ב) ניכוי הוצאות להנפקת מניות הנרשמות למסחר בבורסה בשלושה שיעורים שנתיים שווים
החל משנת רישום מניות החברה למסחר.
(ג) הפחתה במשך  8שנים של פטנטים וידע המשמשים לפיתוחו של המפעל.
(ד) אפשרות להגשת דוחות מאוחדים של חברות בעלות קו ייצור אחד.
(ב) החברה ,חברת האם וחברות בנות מסוימות שלה מגישות דוח מאוחד לשלטונות המס על פי החוק
לעידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט  .1969 -כתוצאה מכך זכאיות החברות ,בין היתר ,לקזז את
הפסדיהן מהכנסה חייבת של חברות אחרות ,בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.

30

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 21מיסים על הכנסה (המשך)
א.

פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה (המשך):

()4

שומות מס-
לחברה שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס  -2015דוחות המס של החברה מוגשות
בהתאם להטבות מתוקף חוק עידוד התעשייה (מיסים) במאוחד עם חברת האם וחברות מסוימות
בקבוצת פקר פלדה תעשיות .

()5

מדיניות חשבונאית בנושא המיסוי-
החברה רושמת הוצאות מס שוטף כנגד קרן הון בגין הכנסה חייבת לצרכי מס בחברה אשר מקוזזת
מהפסדים מועברים הקיימים בחברת האם בדיווח המאוחד כאמור לעיל .כמו כן החברה מכירה
במיסים נדחים כנגד הכנסות (הוצאות) מיסים כאמור בביאור  3יא' בדבר המדיניות החשבונאית
בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2020

()6

ביקורת שומות רשויות המס
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי פנו שלטונות מע"מ לקבוצה בבקשות לקבלת חומרים במטרה
לבחון את שומות המע"מ של הקבוצה לרבות החברה אשר דיווחיה מוגשים במאוחד עם אלה של
הקבוצה.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,לחברה ולחברה מאוחדת שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2015
לחברה מאוחדת אחרת שומות מס סופיות עד וכולל שנת  .2014לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
פנו שלטונות מס הכנסה לחברה מאוחדת של החברה (לאחר הרה ארגון) בבקשה לקבלת חומרים
במטרה לבחון את שומות המס שלה לשנים  2016עד  .2019בשלב מקדמי זה ,החברה מעריכה כי לא
נדרשת הפרשה נוספת מעבר להפרשה הכלולה בדוחות הכספיים.

ב.

מרכיבי הכנסות (הוצאות) מיסים על הכנסה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

בגין השנה השוטפת

2018

1,158

92

2,953

1,158

92

2,953

הוצאות (הכנסות) מסים נדחים
יצירה והיפוך של הפרשים זמניים

()2,126

511

()20,976

סך הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה

()968

603

()18,023
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 21מיסים על הכנסה (המשך)
ג.

התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

2018

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

12,644

()63,716

()76,186

שיעור המס העיקרי של החברה

23%

23%

23%

מס מחושב לפי שיעור המס העיקרי של החברה
תוספת (חסכון) בחבות המס בגין:
הוצאות (הכנסות) לא מוכרות ,נטו
יצירה לראשונה של מיסים נדחים שלא הוכרו
בשנים קודמות
הפרשים זמניים בגינם לא יצרו מיסים נחים

2,908

()14,655

()17,523

()993

5

10

()2,883
-

15,253

()1,717
1,207

הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

()968

603

()18,023

32

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 21מיסים על הכנסה (המשך)
ד.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.
התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:
הפרשות
והטבות
לעובדים

רכוש
קבוע

ניכויים
והפסדים
להעברה
לצרכי מס

מכשירים
פיננסיים

סך הכל

חכירה

אלפי ש"ח

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה
ליום
 1בינואר 2018
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

()22,214
6,894
()15,320

298
()26
271

-

1,457
14,109
15,566

-

()20,459
20,976
517

1,505

662

2,338

()4,434

()582

()511

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה
ליום
 31בדצמבר 2019
שינויים שהוכרו לראשונה עקב צפי
למימוש
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

()13,815

933

2,338

11,132

()582

6

-

-

2,883

-

-

2,883

2,732

()184

()782

()9,003

6,480

()757

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום
 31בדצמבר 2020

(749 )11,083

4,439

2,129

5,898

2,132

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה
ליום
 31בדצמבר 2018
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

בשנת  2019הכירה הקבוצה בנכס מס נדחה עד גובה העתודה למס ולא הכירה החברה בניכויים והטבות מס
נוספים עקב אי היכולת לצפות את מימושם .בשנת  2020הכירה הקבוצה בנכסי מס נדחה כיוון שלדעת
ההנהלה ,צפוי היה שיהיו בעתיד רווחים חייבים במס שכנגדם ניתן יהיה לנצל הטבות מס אלה .ההנהלה
שינתה את הערכותיה בעקבות שינוי בהערכה בדבר התוצאות העסקיות של פעילות החברה בעתיד.
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ביאור  - 22בעלי עניין וצדדים קשורים
בהמשך לאמור בביאור  22לדוחות השנתיים ,להלן פרטים בדבר יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ובעלי
עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר אחרת):
יתרה (באלפי ש"ח)

ליום  31בדצמבר 2020

צדדים קשורים
התחייבות בגין ערבות
פיננסית

עסקה (באלפי ש"ח)

ליום  31בדצמבר 2019

40,999

17,874

()19,300

()22,700

לשנה שהסתיימה
לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2019ביום  31בדצמבר 2018
 31בדצמבר 2020

מכירות
שירותי לוגיסטיקה
השתתפות בהוצאות חברת
האם
הוצאות מימון
הוצאות מסים על הכנסה

712
()82

4,290
()163

5,518
()163

()11,311

()11,902

()16,539

()2,513
()632

()5,183
-

()5,862
-

בנוסף ,ראה ביאורים 1ג' ו 13 -לעיל.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
ביאור  - 23מכשירים פיננסיים
א.

כללי

החברה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:
•
•
•

סיכון אשראי
סיכון נזילות
סיכון שוק

בביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל ,מטרות החברה,
מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.
ב.

המסגרת לניהול סיכונים

האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון.
הדירקטוריון אחראי על פיתוח ומעקב אחר מדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
מדיניות ניהול הסיכונים של החברה גובשה בכדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני החברה ,לקבוע
הגבלות הולמות לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות .המדיניות והשיטות לניהול
הסיכונים נסקרות באופן שוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות החברה .באמצעות הכשרה ותקני
ונהלי ניהול ,החברה פועלת לפיתוח סביבת בקרה יעילה בה כל העובדים מבינים את תפקידם ומחויבותם.
ג.

סיכון אשראי

סיכון האשראי של החברה נובע בעיקר מחובות הלקוחות כלפי החברה וכן חובת אחרים .הערך בספרים של
הנכסים הפיננסיים מייצגים את החשיפה המרבית לסיכון האשראי של החברה.
במרץ  2020התקשרה החברה בהסכם עם חברת ביטוח סיכוני אשראי על מנת לבטח את סיכון הגבייה של
לקוחותיה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים כ 67%-מהיקף חובות לקוחותיה של החברה מבוטח בביטוח
סיכוני אשראי .החברה ערבה לחובות חברת האם וחלק מהחברות האחיות ראה ביאור  12לעיל.
להלן מידע בדבר הפסדים מירידת ערך שהוכרו בגין נכסים פיננסיים ונכסי חוזה:

באלפי ש"ח

2020

2019

הפסדי (השבה) אשראי חזויים
הפסד (רווח) מערבויות פיננסיות

3,917
()3,400

6,569
22,700

לקוחות ,חייבים ונכסי חוזה
החשיפה של החברה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח.
כל לקוח חדש נבחן פרטנית בדבר איכות האשראי שלו לפני שמוצעים לו תנאי המשלוח והתשלום המקובלים
בחברה .לכל לקוח נקבעת מגבלת רכישות ,המשקפת את הסכום הפתוח המרבי שאינו דורש את אישור;
מגבלות אלה נבחנות על בסיס תקופתי .לקוחות שאינם עומדים באמות המידה של החברה לגבי איכות
האשראי יכולים להתקשר עם החברה על בסיס תשלום מראש בלבד.
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ביאור  - 23מכשירים פיננסיים (המשך)
ג.

סיכון אשראי (המשך)

()1

חשיפה לסיכון אשראי
הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית ,בהתעלם מערכם בספרים
של בטוחות או חיזוקי אשראי אחרים כלשהם.
למידע בדבר החשיפה המרבית בגין ערבויות פיננסיות ,ראה ביאור  13לעיל.
ליום  31בדצמבר
2019

2020
הערך בספרים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
לקוחות וחייבים אחרים
צדדים קשורים
מזומנים ושווי מזומנים
()2

198,175
40,999
28,643
267,817

191,058
17,874
2,531
211,463

הערכת הפסדי אשראי חזויים
(א) לקוחות חייבים ונכסי חוזה

הערכת הפסדי אשראי חזויים ללקוחות פרטיים
החברה עושה שימוש במטריצת הפרשות המתבססת בין היתר על גיול חובות הלקוחות על מנת
למדוד את הפסדי האשראי החזויים מלקוחות פרטיים אשר מורכבת מכמות גדולה של חשבונות
חוב קטנים.
חישוב שיעורי הכשל מבוסס על שקלול הסבירויות של חייב לאירועי כשל שונים החל מגבייה מלאה
של החוב ועד למחיקתו .שיעורי הכשל מחושבים בהתאם להיסטוריית הכשל.
להלן מידע אודות החשיפה לסיכון אשראי והפסדי אשראי חזויים לגבי לקוחות חייבים ונכסי חוזה
הנובעים מהתקשרויות עם לקוחות פרטיים:
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ביאור  - 23מכשירים פיננסיים (המשך)
ג.

סיכון אשראי (המשך)

()2

הערכת הפסדי אשראי חזויים (המשך)
(א) לקוחות חייבים ונכסי חוזה (המשך)
להלן גיול חובות של לקוחות:

ליום  31בדצמבר

2020
ירידת ערך
ברוטו
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אינם בפיגור
פיגור של  0-30יום
פיגור של  31-120יום
פיגור של  121יום עד שנה
פיגור של מעל שנה

0
300
1,656
1,356
23,823
27,135

185,216
3,870
2,966
2,487
26,388
220,927

2019
ירידת ערך
ברוטו
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

180,825
714
1,577
2,323
33,149
218,588

0
0
345
937
30,458
31,740

התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות ,שניתנו במשך השנה הייתה כדלקמן:
2020
אלפי ש"ח

2019
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר
חובות שנגבו
ביטול הפרשה בגין חובות שנמחקו כאבודים
הפסדים מירידת ערך לקוחות

31,740
()3,236
()5,286
3,917

26,363
()800
()392
6,569

יתרה ליום  31בדצמבר

27,135

31,740
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ביאור  - 23מכשירים פיננסיים (המשך)
סיכון נזילות
ד.
החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים
התפעוליים ,תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי .תחזיות אלו מביאות בחשבון גורמים כגון
תוכנית החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה ,עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות ,עמידה
במטרות של יחסי נזילות מסוימים ,וכן עמידה בדרישות חיצוניות כגון חוקים או רגולציה.
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות ,כולל אומדן תשלומי ריבית .גילוי זה אינו כולל
סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז :

הערך בספרים
אלפי ש"ח

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
הלוואות מתאגידים בנקאיים (*)
ספקים
התחייבות בגין ערבות פיננסית
זכאים
סך הכל

119,267
42,394
19,300
20,734
201,695

ליום  31בדצמבר 2020
תזרים מזומנים
חוזי
אלפי ש"ח

129,811
42,394
19,300
20,734
212,239

עד שנה
אלפי ש"ח

3,013
42,394
19,300
20,734
85,441

(*) מועד פירעון קרן ההלוואות הינו עד ליום  30ביוני  ,2024תזרים המזומנים החוזי הצפוי הינו בסך של 3,013
אלפי ש"ח בכל אחת מהשנים  2022ו ,2023 -וריבית וקרן בסך של  120,773אלפי  ₪במהלך שנת .2024

הערך בספרים
אלפי ש"ח

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
הלוואות מתאגידים בנקאיים
ספקים
התחייבות בגין ערבות פיננסית
זכאים
סך הכל

132,038
24,840
22,700
16,614
196,192

ליום  31בדצמבר 2019
תזרים מזומנים
חוזי
אלפי ש"ח

132,402
24,840
22,700
16,614
196,556

עד שנה
אלפי ש"ח

132,402
24,840
22,700
16,614
196,556

אין צפי לכך שתזרימי המזומנים הכלולים בניתוח מועדי הפירעון יתרחשו מוקדם יותר באופן מהותי ,או
בסכומים שונים באופן מהותי ,לאופן מדידת הערבות וההנחות העיקריות ראה סעיף ז' להלן.
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ביאור  - 23מכשירים פיננסיים (המשך)
ה.

סיכוני שוק

במהלך העסקים של החברה היא רוכשת חומרי גלם מספקים במט"ח.
()1

סיכוני מדד ומטבע חוץ
סיכון מטבע – עסקאות במטבע חוץ
החברה חשופה לסיכון מטבע בגין קניות .במטבעות השונים ממטבעות הפעילות המתאימים של
החברה ש"ח .המטבעות בהם נקובות עיקר העסקאות הם ש"ח ודולר ארה"ב.
לחברה אין יתרות מהותיות הצמודות למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ.

()2

סיכון שיעורי ריבית
לחברה אין נכסים פיננסים ו/או התחייבויות פיננסיות מהותיות הנקובות בריבית קבועה ולכן החשיפה
לשווי הוגן נמוכה.
להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה לתום תקופת
הדיווח ,בהתאם לדיווחים להנהלת הקבוצה.
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

מכשירים בריבית משתנה
40,999
119,267

נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות

17,874
121,838

שיווי הוגן
ו.
הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות,
חייבים אחרים ,פקדונות ,הלוואות מתאגידים בנקאיים ,ספקים וזכאים אחרים תואם או קרוב לשווי ההוגן
שלהם.
ז.

ערבויות פיננסיות

החברה העמידה ערבות פיננסיות שאינה מוגבלת בסכום לחברת האם ולחברות מקבוצת פקר פלדה תעשיות
באופן הדדי -ראה ביאור  12ג' ו-ד' לעיל.
השווי ההוגן ,החשיפה המרבית בגין הערבות והערך בספרים של ההתחייבות כאמור ,המוצג בדוח על המצב
הכספי הינם כדלקמן:

באלפי ש"ח

התחייבות בגין מתן ערבות

ליום  31בדצמבר
2020
שווי
הערך
הוגן
בספרים

19,300

19,300
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החשיפה
המרבית

608,000

2019
הערך
בספרים

שווי
הוגן

החשיפה
המרבית

22,700

22,700

640,000
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ביאור  - 23מכשירים פיננסיים (המשך)
ז.

ערבויות פיננסיות (המשך)

נתונים בדבר מדידות ההתחייבות בגין ערבות פיננסית
מכשיר
פיננסי

טכניקות
הערכה

הנתונים המשמעותיים שאינם
ניתנים לצפייה

יחסי הגומלין בין הנתונים המשמעותיים
שאינם ניתנים לצפייה ומדידת ההתחייבות

ערבות
פיננסית

מונטה
קרלו

סטיית התקן.29.16% :
סטיית התקן ששימשה במסגרת
התחשיב נאמדה על בסיס סטיית
התקן נכסית ממוצעת של חברות
הפועלות בענף הפלדה.
תוחלת זמן למימוש הערבות:
פירעון סכום של  280מיליון ש"ח
בתום שנה ופירעון יתרת החוב
כעבור  3שנים.

אומדן השווי ההוגן יגדל ככל ששיעור
ההיוון סטיית התקן יעלה.
אומדן השווי ההוגן יגדל ככל שמועד פירעון
החוב יתארך.

סטיית התקן ששימשה במסגרת התחשיב נאמדה על בסיס סטיית התקן נכסית ממוצעת של חברות הפועלות
בענף הפלדה.
ניתוח רגישות השווי של הערבות הפיננסית

באלפי ש"ח
ערבויות פיננסיות
סטיית התקן24.16%:
סטיית התקן34.16%:

ליום  31בדצמבר 2020
גידול (קיטון) ברווח והפסד ובהון
5,691
()4,134

הצגת התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה של הערבות הפיננסית:
לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר
סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד

()22,700
3,400

()22,700

יתרה ליום  31בדצמבר

()19,300

()22,700
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באור  - 24אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה ביאור  26בדוחות הכספיים של החברה
ליום  31בדצמבר  2020וביחס לאופציות לעובדים ,החברה הקצתה אופציות בהתאם לתוכנית האמורה
בחודש נובמבר .2021
עלות שווי ההטבה בסך  2.8מיליון  ₪לפני מס תזקף לתוצאות החברה על פני תקופת ההבשלה.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר 2020

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2020
עמוד
תוכן העניינים
דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות
דוחות על המצב הכספי

1
2-3

דוח על הרווח הכולל

4

דוחות על השינויים בהון

5

דוחות על תזרימי המזומנים

6

ביאורים לדוחות הכספיים

7-47

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
פקר פלדות וגלוון בערבון מוגבל
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של פקר פלדות גלוון בע"מ (להלן – "החברה")
לימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -ואת הדוחות על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020דוחות כספיים
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות
כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים
הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה
בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי של החברה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהון
ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים
שנתיים) ,התש"ע .2010 -
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  1ב' 1לדוחות
הכספיים הנ"ל בדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש ) (restatementשל הדוחות הכספיים
לשנים  2020ו ,2019-על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון מיסים על ההכנסה ותיקון
מדידת התחייבות בגין ערבות פיננסית שניתנה להבטחת חוב של חברת האם לתאגידים
בנקאים.
כמו כן ,מבלי לסייג את חוות דעתנו ,הרינו להפנות את תשומת הלב לביאור  12ב' ו-ג' בדבר
ערבויות החברה לתאגידים בנקאיים וכן לביאור  12ד' בדבר הסכמת התאגידים הבנקאיים
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לביטול הערבויות עם קיומם של תנאים מסוימים.
חוות דעתנו זו מחליפה את חוות דעתנו הקודמת על הדוחות הכספיים הנ"ל שניתנה ביום 29
בספטמבר .2021
סומך חייקין
רואי חשבון
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות על המצב הכספי ליום  31בדצמבר
ביאור

2020

2019
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות וחייבים אחרים
צדדים קשורים
מלאי
נכסים של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה
סה"כ נכסים שוטפים

4
5
22
6
23

נכסים לא שוטפים:
מיסים נדחים
רכוש קבוע
נכסי זכות שימוש
חייבים בגין חכירה לזמן ארוך
סה"כ נכסים לא שוטפים

10
7
24
24

סה"כ נכסים

(*)
(**)

התאמה למפרע בגין תיקון טעות ,ראה ביאור 1ב' 1להלן.
התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור 1ב' 6להלן.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
2

1,898
35,962
70,039
7,365
115,264

37
(**)36,620
46,854
9,347
12,133
104,991

)*(2,928

25,658
13,529
39,187

153,618

144,178

24,880
372
10,174
38,354

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות על המצב הכספי ליום  31בדצמבר
באור

2019

2020
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שרות
זכאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
התחייבויות של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה
ערבות פיננסית
סה"כ התחייבויות שוטפות

8
9
24
23
25

התחייבויות לא שוטפת
התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה
התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד ,נטו
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

24
11

סה"כ התחייבויות
הון
הון המניות
פרמיה על המניות
קרן הון
יתרת עודפים
סה"כ הון

13

סה"כ הון והתחייבויות

(*)

6,630
7,760
978
(*)19,300
34,668

4,531
7,168
1,519
1,133
(*)22,700
37,051

10,915
464
11,379

12,261
715
12,976

46,047

50,027

2
16,870
(*)1,068
(*)89,631
107,571

2
16,870
(*)77,279
94,151

153,618

144,178

התאמה למפרע בגין תיקון טעות ,ראה ביאור 1ב' 1להלן.
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תאריך אישור הדוחות הכספיים

רגינה אונגר
יו"ר דירקטוריון

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

3

מיכאל חאייט
מנכ"ל

אבנר יעקב
סמנכ"ל כספים

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

באור

2020

2019

2018

אלפי ש"ח

הכנסות

15

79,734

97,371

107,189

עלות המכירות

16

67,846

90,341

94,960

11,888

7,030

12,229

הוצאות מכירה

17

2,538

2,230

3,754

הוצאות הנהלה וכלליות

18

2,920

3,822

4,798

הוצאות אחרות ,נטו

19

343

17,652

8,571

6,087

()16,674

()4,894

(*)5,283
878

1,793
(*)23,415

1,098
53

10,492

()38,296

()3,849

(*)1,860

-

6,365

(*)12,352

((*))38,296

2,516

רווח גולמי

רווח (הפסד) תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון

20
21

רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה

10

רווח (הפסד) לשנה
רווח למניה

רווח (הפסד) בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

(*)
(**)

14

1.18

)(**)(3.65

(**)0.24

התאמה למפרע בגין תיקון טעות ,ראה ביאור 1ב' 1להלן.
התאמה למפרע בגין חלוקת מניות הטבה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ראה ביאור .14

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

4

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות על השינויים בהון
הון מניות

פרמיה על המניות

קרן הון(*)

יתרת עודפים

סה"כ

אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2018

2

16,870

-

113,059

129,931

רווח לשנה

-

-

-

2,516

2,516

16,870

-

115,575

132,447

-

-

()38,296

()38,296

יתרה ליום  31בדצמבר 2 2018
הפסד לשנה

-

יתרה ליום  31בדצמבר
2019

2

16,870

77,279

94,151

רווח לשנה

-

-

-

12,352

12,352

הטבה מחברת אם (**)

-

-

1,068

-

1,068

16,870

1,068

89,631

107,571

יתרה ליום  31בדצמבר 2 2020

(*)
(**)

התאמה למפרע בגין תיקון טעות ,ראה ביאור  1ב' 1להלן.
הטבה מחברת האם המתקבלת עקב קיזוז הפסדי הקבוצה בהכנסה החייבת של החברה  -ראה ביאור 22ו'
להלן.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

5

פקר פלדות וגלוון בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
)*(2020

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
רווח (הפסד) לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת :
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים
פחת והפחתות
הפסדים מירידת ערך רכוש קבוע
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
הפסד (רווח) ממכירת רכוש קבוע
הפסד מירידת ערך נכסים של קבוצת מימוש המסווגת
כמחוזקת למכירה
הכנסות מסים על הכנסה
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
שינוי בלקוחות וחייבים אחרים (כולל חייבים לזמן
ארוך)
שינוי בצדדים קשורים
שינוי במלאי
שינוי בספקים ונותני שירותים
שינוי בהטבות לעובדים
שינוי בזכאים ויתרות זכות

)*(2019
אלפי ₪

)*(2018

12,352

()38,296

2,516

3,760
()4,405
()26

5,335
6,451
21,622
18

3,762
8,836
()1,045
-

()1,860
()2,531

11,191
44,617

()6,365
5,188

10,154
()21,494
2,581
1,159
()251
307
()7,544

()1,312
()13,142
8,274
()1,049
672
3,506
()3,051

5,003
()5,199
()2,034
()4,320
5
368
()6,177

2,277

3,270

1,527

()1,554
3,026

()1,186
28

()3,766
-

1,472

()1,158

()3,766

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
פירעון קרן התחייבות בגין חכירה
ריבית ששולמה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

()1,060

()1,433

)(828
()1,888

))653
()2,086

-

שינוי במזומנים ושווי מזומנים

1,861

26

()2,239

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

37

11

2,250

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

1,898

37

11

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
השקעה

(*) דוח תזרים המזומנים הותאם למפרע על מנת לשקף תיקון טעות ,ראה ביאור  1ב' 1להלן.
הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 1כללי
א.

היישות המדווחת

פקר פלדות וגלוון בע"מ (להלן" -החברה") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה ביום  21באוקטובר  1992וכתובתה
הרשמית היא החרושת  ,24קריית מלאכי.
בחודש ספטמבר  2021כחלק מרה ארגון שביצעה החברה ,שינתה החברה את שמה מפקר ידפז מפעלי גלוון בע"מ לפקר
פלדות וגלוון בע"מ .לפרטים נוספים בדבר הרה ארגון ראה ביאור .26
החברה הינה חלק מקבוצת פקר פלדה תעשיות בע"מ ,קבוצה תעשייתית העוסקת (באמצעות החברות שבשליטתה)
בעיבוד ושיווק מוצרי פח ופלדה שטוחה ,פרופילים וצינורות ,מתן שירותי גילוון ,מסחר באלומיניום ,נירוסטה ופלדה
מיוחדת ועוד (להלן" :פקר פלדה").
ב.

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח

 .1הצגה מחדש-
ביום  15ביוני  2021אישרה החברה את הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2020לאחר מועד אישור הדוחות
הכספיים וכחלק מהיערכות החברה להגשת דוחות כספיים בהתאם לתקנות ניירות ערך נמצאו מספר טעויות
בדוחות הכספיים:
החברה לא מדדה את ההפסדים הנובעים מערבות פיננסית שהחברה העניקה לתאגידים בנקאיים
א.
עבור חובות של חברות האם וחברות אחרות בקבוצת פקר פלדה .למידע בדבר מדידת ערבות פיננסית
ראה ביאור .12
החברה לא רשמה בשנת  2020מיסים על ההכנסה כנדרש והדוחות תוקנו בהתאם .למידע בדבר מיסים
ב.
על ההכנסה ראה ביאור .10
להלן השלכות התיקונים האמורים:
שנת 2020

נכס מס נדחה
התחייבות בגין ערבות פיננסית
קרן הון
יתרת עודפים
הכנסות מימון
מיסים על ההכנסה

בעבר

התיקון
אלפי ש"ח

דוחות כספיים אלה

-

2,928
()19,300

2,928
()19,300

107,071
1,883

1,068
()17,440
3,400
1,860

1,068
89,631
5,283
1,860

-
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 1כללי (המשך)
ב.

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)

.1

הצגה מחדש (המשך)
שנת 2019

התחייבות בגין ערבות פיננסית
יתרת עודפים
הוצאות מימון

בעבר

התיקון
אלפי ש"ח

כספיים אלה

99,979
715

()22,700
()22,700
22,700

()22,700
77,279
23,415

 .2תוכנית התייעלות-
בתחילת שנת  , 2020החלה החברה ליישם תכנית התייעלות נרחבת אשר גובשה בחברה במהלך שנת 2019
("תכנית ההתייעלות") .במסגרת תכנית ההתייעלות ,בין היתר )1( :נסגר מפעל הגילוון של החברה בקרית
מלאכי וחלק מעובדיו פוטרו ואילו האחרים הועברו למפעל החברה באשקלון; ( )2נסגרו קווי ייצור לא יעילים;
( )3הועברו קווי ייצור בפעילות הפרופילים לקבלן המשנה של החברה באיזור התעשיה באריאל ועקב כך צומצם
מספר העובדים המועסק בפעילות הפרופילים של החברה ו )4( -צומצמו עלויות הנהלה וכלליות של קבוצת
פקר פלדה תעשיות ,בין היתר ,על ידי מעבר למבנה משרדים קטן יותר וצמצום שטחי התפעול של הקבוצה.
 .3השפעות התפשטות נגיף הקורונה
במהלך הרבעון הראשון לשנת  ,2020הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות מגיפה עולמית ,הנגרמת
מנגיף הקורונה ,אשר התפשטה במדינות רבות ברחבי העולם ובכלל זה בישראל ,והביאה להידבקותם של
מיליוני בני אדם ("משבר הקורונה") .החל מהתפרצות הנגיף ,מדינות רבות ,ובכללן ישראל ,נוקטות באמצעים
שונים על מנת לחסום ולעכב את התפשטות הנגיף ,בדרך של הטלת מגבלות שונות ובין היתר – סגירת גבולות
בין מדינות (הן אוויריים והן יבשתיים) ,הטלת הגבלות על תנועה של אזרחים ועל התכנסויות ,הטלת סגרים,
סגירת בתי עסק ,הוראות בידוד ביתי לחלקים באוכלוסייה ,צמצום למינימום של תרבות הפנאי וכדומה.
בנוסף ,כחלק מהצעדים שננקטו בישראל הוטלו במהלך שנת  2020ובתחילת שנת  ,2021לסירוגין ,מגבלות על
פעילות המגזר הציבורי והפרטי אשר עברו לפעול במתכונת מצומצמת ,בעיקר בהתייחס למספר העובדים
הרשאים להגיע למקום העבודה ולסגירת מקומות עבודה בתחומים שונים .יצוין כי כבר החל מהסגר הראשון
הוגדרה הקבוצה כמפעל חיוני כמתואר להלן .המגבלות השונות שהוטלו ,העמידו את החברה בפני אתגרים
שונים ובהם המשך רציפות ייצור מוצרי החברה ,המשך פעילות מפעליה ומניעת התפשטות הנגיף בקרב
עובדיה .יצוין ,כי מפעלי החברה מסווגים כמפעלים שפעילותם חיונית בענף תומך בינוי ותשתיות ,ולכן מאז
התפרצות הנגיף החברה המשיכה את פעילותה באופן רציף גם בתקופות בהן הוטלו סגרים ומגבלות תנועה
למעט תקופת אי בהירות בעת הסגר הראשון בחודשים מרץ-אפריל  , 2020עובדה שהשפיעה על תוצאותיה
העיסקיות במחצית הראשונה של  .2020במהלך חודש דצמבר  2020החלה מדינת ישראל במבצע חיסונים נרחב
בקרב אוכלוסיית מדינת ישראל שהביא לקראת סוף הרבעון הראשון של  2021לירידה משמעותית בתחלואה.
על אף האמור לעיל ,למרות נתוני ההתחסנות הגבוהים ,לא ניתן להעריך את המשך התפשטות נגיף הקורונה,
בעיקר לאור וריאנטים חדשים של נגיף הקורונה ,אשר החלו להתפשט בעולם והגיעו גם לישראל .סמוך למועד
פרסום הדוח ,מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של התפרצות גל רביעי ,בעקבות חדירתו של זן הדלתא של נגיף
הקורונה לתחומי ישראל ,הבא לידי ביטוי בעלייה חוזרת בשיעורי התחלואה (גם בקרב מחוסנים) והטלת
מגבלות מסוימות בתחומי ההתקהלות והתעופה.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 1כללי (המשך)

ב.

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)

.3

השפעות התפשטות נגיף הקורונה (המשך)
התפשטות נגיף הקורונה השפיעה על תוצאות החברה בשנת  ,2020כך שחלה ירידה מסוימת בהיקף פעילות
החברה בתחום פעילות מוצרי פלדה ,עקב מחסור בעובדים וסחורות (בעיקר במפעל החברה אצל קבלן המשנה
באיזור התעשיה באריאל) ,אשר התבטא כמתואר לעיל ,בעיקר בחולשת תוצאותיה במחצית הראשונה של שנת
 . 2020חלק מהירידה מוסברת על ידי ירידת ביקושים זמנית על ידי לקוחות החברה בשל הסגרים ואי הוודאות
ששררה באותה עת .במקביל להשלכות נגיף הקורונה יישמה החברה את תכנית ההתייעלות כפי המתואר
בביאור  1ב' 2לעיל .כאמור ,יישום תכנית ההתייעלות המשיך על אף מגיפת הקורונה ואי הודאות שהיתה
כרוכה בו בתחילת שנת  2020והתמשך עד תחילת שנת  .2021החל מהמחצית השנייה של  2020ועד למועד
אישור הדוחות הכספיים חזרו לקוחותיה של החברה לביקושים נורמטיביים ולעיתים אף למעלה מכך ובנוסף
מחירי המכירה עלו בשל עליית מחירי חומרי הגלם ומחירי התובלה הימית באופן שהשפיע באופן חיובי על
תוצאותיה העיסקיות של החברה .כך סיימה החברה את שנת  2020ברווח לפני מס של כ 10.5 -מיליוני ש"ח
והמחצית הראשונה של שנת  2021ברווח לפני מס של כ 58.9 -מליוני ש"ח.
במחצית הראשונה של  2021המשיכה המגמה המתוארת לעיל באשר לעליית מחירי הפלדה ויציבות ביקושי
לקוחות החברה באופן שהשפעת מגיפת הקורונה על תוצאות החברה הינה חיובית.
כמתואר לעיל ,לאור מגבלות התנועה אשר הוטלו ברחבי העולם ,נוצר קושי לצפות את זמינותם של חומרי
הגלם הש ונים מחו"ל (בעיקר מספקי החברה בטורקיה ובמזרח הרחוק) ולכן נגרם קושי בתכנון שרשרת
האספקה של מוצרי החברה .עקב אי הוודאות ששררה ,ועלייה במחירי השילוח וחומרי הגלם (ובפרט שילוח
ימי ומחירי הפלדה) החברה נערכה מיידית ופעלה להגדלת מלאים וכן לביצוע התאמות במחירי המכירה של
מוצרי החברה במהלך המחצית הראשונה של השנה .יצויין כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים החברה
בפעולות להקטנת היקפי המלאי שלה כחלק מהתמודדות עם סיכוני השוק העומדים בפניה .חרף זאת ,השלכות
נגיף הקורונה השפיעו ועלולות להמשיך להשפיע על זמינותם ו/או מחיריהם של חומרי הגלם המשמשים את
החברה.
יצוין כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,לאור העובדה שמדובר באירוע מתמשך ,המאופיין בשינויים
תדירים ומהירים במשק ובאי ודאות רבה באשר לעומק המשבר ,משכו והצעדים שיינקטו על ידי הממשלה
בהמשך ,אמידת היקף ההשפעה על פעילות החברה המצוינת לעיל כרוכה בביצוע הערכות ואומדנים שלחלקם
השפעה חיובית על תוצאות החברה והאחרים בעלי השפעה שלילית אפשרית .כמו כן ,להערכת החברה,
התארכות משבר הקורונה והעמקתו בעולם ובכלל זה בישראל ,עלולים להביא להמשך ירידה בפעילות המשק,
אשר עשויה להוביל לאפשרות של ירידת מחירי סחורות וכתוצאה מכך לפגיעה ברווחיות של החברה ,וכן
להוביל להמשך תנודתיות חריפה במחירי הפלדה וחומרי הגלם שעשויים לפגוע ברווחיות הקבוצה.

 .4מכירת פעילות צבע
ביום  27באוקטובר  2020התקשרה החברה (להלן" -המוכרת") בהסכם למכירת פעילות צבע (להלן" -מכירת
הפעילות") בקרית מלאכי .תמורת המכירה הסתכמה לסך של כ 10 -מיליון ש"ח לפני מע"מ (להלן" -תמורת
הבסיס") .מבלי לגרוע מתשלום תמורת הבסיס ,תשלם הרוכשת למוכרת סך נוסף של עד  4.5מיליון ש"ח,
בתוספת מע"מ ,אשר יותנה בביצועי הפעילות הנמכרת לתקופה של שניים עשר החודשים שתחילתם במועד
החתימה ולכל המאוחר לאחר  24חודשים ממועד החתימה בהתאם לאחת מהחלופות המוגדרות בהסכם
האמור .בגין מכירת הפעילות הוכר הפסד בסכום שאינו מהותי.
 .5שינוי מבני (רה -ארגון)-
לשינוי מבני שבוצע לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה ביאור  26בדבר אירועים לאחר הדוח על המצב
הכספי.
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באור  - 1כללי (המשך)

ב.

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)

.6

התאמה לא מהותית של מספרי השוואה

להלן השפעות התיקון ,אשר נכלל במספרי השוואה בדוחות כספיים אלה בדרך של סימון סעיפי הדוח המתוקנים
כ"התאמה לא מהותית".
שנת 2020

לקוחות וחייבים אחרים זמן קצר
לקוחות זמן ארוך

בעבר

התיקון
אלפי ש"ח

דוחות כספיים אלה

35,018
944

944
()944

35,962
-

בעבר

התיקון
אלפי ש"ח

דוחות כספיים אלה

1,034
()1,034

36,620
-

שנת 2019

לקוחות וחייבים אחרים זמן קצר
לקוחות זמן ארוך

35,586
1,034
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ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 1כללי (המשך)
ג.

הגדרות

בדוחות כספיים אלה -
()1
()2
()3
()4
()5

החברה  -פקר פלדות וגלוון בע"מ.
צד קשור  -כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ( 22 )2009בדבר צדדים קשורים.
חברה האם  -פקר פלדה תעשיות בע"מ.
קבוצה ו/או קבוצת פקר פלדה תעשיות ו/או קבוצת פקר – פקר פלדה תעשיות וחברות הבנות שלה.
בעלי עניין -כמשמעותו בפסקה ( )1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך התשכ"ח .1968

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

הדוחות הכספיים המאוחדים (להלן" :הדוחות הכספיים") הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן
".)"IFRS
דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע – .2010
הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  29בספטמבר .2021

ב.

מטבע פעילות ומטבע הצגה

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ,ומעוגלים לאלף הקרוב ,למעט אם צוין אחרת.
השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
ג.

בסיס המדידה

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:
• נכסי והתחייבויות מסים נדחים;
• נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים;
• נכסים והתחייבות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה.
למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה ביאור  3בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.
ד.

תקופת המחזור התפעולי

תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינה שנה.
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באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ה.

שימוש באומדנים ושיקול דעת

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות ,אומדנים
והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר
שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,נדרשה הנהלת החברה להניח
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת
הנהלת החברה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל
אומדן.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו
האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים שקיים
סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית
הבאה מפורט להלן:
אומדן
הערכת הפסדי
אשראי חזויים

עמדות מס לא
וודאיות

ערבות פיננסית

ו.

הנחות עיקריות
הסבירות לכך שהלקוחות אכן יפרעו
את התחייבויותיהם על בסיס הערכת
עורכי הדין לגבי חובות ספציפיים ועל
בסיס אומדן שקבעה ההנהלה לגבי
ההפרשה הכללית.
מידת אי הוודאות לעניין קבלת עמדות
המס של החברה ( uncertain tax
 )positionsוהסיכון כי תישא בהוצאות
מס וריבית נוספות .זאת ,בהתבסס על
ניתוח של מספר גורמים ,לרבות
פרשנויות של חוקי המס וניסיון העבר
של החברה.
סבירות מימוש הערבות
סטיית תקן
תרחישים למימוש הערבות
משך הזמן למימוש הערבות

הפנייה
השלכות אפשריות
שינוי בהפסד מירידת למידע בדבר סיכון האשראי
ערך
ראה באור .25

הכרה בהוצאות
מיסים על הכנסה
נוספות

למידע נוסף ,ראה ביאור ,10
בדבר מיסים על ההכנסה.

הכרה בהכנסות
(הוצאות) מימון

למידע נוסף ראה ביאור 25
בדבר מכשירים פיננסים.

קביעת שווי הוגן

למידע אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים לצורך הכנת דוחות כספיים אלה
ראה באור  ,25בדבר מכשירים פיננסיים
בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות ,משתמשת החברה בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן .מדידות שווי הוגן
מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה ,כדלקמן:
רמה  :1מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים.
•
רמה  :2נתונים נצפים מהשוק ,במישרין או בעקיפין ,שאינם כלולים ברמה  1לעיל.
•
רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
•
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ז.

שינויים במדיניות החשבונאית

תקן/פרשנות/תיקון

דרישות הפרסום

תחילה והוראות מעבר

השלכות

תיקון לIAS -
 8מדיניות
חשבונאית,
שינויים באומדנים
חשבונאיים וטעויות
ול IAS 1 -הצגת
דוחות כספיים

התיקון הגדיר מחדש את
המונח "מהותיות" כך שהגדרה
זו תיושם באופן עקבי במסגרת
המושגית וביתר התקנים
השונים.
בהתאם לתיקון מידע הוא
מהותי אם ניתן לצפות באופן
סביר כי השמטתו ,הצגתו
המוטעית או הסוואתו ישפיעו
על החלטות
שהמשתמשים העיקריים
מקבלים על סמך הדוחות
הכספיים.
התיקון מצמצם את תחולה
הפטור מהכרה במסים נדחים
כתוצאה מהפרשים זמניים
ההכרה
במועד
שנוצרו
ו/או
בנכסים
לראשונה
התחייבויות ,כך שהפטור
האמור לא יחול על עסקאות
היוצרות הפרשים זמניים
שווים ומקזזים.
ישויות
מכך,
כתוצאה
תידרשנה להכיר בנכס או
התחייבות מס נדחה בגין
הפרשים זמניים אלו במועד
ההכרה לראשונה בעסקאות
היוצרות הפרשים זמניים
דוגמת
ומקזזים,
שווים
עסקאות חכירה והפרשות
לפירוק ושיקום.

התיקונים ייושמו
באופן פרוספקטיבי
לתקופות שנתיות
המתחילות ביום 1
בינואר .2020

ליישום
החברה
להערכת
התיקונים לא צפויה להיות
השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים.

תיקון לIAS -
 12מיסים על
הכנסה :מס נדחה
הקשור לנכסים
והתחייבויות
הנובעים מעסקה
אחת

החברה אימצה את התקן
התיקון ייושם החל
מתקופות דיווח שנתיות באימוץ מוקדם .ליישום התקן
לא הייתה השפעה מהותית על
המתחילות ביום 1
הדוחות הכספיים.
בינואר  ,2023על ידי
תיקון יתרת הפתיחה
של העודפים או
כהתאמה בה אומץ
התיקון כאמור.
יישום מוקדם אפשרי.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי החברה.
א.

מטבע חוץ

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של החברה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי
העסקאות .נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער
החליפין שבתוקף לאותו יום .הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע
הפעילות לתחילת השנה ,כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה ,לבין העלות המופחתת
במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה.
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער
החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן .פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית,
מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.
הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד.
ב.

מכשירים פיננסיים

()1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים
החברה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסים מוכרים
לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של
הנכס הפיננסי .לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו .חייבים
שמקורם בנכסי חוזה ,נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה
לחייבים.
גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי
פוקעות ,או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה
בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי.
סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל חברה
במועד ההכרה לראשונה ,נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות :עלות מופחתת; שווי
הוגן דרך רווח כולל אחר  -השקעות במכשירי חוב; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר  -השקעות במכשירים
הוניים; או שווי הוגן דרך רווח והפסד.
נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם ,ורק כאשר ,החברה משנה את המודל העסקי
שלה לניהול נכסי חוב פיננסיים ,ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת
תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.
נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה
בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים;
וכן
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב.
()1

מכשירים פיננסיים (המשך)
נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל חברה (המשך)
מכשיר חוב נמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו
מיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומנים חוזיים והן על ידי מכירת
נכסים פיננסיים; וכן
התנאים החוזיים של מכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כמתואר
לעיל ,וכן נכסים פיננסיים שייועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד ,נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
לחברה יתרות לקוחות ,חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי
המזומנים החוזיים .תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו ,כוללים אך ורק תשלומי קרן
וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי .בהתאם לכך ,נכסים פיננסיים אלו
נמדדים בעלות מופחתת.
מדידה עוקבת ורווחים והפסדים
נכסים פיננסים בעלות מופחתת
נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי
הפסדים מירידת ערך .הכנסות ריבית ,רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד.
רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה ,מוכר אף הוא ברווח והפסד.

()2

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות :הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים,
ההתחייבויות בגין חכירה מימונית ,ספקים וזכאים אחרים.
הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות
לראשונה במועד קשירת העסקה ( )trade dateבו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה
לראשונה ,התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית ,מוכרות כנכס
במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי .עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות הפיננסית בעת
ההכרה לראשונה בה ,או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד
להתקיים.
גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של החברה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
קיזוז מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לחברה קיימת
באופן מיידי ( )currentlyזכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס
וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב.

מכשירים פיננסיים (המשך)

()3

מכשירים פיננסיים נגזרים
נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן .עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן .לאחר
ההכרה לראשונה ,נמדדים הנגזרים בשווי הוגן ,כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח והפסד ,כהכנסות או
הוצאות מימון.

()4

נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן
ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד ,שאינם נמדדים לפי שווי הוגן ,משוערך בכל תקופה
בהתאם לשיעור עליית  /ירידת המדד בפועל.

()5

ערבויות פיננסיות
במועד ההכרה לראשונה ,ערבות פיננסית מוכרת לפי התמורה ששולמה .בתקופות עוקבות ערבות פיננסית
נמדדת לפי הסכום הגבוה מבין התמורה ששולמה והערכת הפסדי האשראי בהתאם ל .IFRS9-כל עדכון של
ההתחייבות בהתאם לאמור נזקף לרווח והפסד.

()6

הון מניות
מניות רגילות
מניות רגילות מסווגות כהון .עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה
למניות בניכוי השפעת המס ,מוצגות כהפחתה מההון.

ג.

חכירות

.1

קביעה אם הסדר מכיל חכירה
במועד ההתקשרות בחכירה ,החברה קובעת אם ההסדר הוא חכירה או מכיל חכירה ,תוך בחינה האם ההסדר
מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום .בעת ההערכה האם הסדר מעביר
את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה ,החברה בוחנת האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות
הבאות:
הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן
א.
הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.
ב.
עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה ,כגון שירותים או תחזוקה ,הקשורים לרכיב חכירה,
החברה בחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרדת הרכיבים.

.2

נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה
חוזים המקנים לחברה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה ,מטופלים כחכירות.
בעת ההכרה לראשונה החברה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים
(תשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים) ,ובמקביל מכירה החברה בנכס זכות שימוש
בגובה ההתחייבות בגין חכירה ,מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו ,ובתוספת עלויות
ישירות שהתהוו בחכירה.
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירות החברה לא ניתן לקביעה בנקל ,החברה משתמשת בשיעור הריבית
התוספתי של החוכר.
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ג.

חכירות (המשך)

.2

נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה (המשך)
לאחר ההכרה לראשונה ,מטופל הנכס זכות שימוש בהתאם למודל העלות ,ומופחת לאורך תקופת החכירה או
אורך חייו השימושיים של הנכס כמוקדם מבניהם.
החברה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה או חכירות בהן נכס הבסיס
הוא בעל ערך נמוך ,מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ,לאורך תקופת
החכירה ,ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.

.3

תקופת החכירה
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול ,יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה
להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה ,בהתאמה.

.4

תשלומי חכירה משתנים
תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער ,נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד או בשער הקיים
במועד תחילת החכירה ונכללים במדידה של התחייבות החכירה .כאשר חל שינוי בתזרים המזומנים של דמי
חכירה עתידיים הנובע מהשינוי במדד או בשער ,יתרת ההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות השימוש.

.5

הפחתת נכס זכות שימוש
לאחר מועד תחילת החכירה ,נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות ,בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים
מירידות ערך שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה .הפחת מחושב על בסיס קו-
ישר על פני אורך החיים השימושיים או תקופת החכירה החוזית ,כמוקדם מבניהם כדלקמן:
 4-15שנים
קרקעות ומבנים
 3שנים
כלי רכב
-

.6

חכירות משנה
בחכירות בהן החברה מחכירה את נכס הבסיס בחכירת משנה ,החברה בוחנת את סיווג חכירת המשנה כחכירה
מימונית או תפעולית ,ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית .החברה בחנה חכירות משנה
הקיימות במועד היישום לראשונה בהתאם ליתרת תנאיהן החוזיים נכון לאותו מועד.

.7

נכסים המוחכרים על ידי החברה
חכירות שבהן החברה מחכירה נכסים מסווגות כחכירה תפעולית או מימונית .הסיווג של חכירה כמימונית או
תפעולית תלוי במהות העסקה ומבוצע במועד ההתקשרות בחכירה ומוערך מחדש רק אם יש תיקון בתנאי
החכירה .שינויים באומדנים כגון אורך חייו הכלכליים של הנכס או ערך השייר ,או שינויים בנסיבות ,אינם
גורמים לסיווג חדש של החכירה.
במקרים בהם הסדר מכיל רכיבים שמהווים חכירה ורכיבים שאינם מהווים חכירה ,החברה מיישמת את
הוראות  IFRS 15לצורך הקצאת התמורה בחוזה לרכיביו השונים.
חכירות שאינן מעבירות למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס הבסיס מסווגות כחכירות
תפעוליות .החברה מכירה בתשלומי חכירה מחכירות תפעוליות כהכנסה על בסיס קו ישר לאורך תקופת
החכירה .
עלויות ישירות ראשוניות שהתהוו בהשגת חכירות תפעוליות מתווספות לערך בספרים של נכס הבסיס,
ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס כמו ההכנסה מהחכירה.
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ד.
()1

רכוש קבוע
הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך
העלות של רכוש קבוע כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס .עלות נכסים שהוקמו באופן
עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר ,וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס
למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה ,אומדן עלויות פירוק ופינוי
הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט (כאשר קיימת מחויבות לפירוק ופינוי או שיקום האתר) וכן עלויות
אשראי שהוונו .עלות תוכנה שנרכשה ,המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור ,מוכרת כחלק מעלות
ציוד זה.
חלקי חילוף ,ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע בהתאם ל-
 ,IAS 16אחרת הם מסווגים כמלאי .פריט רכוש קבוע שנרכש תמורת פריט לא כספי אחר במסגרת עסקה
בעלת מהות מסחרית ,מוכר לפי שווי הוגן.
כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים (לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות) יש אורך חיים שונה,
הם מטופלים כפריטים נפרדים (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע.
שינויים במחויבות לפירוק ופינוי פריטים ושיקום האתר בו הם ממוקמים ,למעט שינויים הנובעים מחלוף
הזמן ,מתווספים או מנוכים מעלות הנכס בתקופה בה הם מתרחשים .הסכום שמנוכה מעלות הנכס לא יעלה
על ערכו בספרים .היתרה ,אם קיימת ,מוכרת מיידית בדוח רווח והפסד.
רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים,
ומוכרים נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות ,לפי העניין ,בדוח רווח והפסד.

()2

עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי ההטבה
הכלכלית העתידית הגלומה בחלק שהוחלף תזרום אל החברה אם עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן .הערך
בספרים של החלק שהוחלף נגרע .עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם
התהוותן.

()3

פחת
פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר-פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים .סכום בר-פחת הוא
העלות של הנכס ,או סכום אחר המחליף את העלות ,בניכוי ערך השייר של הנכס.
נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש ,דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל
לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי
הרכוש הקבוע ,מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות
הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר .נכסים חכורים מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה
ותקופת השימוש בנכסים .קרקעות בבעלות אינן מופחתות.
אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:
•
•
•
•
•

בניינים
מכונות וציוד
רהוט ומתקנים
כלי רכב
שיפורים במושכר -

 25-50שנים
 15-33שנים
 3-17שנים
 5-7שנים
הקצר מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים

האומדנים בדבר שיטת הפחת ,אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנה
ומותאמים בעת הצורך.
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ה.

מלאי

מלאי נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו .עלות המלאי נקבעת לפי שיטת "ממוצע נע" והיא כוללת את העלויות
לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הקיימים .במקרה של מלאי בתהליך ייצור ומלאי מוצרים גמורים ,כוללת
העלות את החלק המיוחס של תקורות הייצור ,המבוסס על קיבולת נורמאלית .ערך המימוש נטו הוא אומדן מחיר
המכירה במהלך העסקים הרגיל ,בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.
ו.

ירידת ערך

()1

נכסים פיננסיים
החברה מכירה בהפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות המופחתת.
החברה בחרה למדוד את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין לקוחות בסכום השווה להפסדי האשראי
החוזיים לאורך כל חיי המכשיר.
החברה מניחה כי סיכון האשראי לנכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה כאשר תשלומים
חוזיים נמצאו בפיגור של יותר מ 90-יום.
הפסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל
האפשריים לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי .הפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים הינם החלק של
הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל אפשריים במהלך תקופה של  12חודשים ממועד הדיווח.
הת קופה המרבית שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית המרבית
שלאורכה החברה חשופה לסיכון אשראי.
מדידת הפסדי אשראי חזויים
הפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקלל-הסתברויות של הפסדי אשראי .הפסדי אשראי נמדדים לפי
הערך הנוכחי של הפער בין תזרימי המזומנים שהחברה זכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומנים
שהחברה צופה לקבל .הפסדי האשראי החזויים מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הנכס הפיננסי.
הצגת ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בדוח על המצב הכספי
הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת ,מוצגת בניכוי מהערך בספרים ברוטו
של הנכס הפיננסי.
מחיקה
הערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי נמחק במלואו או בחלקו כאשר אין ציפיות סבירות להשבה .זה בדרך כלל
המקרה כאשר החברה קובעת כי לחייב אין נכסים או מקורות הכנסה שעשויים להניב תזרימי מזומנים
מספיקים על מנת לשלם את הסכומים הכפופים למחיקה .עם זאת ,נכסים פיננסיים שנמחקו עשויים עדיין
להיות כפופים לפעולות אכיפה על מנת לקיים את נהלי החברה להחזר סכומים .מחיקה מהווה אירוע גריעה.

()2

נכסים שאינם פיננסיים
עיתוי בחינת ירידת ערך
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה ,שאינם מלאי ונכסי מס נדחים ,נבדק בכל מועד דיווח
כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .באם קיימים סימנים ,כאמור ,מחושב אומדן
סכום בר ההשבה של הנכס .בתקופות עוקבות ,מבצעת החברה ,אחת לשנה בתאריך קבוע עבור כל נכס,
הערכה של הסכום בר ההשבה של מוניטין או באופן תכוף יותר ,אם קיימים סימנים לירידת ערך.
קביעת יחידות מניבות מזומנים
למטרת בחינת ירידת ערך ,הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה
ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך ,אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות
אחרות ("יחידה מניבת מזומנים").
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ו.

ירידת ערך (המשך)

()2

נכסים שאינם פיננסיים (המשך)
מדידת סכום בר השבה
הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש לבין שווי הוגן בניכוי
עלויות מימוש .בקביעת שווי השימוש ,מהוונת החברה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור
היוון לפני מיסים ,המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים
לנכס או ליחידה מניבת המזומנים ,בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהנכס או
מהיחידה מניבת המזומנים.
הכרה בהפסד מירידת ערך
הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה הנכס
משתייך עולה על הסכום בר ההשבה ,ונזקפים לרווח והפסד .הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות
מניבות מזומנים ,מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות אלה ולאחר מכן
להפחתת הערך בספרים של הנכסים האחרים ביחידה מניבת המזומנים ,באופן יחסי.

ז.

הטבות לעובדים

()1

הטבות לאחר סיום העסקה
בחברה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה .התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות
ביטוח או לקרנות המנוהלות בידי נאמן ,והן מסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת.
תכניות להפקדה מוגדרת
תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה החברה משלמת תשלומים קבועים לישות
נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים .מחויבויות החברה להפקיד
בתכנית הפקדה מוגדרת ,נזקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים
קשורים .התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר מ 12 -חודשים מתום
התקופה בה העובדים סיפקו את השירות ,מוכרות לפי ערכן הנוכחי.

()2

הטבות עובד לטווח קצר
מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון ,וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות
המתייחס או במקרה של היעדרות שאינן נצברות (כמו חופשת לידה) – בעת ההיעדרות בפועל.
הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן או תכנית השתתפות ברווחים ,מוכרת בסכום הצפוי
להיות משולם ,כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות
שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.
סיווג הטבות לעובדים כהתחייבות שוטפות או כהתחייבות בלתי שוטפות לצורך הצגתן בדוח על המצב הכספי
מתבצע בהתאם למועד בו ההתחייבות עומדת לתשלום.
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ח.

הפרשות

הפרשה מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית ,משפטית או משתמעת ,כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,הניתנת
לאמידה בצורה מהימנה ,וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק המחויבות.
ההפרשות נקבעות על ידי הנהלת החברה בעיקר ע"פ חוות דעת משפטית או הערכה של הסכום שהחברה תצטרך לשלם
בגינן.
אחריות
הפרשה לאחריות מוכרת כאשר המוצרים או השירות ,בגינם ניתנה האחריות ,נמכרים .ההפרשה מבוססת על נתונים
היסטוריים ועל שקלול כל התוצאות האפשריות בהסתברויות שלהן.
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע
שהתרחש בעבר ,יותר סביר מאשר לא ( )more likely than notכי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק
המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
ט.

הכנסות

החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו .ההכנסה נמדדת לפי סכום
התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח ,מלבד סכומים שנגבו
לטובת צדדים שלישיים.
זיהוי חוזה
החברה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב ,בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות) והם
(א)
מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;
החברה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;
(ב)
החברה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;
(ג)
לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון ,העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים
(ד)
להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן
צפוי שהחברה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.
(ה)
לצורך העמידה בסעיף (ה) החברה בוחנת ,בין היתר ,את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת התשלומים בחוזה,
ניסיון קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים.
זיהוי מחויבויות ביצוע
החברה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה
כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים:
סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או שירותים) שהם נפרדים; או
(א)
סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.
(ב)
החברה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או השירות
בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של החברה להעביר את הסחורה או
השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה .על מנת לבחון האם הבטחה להעביר סחורה או שירות
ניתנת לזיהוי בנפרד ,החברה בוחנת האם מסופק שירות משמעותי של שילוב הסחורה או השירות עם סחורות או
שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה.
קביעת מחיר העסקה
מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו
ללקוח ,מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים .בעת קביעת מחיר העסקה החברה מביאה בחשבון את ההשפעות
של כל הבאים :תמורה משתנה ,קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה ,תמורה שלא במזומן ותמורה שיש לשלם
ללקוח.
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ט.

הכנסות (המשך)

תמורה משתנה
מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה מהנחות ,החזרים ,זיכויים ,ויתורים על
מחיר ,תמריצים ,בונוסים בגין ביצועים ,קנסות ,תביעות ומחלוקות וכן שינויים בחוזה שהתמורה בגינם טרם הוסכמה
על ידי הצדדים.
החברה כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה ,או את חלקו ,רק כאשר צפוי ברמה גבוהה כי ביטול
משמעותי של סכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשתנה תתברר
לאחר מכן .בסוף כל תקופת דיווח ,מעדכנת החברה במידת הצורך את אומדן סכום התמורה המשתנה שנכלל בתמורת
העסקה.
קיומו של רכיב מימון משמעותי
לצורך מדידת מחיר העסקה ,החברה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות ערך הזמן של הכסף אם
עיתוי התשלומים שהוסכם בין הצדדים מספק ללקוח או לחברה הטבה משמעותית של מימון .בהערכה אם חוזה מכיל
רכיב מימון משמעותי ,בוחנת החברה ,בין היתר ,את אורך הזמן החזוי בין המועד בו החברה מעבירה את הסחורות או
השירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור סחורות או שירותים אלה ,וכן ההפרש ,אם קיים ,בין
הסכום של התמורה שהובטחה לבין מחיר המכירה במזומן של הסחורות או השירותים שהובטחו.
כאשר קיים רכיב מימון משמעותי בחוזה ,החברה מכירה בסכום התמורה תוך שימוש בשיעור ההיוון שישתקף בעסקת
מימון נפרדת בינה לבין הלקוח במועד ההתקשרות .רכיב המימון מוכר כהכנסות או כהוצאות ריבית במהלך התקופה
בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
במקרים בהם הפער בין מועד קבלת התשלום לבין מועד העברת הסחורה או השירות ללקוח הינו שנה או פחות ,החברה
מיישמת את ההקלה הפרקטית הקבועה בתקן ואינה מפרידה רכיב מימון משמעותי.
קיום מחויבויות ביצוע
הכנסות מוכרות כאשר החברה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על סחורה או שירות שהובטחו ללקוח.
הכנסה משירותים שהוענקו מוכרים בקו ישר על פני התקופה בה מסופקים השירותים.
אחריות
לצורך ההערכה האם אחריות מספקת ללקוח שירות נפרד ולכן מהווה מחויבות ביצוע נפרדת ,החברה בוחנת ,בין היתר,
את ה מאפיינים הבאים :האם ללקוח יש את האפשרות לרכוש אחריות בנפרד; האם האחריות נדרשת על פי חוק;
אורכה של תקופת כיסוי האחריות והמהות של הפעולות ש החברה מבטיחה לבצע במסגרת חוזה האחריות.
במסגרת חוזים מול לקוחות ,החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחות בהתאם לחוזה ,הוראות החוק או לפי המקובל
בענף .שירותי האחריות ניתנים על מנת להבטיח את טיב העבודה ועמידה במפרט שהוסכם בין הצדדים ואינם מהווים
שירות נוסף שניתן ללקוח .לפיכך ,החברה לא מזהה את האחריות כמחויבות ביצוע נפרדת אלא מטפלת בה בהתאם
להוראות  IAS 37ומכירה בהפרשה לאחריות לפי אומדן עלות השירותים האמורים.
י.

הכנסות והוצאות מימון

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו .הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן ,באמצעות שיטת
הריבית האפקטיבית.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו ,שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות ,הפסדים מירידת
ערך של נכסים פיננסיים.
רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסים ,מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון,
כתלות בתנודות שער החליפין ,וכתלות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנטו).
בדוחות על תזרימי מזומנים ,ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות
השקעה .ריביות ששולמו ודיבידנדים ששולמו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
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הוצאת מיסים על ההכנסה
יא.
מיסים על הכנסה כוללים מיסים שוטפים ונדחים .מיסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם המס
נובע מצירוף עסקים ,או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון
או ברווח כולל אחר.
מיסים שוטפים
המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכנסה החייבת במס לשנה ,כשהוא מחושב לפי שיעורי
המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח .מיסים שוטפים כוללים גם מיסים בגין שנים
קודמות.
קיזוז נכסי והתחייבויות מיסים שוטפים
החברה מקזזת נכסי והתחייבויות מיסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי
והתחייבויות מיסים שוטפים ,וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מיסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי
והתחייבויות המיסים השוטפים מיושבים בו זמנית.
עמדות מס לא וודאיות
הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות ,לרבות הוצאות מס וריבית נוספות ,מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי החברה
תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.
מיסים נדחים
ההכרה במיסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי
לבין ערכם לצרכי מיסים .החברה לא מכירה במיסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים:
• ההכרה לראשונה במוניטין,
ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח
•
החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס ,וכן
הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות ,עסקאות משותפות ובחברות כלולות ,במידה ואין זה צפוי שהם
•
יתהפכו בעתיד הנראה לעין ובמידה והחברה שולטת במועד היפוך ההפרש.
המיסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו ,בהתבסס על
החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח.
נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים ,הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד
תהיה הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם .נכסי המיסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח ,ובמידה ולא צפוי
כי הטבות המס המתייחסות יתממשו ,הם מופחתים.
בנושא הטיפול במיסים על הכנסה ,ראה גם ביאור .10
קיזוז נכסי והתחייבויות מיסים נדחים
החברה מקזזת נכסי וההת חייבות מיסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות
מיסים שוטפים ,והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה ,או
בחברות שונות ,אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מיסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המיסים
השוטפים מיושבים בו זמנית.
יב.

רווח למניה

החברה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה .הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי
חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות
הרגילות שהיו במחזור במשך השנה.
יג.

עסקאות עם בעל שליטה

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.
בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני ,זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה
להון.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יד.

להלן שעורי השינוי של מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של הדולר והאירו

תאריך הדוחות הכספיים

טו.

שער החליפין
שער החליפין
היציג של האירו היציג של הדולר
ש"ח

מדד בישראל
מדד ידוע
בנקודות

 31בדצמבר 2020
 31בדצמבר 2019

3.944
3.878

3.215
3.456

102.09
107.01

שיעורי השינוי לתקופה של
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

%
1.7
()9.65

%
()6.97
()7.79

%
()0.6
()0.3

נכסים לא שוטפים וקבוצות מימוש המוחזקים למכירה

נכסים לא שוטפים (או קבוצות מימוש המורכבות מנכסים והתחייבויות) מסווגים כנכסים המוחזקים למכירה ,אם צפוי ברמה
גבוהה שהשבתם תהיה בעיקר באמצעות עסקת מכירה לבעלים ולא באמצעות שימוש מתמשך.
מיד לפני סיווגם כמוחזקים למכירה ,נמדדים הנכסים (או המרכיבים של קבוצת המימוש) על פי המדיניות החשבונאית של
החברה .לאחר מכן נמדדים הנכסים (או המרכיבים של קבוצת המימוש) לפי הנמוך מבין הערך בספרים והשווי ההוגן ,בניכוי
עלויות מכירה.
כל הפסד מירידת ערך של פעילות המיועדת למימוש ,מיוחס לראשונה למוניטין ולאחר מכן ,באופן יחסי ,לנכסים והתחייבויות
הנותרים ,פרט לכך שלא מיוחס הפסד לנכסים שאינם בתחולת הוראות המדידה של  IFRS 5כגון :מלאי ,נכסים פיננסיים ,נכסי
מס נדחים ,נכסי תוכנית הטבות לעובדים ,נדל"ן להשקעה הנמדד לפי שווי הוגן ונכסים ביולוגיים ,הממשיכים להימדד לפי
המדיניות החשבונאית של החברה .הפסדים מירידת ערך המוכרים בעת סיווג הראשוני של נכס המוחזק למכירה ,וכן רווחים או
הפסדים עוקבים כתוצאה מהמדידה מחדש ,נזקפים לרווח והפסד .רווחים מוכרים עד לסכום המצטבר של הפסד מירידת ערך
הנרשם בעבר.
בתקופות עוקבות ,נכסים ברי פחת המסווגים כמוחזקים למכירה או לחלוקה אינם מופחתים הפחתה תקופתית.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
טז.

תקנים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומצו
תקן/פרשנות/תיקון
תיקון ל ,IAS 1 -הצגת
דוחות כספיים :סיווג
התחייבות שוטפת או
בלתי שוטפת

תיקון ל, IAS 37-
הפרשות התחייבויות
תלויות ונכסים תלויים

תיקון ל ,IAS 16-רכוש
קבוע

דרישות הפרסום
התיקון מחליף דרישות סיווג
מסוימות של התחייבויות כשוטפות
או בלתי שוטפות .כך למשל ,על פי
התיקון ,התחייבות תסווג כבלתי
שוטפת כאשר לישות יש זכות
לדחות את התשלום לתקופה של
לפחות  12חודשים לאחר תקופת
הדיווח ,אשר הינה "בעלת מהות"
) (Substanceואשר קיימת לסוף
תקופת הדיווח וזאת חלף הדרישה
לזכות שהינה "בלתי מותנית".
בהתאם לתיקון זכות קיימת
לתאריך הדיווח רק אם ישות
עומדת בתנאים לדחיית התשלום
נכון למועד זה .בנוסף ,התיקון
מבהיר כי זכות ההמרה של
התחייבות תשפיע על סיווג המכשיר
בכללותו כשוטף או בלתי שוטף,
אלא אם כן רכיב ההמרה הינו הוני.
על פי התיקון ,בבחינה האם חוזה
הינו מכביד ,העלויות לקיום חוזה
אותן יש לקחת בחשבון הן עלויות
המתייחסות במישרין לחוזה,
הכוללות את העלויות הבאות:
 עלויות תוספתיות; וכן הקצאה של עלויות אחרותהקשורות במישרין לקיום חוזה
(כגון הוצאות פחת של רכוש קבוע
המשמש למילוי חוזה זה וחוזים
נוספים אחרים).

התיקון ביטל את הדרישה לפיה
בחישוב עלויות שניתן לייחס
במישרין לרכוש קבוע ,יש לנכות
מעלויות בדיקת תקינות פעולות
הנכס את התמורה נטו ממכירת
פריטים כלשהם שיוצרו בתהליך
(כגון דוגמיות שיוצרו בעת בדיקת
הציוד) .במקום זאת ,תמורה זו
תוכר ברווח והפסד בהתאם לתקנים
הפריטים
ועלות
הרלוונטיים
שנמכרו תימדד בהתאם IAS 2
לדרישות המדידה של מלאי.
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תחילה והוראות מעבר
התיקון ייושם בתקופות
דיווח המתחילות ב1 -
בינואר  ,2023עם אפשרות
ליישום מוקדם .התיקון
ייושם למפרע ,לרבות תיקון
מספרי השוואה.

השלכות
החברה טרם החלה
בבחינת ההשלכות של
יישום התיקון על
הדוחות הכספיים.

באופן החברה טרם החלה
ייושם
התיקון
רטרוספקטיבי החל מיום  1בבחינת ההשלכות של
בינואר  , 2022עבור חוזים יישום התיקון על
אשר הישות טרם סיימה את הדוחות הכספיים.
מחויבויותיה בגינם עם
אפשרות ליישום מוקדם.
בעת יישום התיקון ,הישות
לא תציג מחדש מספרי
השוואה ,אלא תתאים את
יתרת הפתיחה של העודפים
במועד היישום לראשונה,
בגובה ההשפעה המצטברת
של התיקון.
לתוקף
ייכנס
התיקון
בתקופות דיווח המתחילות
ביום  1בינואר  2022או
לאחריו עם אפשרות ליישום
מוקדם.
התיקון ייושם למפרע,
מספרי
תיקון
לרבות
השוואה ,אך רק עבור פרטי
רכוש קבוע אשר הובאו
למיקום ולמצב הדרושים
לכך שיוכלו לפעול באופן
שהתכוונה ההנהלה לאחר
תקופת הדיווח המוקדמת
ביותר המוצגת במועד יישום
התיקון לראשונה.
ההשפעה המצטברת של
התיקון תתאים את יתרת
הפתיחה של העודפים של
תקופת הדיווח המוקדמת
ביותר המוצגת.

החברה טרם החלה
בבחינת ההשלכות של
התיקון על הדוחות
הכספיים.

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

באור  - 4מזומנים ושווי מזומנים
2020

במטבע ישראלי
במטבע חוץ

ליום  31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח

1,897
1

36
1

1,898

37

באור  - 5לקוחות וחייבים אחרים
2020

חשבונות פתוחים
המחאות לגביה

ליום  31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח

בניכוי הפרשה לירידת ערך

31,930
5,497
37,427
()3,659

36,147
3,478
39,625
()4,618

סה"כ לקוחות

33,768

35,007

חייבים ויתרות חובה
2020

ליום  31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח

חייבים בגין שכירות משנה
עובדים
הוצאות מראש
מוסדות
אחרים

894
54
1,023
161
62

160
1,255
145
53

סה"כ חייבים ויתרות חובה

2,194

1,613

סה"כ לקוחות וחייבים אחרים

35,962

36,620

באור  - 6מלאי
2020

חומרי גלם
תוצרת גמורה

לפרטים נוספים בדבר שעבודים ראה ביאור 12
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ליום  31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח

6,915
450

8,992
355

7,365

9,347

פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

ביאור  -7רכוש קבוע
א.

הרכב
קרקע
ומבנים

עלות :
יתרה ליום  1בינואר
2019
תוספות
גריעות
סיווג לנכסים מוחזקים
למכירה
יתרה ליום  31בדצמבר
2019
תוספות השנה
גריעות השנה
ליום  31בדצמבר 2020

שיפורים
במושכר

מכונות
וציוד

כלי
רכב

ריהוט
וציוד
משרדי

סה"כ

אלפי ש"ח

23,477
112
-

2,020
263
-

122,951
798
)(232

1,097
-

3,947
13
-

153,492
1,186
)(232

-

)(2,122

)(30,329

()94

()581

)(33,126

23,589
264
)(62
23,791

161
35
196

93,188
1,183
)(9,020
85,351

1,003
1,003

3,379
25
3,404

121,320
1,507
)(9,082
113,745

פחת שנצבר:
יתרה ליום  1בינואר
2019
פחת לשנה
גריעות
הפסד מירידת ערך
סיווג לנכסים
המוחזקים למכירה
ליום  31בדצמבר 2019
פחת השנה
גריעות השנה
ליום  31בדצמבר 2020

10,597
568
-

942
160
-

88,759
2,802
()186
17,642

862
48
-

3,589
73
-

104,749
3,651
()186
17,642

11,165
571
)(23
11,713

()1,097
5
16
21

()28,558
80,459
1,453
)(8,875
73,037

()72
838
23
861

()467
3,195
38
3,233

()30,194
95,662
2,101
)(8,898
88,865

יתרה מופחתת:
ליום  31בדצמבר 2020

12,078

175

12,314

142

171

24,880

ליום  31בדצמבר 2019

12,424

159

12,729

165

184

25,658

ב.

נתונים נוספים

מפעלה של החברה באשקלון משתרע על שטח של כ 31,918-מ"ר ,מתוכו כ 9,000 -מ"ר בנוי (מתוכו  4,140מ"ר על פי
היתר בניה והיתרה בהתאם לבקשה שטרם אושרה) .זכויות החברה בקרקע זו ,מוסדרות באמצעות שני הסכמי חכירה
מהוונים מול רשות מקרקעי ישראל ,כאשר האחד מתייחס לשטח של כ 25,000-מ"ר ומסתיים ביום  23ביולי 2043
והשני מתייחס לשטח של כ 6,936-מ"ר ומסתיים ביום  20בספטמבר  .2046זכויות החברה בקרקע זו טרם נרשמו
בלשכת רשום המקרקעין .בקשה עדכנית להסדרת המבנים בשירות המפעל אשר בגינם לא נמצא היתר בניה ,הוגשה
לועדה המקומית בינואר  .2020בנכס ישנם זכויות בניה נוספות בהיקף רב (היקפי הבניה המנוצלים נכון ליום זה הינם
כאמור כ 29%-משני שטחי המגרשים) .מובהר כי הסכמי החכירה דנן ,רשומים בספרי רמ"י וטרם נרשמו בספרי רשם
המקרקעין .לדעת החברה (על בסיס ייעוץ משפטי שקיבלה) ,אין לרישום באופן זה השפעה מהותית על זכויות החברה
במקרקעין בכלל ועל יכולתה לפעול במקרקעין ו/או למצות את הזכויות בהם בפרט.
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פקר פלדות וגלוון בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020

ביאור  -7רכוש קבוע (המשך)
ג.

ירידת ערך בשנת 2019

.1

כאמור בביאור  ,23לאור החלטת החברה על כוונתה למכירת פעילות הצבע ,בהתאם סווגה החברה את הנכסים
וההתחייבויות המשויכים לפעילות זו כקבוצת מימוש המוחזקת למכירה .כמו כן ,בהתאם לכללים חשבונאיים
על פי מחיר העסקה ,רשמה הפחתה של מתקני פעילות זו בסך של כ 11,191-אלפי ש"ח.

.2

הנהלת החברה החליטה על סגירת פעילות הגלוון בקרית מלאכי והעברתה למפעל הגלוון באשקלון ,כתוצאה
מהחלטה זו נרשמה הפחתה של רכוש קבוע בסך  6,451אלפי ש"ח.

ד.

בטחונות ושעבודים

ליום  31בדצמבר  2020כל הרכוש הקבוע הקיים בספריי החברה שועבד בשיעבוד קבוע לטובת הלוואות שנטלה קבוצת
פקר פלדה תעשיות .ראה גם ביאור  12בדבר ערבויות ושעבודים.

באור  - 8ספקים ונותני שירותים
2020

חשבונות פתוחים()1
המחאות לפרעון
()1

כולל ספקים מחו"ל

ליום  31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח

5,619
1,011
6,630

4,189
342
4,531

88

166

לחשיפות החברה בדבר סיכוני מדד ,מטבע ונזילות בגין ספקים ראה ביאור  25בדבר מכשירים פיננסיים.

באור  - 9זכאים ויתרות זכות
2020

עובדים והתחייבויות בשל שכר
הוצאות לשלם
מקדמות מלקוחות
מוסדות
אחרים
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ליום  31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח

2,624
1,782
2,144
568
642

3,946
2,896
324
2

7,760

7,168

פקר פלדות וגלוון בע"מ
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באור  - 10מיסים על ההכנסה
א.

פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה:

()1

החברה הינה חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה (מיסים) תשכ"ט  ,1969 -בתוקף מעמד זה,
היא זכאית לניכוי פחת בשיעורים מוגדלים.

()2

שעור המס:
שיעור המס הרלוונטי לחברה בשנים  2018-2020הינו :23%
ביום  4בינואר  2016אישרה מליאת הכנסת את חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ( )217הפחתת שיעור מס
חברות) ,התשע"ו 2015-אשר קבע ,בין היתר ,הורדת שיעור מס חברות ,החל משנת  2016ואילך בשיעור של
 1.5%כך שיעמוד על .25%
כמו כן ,ביום  22בדצמבר  2016אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו )2018 -התשע"ז ,2016-אשר קבע ,בין היתר ,את הורדת שיעור מס חברות
משיעור של  25%ל 23% -בשתי פעימות .הפעימה הראשונה לשיעור של  ,24%החל מינואר  2017והפעימה
השנייה לשיעור של  23%החל מינואר  2018ואילך.
כתוצאה מהורדת שיעור המס ל 23% -בשתי פעימות ,יתרות המסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2020חושבו
בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנות התקציב  2017ו ,)2018 -לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.
המיסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעור המס המוצג לעיל.

()3

הטבות מתוקף חוק עידוד התעשייה (מסים)
(א)

החברה הינה "חברות תעשייתיות" כמוגדר בחוק עידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט  1969 -ובהתאם
לכך הן זכאיות להטבות אשר העיקריות שבהן הן:
פחת בשיעורים מוגדלים.
(א)
ניכוי הוצאות להנפקת מניות הנרשמות למסחר בבורסה בשלושה שיעורים שנתיים שווים
(ב)
החל משנת רישום מניות החברה למסחר.
הפחתה במשך  8שנים של פטנטים וידע המשמשים לפיתוחו של המפעל.
(ג)
אפשרות להגשת דוחות מאוחדים של חברות בעלות קו ייצור אחד.
(ד)

(ב)

החברה ,חברת האם וחברות בנות מסוימות שלה מגישות דוח מאוחד לשלטונות המס על פי החוק
לעידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט  .1969 -כתוצאה מכך זכאיות החברות ,בין היתר ,לקזז את
הפסדיהן מהכנסה חייבת של חברות אחרות ,בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.

()4

שומות מס-

()5

לחברה שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס  -2015דוחות המס של החברה מוגשות בהתאם
להטבות מתוקף חוק עידוד התעשייה (מיסים) במאוחד עם חברת האם וחברות מסוימות בקבוצת פקר פלדה
תעשיות .
מדיניות חשבונאית בנושא המיסוי-
החברה רושמת הוצאות מס שוטף כנגד קרן הון בגין הכנסה חייבת לצרכי מס בחברה אשר מקוזזת מהפסדים
מועברים הקיימים בחברת האם בדיווח המאוחד כאמור לעיל .כמו כן החברה מכירה במיסים נדחים כנגד
הכנסות (הוצאות) מיסים כאמור בביאור  3יא' בדבר המדיניות החשבונאית.
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באור  - 10מיסים על ההכנסה (המשך)
א.

פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה( :המשך)

()6

ביקורת שומות רשויות המס
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי פנו שלטונות מע"מ לקבוצה בבקשות לקבלת חומרים במטרה לבחון
את שומות המע"מ של הקבוצה לרבות החברה אשר דיווחיה מוגשים במאוחד עם אלה של הקבוצה.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,לחברה ולחברה מאוחדת שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2015
לחברה מאוחדת אחרת שומות מס סופיות עד וכולל שנת  .2014לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי פנו
שלטונות מס הכנסה לחברה מאוחדת של החברה ( לאחר הרה ארגון) בבקשה לקבלת חומרים במטרה לבחון
את שומות המס שלה לשנים  2016עד  .2019בשלב מקדמי זה ,להערכת החברה לא נדרשת הפרשה נוספת
מעבר להפרשה הכלולה בדוחות הכספיים .

ב.

מרכיבי הוצאות מיסים על הכנסה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020

2018

אלפי ש"ח

בגין השנה השוטפת
התאמות בגין שנים קודמות ,נטו

)*(1,068
1,068

-

-

הוצאות (הכנסות) מסים נדחים
יצירה והיפוך של הפרשים זמניים

()*( )2,928

-

()6,365

סך הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה

()*( )1,860

-

()6,365

(*)

התאמה למפרע בגין תיקון טעות ,ראה ביאור  1ב' 1לעיל.

ג.

התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ₪

2018

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

10,492

)(38,926

()3,849

שיעור המס העיקרי של החברה

23%

23%

23%

מס מחושב לפי שיעור המס העיקרי של החברה
תוספת (חסכון) בחבות המס בגין:
הוצאות (הכנסות) לא מוכרות ,נטו
יצירה לראשונה של מיסים נדחים שלא הוכרו בשנים קודמות
ביטול של הפרשים זמניים שהוכרו בעבר

2,413

()8,953

()885

()1,345
()2,928
()1,860

2,558
6,365
-

885
()6,365
()6,365

הכנסות מסים על ההכנסה
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באור  - 10מיסים על ההכנסה (המשך)
ד.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.
התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:
רכוש

הפרשות
והטבות

מכשירים

ניכויים
והפסדים
להעברה

קבוע

לעובדים

פיננסיים

לצרכי מס

חכירה

סך הכל

אלפי ש"ח

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום
 1בינואר 2018
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

()7,373
-

1,008
-

-

6,365

-

()6,365
6,365

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום
 31בדצמבר 2018
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

()7,373
3,698

1,008
620

2,338

6,365
()6,365

()291

-

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום
 31בדצמבר 2019
שינויים שהוכרו לראשונה עקב צפי למימוש
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

()3,675
1,179

1,628
()522

2,338
2,883
()782

-

()291
170

2,883
45

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום
 31בדצמבר 2020

()2,496

1,106

4,439

-

()121

2,928

בשנת  2019הכירה החברה בנכס מס נדחה עד גובה העתודה למס ולא הכירה החברה בניכויים והטבות מס נוספים
עקב אי היכולת לצפות את מימושם .בשנת  2020הכירה החברה בנכסי מס נדחה כיוון שלדעת ההנהלה ,צפוי היה שיהיו
בעתיד רווחים חייבים במס שכנגדם ניתן יהיה לנצל הטבות מס אלה .ההנהלה שינתה את הערכותיה בעקבות שינוי
בהערכה בדבר התוצאות העסקיות של פעילות החברה בעתיד.
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באור  - 11התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד ,נטו
התחייבויות החברה לפיצויי פרישה ופנסיה לעובדיה ,אשר חושבו על בסיס חוקי עבודה והסכמי העבודה
והסכמי העבודה הקיימים ,מכוסות ברובן על ידי הפקדות שוטפות וסכומים שנצברו בקופות פנסיה ,קופות
לפיצויים ופוליסות לביטוח מנהלים ויתרתן על ידי התחייבות הכלולה בדוחות הכספיים .הסכמי הצבירה,
קרנות הפנסיה ופוליסות לביטוח מנהלים הינם על שם העובד.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

464

התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

715

באור  - 12שיעבודים וערבויות
א.

להבטחת התחייבויות החברה וחברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות כלפי תאגידים בנקאיים שיעבדה
החברה נכסים ומסרה בטוחות כדלקמן:
שעבודים קבועים ו/או שוטפים על נכסי החברה ללא הגבלה.
.1
שטרות והמחאות לקבל המופקדים בבנקים לגביה.
.2

ב.

החברה וחברות בקבוצת פקר פלדה תעשיות ערבות לבנקים להבטחת התחייבויות של חברות
הקבוצה בסכומים בלתי מוגבלים .באשר לאומדן ההתחייבות של ערבויות שניתנו ,ראה ביאור 25
להלן .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,סך האשראי הכספים והמסגרות להן ערבה החברה
מסתכמים בכ 524-מיליון ש"ח.

ג.

ביוני  2019קיבלה קבוצת פקר מכתבים משני הבנקים המממנים את אפריקה ישראל תעשיות (להלן-
"אפית") לפיהם עמדתם כי ערבויות החברות בקבוצת פקר להבטחת התחייבויות אפריקה ישראל
תעשיות בע"מ כלפיהן ללא הגבלה בסכום עדיין בתוקף ,זאת בשונה מהערכות הנהלת החברה,
בהסתמך על יועציה המשפטים ,בקשר לתוקף ערבויות אלו שהובעו אף בדוחותיה בעבר .בהתאם
לייעוץ משפטי שקיבלה החברה ,ערבויות אלה בוטלו עם ביצוע שינוי מבני בעבר .לאור האמור ,לא
הוכרה התחייבות בגין ערבויות אלו.
על פי הסדר חוב מימון ארוך טווח בין הבנקים המממנים לבין החברות בקבוצת פקר ,אשר נכנס
לתוקפו ב 1 -למרץ ( ,2020להלן" -המתווה" או "הסדר החוב") ,עד ליום  30ביוני , 2024כל עוד
ההסדר מבוצע במלואו ובמועדו על ידי כל הבנקים ופקר עומדת בהתחייבויותיה ,לא תועלה ע"י
הבנקים המממנים את אפית ,דרישה כספית בקשר עם ערבויות אפית ,אף אם צד ג' כלשהו נקט כנגד
החברות בקבוצת פקר פלדה או מי מהן בהליכי חדלות פירעון או הליכים כאמור ננקטו על ידי
החברות עצמן.
למרות האמור לעיל ,אין באמור כדי למנוע או לגרוע מזכותם של הבנקים המממנים את אפית,
במקרה של חדלות פירעון של חברות בקבוצת פקר פלדה בתקופה הנ"ל ,לדרוש את פירעון ערבויות
אפית לאחר פירעון מלא של כל יתר חובות קבוצת פקר פלדה כלפי הבנקים.
מוסכם כי בכל מקרה ,כלל הצדדים למתווה שומרים את כל זכויותיהם ו/או טענותיהם בקשר עם
ערבויות אפית.
אין באמור לעיל כדי להוות ויתור על ערבויות אפית ו/או כדי לפגוע או לגרוע מזכויות או טענות של
מי מהצדדים בנוגע לערבויות אפית ,למעט המוסכם לעיל באופן ספציפי לצורכי הסדר החוב ,לתקופת
ההסדר ,וכדי לסייע לקבוצת פקר פלדה לבצע את ההסדר ולעמוד בו.
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באור  - 12שיעבודים וערבויות (המשך)
ד .ביום  14בספטמבר  2021ניתן על ידי התאגידים הבנקאיים של הקבוצה (להלן הבנקים) מכתב הסכמה,
במסגרתו אישרו הבנקים לקבוצת פקר פלדה תעשיות לבצע הנפקה של מניותיה של החברה לציבור ,באופן
שלציבור יוקצו במסגרת ההנפקה מניות שיהוו לאחר הנפקתן עד  33%מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה ("מכתב ההסכמה") .במסגרת מכתב ההסכמה ,נקבע כי הבנקים יסירו את ערבויות החברה
לחברות שאינן בשליטתה כאמור בסעיף ב' לעיל ואת ערבות הקבוצה לחברת אפריקה תעשיות (אפית)
(כפי שנטענות כאמור בסעיף ג' לעיל) ,ככל שיפרע סך של  40מליון ש"ח מתוך תמורת ההנפקה כמתואר
לעיל ,ובלבד שהחברה (וחברות הבנות שלה לאחר השינוי המבני כמתואר לעיל) תישאנה בחוב של כ143 -
מליון ש"ח (לאחר הפרעון האמור) כלפי הבנקים סמוך לאחר ההנפקה (לא כולל מסגרות אשראי
דוקומנטרי) ולחתימה על תיקון מפורט להסדר החוב האמור ,לרבות שעבוד מניות החברה בשעבוד קבוע
וקביעת התניות פיננסיות חדשות לחברה .שיעור הריבית אותו יישא החוב (כ 143-מיליון ש"ח כאמור)
ומועד הפירעון שלו יוותרו כפי הקבוע בהסדר החוב האמור ,קרי פריים פלוס  1.25%וביום  30ביוני 2024
בהתאמה.

באור  - 13הון מניות
הרכב הון המניות
רשום

 31בדצמבר  2020ו2019 -
מונפק ונפרע

20,800

מס' מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ כ"א

2,100

לאחר  31בדצמבר  2020כחלק מהשינוי המבני חילקה החברה  10,497,900ערך נקוב מניות הטבה 1 ,ש"ח ערך
נקוב כל אחת ,לבעלי המניות הרגילות .לגבי השפעת ההצגה מחדש על הרווח למניה ,ראה ביאור  14בדבר
רווח (הפסד) למניה .למידע בדבר הנפקת מניות הטבה וכן הקצאת מניות כחלק משינוי מבני שבוצע לאחר
תאריך על הדוח הכספי ראה ביאור  26בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי.

ביאור  - 14רווח (הפסד) למניה
רווח (הפסד) בסיסי למניה
חישוב הרווח הבסיסי למניה ליום  31בדצמבר  2020התבסס על הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של
החברה מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור .כמו כן ,לצורך חישוב הרווח למניה
התאימה החברה למפרע את השפעת חלוקת מניות ההטבה שבוצעה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
(ראה ביאור  )26על ממוצע מספר המניות שבמחזור ,באופן הבא:
רווח (הפסד) המיוחס לבעלי המניות הרגילות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

12,352

רווח (הפסד) המיוחס לבעלי המניות הרגילות
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2018

2,516
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ביאור  - 14רווח (הפסד) למניה (המשך)
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020

2018

באלפי מניות  1ש"ח ע.נ.

יתרה ליום  1בינואר
השפעת התאמה למפרע בגין מניות הטבה

10,500,000
-

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
ששימשו לצורך חישוב רווח (הפסד) בסיסי
למניה ליום  31בדצמבר

10,500,000

10,500,00
-

10,500,000

2,100
10,497,900

10,500,000

רווח (הפסד) מדולל למניה
בתקופת הדוחות הכספיים אין התאמה של מניות רגילות פוטנציאליות מדללות ,הרווח (הפסד) המדולל למניה זהה
לרווח (הפסד) הבסיסי למניה.

באור  - 15הכנסות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020

2018

אלפי ש"ח

מעבודות גלוון וצביעה ()1
()1

כולל מכירות לצדדים קשורים

79,734

97,371

107,189

5,541

9,591

31,242

יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים משקפות מכירת ורכישת טובין בתנאי שוק -ראה ביאור .22

באור  - 16עלות המכירות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020

2018

אלפי ש"ח

חומרים שנצרכו
שכר עבודה ונלוות
הוצאות ייצור אחרות
פחת
שינויים במלאי תוצרת גמורה

34

24,963
27,503
11,967
3,508
67,941
)(95

32,775
32,611
19,822
5,013
90,221
120

37,418
30,972
22,336
3,636
94,362
598

67,846

90,341

94,960
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באור  - 17הוצאות מכירה
2020

שכר עבודה ונלוות
הובלה
הוצאות אחרות
פחת

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

1,167
595
266
202
2,230

1,206
915
242
175
2,538

2,831
391
467
65
3,754

באור  - 18הוצאות הנהלה וכלליות
2020

השתתפות בהוצאות חברה אם
(*)
שכר עבודה ונלוות
הפסדי (ביטול) אשראי חזויים
הוצאות אחרות

2,682
121
()111
228
2,920

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

3,107
424
291
3,822

3,795
575
428
4,798

(*) ראה ביאור  22ו' בדבר צדדים קשורים

באור  - 19הוצאות (הכנסות) אחרות
2020

הפסד מירידת ערך רכוש קבוע
הפסד מירידת ערך נכסים של קבוצות מימוש המסווגות
כמוחזקות למכירה
הפסד (רווח) ממכירת רכוש קבוע
אחרות

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

-

6,451

8,836

()26
)*(369
343

11,191
18
()8
17,652

()265
8,571

(*) הוצאות מימוש בגין מכירת פעילות צבע ,לפרטים נוספים ראה באור .1ב4.
באור  - 20הכנסות מימון
2020

1,690
הכנסות ריבית חברות קשורות ,נטו
)*(3,400
קיטון בהתחייבות לערבות פיננסית
193
הכנסות משינוי בשערי חליפין ,נטו
5,283
התאמה למפרע בגין תיקון טעות ,ראה ביאור  1ב' 1לעיל.
(*)
35

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

1,563
230
1,793

996
102
1,098
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באור  - 21הוצאות מימון
2020

עמלות בנק
הוצאות ריבית והפרשי הצמדה ממס הכנסה
הוצאות מימון בגין חכירה
גידול בהתחייבות לערבות פיננסית
(*)

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

60
2
653
)*(22,700
23,415

52
826
878

53
53

התאמה למפרע בגין תיקון טעות ,ראה ביאור  1ב' 1לעיל.

באור  - 22צדדים קשורים ובעלי עניין
היתרות עם חברות קבוצת פקר פלדה תעשיות ועם צדדים קשורים נוספים מתייחסות לפעילות עסקית
ונושאות ריבית שוק בשנת  2020בשיעור  3.52%ובשנת  2019בשיעור .4.56%
א.

יתרות צדדים קשורים(*)

2020

קבוצת פקר פלדה תעשיות
צדדים קשורים אחרים

ב.

ליום  31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח

70,039
-

46,813
41

70,039

46,854

עסקאות עם צדדים קשורים (*)
2020

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

9,591
5,541
מכירות
()3,107
()2,682
השתתפות בהוצאות חברת האם
3,720
1,635
הכנסות מימון ,נטו
()1,068
הוצאות מיסים על הכנסה
(*)
יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים משקפות מכירת ורכישת טובין בתנאי שוק.
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31,242
()3,795
865
-
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באור  - 22צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)
ג.

ערבויות ושעבודים של התאגיד לחובות צדדים קשורים ובעל עניין –
החברה ערבה לחוב של קבוצת פקר לתאגידים בנקאיים ללא הגבלה בסכום .כבטחון לערבות ,מוטל
שעבוד קבוע ללא הגבלה בסכום על נכסיה של החברה .לפרטים נוספים ראה ביאור .12
יתרת ההתחייבות בספרי החברה לצד קשור לו ערבה החברה ליום  31בדצמבר  2020הינה 19,300
אלפי ש"ח ( 22,700 :2019אלפי ש"ח) ,לפרטים ראה ביאור  25מכשירים פיננסים.

ד.

שינוי מבני -לפרטים בדבר רה ארגון שביצעה החברה ,עסקאות שבוצעו תחת שליטה משותפת
והסכמים עם חברת האם לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה ביאור .26

ה.

מיסים -כאמור בביאור  10בדבר מיסים על ההכנסה ,דוחות המס של החברה מוגשים בהתאם
להטבות מתוקף חוק עידוד התעשייה (מיסים) במאוחד עם חברת האם וחברות מסוימות בקבוצת
פקר פלדה תעשיות .בדוח המס המאוחד קיימים הפסדים מועברים ובמקרים בהם לחברה הכנסה
חייבת במס ,מתבצע קיזוז אל מול אותם הפסדים של הקבוצה .בשל ההטבה המתקבלת מחברת האם
נרשמת קרן הון במסגרת ההון העצמי .ליום  31בדצמבר  2020יתרת קרן ההון הינה  1,068אלפי ש"ח
( 0 :2019אלפי ש"ח).

ו.

חיובי עלויות מחברת האם -לחברה הסכמים עם חברת האם בקשר עם העסקת עובדים ,רכש
ומחשוב ,חכירת מקרקעין והשתתפות בהוצאות מטה .בהתאם להסכמים אלה מחייבת חברת האם
את החברה וחברות בת אחרות שלה בגין העלויות הישירות באופן ישיר והעלויות העקיפות לפי חלקה
היחסי של כל חברה בהתאם למחזור ההכנסות ומספר העובדים המועסק בהן.

באור  - 23נכסים והתחייבויות של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה
בהתאם להחלטת הנהלת החברה בשנת  2019בדבר תכנית למכירת פעילות הצבע ,הוצגו מתקני הייצור
השייכים לפעילות הצבע כקבוצת מימוש המוחזקת למכירה .ליום  31בדצמבר  2019כללה קבוצת המימוש
נכסים בסך  12,133אלפי ש"ח בניכוי התחייבויות בסך של  1,133אלפי ש"ח .המכירה הושלמה ברבעון השני
 ,2020לפרטים נוספים ראה באור .1ב .3.כמו כן ,ראה ביאור 7ג' לעיל בדבר הפחתות שביצעה החברה כתוצאה
מהעסקה.
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באור  - 24חכירות
החל מיום  1בינואר  2019החברה יישמה את תקן  ,IFRS16חכירות .במסגרת הסכמי החכירה ,החברה חוכרת
את הפריטים הבאים:
 .1כלי רכב;
 .2מקרקעין.
 .1מידע לגבי הסכמי חכירה מהותיים
א.

החברה חוכרת כלי רכב מחברת ליסינג לתקופה של שלוש שנים ,ומעת לעת משנה את כמות ברכבים
על-פי צריכה הש וטפים .כלי הרכב החכורים מזוהים באמצעות מספרי רישוי ורישיונות רכב ,כאשר
לחברת הליסינג אין יכולת החלפה של כלי הרכב ,למעט במקרים של ליקויים ואחריות ספק .הרכבים
החכורים משמשים את עובדי המטה בחברה ,עובדי השיווק והמכירות ועובדים אחרים בעלי הסכמי
העסקה הכוללים מחויבות מצד החברה להעמיד רכב לרשותם .החברה טיפלה בהסדר שבינה ובין
חברת הליסינג כהסדר חכירה שבתחולת  IFRS16ובהסדר שבינה לבין עובדיה כהסדר שבהסדר
שבתחולת תקן  .IAS19מאחר והנהנים העיקריים מהשימוש ברכבים כאמור הינם העובדים ,אשר
זכאים בכל רגע נתון לדרוש תשלום שכר חלף הטבת הרכב ,והמבחנים לקיומה של חכירת משנה
מתקיימים ,החברה סיווגה את חכירות המשנה מול העובדים כמימוניות .לגבי הסדרי הליסינג
לטכנאי החברה ,החברה בדעה כי אינה מעבירה את הסיכונים וההטבות לעובדים כאמור ,לכן לא
מתקיימת חכירת משנה .לחברה אין אופציות הארכה ו/או ביטול בהסכמים עם חברות הליסינג אשר
וודאי באופן סביר שימומשו.
סך ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר 2020
בגין חכירת רכבים הינם כ 354-אלפי ש"ח ו 371-אלפי ש"ח בהתאמה.

ב.

החברה חוכרת בעקיפין (דרך חברת האם) שטחי מקרקעין בקריית מלאכי מצד שלישי .התקופה
החוזית של הסכם החכירה הנ"ל מסתיימת ביום  31בדצמבר  .2030במהלך שנת  2020הנכס המושכר,
הושכר בשכירות משנה לצד שלישי (אשר רכש מהחברה את פעילות הצבע) בתנאים זהים להסכם
השכירות מול בעל הנכס.
סך ההתחייבות חכירה שהוכרה בדוח על המצב הכספי ליום  31דצמבר  2020בגין חכירת קרקעות
הינם  11,539אלפי ש"ח
 .2נכסי זכות שימוש
הרכב
קרקעות

כלי רכב

סה"כ

אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2020
פחת בגין נכסי זכות שימוש
חכירת משנה (ראה סעיף  1א')
אחר

12,910
()1,125
()11,069
()716

619
()371
124

13,529
()1,496
()11,069
()592

יתרה ליום  31בדצמבר 2020

-

372

372
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באור  - 24חכירות (המשך)
 .3התחייבות בגין חכירה
ניתוח מועדי פירעון של התחייבויות בגין חכירה של החברה
ליום  31בדצמבר 2020
אלפי ש"ח

978
5,454
5,461
11,893
978
10,915

עד שנה
בין שנה לחמש שנים
מעל חמש שנים
סך הכל
חלויות שוטפות של התחייבות חכירה
התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה

 .4מידע נוסף בגין חכירות
סכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

826
1,497

הוצאות ריבית בגין התחייבות חכירה
הוצאות פחת

653
1,684

 .5סכומים שהוכרו בדוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

1,888

סך תזרים המזומנים ששולם עבור חכירות
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באור  - 25מכשירים פיננסיים
א.

כללי

החברה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:
•
•
•

סיכון אשראי
סיכון נזילות
סיכון שוק

בביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל ,מטרות החברה,
מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.
ב.

המסגרת לניהול סיכונים

האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון.
הדירקטוריון אחראי על פיתוח ומעקב אחר מדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
מדיניות ניהול הסיכונים של החברה גובשה בכדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני החברה ,לקבוע
הגבלות הולמות לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות .המדיניות והשיטות לניהול
הסיכונים נסקרות באופן שוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות החברה .באמצעות הכשרה ותקני
ונהלי ניהול ,החברה פועלת לפיתוח סביבת בקרה יעילה בה כל העובדים מבינים את תפקידם ומחויבותם.
סיכון אשראי
ג.
סיכון האשראי של החברה נובע בעיקר מחובות הלקוחות כלפי החברה וכן חובת אחרים .הערך בספרים של
הנכסים הפיננסיים מייצגים את החשיפה המרבית לסיכון האשראי של החברה.
במרץ  2020התקשרה החברה בהסכם עם חברת ביטוח סיכוני אשראי על מנת לבטח את סיכון הגבייה של
לקוחותיה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים כ 67%-מהיקף חובות לקוחותיה של החברה מבוטח בביטוח
סיכוני אשראי .החברה ערבה לחובות חברת האם וחלק מהחברות האחיות ראה ביאור  12לעיל.
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באור  - 25מכשירים פיננסיים (המשך)
סיכון אשראי (המשך)

ג.

להלן מידע בדבר הפסדים מירידת ערך שהוכרו בגין נכסים פיננסיים ונכסי חוזה:

באלפי ש"ח

2020

2019

הפסדי (השבה) אשראי חזויים
הפסד (רווח) מערבויות פיננסיות

()111
()3,400

424
22,700

לקוחות ,חייבים ונכסי חוזה
החשיפה של החברה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח.
כל לקוח חדש נבחן פרטנית בדבר איכות האשראי שלו לפני שמוצעים לו תנאי המשלוח והתשלום המקובלים
בחברה .לכל לקוח נקבעת מגבלת רכישות ,המשקפת את הסכום הפתוח המרבי שאינו דורש את אישור;
מגבלות אלה נבחנות על בסיס תקופתי .לקוחות שאינם עומדים באמות המידה של החברה לגבי איכות
האשראי יכולים להתקשר עם החברה על בסיס תשלום מראש בלבד.
()1

חשיפה לסיכון אשראי
הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית ,בהתעלם מערכם בספרים
של בטוחות או חיזוקי אשראי אחרים כלשהם.
למידע בדבר החשיפה המרבית בגין ערבויות פיננסיות ,ראה ביאור  12לעיל.
ליום  31בדצמבר
2019

2020
הערך בספרים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
לקוחות וחייבים אחרים
צדדים קשורים
מזומנים ושווי מזומנים

()2

35,962
70,039
1,898
107,899

36,620
46,854
37
83,511

הערכת הפסדי אשראי חזויים
(א) לקוחות חייבים ונכסי חוזה

הערכת הפסדי אשראי חזויים ללקוחות פרטיים
החברה עושה שימוש במטריצת הפרשות המתבססת בין היתר על גיול חובות הלקוחות על מנת למדוד
את הפסדי האשראי החזויים מלקוחות פרטיים אשר מורכבת מכמות גדולה של חשבונות חוב
קטנים.
חישוב שיעורי הכשל מבוסס על שקלול הסבירויות של חייב לאירועי כשל שונים החל מגבייה מלאה
של החוב ועד למחיקתו .שיעורי הכשל מחושבים בהתאם להיסטוריית הכשל.
להלן מידע אודות החשיפה לסיכון אשראי והפסדי אשראי חזויים לגבי לקוחות חייבים ונכסי חוזה
הנובעים מהתקשרויות עם לקוחות פרטיים:
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ג.

סיכון אשראי (המשך)

להלן גיול חובות של לקוחות:

ליום  31בדצמבר
2020
ברוטו
אלפי ש"ח

אינם בפיגור
פיגור של  0-30יום
פיגור של  31-120יום
פיגור של  121יום עד שנה
פיגור של מעל שנה

24,619
5,833
2,872
394
3,709
37,427

2019
ירידת ערך
אלפי ש"ח

189
85
3,385
3,659

ירידת ערך
אלפי ש"ח

ברוטו
אלפי ש"ח

210
499
3,909
4,618

29,793
2,135
1,940
1,089
4,668
39,625

התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות ,שניתנו במשך השנה הייתה כדלקמן:
2020
אלפי ש"ח

2019
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר
חובות שנגבו
ביטול הפרשה בגין חובות שנמחקו כאבודים
הפסדים מירידת ערך לקוחות

4,618
()258
()848
147

4,887
()181
()331
243

יתרה ליום  31בדצמבר

3,659

4,618

סיכון נזילות
ד.
החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים
התפעוליים ,תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי .תחזיות אלו מביאות בחשבון גורמים כגון
תוכנית החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה ,עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות ,עמידה
במטרות של יחסי נזילות מסוימים ,וכן עמידה בדרישות חיצוניות כגון חוקים או רגולציה.
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות ,כולל אומדן תשלומי ריבית .גילוי זה אינו כולל
סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז :
ליום  31בדצמבר 2020
הערך בספרים

תזרים מזומנים
חוזי

עד שנה

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
ספקים
ערבות פיננסית
זכאים
סך הכל

6,630
19,300
4,568568
30,498
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6,630
19,300
4,568
30,498

6,630
19,300
4,568
30,498
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ד.

סיכון נזילות (המשך)
ליום  31בדצמבר 2019
תזרים מזומנים חוזי
אלפי ש"ח

הערך בספרים
אלפי ש"ח

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
ספקים
ערבות פיננסית
זכאים
סך הכל

4,531
22,700
2,898
30,129

4,531
22,700
2,898
30,129

עד שנה
אלפי ש"ח

4,531
22,700
2,898
30,129

אין צפי לכך שתזרימי המזומנים הכלולים בניתוח מועדי הפירעון יתרחשו מוקדם יותר באופן מהותי ,או
בסכומים שונים באופן מהותי ,לאופן מדידת הערבות וההנחות העיקריות ראה סעיף ז' להלן.
ה.

סיכוני שוק

במהלך העסקים של החברה היא רוכשת חומרי גלם מספקים במט"ח.
()1

סיכוני מדד ומטבע חוץ
סיכון מטבע – עסקאות במטבע חוץ
החברה חשופה לסיכון מטבע בגין קניות .במטבעות השונים ממטבעות הפעילות המתאימים של
החברה  .₪המטבעות בהם נקובות עיקר העסקאות הם ש"ח ודולר ארה"ב.
(א)

החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ

חשיפות החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2020
ש"ח

באלפי ש"ח

לא צמוד

מטבע חוץ
צמוד
למדד
המחירים
לצרכן

דולר

אחר

סה"כ

נכסים פיננסיים והתחייבויות
פיננסיות
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווה מזומנים
לקוחות וחייבים אחרים
צדדים קשורים

1,898
35,962
70,039

-

-

-

1,898
35,962
70,039

התחייבויות שוטפות:
ספקים
זכאים אחרים
ערבויות פיננסיות

()6,542
()4,568
()19,300

-

()88
-

-

()6,630
()4,568
()19,300

סה"כ החשיפה נטו בדוח על המצב
הכספי
בגין נכסים פיננסיים והתחייבויות
פיננסיות

77,489

-

()88

-

77,401
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ה.

סיכוני שוק (המשך)
ליום  31בדצמבר 2019
ש"ח

באלפי ש"ח

לא צמוד

מטבע חוץ
צמוד
למדד
המחירים
לצרכן

דולר

אחר

סה"כ

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווה מזומנים
לקוחות וחייבים אחרים
צדדים קשורים

37
36,620
46,854

-

-

-

37
36,620
46,854

התחייבויות שוטפות:
ספקים
זכאים אחרים
ערבויות פיננסיות

()4,365
()2,898
()22,700

-

()166
-

-

()4,531
()2,898
()22,700

סה"כ החשיפה נטו בדוח על המצב הכספי
בגין נכסים פיננסיים והתחייבויות
פיננסיות

53,548

-

()166

-

53,382
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ה.

סיכוני שוק (המשך)

()2

סיכון שיעורי ריבית
סיכון שערי ריבית
לחברה אין נכסים פיננסים ו/או התחייבויות פיננסיות הנקובות בריבית קבועה ולכן החשיפה לשווי
הוגן נמוכה.
להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה לתום תקופת
הדיווח ,בהתאם לדיווחים להנהלת הקבוצה.
ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

מכשירים בריבית משתנה
נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות

70,039
-

46,854
-

ניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים בריבית משתנה
שינוי של  1%בשיעורי הריבית בתום תקופת הדיווח ,היה מגדיל (מקטין) את ההון ואת הרווח והפסד
לשנת  2020בסך של כ  500אלפי ש"ח (לאחר מס) (לשנת  – 2019כ  400אלפי ש"ח) .ניתוח זה נעשה
בהנחה שיתר המשתנים ,ובמיוחד שערי מטבע חוץ ,נשארו קבועים .הניתוח לגבי שנת  2019נעשה
בהתאם לאותו בסיס.
שיווי הוגן
ו.
הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות,
חייבים אחרים ,פקדונות ספקים וזכאים אחרים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
ז.

ערבויות פיננסיות

החברה העמידה ערבות פיננסיות שאינה מוגבלת בסכום לחברת האם ולחברות מקבוצת פקר פלדה תעשיות
באופן הדדי -ראה ביאור  12ג' ו-ד' לעיל.
השווי ההוגן ,החשיפה המרבית בגין הערבות והערך בספרים של ההתחייבות כאמור ,המוצג בדוח על המצב
הכספי הינם כדלקמן:

באלפי ש"ח

התחייבות בגין מתן ערבות

ליום  31בדצמבר
2020
שווי
הערך
הוגן
בספרים
19,300

19,300
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החשיפה
המרבית
608,000

2019
הערך
בספרים

שווי
הוגן

החשיפה
המרבית

22,700

22,700

640,000
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ז.

ערבויות פיננסיות (המשך)

נתונים בדבר מדידות ההתחייבות בגין ערבות פיננסית

יחסי הגומלין בין
הנתונים המשמעותיים שאינם ניתנים
לצפייה ומדידת ההתחייבות

מכשיר פיננסי

טכניקות
הערכה

הנתונים המשמעותיים שאינם ניתנים
לצפייה

ערבות פיננסית

מונטה קרלו

סטיית התקן:
.29.16%
סטיית התקן ששימשה במסגרת התחשיב
נאמדה על בסיס סטיית התקן נכסית
ממוצעת של חברות הפועלות בענף
הפלדה.
תוחלת זמן למימוש הערבות:
פירעון סכום של  280מיליון ש"ח בתום
שנה ופירעון יתרת החוב כעבור  3שנים.

אומדן השווי ההוגן יגדל ככל ששיעור
ההיוון סטיית התקן יעלה.
אומדן השווי ההוגן יגדל ככל שמועד
פירעון החוב יתארך.

סטיית התקן ששימשה במסגרת התחשיב נאמדה על בסיס סטיית התקן נכסית ממוצעת של חברות הפועלות
בענף הפלדה.
ניתוח רגישות השווי של הערבות הפיננסית

באלפי ש"ח
ערבויות פיננסיות
סטיית התקן24.16%:
סטיית התקן34.16%:

ליום  31בדצמבר 2020
גידול (קיטון) ברווח והפסד ובהון
5,691
()4,134

הצגת התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה של הערבות הפיננסית:
לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר
סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד

()22,700
3,400

()22,700

יתרה ליום  31בדצמבר

()19,300

()22,700
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.1

שינוי מבני (להלן" -רה-ארגון")
ביום  30ביוני  ,2021ביצעה קבוצת פקר הליך רה-ארגון ,במסגרתו בוצעו במקביל הפעולות המפורטות
להלן:
א .החברה רכשה את מניות חברת פלה תאורה מפקר פלדה תעשיות ( 37.5%מהונה המונפק והנפרע
של פלה תאורה בדילול מלא) תמורת הקצאת  2,834,696מניות של החברה לפקר פלדה תעשיות
בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
ב .החברה רכשה חלק מרכוש הקבוע של פקר פלדה תעשיות שרלוונטי לפעילותה וכן תוכנות
המשמשות את החברה במתכונתה החדשה תמורת הנפקת  422,943מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כל אחת.
ג .החברה התקשרה בהסכם עם חברת פקר יד פז פרופילים בע"מ ("פקר פרופילים") ,במסגרתו
רכשה החברה מפקר פרופילים את פעילותה ואת כל הון המניות ( )100%של חברת פקר שיווק,
תמורת הקצאת  15,392,841מניות של החברה וחוב של כ 24-מיליון ש"ח.
ד .פקר פרופילים מכרה את כל מניות החברה שהוקצו לה כאמור וכן חובות החברה כלפיה ,לפקר
פלדה תעשיות ,כך שלאחר פעולה זו פקר פלדה תעשיות מחזיקה ב  100%מהון מניות החברה.
ה .פקר פלדה תעשיות הסבה חוב בנקאי בסך של כ 44 -מיליון ש"ח לחברה כנגד יתרות חוב מולה.
ו .החברה ביצעה הקצאה לבעלי מניותיה ,ללא תמורה ,של  10,497,900מניות רגילות בנות  1ש"ח
כמניות הטבה נפרעות במלואן ,ביחס של ( 1:5,000כלומר ,בגין כל מניה מונפקת אחת ,הוקצו
עוד  5,000מניות חדשות).
ז .כמהלך מקדים לביצוע המהלכים שלעיל ,חילקה החברה ביום  29ביוני  2021דיבידנד בסך 84
מיליוני ש"ח לבעלי מניותיה .הדיבידנד חולק שלא במזומן אלא כנגד סגירת יתרת חוב של פקר
פלדה כלפי החברה כפי שהייתה באותה עת והיתרה מוצגת כהתחייבות לחברת האם .יתרת החוב
הכולל ליום  30ביוני  2021לחברת האם לאחר חלוקת הדיבידנד כאמור ולאחר רכישת פעילות
פקר פרופילים כאמור בסעיף ג' לעיל הינה  40מיליון ש"ח.
ח .כחלק ממהלך הרה ארגון ,בכוונת חברת האם להסב לחברה הסכמי העסקה של עובדים ומנהלים
הרלוונטיים לתחום פעילותה של החברה .במקביל החברה וחברת האם יתקשרו בהסכם דמי
ניהול לפיו תחייב החברה את חברת האם ויתר חברות הקבוצה בדמי ניהול בהתאם למנגנון כפי
שייקבע בין הצדדים.

.2

אופציות
באוגוסט  ,2021אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות לעובדים על פיה יוענקו לעובדי החברה,
ללא תמורה 2,040,534 ,אופציות אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת  1ש"ח
ערך נקוב של החברה במנגנון  .CASHLESSהמניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות
תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה ,מיד עם הקצאתן.
תקופות ההבשלה של האופציות הינה כדלקמן 50% :בתום שנה ממועד הענקתן והיתרה באופן חודשי
עד לחודש יוני  .2024האופציות ניתנות למימוש עד לתום חודש אוגוסט  .2026אופציה שלא תמומש
עד לאותו מועד – תפקע.
השווי ההוגן של סך כל כתבי האופציה לאחר מס (בהתאם למסלול פירותי לצרכי מס) הינו כ2.2-
מיליון ש"ח.

.3

להסכמות עם תאגידים בנקאיים בקשר לערבויות ושעבודים של החברה שבוצעו לאחר תאריך
הדוח על המצב הכספי ראה ביאור 12ד' לעיל.
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דוח אירועים
להלן דוח אירועים )כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף –
מבנה וצורה( ,תשכ"ט ,1969-בדבר אירועים מהותיים שאירעו בחברה בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2020 ,וליום ) 30.6.2021שנחתמו ביום  4בנובמבר) 2021 ,דוחות
כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  31בדצמבר  2020נחתמו ביום  25לנובמבר  ,((2021ועד סמוך למועד פרסום
תשקיף מדף זה:
ממועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ועד סמוך למועד פרסום תשקיף זה ,לא אירעו אירועים
מהותיים שיש לתת להם גילוי במסגרת דוח האירועים.
תאריך 30 :בנובמבר2021 ,

____________________
רגינה אונגר ,יו"ר הדירקטוריון

____________________
מיכאל חאייט ,מנכ"ל

____________________
אבנר יעקוב ,סמנכ"ל הכספים

י1-
טיוטה מס'  1לציבור מיום  30בנובמבר 2021

פרק  – 10פרטים נוספים

תל אביב 30 ,בנובמבר 2021

לכבוד
פקר פלדות וגלוון בע"מ
החרושת  ,24קריית מלאכי
א.ג.נ,

הנדון :טיוטת תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור של פקר פלדות וגלוון בע"מ )"טיוטת
התשקיף" ו"-החברה" בהתאמה(
לבקשתכם ,הרינו לאשר בזה כי:
א .הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים בטיוטת התשקיף והמניות הקיימות בהון החברה,
תוארו נכונה בטיוטת התשקיף.
ב .לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בטיוטת התשקיף ,והכל באופן המתואר
בטיוטת התשקיף.
ג .הדירקטורים של החברה מונו כדין ,ושמותיהם נכללים בטיוטת התשקיף.
אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בטיוטת התשקיף.
בכבוד רב,

עדי זלצמן ,עו"ד

דנה רוזן אסעדון ,עו"ד
שבלת ושות'

איתי קביליו ,עו"ד

י2-
טיוטה מס'  1לציבור מיום  30בנובמבר 2021

 .10.1הוצאות ועמלות
ראו סעיף  5.1לפרק  5לתשקיף.
 .10.2הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף החברה לא הקצתה ניירות ערך בתמורה שאינה כולה
במזומנים.
 .10.3עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה ,מתקנון החברה ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה,
עומדים לעיון הציבור במשרדי החברה ,בשעות העבודה הרגילות .כמו כן ,העתק מתשקיף
החברה עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ,בכתובת:
 www.magna.isa.gov.ilובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת
.www.maya.tase.co.il

ספח א'

תק ון

תקנון ההתאגדות
של

פקר פלדות וגלוון בע״מ
 .1מבוא

בתקנון זה ,מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
"אדם"

לרבות תאגיד;

"אישור הבעלות"

אישור חבר בורסה בדבר בעלות במניה;

"בורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ;

"בכתב"

בכתב יד ,בדפוס ,במכונת כתיבה ,בצילום ,בטלקס,
בפקסימיליה או בכל אופן אחר הניתן לקריאה;

"בעל מניות רשום"

בעל מניות כמשמעותו בסעיף  (2)177לחוק החברות;

"בעל מניות שאינו רשום"

בעל מניות כמשמעותו בסעיף  (1)177לחוק החברות;

"הליך אכיפה מנהלי"

הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק
ניירות ערך ,סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי של חוק
החברות וחוק התחרות הכלכלית ,תשמ"ח 1988-כפי שיתוקן
מעת לעת ,לרבות עתירה מנהלית ,ערר או ערעור בקשר עם הליך
כאמור;

"החברה"

פקר פלדות וגלוון בע"מ;

"חוק החברות"

חוק החברות ,תשנ״ט ,1999-כפי שיהיה מעת לעת ,וכן התקנות
שיותקנו מכוחו;

"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך ,תשכ״ח ,1968-כפי שיהיה מעת לעת ,וכן
התקנות שיותקנו מכוחו;

"כתב מינוי"

מסמך הממנה שלוח להצבעה באסיפה כללית של החברה;

"המזכיר"

מי שימונה )ככל שימונה( כמזכיר החברה;

"המניות" או "המניות הרגילות"

מניות רגילות בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת של החברה;

"המרשם" או "מרשם בעלי המניות" מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם להוראות
חוק החברות;
"המשרד" או "המשרד הרשום"

המשרד של החברה ,שמענו יהיה רשום אצל הרשם ,כפי שיהיה
מעת לעת;

"רוב רגיל"

רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית
או באסיפת סוג ,לפי העניין ,הרשאים להצביע והצביעו בה,
מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים;

"שנה" או "חודש"

למניין הלוח הגרגוריאני;

"תאגיד"

חברה ,שותפות ,אגודה שיתופית ,עמותה וכל חבר בני אדם אחר
מאוגד או בלתי מאוגד;

"תקנון זה" או "התקנון"

תקנון התאגדות זה ,כפי שיהיה מעת לעת.

לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה  1.1לעיל או בתקנה אחרת בתקנון זה ,תהיה המשמעות הנודעת
לו בחוק החברות ,אלא אם כן יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו; מילים ביחיד  -אף הרבים
במשמע ,וכן להיפך ,מילים במין זכר  -אף מין נקבה במשמע.

הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.

בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק החברות או בכפוף להוראות
כל דין ,הכוונה היא להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין ,שאינן ניתנות להתניה ,אלא אם הקשר
הדברים מחייב אחרת.

ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות תחולנה על החברה ,ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה
וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.

כל עוד מניות החברה תהיינה רשומות למסחר בבורסה) :א( הוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך
תחולנה על החברה; )ב( כל המניות בהון החברה תהיינה מניות שנפרעו במלואן ו)-ג( הוראות התקנון
תחולנה בכפוף להוראות תקנון הבורסה והנחיותיו ,לרבות לחוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו
מעת לעת ויחולו על החברה )"כללי הבורסה"( ,ובכלל כך הקצאת ניירות ערך ורישומן למסחר בבורסה,
חלוקת מניות הטבה וחלוקה דיבידנד תיעשה בכפוף לכללי הבורסה.
 .2שם החברה
שם החברה הוא :פקר פלדות וגלוון בע"מ
ובאנגליתPACKER STEELS AND GALVANIZING LTD :

 .3הגבלת אחריות
אחריותם של בעלי המניות מוגבלת באופן שכל בעל מניות רגילות אחראי לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד.
הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב כאמור בסעיף  304לחוק החברות ,תהא אחריותו של כל
בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהקצתה לו כאמור.
 .4מטרות החברה
מטרות החברה תהיינה לעסוק בכל עיסוק חוקי.
 .5תרומות
החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות ,אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים העסקיים
של החברה .הדירקטוריון מוסמך לקבוע ,לפי שיקול דעתו ,את סכומי התרומות ,את המטרות שלשמן יבוצעו,
את זהות מקבל התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך .כמו כן רשאי הדירקטוריון להסמיך את המנהל הכללי
להחליט על־פי שיקול דעתו על חלוקת התרומות בפועל ועל זהות מקבלי התרומות וכל תנאי אחר בקשר לכך על־
פי הקריטריונים שהותוו על ידי הדירקטוריון.
 .6המשרד הרשום
המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון ,כפי שישתנה מעת לעת.
 .7שינוי התקנון

החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל.

החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון ,המשנה הוראות מהוראות תקנון זה,
תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנון זה ,אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.

בכפוף להוראות חוק החברות ,שינויים בתקנון זה ,יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או
במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

 .8הון מניות רשום
הון המניות הרשום של החברה הוא  200,000,000ש״ח מחולק ל 200,000,000 -מניות רגילות .החברה רשאית
לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה.
 .9המניות

לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות ,לכל דבר ועניין ,לכל מניה רגילה אחרת ,לרבות הזכות
לדיבידנד ,למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק ,באופן יחסי לערך הנקוב
של כל מניה ,מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה ,והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף ב אסיפה הכללית של החברה ולקול אחד
בהצבעה.

בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות ,ומי שלזכותו רשומה אצל חבר
בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה
לרישומים.
בעל מניה שהוא נאמן ידווח על כך לחברה ,החברה תרשום אותו במרשם בעלי המניות ,תוך ציון
נאמנותו ,יראו אותו לעניין חוק החברות כבעל מניה והחברה תכיר בנאמן כאמור ,כבעל מניה ,לכל דבר
ועניין ולא תכיר באדם אחר כלשהו ,לרבות הנהנה ,כבעל זכות כלשהי במניה.
 .10תעודת מניה

התעודות המעידות על זכות קניין במניות ,תישאנה את חותמת החברה ואת חתימותיהם של שני
דירקטורים או את חתימותיהם של שני אנשים כלשהם שיוסמכו למטרה זו על ידי הדירקטוריון.
הדירקטוריון רשאי להחליט ,כי חתימה או חתימות כאמור תעשינה בדרך מכאנית כלשהי ,כפי שיקבע
על ידי הדירקטוריון.

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה ,כל המניות שתקצה החברה ,לרבות מניות שתנבענה
מהמרת ניירות ערך המירים למניות ,ככל שתקצה החברה ,תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם חברה
לרישומים.

פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת ובכפוף להוראות כל דין ,החברה לרישומים
זכאית לקבל מהחברה ,לפי בקשתה ,תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום העברה ,לפי
העניין ,תעודה אחת המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעלי המניות,
כנגד תעודות המנייה המוחלפות.

בכפוף להוראות חוק החברות ,בכל תעודת מני ה יפורטו כמות המניות שבגינן הוצאה ,מספריהן
הסידוריים וערכן הנקוב.

תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר ,תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם
בעלי המניות ,ביחס לאותה מניה ,אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה ,בכתב,
למוסרה לבעלים רשום אחר.

הושחתה ,התקלקלה ,אבדה או נפגמ ה תעודת מניה ,רשאי הדירקטוריון לצוות על ביטולה ולהוציא
תעודה חדשה במקומה ,ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה ,או שהוכח לשביעות
רצון הדירקטוריון ,כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות להנחת דעתו של
הדירקטוריון בעד כל נזק אפשרי .בעד כל תעו דת מניה שתוצא לפי תקנה זו ישולם סכום סביר ,כפי
שיקבע על ידי הדירקטוריון )אם ייקבע( ,מעת לעת .הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם להשתמש

בסמכויותיו על־פי תקנה זו.
 .11תשלומים בעד מניות
כל המניות בהון המונפק של החברה ,יהיו מניות שנפרעו במלואן.
 .12חילוט מניות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנה  11לעיל ,הדירקטוריון רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור
אותה ,אם התמורה שהתחייב לה בעל המניות ,כולה או מקצתה ,לא שולמה לחברה ,ויחולו הוראות
חוק החברות לעניין זה .החילוט יחול גם על כל הדיבידנדים אשר הוכרזו ביחס למניות המחולטות ואשר
לא שולמו בפועל לפני החילוט.

חילוט מניות כאמור בתקנה  12.1לעיל ,יבוצע בהתאם להודעת דרישה אשר תוצא לבעל המניות בה
יקבע יום )שיהיה לפחות  7ימים אחרי תאריך הודעת הדרישה( ומקום בו יש לשלם את דרישת התשלום
)"הודעת הדרישה"( .הודעת הדרישה תציין ,כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע או קודם לכן
ובמקום שצוין באותה הודעה ,עלולות המניות אשר בקשר איתן נעשתה דרישת התשלום להיות
מחולטות.

הדיר קטוריון יהא רשאי בכל עת לפני חילוטה של מניה כאמור ,מכירתה מחדש או העברתה באופן אחר,
לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

בעל מניות שמניותיו חולטו:
.12.4.1

יחדל להיות בעל מניות ביחס למניות המחולטות ,ועם החילוט כאמור יבוטלו כל זכויותיו
וחובותיו לחברה בגין המניות המחולטות וכן תבוטלנה כל תביעה וכל דרישה כלפי החברה
ביחס למניות המחולטות ,פרט לאותן זכויות וחובות אשר מוצאות מכלל זה על־פי תקנון זה
או אשר מוטלות על בעל מניות לשעבר על־פי כל דין.

.12.4.2

ימשיך לשאת בחבותו לשלם ,וישלם לחברה ,ללא דיחוי ,את כל דרישות התשלום ,שיעורי
התשלום ,הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון המניות המחולטות או עבורן בזמן החילוט,
בצרוף ריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד ליום התשלום בפועל ,בשיעור
המקסימלי שיהיה מותר אותה עת על־פי כל דין .הדירקטוריון יהא רשאי לחייב את בעל
המניות שמניותיו חולטו לשלם את הסכומים האמורים ,כולם או מקצתם ,ובלבד שבכל
מקרה שהמניות שחולטו נמכרו או הוקצו מחדש ,תופחת חבותו של בעל המניות שמניותיו
חולטו כדי הסכום שנתקבל בפועל ממכירתן או הקצאתן מחדש ,לפי העניין.

הוראות תקנון זה בעניין חילוט תחולנה גם על מקרים של אי תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הקצאת
המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע ,בין אם היה זה על חשבון סכום המניה ובין אם היה זה בתורת
פרמיה ,כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו עליה כדין בהתאם
להוראות תקנון זה.
 .13העברת מניות

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום ,לרבות העברה על ידי החברה
לרישומים או אליה ,תיעשה בכתב ,ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת יד בלבד ,על ידי המעביר ועל
ידי הנעבר ,בעצמם או על ידי באי כוחם ,ו כן על ידי עדים לחתימתם ויימסר למשרד הרשום או לכל
מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו .בכפוף להוראות חוק החברות ,העברת מניות לא
תירשם במרשם בעלי מניות ,אלא לאחר שנמסר לחברה כתב ההעברה ,כאמור לעיל ,והמעביר ימשיך

להיחשב כבעל המניות המועברות ,עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות ,במרשם בעלי המניות.

כתב העברת מניה יערך בכתב ,בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי
הדירקטוריון .ככל שהמעביר או מקבל ההעברה הינו תאגיד ,יינתן אישור עורך דין או רואה חשבון או
אדם אחר ,שזהותו מקובלת על הדירקטוריון ,ב דבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את
ההעברה ,לפי העניין.

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד שלא
יעלה ,בסך הכל ,על  30יום בכל שנה .בעת שהמרשם יהא סגור ,לא תירשם העברת מניות במרשם.

בכפוף להוראות תקנון זה ולתנאי הק צאתן של מניות מסוג כלשהו ,המניות תהיינה ניתנות להעברה
ללא צורך באישור הדירקטוריון.

כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון ,לשם רישום ,ביחד עם תעודת
המניות שעומדים להעבירן ,אם הוצאה כזו ,וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות
הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות .כתבי העברה שירשמו ,יישארו בידי החברה.

החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה ,בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ,מעת
לעת ,ואשר יהיה סביר ,בהתחשב בנסיבות העניין.

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה ,אם הוכח לחברה ,להנחת דעתו של הדירקטוריון
ובדרכים שנקבעו על ידו ,כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם על
שם בעל מניות רשום ,תכיר החברה בנסב ובו בלבד ,כבעל הזכות במניות האמורות.

על אף האמור לעיל ,במקרה של פטירה של אחד או אחדים מהבעלים הרשומים במשותף של מניות
הרשומות על שמם במרשם ,תכיר החברה בבעלים הרשומים הנותרים בחיים ,והם בלבד ,כבעלי זכות
קניין באותן מניות ,בכפוף להוראות כל דין.

בכפוף להוראות תקנון זה ,החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות ,אם נמסר
לחברה צו של בי ת משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה ,להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים
שנקבעו על ידו ,כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות ,והחברה לא תכיר בזכות כלשהי
של אדם במניות ,בטרם הוכחה זכותו ,כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו ,כפי שהיה רשאי
לעשות ,אילו העביר הבעלים הרשום ,בעצמו ,את המניה ,לפני הסבת הזכות.

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה ,אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בתקנה  13.7לעיל,
יהיה זכאי לבצע העברה של המניות ,כשם שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום ,בעצמו ,לפני הסבת
הזכות.

החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום  7שנים מיום הרישום במרשם .כמו כן רשאית
החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו ,לאחר  7שנים מתאריך ביטולן ,ותהיה קיימת חזקה לכאורה
שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו ,כאמור ,היו בעלי תוקף מלא ושההעברות ,הביטולים
והרישומים ,לפי העניין ,נעשו כדין.
 .14שינויים בהון

החברה רשאית ,בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל ,להגדיל את הון המניות הרשום של
החברה ,וכן ליצור סוגי מניות נוספים בהון החברה ,בכפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך.

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה ,בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל:
.14.2.1

לאחד את מניותיה ,כולן או מקצתן ,ולחלקן למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מערכן הנקוב
של מניותיה הקיימות.

.14.2.2

לחלק את מניותיה ,כולן או מקצתן ,חלוקת משנה ,למניות בנות ערך נקוב קטן מערכן הנקוב
של מניותיה הקיימות.

.14.2.3

להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה מפדיון הון.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל ,רשאי הדירקטוריון ליישב ,לפי שיקול דעתו ,כל קושי שיתעורר
בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון ,כאמור לעיל ,אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה,
כאמור לעיל ,יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה ,רשאי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו ,לפעול באחת
או יותר מהדרכים הבאות:
.14.4.1

לקבוע ,כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה ,ימכרו על ידי החברה ותמורת
המכירה תשולם לזכאים ,בתנאים ובאופן שיקבעו.

.14.4.2

להקצות לכל בעל מניה שלא תזכה את בעליה במניה שלמה ,מניות מסוג המניות שהיה קיים
בהון החברה לפני האיחוד או החלוקה ,במספר כזה ,אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת
שלמה וה קצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה ,לפי העניין.

.14.4.3

לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה
 14.4.2לעיל ,לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה.

.14.4.4

לקבוע ,כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה.

.14.4.5

לקבוע ,כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין ש בר של מניה שלמה בערך נקוב
מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה ,בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב
גבוה מן הערך הנקוב האמור.

החברה רשאית ,בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל ,לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה,
ובלבד שאין התחייבות של החברה ,לרבות התחייבות מותנית ,להקצות את המניות.
 .15שינוי זכויות

בכפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך ,בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים,
תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל ,מלבד אם תנאי ההקצאה של
המניות מאותו סוג קובעים אחרת ,לבטל ,להמיר ,להרחיב ,להוסיף ,לצמצם ,לתקן או לשנות באופן
אחר את ה זכויות של סוג ממניות החברה ,ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה ,בכתב ,של כל בעלי המניות
מאותו סוג או שההחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ברוב רגיל ,או במקרה
שבו הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של סוג מסוים ממניות החברה ,כפי שהותנה בתנאי ההקצאה של
אותו סוג.

ההוראות הקבועות בתקנון זה בעניין אסיפות כלליות תחולנה בשינויים המחויבים ,על כל אסיפת סוג.

הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות ,שהונפקו ,בין בזכויות רגילות ובין בזכויות
בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות ,לא תיחשבנה לצורכי תקנה  15.2לעיל כאילו הומרו ,צומצמו ,נפגעו
או שונו באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא ,בין בדרגה שווה להן

ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה מהן ,וכן לא תיחשבנה לצורכי התקנה האמורה כאילו הומרו ,צומצמו,
נפגעו או שונו באופן אחר ,על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו ,והכל ,אלא אם כן
הותנה ,במפורש ,אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות.
 .16הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

הדירקטוריון רשאי להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים ,המירים או ניתנים למימוש למניות,
עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לעניין זה יראו ניירות ערך המירים ,הניתנים למימוש במניות,
כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיה הדירקטוריון רשאי
להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים ,כאמור לעיל ,להעניק זכויות ברירה לרכישתם לרבות
אופציות או להקנותם בדרך אחרת ,והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים ,במחירים ובתנאים,
שיקבעו על ידו ,וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך ,והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה ,רשאי הדירקטוריון
לקבוע ,כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין ,ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך
אחרת ,לפי שיקול דעתו ,או כי המניות תוקצינה כמניות הטבה או כי המניות תוקצינה בתמורה ,השווה
לערכן הנקוב או הנמוכה או הגבוהה ממנו ,בין ביחידות ובין בסדרות ,והכל ,בתנאים ובמועדים שייקבעו
על ידי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.

הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם ,בעד חתימה או הסכמה
לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות ,או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של
החברה .כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הק צאת ניירות ערך של החברה להחליט לשלם דמי תיווך,
והכל ,במזומנים ,במניות החברה ,או בניירות ערך אחרים שהונפקו על ידי החברה ,או בכל דרך אחרת,
או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת ,והכל בכפוף להוראות כל דין.
 .17ניירות ערך בני פדיון
בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו על
ידי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.
 .18מרשמים

החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את שמות בעלי המניות ושאר הפרטים הנדרשים על־פי חוק
החברות ,בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה .בכפוף להוראות חוק החברות ,עם רישומו
במרשם ,ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים של המניות הרשומות בשמו ,וזאת אף אם לא הוצאו
תעודות מניה בגין מניות אלה.

החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק החברות.

החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב ובניירות ערך המירים למניות החברה ,וכל הוראות
תקנון זה בקשר למניות תחולנה לגבי ניירות המירים אלה ,לעניין הרישום במרשם ,הוצאת תעודות,
החלפת תעודות ,העברה ותסיבה ,בשינויים המחויבים לפי העניין ,והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של
ניירות הערך.
 .19אסיפות כלליות

החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה באסיפה הכללית:
.19.1.1

שינויים בתקנון זה;

.19.1.2

הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית ,אם נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את

סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה ,כאמור בסעיף
)52א( לחוק החברות;
.19.1.3

מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;

.19.1.4

מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם ,בכפוף להוראות חוק החברות לעניין דירקטורים
חיצוניים;

.19.1.5

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  255ו268 -

עד  275לחוק החברות;
.19.1.6

הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  286ו 287 -לחוק החברות
וכן שינויים בהון כאמור בתקנון זה;

.19.1.7

מיזוג כאמור בסעיף )320א( לחוק החברות או מיזוג החברה לתוך תאגיד אחר בדרך אחרת;

.19.1.8

כל החלטה שיש לקבלה על־פי תקנון זה או על־פי חוק החברות בהחלטה של האסיפה הכללית.

בכפוף להוראת סעיף  50לחוק החברות ,האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר,
ואם נטלה האסיפה הכללית סמכויות של דירקטוריון החברה ,יהיו בעלי המניות אחרים וחבים
באחריות ובחובות הדירקטורים ,כאמור בסעיף )50ב( לחוק החברות.

החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום  15חודשים לאחר האסיפה השנתית
האחרונה ,במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון .בתקופת הגבלה על תנועה בכפוף להנחיות רשות
ניירות ערך מעת לעת ,האסיפה רשאית להתכנס באמצעות שימוש בכל אמצעי התקשורת ובלבד שכל
המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
סדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול נושאים ,כדלקמן:
.19.4.1

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון של מצב ענייני החברה ,המוגש לאסיפה
הכללית;

.19.4.2

מינוי דירקטורים;

.19.4.3

מינוי רואה חשבון מבקר וקביעת שכרו או הסמכת הדירקטוריון לקבוע שכרו;

.19.4.4

נוסף על האמור לעיל ,ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על
סדר היום ,כאמור בתקנה  19.9להלן;

אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "אסיפה שנתית" וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה מיוחדת".

דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על־פי החלטתו ,וכן לדרישת כל אחד מאלה:
.19.6.1

 2דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים;

.19.6.2

בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות  5%מההון המונפק ו 1% -מזכויות ההצבעה בחברה ,או
בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות  5%מזכויות ההצבעה בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת ,כאמור לעיל ,יזמנה בתוך  21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה,
למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת ,כאמור להלן ,ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר מ-
 35ימים ממועד פרסום ההודעה ,והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה  19.6לעיל ,רשאי הדורש ,וכשמדובר בבעלי

מניות  -גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם ,לכנס את האסיפה בעצמו ,ובלבד
שלא תתקיים אחרי עבור  3חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור ,והיא תכונס ,ככל האפשר ,באותו
האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

סדר יום האסיפה
.19.9.1

סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש
כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה  19.6לעיל וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 19.9.2
להלן.

.19.9.2

בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות  1%מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי לבקש
מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד ,ובלבד שהנושא
מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

.19.9.3

בקשה כאמור בתקנה  19.9.2לעיל ,תוגש לחברה בכתב במועדים הקבועים לכך בדין ,ויצורף
אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.

הודעה על אסיפה כללית תימסר על ידי החברה לבעלי מניותיה במועדים הקבועים לכך בדין באמצעות
פרסום דוח מיידי במערכת המגנ"א ,כמשמעותה בתקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(,
תשס"ג ,2003-וכן באמצעות פרסום מודעה על זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של החברה או
באמצעות פרסום מודעה ב 2-עיתונים יומיים לפחות בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית.
פרט למסירת הודעה כאמור החברה לא תמסור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית ,ויראו תקנון
זה כקובע כי לא תימסר הודעה בדבר האסיפה הכללית.

בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום ,היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה והיא תכלול את סדר
היום ,תמצית ההחלטות המוצעות ,הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות ,המועד לקביעת זכאות כל בעלי
המניות להצביע באסיפה הכללית ,וכל פירוט אחר הנדרש על־פי דין .קבעה החברה ,כי אסיפה נדחית
תיערך במועד מאוחר מן הקבוע בסעיף )78ב( לחוק החברות ,תציין את המועד האמור בהודעה.

בהחלטתו בדבר זימון אסיפה ,רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל סדר היום
של האסיפה ,אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ,והכל לפי שיקול דעתו של
הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות.

פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה ,לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי
שנקבעו בחוק החברות או בתקנון זה ,לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה ,לא יפסול
כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה ,בכפוף להוראות כל דין.
 .20דיונים באסיפות כלליות

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית ,אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה .מניין חוקי
יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם )לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת
ההצבעה האלקטרונית ,בהתאם להוראות הדין( או על ידי שלוח ,בעל מניות אחד או יותר ,אשר
מחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים ) (25%אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה ,תוך מחצית השעה
מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ,אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

לא נכח מניי ן חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,תידחה
האסיפה בשבעה ) (7ימים ,לאותה שעה ולאותו מקום ,מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות
ובכפוף להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך ,או למועד מאוחר יותר אם צויין כזה בהודעה על

האסיפה ,או ליום ,שעה ומקום אחרים ,כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם )לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה
או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית ,בהתאם להוראות הדין( או על ידי שלוח ,בעל מניות או בעלי
מניות אשר לו ,או להם ,עשרים וחמישה אחוזים ) (25%לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה
מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה .לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד
הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית ,תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

יושב ראש הדירקטוריון או ,בהעדרו ,כל דירקטור שמונה לכך על ידי הדירקטוריון או בהיעדרו מנכ"ל
החברה ,ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה .באין יושב ראש ,כאמור או אם באסיפה כלשהי אין
הוא נוכח אחרי עבור  15דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סירב לשמש כיושב ראש
האסיפה ,רשאים הדירקטורים לבחור באחד מבין נושאי המשרה הנוכחים לשבת בראש האסיפה .אם
לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי משרה אחרים או שהדירקטורים או נושאי משרה האחרים כולם
יסרבו לשבת בראש האסיפה ,יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור ,לשבת
בראש האסיפה .בהי עדר בעלי מניות נוכחים פיזית כאמור ,ישמש כתב ההצבעה לצורך הסמכת נציג
החברה כיו"ר האסיפה ,כאמור לעיל.

החברה תערוך פרוטוקול של הליכים באסיפה הכללית ,שיכלול את שמות בעלי המניות המשתתפים
באסיפה הכללית ,מספר המניות המוחזקות על ידיהם ופרטים אודות העניינים הנידונים באסיפה
הכללית וההחלטות שהתקבלו.

פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה הכללית ,מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.
 .21הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות

בעל מניות ,המעוניין להצביע באסיפה הכללית ,יוכיח לחברה את בעלותו במניה ,כנדרש על־פי חוק
החברות .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות
במניות החברה .מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא 5לחוק ניירות ערך ,שעניינו נתוני המשתמשים
במערכת ההצבעה האלקטרונית ,דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג ,בעצמו או באמצעות שלוח ,הכל בהתאם
להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות .שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

בכפוף להוראות כל דין ,במקרה של בעלים במשותף במניה ,רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה,
בין בעצמו ובין על ידי שלוח ,ביחס למניה כזו ,כאילו היה הזכאי היחידי לה .היה והשתתפו באסיפה
יותר מאחד הבעלים במשותף במניה ,בעצמו או על ידי שלוח ,יצביע זה מביניהם ,אשר שמו מופיע ראשון
במרשם בעלי המניות ביחס למניה או באישור הבעלות או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון
לעניין זה ,לפי העניין.
אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עיזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר ,יחשבו לצרכי סעיף זה
כבעלים במשותף במניות אלו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו יותר מבעל מניה אחד רשום במרשם בעלי המניות של החברה
כמחזיק במני ה ,החברה תראה את הרשום הראשון במרשם בעלי המניות כמיופה כוחם של יתר
הרשומים כמחזיקים במניה ,אלא אם כן נמסר לחברה מסמך ,החתום על ידי רוב הבעלים הרשומים
של מניה ,או צו בית משפט ,המציין את שמו של הרשום האחר ,כמייצג את המחזיקים במניה.

כל אדם הזכאי למניה ,רשאי ל הצביע מכוחה בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו היה הבעלים הרשום

של אותן מניות ובלבד שיוכיח להנחת דעת הדירקטוריון את זכותו למניה באופן הקבוע לכך בחוק
החברות.

כתב מינוי
.21.5.1

כתב מינוי יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ,ואם הממנה הוא תאגיד ,יערך כתב המינוי
בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד; הדירקטוריון רשאי לדרוש ,כי יימסר לחברה לפני
כינוס האסיפה ,אישור בכתב ,להנחת דעתו של הדירקטוריון ,בדבר סמכותם של החותמים
לחייב את התאגיד .כן רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך.

.21.5.2

כתב המינוי או העתק מתאים הימנו ,להנחת דעתו של הדירקטוריון ,יופקד במשרד הרשום
או במקום אחר או אחרים ,בישראל או מחוצה לה  -כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם
לפעם ,באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד  -לפחות  48שעות לפני תחילת האסיפה או
האסיפה הנדחית ,לפי העניין ,שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי .על אף
האמור לעיל ,יושב ראש האסיפה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לקבל כתב מינוי כאמור ,גם לאחר
המועד האמור ,אם מצא זאת לראוי ,לפי שיקול דעתו .לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה
זו לעיל ,לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

.21.5.3

שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה ,כפי
שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה ,ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

.21.5.4

כתב המינוי ,הממנה שלוח להצבעה ,יהיה בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת
שתאושר על ידי הדירקטוריון.

.21.5.5

בכתב המינוי תצויין האסיפה הכללית שבגינה ניתן כתב המינוי .על אף האמור לעיל ,בעל
מניות רשאי ליתן כתב מינוי לתקופה ,בין קצובה ובין בלתי קצובה.

.21.5.6

כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן .לא צוין בכתב המינוי מספר
המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל
המניות או הנ קובות באישור הבעלות ,לפי העניין ,יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל
מניותיו של בעל מניות.

.21.5.7

אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות
או הנקובות באישור הבעלות ,לפי העניין ,יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח
בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.

.21.5.8

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה ,בעל מניות המחזיק ביותר ממניה
אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד ,ובלבד ש כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר
המניות שבגינן הוא ניתן.
על ה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו ,הנקובות בכתבי המינוי ,שניתנו על ידי בעל מניות
אחד ,על מספר המניות מאותו סוג ,הרשומות על שמו או הנקובות באישור הבעלות ,לפי
העניין ,יהיו בטלים כל כתבי המינוי ,שניתנו על ידי אותו בעל מניות.

.21.5.9

קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר תוקף אף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או
הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה ,אשר בגינה ניתן כתב המינוי ,אלא
אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה ,בכתב ,בדבר הפטירה ,הפסלות ,הביטול או
ההעברה ,לפי העניין .על אף האמור לעיל יושב ראש האסיפה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לקבל

הודעה ,כאמור ,גם במהלך האסיפה ,אם מצא זאת לראוי ,לפי שיקול דעתו.
 .21.5.10כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה ,שאליה מתייחס כתב המינוי,
ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

כתב הצבעה
.21.6.1

בעל מניות יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה
אלקטרוני בכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ,לרבות נושאים שאינם
מפורטים בסעיף  87לחוק החברות.

.21.6.2

כתב הצבעה ייערך ויומצא לחברה באופן ובמועד הקבוע בחוק החברות ,ובמידה שלא נקבעו
הוראות בעניינים אלה בחוק החברות או שניתן להתנות על הוראות חוק החברות בעניינים
אלה – באופן ובמועד שנקבע על ידי הדירקטוריון.

.21.6.3

כתב הצבעה שהתקבל בחברה כאמור בתקנה זו לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו
הצבעה באסיפה הכללית ,ייחשב כנמנע לעניין ההחלטה על דחיית האסיפה ויימנה באסיפה
הנדחית לפי אופן ההצבעה המופיע בו.

בעל מניות או שלוח להצבעה ,רשאי להצביע מכוח מקצת המניות ,שבבעלותו או שהוא משמש שלוח
בגינן ,ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד
בהצבעה.

החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במניין קולות המצביעים; ההצבעה במניין
קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה.

הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה ,בין פה אחד ובין ברוב כלשהו והערה
שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה ,תהיה ראיה לכאורה לאמור בה ,ולא יהיה צורך להוכיח את
מספר הקולות או את חלקם היחסי ,שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

בכפוף להוראות חוק החברות ואלא אם נקבע מפורשות אחרת בתקנון זה ,החלטות האסיפה הכללית
תתקבלנה ברוב רגיל .ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע .היו הקולות שקולים
תיחשב הצעת ההחלטה עליה הצביעו בעלי המניות כנדחית.

יושב ראש אסיפה כללית רשאי ,בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי ,לדחותה או לדחות את הדיון
או קבלת החלטה בנושא מסוים שעל סדר היום ,למועד אחר ולמקום שתקבע ,והוא חייב לעשות כן על־
פי דרישת האסיפה .באסיפה נדחית כאמור ,לא ידון אלא נושא ,שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה
לגביו החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה .נדחתה האסיפה הכללית למועד ,העולה על  21ימים,
תינתן הודעה על האסיפה הנדחית ,כאמור בתקנות  19.10ו 19.11 -לעיל.
 .22הדירקטוריון

מספר הדירקטורים לא יפחת משלושה דירקטורים )לא כולל דירקטורים חיצוניים ,אך לרבות
דירקטורים בלתי תלויים( ולא יעלה על תשעה דירקטורים )לא כולל דירקטורים חיצוניים ,אך לרבות
דירקטורים בלתי תלויים(.

בכפוף להוראות חוק החברות ,לרבות בעניין דירקטורים חיצוניים ,האסיפה הכללית של החברה תמנה,
בהחלטה ברוב רגיל ,את חברי הדירקטוריון .אם לא נאמר אחרת בהחלטה בדבר מינוי הדירקטור,

המינוי הינו לתקופה קצובה ,המסתיימת בתום האסיפה השנתית הבאה שלאחר המינוי .דירקטור אינו
חייב להיות בעל מניות בחברה.

לא יתמנה מועמד כ דירקטור באסיפה הכללית ,אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו ,ולעניין זה
יראו בציון שמו של המועמד בהודעת החברה על זימון האסיפה הכללית כהמלצת הדירקטוריון על
מינויו ,או אם בעל מניות בחברה ,המבקש להציעו ,הגיש למשרד ,לא יאוחר מתום  7ימים מיום פרסום
ההודעה על האסיפה ,מסמך בכתב ,חתום על ידי בעל המניות ,המודיע על כוונת אותו בעל מניות להציע,
כי מועמד זה ימונה כדירקטור ,כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור.

בכפוף למספר המרבי של דירקטורים כאמו ר לעיל ,הדירקטוריון יהיה רשאי למנות דירקטור או
דירקטורים נוספים לחברה ,וזאת עד למספר המרבי כאמור ,ודירקטור שמונה כאמור ,יכהן עד למועד
האסיפה השנתית הבאה שלאחר מינויו על ידי הדירקטוריון.

האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע ,כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידיהם ,לפי העניין,
תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה על מינויו.

האסיפה הכללית רשאית בכל עת ,בהחלטה ברוב רגיל ,להעביר ממשרתו כל דירקטור )למעט דירקטור
חיצוני אשר לגביו תחולנה הוראות חוק החברות( ,לפני תום תקופת כהונתו ,ובלבד שתינתן לדירקטור
הזדמנות סבירה לה ביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית .כן רשאית כל אסיפה כללית ,בהחלטה ברוב
רגיל ,למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו ,כאמור לעיל ,אדם אחר כדירקטור.

משרתו של דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
.22.7.1

אם התפטר או פוטר;

.22.7.2

אם הוכרז כפושט רגל ,כל עוד לא הופטר;

.22.7.3

אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק החברות;

.22.7.4

על־פי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  233לחוק החברות;

.22.7.5

אם הוכרז כבלתי כשיר משפטית;

.22.7.6

אם על־פי דין הסתיימה כהונתו מאליה;

.22.7.7

אם נפטר;

.22.7.8

במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק החברות;

.22.7.9

במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א לחוק החברות;

אם התפנתה משרת דירקטור ,יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד מספר
הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנון זה .פחת מספר הדירקטורים
ממספר זה ,לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם מינוי דירקטורים נוספים כאמור בתקנה 22.4
לעיל או לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים ,אך לא לכל מטרה אחרת.

דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון ,ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה,
כנדרש בחוק החברות ,וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה ,אלא אם כן נקבע בהודעה
מועד מאוחר יותר .דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם
כדירקטורים ,וכן עבו ר שירותים מיוחדים ,כפי שיקבע על ידי האסיפה הכללית .בנוסף ,יהיו

הדירקטורים זכאים להחזר הוצאות נסיעה ,אש״ל וכדומה שהוציאו עקב השתתפותם בישיבות
הדירקטוריון או עקב פעילותם במסגרת תפקידיהם כדירקטורים ,והכל כפי שקבעה האסיפה הכללית.

אין בהוראות האמורות לעיל כדי למנוע מדירקטור ,שהינו גם עובד של החברה או של חברה בת שלה,
לקבל שכר והט בות אחרות בגין העסקתו כאמור ,ובלבד שתנאי העסקתו כאמור אושרו כנדרש על־פי
חוק החברות.

דירקטור חליף
 .22.12.1דירקטור רשאי למנות לו חליף .על אף האמור לעיל ,לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי
שאינו כשיר להתמנות כדירקטור ,וכן מי שמכהן כדירקטור בחברה או כדירקטור חליף
לדירקטור בחברה.
 .22.12.2ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון ,את מי שמכהן כדירקטור ,ובלבד
שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה ,אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון
ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני ,יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית ,בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף.
 .22.12.3דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף ,והוא יהיה רשאי להיות נוכח בישיבות
דירקטוריון וועדות דירקטוריון ,להשתתף ולהצביע בהן ,כפי שהיה רשאי לעשות הדירקטור
שמינה אותו.
 .22.12.4דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי ,בכפוף להוראות כל דין ,לבטל בכל עת את המינוי .כמו
כן ,תתפנה משרת דירקטור חליף כל אימת שמשרת הדירקטור ,אשר מינהו כדירקטור חליף,
התפנתה בכל דרך שהיא.
 .22.12.5כל מינוי של דירקטור ח ליף או ביטול המינוי ,כאמור לעיל ,יעשו בהודעה בכתב שתימסר
לדירקטור החליף ולחברה ,והמינוי יכנס לתוקפו לאחר מסירת כתב המינוי ,או כתב הביטול,
כאמור או במועד שנקבע בכתב המינוי ,או כתב הביטול ,לפי המאוחר ,ואם לא צוינה תקופה
בהודעת המינוי תהיה התקופה חופפת לתקופת כהונתו של הדירקטור הממנה.
 .22.12.6בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד השתתפותו
בישיבות הדירקטוריון.
 .23דירקטורים חיצוניים
בחברה יכהנו לפחות  2דירקטורים חיצוניים ,ויחולו לעניין כהונתם ,ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים בגין
כהונתם ,ההוראות שנקבעו בחוק החברות.
 .24סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על־פי תקנון זה ,על־פי חוק החברות ועל־פי כל דין.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ,הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי
המנהל הכללי ופעולותיו ,ובכלל זה:
.24.2.1

יקבע את תכניות הפעולה של החברה ,עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן;

.24.2.2

יבדוק את מצבה הכספי של החברה ,ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;

.24.2.3

יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;

.24.2.4

רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב;

.24.2.5

אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם ,כאמור בסעיף  171לחוק החברות;

.24.2.6

ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות ,כאמור בסעיף 173

לחוק החברות;
.24.2.7

ימנה ויפטר את המנהל הכללי;

.24.2.8

יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים  255ו-
 268ועד  275לחוק החברות;

.24.2.9

רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה;

 .24.2.10רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או חלוקת מניות הטבה ,לפי העניין;
 .24.2.11יחליט בדבר זכויות החתימה בחברה;
 .24.2.12רשאי להחליט על רכישה כמשמעות מונח זה בסעיף  1לחוק החברות ,מכל בעלי מניותיה של
החברה או מחלקם או מי מהם ,לפי שיקול דעתו;
 .24.2.13יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת ,כאמור בסעיף  329לחוק החברות;
 .24.2.14יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון ,שעליהם להיות בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה לפי סעיף  240לחוק החברות ,בהתחשב ,בין
היתר ,בסוג החברה ,גודלה ,היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה ,ובלבד שמספר לא
יפחת מאחד.
סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה  24.2זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי ,למעט כמפורט בחוק
החברות.

סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר ,רשאי הדירקטוריון
להפעילה.

הפעלת סמכויות המנהל הכללי
.24.4.1

הדירקטוריון רשאי להחליט ,כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו ,והכול
לעניין מסוים ,או לפרק זמן מסוים ,שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

.24.4.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין
מסוים .לא קיים המנהל הכללי את ההוראה ,רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות
הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

.24.4.3

נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו ,רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה ,רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו למנהל
הכללי ,לנושא משרה בחברה או לאדם אחר .האצלת סמכות הדירקטוריון ,יכול שתהיה לעניין מסוים
או לפרק זמן מסוים ,והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
 .25ועדות הדירקטוריון

בכפוף להוראות חוק החברות ,הדירקטוריון רשאי ,כפי שימצא לנכון ,להקים ועדות בנות שני חברים
או יותר ,למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון )"ועדת דירקטוריון"( ,ולהאציל לועדת

דירקטוריון את סמכויותיו ,כולן או מקצתן.

בועדת דירקטוריו ן שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו ,לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון .בועדת
דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד ,יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי
דירקטוריון.

על אף האמור לעיל ,בנושאים שלהלן הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון,
אולם יהיה רשאי להקים ועדות לשם המלצה בלבד:
.25.3.1

קביעת מדיניות כללית לחברה;

.25.3.2

חלוקה ,אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש
בידי הדירקטוריון;

.25.3.3

קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת בדבר
כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת ,כאמור בסעיף  329לחוק החברות;

.25.3.4

מינוי דירקטורים;

.25.3.5

הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות,
או של סדרת אגרות חוב ,למעט אצילה מותרת לועדת דירקטוריון;

.25.3.6

אישור דוחות כספיים;

.25.3.7

אישור עסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים  255ו 268 -עד
 275לחוק החברות.

החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון אשר הדירקטוריון האציל לה מסמכויותיו,
כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון ,אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי
הדירקטוריון ,לעניין מסוים או לגבי ועדה מסוימת .הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב ,לצמצם או
לבטל אצילת סמכויות לועדת דירקטוריון ,ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור ,כדי לפגוע
בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על־פיה כלפי אדם אחר ,שלא ידע על ביטולה.

ישיבות ועדת דירקטוריון
.25.5.1

בכפוף להוראות חוק החברות ,המניין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יהיה 2

חברי ועדה המכהנים במועד הישיבה ,או חליפיהם ,כל עוד לא נקבע אחרת על ידי
הדירקטוריון.
.25.5.2

הוראות הכלולות בתקנון זה בעניין פעולות הדירקטוריון ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על
ועדות הדירקטוריון ,כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון ,לעניין זה,
והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

.25.5.3

ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה .החלטות
או המלצות של ועדת דירקטוריון ,הטעונות את אישור הדירקטוריון ,תובאנה לידיעת
הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

ועדת ביקורת
.25.6.1

הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת .מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת מ-
 3הרשאים לכהן בה על־פי הוראות חוק החברות ,כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה

ורוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים.
.25.6.2

תפקידי ועדת הביקורת יהיו על־פי הקבוע בחוק החברות ,לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל
עליה על ידי הדירקטוריון.

.25.6.3

יושב ראש ועדת הביקורת יהא דירקטור חיצוני.

בכל ועדת דירקטוריון ,הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון ,יכהן לפחות דירקטור חיצוני
אחד ,למעט ועדת ביקורת שבה יכהנו כל הדירקטורים החיצוניים.
 .26פעולות הדירקטוריון

בכפוף להוראות תקנון זה ,הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו
ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.

הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון ,וכן רשאי הדירקטוריון להעביר
מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו .הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד
או יותר כסגן ליושב ראש הדירקטוריון ,אשר ישמש כממלא מקומו בהעדרו .הדירקטוריון רשאי לקבוע
את התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם .אם לא נקבעה תקופה כאמור ,יכהנו
יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם ,כל עוד הם מכהנים כדירקטורים ולא התקבלה בדירקטוריון
החברה החלטה על החלפתם.

יושב ראש הדירקטוריון יישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן .נעדר יושב ראש הדירקטוריון
מישיבת דירקטוריון ,על־פי הודעה שמסר מראש ,או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך  15דקות
מהמועד שנקבע לקיום הישיבה ,כי אז ישב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון ,ככל שמונה
כזה .בהעדרם של יושב ראש הדירקטוריון וסגנו מהישיבה גם יחד יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים,
באחד מביניהם כיושב ראש הישיבה.

הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צרכי החברה ,ולפחות אחת ל 3-חודשים.

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת ,ולקבוע את המקום והמועד לקיום
ישיבת הדירקטוריון.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון ,בהתקיים אחד
או יותר מאלה:
.26.6.1

קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת  2דירקטורים לפחות ,לשם דיון בנושא שיפורט
בדרישתם ,ואם מכהנים בחברה המספר המזערי של הדירקטורים )או פחות( ,כאמור בתקנה
 22.1לתקנון זה ,או מתקיים האמור בסעיף  257לחוק החברות ,די יהיה בקבלת דרישה
לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור אחד לפחות ,לשם דיון בנושא ,שיפורט בדרישתו;

.26.6.2

קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של הדירקטוריון;

.26.6.3

קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של
החברה.

עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל ,יכנס יושב ראש הדירקטוריון את הדירקטוריון ,ללא דיחוי,
ולא יאוחר מתום  14ימים ממועד הדרישה ,ההודעה או הדיווח ,לפי העניין.

הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון זמן סביר )כפי שייקבע מעת לעת
על ידי הדירקטוריון( לפני מועד הישיבה .דירקטור חליף אינו זכאי לקבלת הודעה בדבר כינוס ישיבת

דירקטוריון.

על אף האמור לעיל ,רשאי הדירקטוריון ,במקרים דחופים ובהסכמת רוב הדירקטורים ,להתכנס
לישיבה ללא הודעה.

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ,והוא יכלול נושאים שקבע
יושב ראש הדירקטוריון ,ו כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון לכלול
בסדר היום ,זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון.

בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של העניינים
שידונו בישיבה ,על־פי סדר היום .ההודעה יכול שתהיה בכתב ויכול שתהיה בעל־פה.

הודעה הנמסרת בכתב על ישיבת הדירקטוריון ,תימסר למענו של הדירקטור ,שנמסר מראש לחברה,
אלא אם ביקש הדירקטור ,כי ההודעה תימסר לו במקום אחר ,או אם הסכים למסירתה במקום אחר.

המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב מחברי דירקטוריון ,המכהנים במועד הישיבה
והזכאים להשתתף בה ,או חליפיהם שאין מניעה לפי כל דין להשתתפותם בישיבת דירקטוריון ,אך לא
פחות משני דירקטורים .לא נכח מני ין חוקי בתום חצי שעה מהמועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון,
תידחה הישיבה ב 3-ימי עסקים או למועד מאוחר יותר .בישיבה נדחית כאמור אם לא יהיה מניין חוקי
בתום מחצית השעה מכינוסה הדירקטורים הנוכחים והרשאים להצביע יהוו מניין חוקי.

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור .החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות
הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים .ליושב ראש
הדירקטוריון לא יהיה קול מכריע במקרה של שוויון בהצבעה.

היו הדעות שקולות ,תחשב הצעת החלטה ,שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון ,כנדחית.

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי התקשורת ובלבד שכל הדירקטורים
המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן .הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים לניהולה
של ישיבה באמצעי תקשורת.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ,ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים
להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין .החלטה
שנתקבלה כאמור תהא תקפה ,לכל דבר ועניין ,כאילו ,נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה
כדין.
 .27פרוטוקולים

הדירקטוריון יגרום לכך ,כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון .כל פרוטוקול
יכלול ,בין היתר ,את שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בישיבה ,וכן פירוט העניינים
שנדונו בישיבה וההחלטות שנתקבלו.

כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה ,לפי העניין; פרוטוקול
שאושר ונחתם ,כאמור ,ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

הוראות תקנה  27זו תחולנה גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון וכן על קבלת החלטות של
הדירקטוריון ללא התכנסות.
 .28המנהל הכללי

הדירקטוריון ימנה ,מעת לעת ,מנהל כללי לחברה ,ורשאי הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד .כן רשאי

הדירקטוריון לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון.

המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור.

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה ,במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף
להנחיותיו.

למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה או מכוחם
לאורגן אחר של החברה ,למעט סמכויות כאמור שתועברנה ממנו לדירקטוריון בהתאם להוראות תקנה
 24.4.1לעיל ,אם תועברנה; המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

בכפוף להוראות חוק החב רות ולהוראות תקנון זה ,הדירקטוריון רשאי ,מעת לעת ,למסור ולהעניק
למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה ,כפי שיראה בעיניו ,והוא רשאי להעניק
מסמכויות אלה לאותה תקופה ,לאותן מטרות ,באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני
הדירקטוריון ,וכן רשאי הדי רקטוריון להעניק סמכויות אלה ,הן ללא ויתור על סמכויות בנדון והן
במקומן או תחתן ,כולן או חלקן ,והוא רשאי מעת לעת לבטל ,לשלול ולשנות סמכויות אלה ,כולן או
חלקו.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנה  31לתקנון זה ,המנהל הכללי רשאי ,באישור הדירקטוריון ,לאצול
מסמכויותיו ,לאחר או לאחרים ,הכפופים לו; אישור הדירקטוריון כאמור יכול שינתן בין באישור כללי
ובין לעניין מסוים.

מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין ,המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים,
במועדים ובהיקף ,כפי שיקבע הדירקטוריון ,בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על ידי הדירקטוריון ,בכפוף להוראות חוק החברות .שכרו של
המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת או דמי עמילות או השתתפות ברווחים או על ידי
הענקת ניירות ערך או זכות לרכישתם ,או בכל דרך אחרת.
 .29תוקף פעולות ואישור עסקאות

בכפוף להוראות כל דין ,כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על ידי
כל אדם ,הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי נושא משרה ,לפי העניין  -תהיינה
תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון ,ועדת הדירקטוריון ,הדירקטור
חבר הועדה או נושא המשרה ,לפני העניין ,או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן
בתפקידו.

בכפוף להוראות חוק החברות ,החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל עניין או נושא
משרה בכל תאגיד אחר ,לרבות תאגיד ,שהחברה הינה בעלת עניין בו או שהינו בעל מניות בחברה ,לא
תפסול את נושא המשרה ,מהיות נושא משרה בחברה .כמו כן ,לא ייפסל נושא משרה ,מהיות נושא
משרה בחברה ,עקב התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל ,בחוזה עם החברה בכל עניין
שהוא ובכל דרך שהיא.

בכפוף להוראות חוק החברות ,היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ,את קרובו או כל
תאגיד אחר שהוא בעל עניין בו ,מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה עניין אישי
בדרך כלשהי.

בכפוף להוראות חוק החברות ,נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בעניין אישור
עסקאות או פעולות שיש לו בהן עניין אישי.

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 המשרה
או בעל השליטה ,לחברה ,בדבר עניינו האישי כאמור ,לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל ,או
התקשרות אשר לגוף כאמור יש בה עניין אישי.

בכפוף להוראות חוק החברות ,עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם
אחר שלנושא משרה בחברה ,יש בה עניין אישי ,ואשר אינן עסקאות חריגות ,יאושרו בדרך ,כדלקמן:
.29.6.1

התקשרות כאמור לעיל ,בעסקה שאינה חריגה ,תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי גורם
אחר )לרבות ועדת הביקורת של החברה( שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון ,בין בהחלטה
מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון ,בין בהסמכה כללית ,בין בהסמכה לסוג מסויים
של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסויימת.

.29.6.2

אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור לעיל ,יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג
מסויים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסויימת.

 .30חתימה בשם החברה

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה ,הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום
בשם החברה ,בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר ,בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים.

לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה .חתימה על מסמך לא תחייב את החברה ,אלא אם כן,
חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.
 .31מינוי באי כוח

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי הדירקטוריון בכל עת ,ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כוחה
של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת ,לאותה תקופה ובכפוף לאותם תנאים ,והכל,
כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

בכפוף להוראות חוק החברות ,הדירקטוריון יהיה רשאי להעניק לאותו אדם ,בין היתר ,סמכות להעביר
לאחר ,באופן מלא או חלקי ,את הסמכויות ,ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.
 .32פטור ,שיפוי וביטוח

פטור
בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית ,בהיקף המרבי המותר על־פי דין ,לפטור ,מראש ובדיעבד,
נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק מכל סוג שנגרם או שייגרם לה ,במישרין או
בעקיפין ,אם נגרם או ייגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ,ובכלל זה ,עקב כל החלטה ,אי החלטה
או כל נגזרת של הנ"ל ,וכן בשל אירוע ,עילה ,חבות ,הוצאה או נזק אחרים ,אשר מתן פטור בגינם יהיה
אפשרי על־ פי הוראות חוק החברות ,בעת הרלוונטית לאישור הפטור ,למעט במקרה של הפרת חובת
הזהירות כלפיה עקב חלוקה.
האמור לעיל יחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה בקשר עם היותו נושא משרה או ממלא תפקיד
אחר בחברה בת או בחברה אחרת כלשהי אשר החברה מחזיקה בה מניות ,במישרין או בעקיפין ,או
שלחברה עניין כלשהו בה )"חברה אחרת"(.

ביטוח
בכפוף להוראות כל דין ,רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה ,בשל

חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ,בהיקף המרבי המותר על־פי דין,
בכל אחד מאלה:
.32.2.1

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

.32.2.2

הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר
להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

.32.2.3

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

.32.2.4

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן ,בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו,
לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

.32.2.5

תשלום שהוטל על נושא המשרה לטובת נפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות
ערך )"תשלום לנפגע הפרה"(.

.32.2.6

כל חבות ,התחייבות או הוצאה אחרת שניתן לבטח ,או שיהיה ניתן מפעם לפעם לבטח על־פי
חוק ,נושא משרה בחברה.

שיפוי
בכפוף להוראות כל דין ,החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או
שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ,במידה המרבית המותרת על־פי כל דין
וכמפורט להלן:
.32.3.1

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על־פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן בפשרה
או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

.32.3.2

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא המשרה עקב חקירה
או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים ללא הגשת
כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא
הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת
הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי .בתקנה זו" (1) :סיום הליך בלא הגשת כתב
אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית"; וכן )" (2חבות כספית כחלופה להליך פלילי" יהיו
במשמעות שיוחדה להם בסעיף )260א()1א( לחוק החברות;

.32.3.3

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן
בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום
פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית;

.32.3.4

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן ,בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו,
לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ,ככל שהדבר מותר על־פי
דין.

.32.3.5

תשלום לנפגע הפרה לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

.32.3.6

כל חבות ,התחייבות או הוצאה אחרת בגינן ניתן לשפות ,או שיהיה ניתן מפעם לפעם לשפות
על־פי חוק ,נושאי משרה בחברה.

שיפוי מראש
.32.4.1

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט
בתקנה  32.3לתקנון זה ,ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש בגין חבות כאמור בתקנה 32.3.1
לעיל תוגבל לאירועים שלדעת הדירקט וריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן
ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע ,כי הם סבירים בנסיבות
העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות
החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות ,וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע ,כי
הם סבירים בנסיבות העניין.

.32.4.2

סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה על־פי התחייבות מראש לשיפוי בגין חבות
כאמור בתקנה  32.3.1לעיל )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת
ביטוח לנושאי משרה שרכשה החברה( לכל נושאי המשרה בחברה ,לא יעלה על סכום כולל
השווה לגבוה מבין – )א( הסכום השווה לשיעור של עשרים וחמישה אחוזים ) (25%מהונה
העצמי של החברה על־ פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי
בפועל או )ב(  50מיליון ש"ח.

שיפוי בדיעבד
בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד בגין חבות או הוצאה
כמפורט בתקנות  32.3.1עד  32.3.6לעיל ,ובכלל זה ,לגבי שיפוי בגין חבות כאמור בתקנה  ,32.3.1ללא
שיחולו המגבלות המנויות בסעיף  32.4לעיל.

איסור ביטוח ושיפוי
בהתאם להוראות חוק החברות ,וכל עוד חוק החברות אינו מתיר אחרת ,החברה לא תהא רשאית
להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה ולא תהא רשאית לשפות נושא משרה בה או
לפטור נושא משרה מאחריות כלפיה בשל כל אחד מאלה:
.32.6.1

הפרת חובת אמונים ,למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כלפי החברה כאשר
נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

.32.6.2

הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

.32.6.3

פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

.32.6.4

קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליו;

.32.6.5

ביטוח ,במישרין או בעקיפין ,של הליך לפי פרק ח') 3הטלת עיצום כספי בידי הרשות( ,פרק
ח' ) 4הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה( או פרק ט') 1הסדר להימנעות
מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך.

היה וחוק החברות או כל חוק רלוונטי אחר יתוקן באופן שיאפשר להתקשר בחוזה ביטוח ,לפטור
מאחריות או מתן שיפוי בקשר עם איזה מההוראות לעיל ,תקנון זה ייחשב אוטומטית )ללא צורך בכל
פעולה או החלטה נוספת( כמתוקן כאילו הוא מכיל כל שינוי כאמור במידה המקסימלית המותרת בדין.

אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין פטור ,שיפוי וביטוח ,ולא יהיה בהן ,כדי להגביל את החברה בכל דרך
שהיא במתן פטור או בהתקשרותה בחוזה לענין ביטוח או שיפוי או למנוע ממנה ,לפטור ,לבטח או
לשפות:

.32.7.1

מי שאינם נושאי משרה בחברה ,לרבות עובדים ,קבלנים או יועצים של החברה ,שאינם נושאי
משרה בה והיא רשאית לעשות כן בכפוף להוראות כל דין;

.32.7.2

נושאי משרה או ממלאי תפקידים אחרים בחברות בנות או בחברות אחרות;

.32.7.3

נושאי משרה ככל שאלה אינם אסורים על־פי דין או יהיו מותרים בעתיד.

יובהר ,כי בתקנה  32זו ,התחייבות ביחס לפטור ,שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול שתהיה בתוקף
גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

החברה רשאית ,כאמור לעיל ,לשפות ,לבטח ולפ טור מאחריות כל נושא משרה בהיקף המרבי המותר
על־פי הדין החל .בהתאם לכך (1) :כל תיקון לחוק החברות ,חוק ניירות ערך ,חוק התחרות הכלכלית או
כל דין רלוונטי אחר המרחיב את יכולתה של החברה לשפות ,לבטח או לפטור מאחריות כל נושא משרה,
או ה מרחיב את הזכות של כל נושא משרה להיות משופה ,מבוטח או פטור מאחריות ,מעבר או בנוסף
להוראות תקנון זה ,יחול במידה המרבית האפשרית ,באופן אוטומטי ולאלתר על נושאי המשרה בחברה
וייחשב ככלול בתקנון זה במידה המרבית המותרת על־פי דין; וכן ) (2לכל תיקון לחוק החברות ,חוק
ניירות ערך ,חוק התחרות הכלכלית או כל דין חל אחר ,הפוגע ביכולתה של החברה לשפות ,לבטח או
לפטור מאחריות כל נושא משרה או הפוגע ב זכות של כל נושא משרה להיות משופה ,מבוטח או פטור
מאחריות כמפורט בתקנון זה ,לא תהיה השפעה בדיעבד והוא לא ישפיע על ההתחייבויות או היכולת
ש ל חברה לשפות ,לבטח או לפטור מאחריות נושא משרה בגין כל פעולה )או מחדל( שנעשו טרם תיקון
כאמור ,אלא אם נקבע אחרת בדין החל וככל שנקבע .ככל שהוראות הדין קובעות כי תוקף ההוראה
מותנה בכך שתקנון החברה יכלול הוראה המתירה לשפות ,לבטח או לפטור מאחריות במקרים אלו אזי
יראו הוראה זו ככלולה בתקנון זה )לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור כאמור בסעיף 56ח לחוק ניירות
ערך ובסעיף 50טז לחוק התחרות הכלכלית ,בנוסחם מעת לעת( .למען הסדר הטוב ,הוראות סעיף זו לא
יחולו בקשר לשינוי סכום השיפוי המרבי הקבוע בתקנה  32.4.2לעיל ,אשר לא יעודכן אוטומטית.
 .33דיבידנדים ,קרנות והיוון קרנות ורווחים

הדירקטוריון רשאי ,בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד ,להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם ,כפי
שימצא לנכון ,לקרן כללית או לק רן שמורה לחלוקת דיבידנד או למטרה אחרת כלשהי ,כפי שיקבע
הדירקטוריון לפי שיקול דעתו .על־פי שיקול דעתו של הדירקטוריון יעברו לשנה העוקבת ,רווחי החברה
אשר הדירקטוריון החליט שלא לחלקם כדיבידנד.

עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות ,רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל
ואת כספי הקרנות ,בכל השקעה שהיא ,כפי שימצא לנכון ,לטפל בהשקעות אלה ,לשנותן או לעשות בהן
שימוש אחר ,והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות ,ולהשתמש בכל קרן או בחלק
ממנה לצורך עסקי החברה ,מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה ,הכל על־פי שיקול דעתו של
הדירקטוריון ובתנאים שיקבע.

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד .הדירקטוריון,
המחליט על חלוקת דיבידנד ,רשאי להחליט ,כי הדיבידנד ישולם ,כולו או מקצתו ,במזומנים או בדרך
של חלוקת נכסים בעין ,ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתו.

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה ,ולהפוך להון
מניות חלק מרווחי החברה ,כמשמעותם בסעיף )302ב( לחוק החברות ,מפרמיה על מניות או מכל מקור
אחר הכלול בהונה העצמי בדוחות הכספיים האחרונים שלה ,בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר
לא יפחת מערכן הנקוב של מניות ההטבה.

מניות הטבה שתוקצינה על־פי תקנה זו תיחשבנה כנפרעות במלואן.

בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון זה ,דיבידנד או מניות הטבה,
יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה ,מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.

לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי הדירקטוריון:
.33.7.1

ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי
להתגבר על קושי זה;

.33.7.2

להחליט ששברים או שברים בסכום הנמו ך מסכום מסוים שיקבע הדירקטוריון ,לא יובאו
בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי מניות ולשלם את התמורה
)נטו( לזכאים להם;

.33.7.3

להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף
להקצאה או לחלוקה ,ובפרט להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף
 291לחוק החברות;

.33.7.4

לקבוע את השווי של נכסים מסוימים שיחולקו ולהחליט שתשלומים במזומן ישולמו לבעלי
המניות על סמך השווי שנקבע;

.33.7.5

להקנות מזומנים או נכסים מסוימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם ,כפי שייראה למועיל
בעיני הדירקטוריון;

.33.7.6

לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה,
או החלוקה ,לפי העניין.

דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא יישאו ריבית או הפרשי הצמדה.

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה ,שהתמורה
שנקבעה ע בורה ,כולה או מקצתה ,לא שולמה לחברה ,ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל
ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת ,על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה
האמורה ,זאת ,בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם
בעלי מניות אחרים.

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי
אדם להירשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה ,עד שירשם אותו אדם כבעליה של המניה או עד
שיעבירה כדין ,לפי העניין.

הדירקטוריון רשאי לקבוע ,מעת לעת ,את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות ההטבה או
העברתם לזכאים להם וכן הוראות ,נהלים והסדרים בקשר לכך ,הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן
לגבי בעלי המניות שאינם רשומים .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי לקבוע
כדלקמן:
 .33.11.1דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום ,על ידי משלוח
המחאה בדואר לכתובתו ,כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות ,או במקרה של בעלים
רשומים במשותף במניה למי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה .כל
משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכונו של בעל המניות הרשום.
 .33.11.2דיבידנד בסכום הנמ וך מסכום מסוים שייקבע על ידי הדירקטוריון ,לא יישלח בהמחאה,

כאמור לעיל ,ויחולו לגביו הוראות תקנת משנה  33.11.3להלן.
 .33.11.3תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ,יעשה במשרד או בכל מקום אחר
שייקבע על ידי הדירקטוריון.
 .33.11.4דיבידנד ,שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים ,יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות
החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף על מניה ,כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת
תוקף בעד כל דיבידנד ,מניה או נייר ערך אחר ,או כספים אחרים או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה.
 .34מסמכי החברה

לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיפים  184לחוק החברות ,בהתקיים
התנאים שנקבעו לכך.

לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם ,אלא אם הוענקה להם זכות
כאמור ,על־פי חיקוק או על־פי תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון.

בכפוף להוראות כל דין ,כל ספר ,פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו ,על־פי דין או על־פי תקנון זה,
ינוהל על ידי אמצעים טכניים ,או אחרים ,כפי שיחליט הדירקטוריון.
 .35מבקר פנים

דירקטוריון החברה ימנה לחברה מבקר פנימי ,לפי הצעת ועדת הביקורת.

הממונה הארגוני על מבקר הפנים יהיה מנכ"ל החברה ,אלא אם הדירקטוריון קבע אחרת.

הצעות לתוכנית עבודה שנתית תוגשנה על ידי מבקר הפנים לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת
הביקורת ,כפי שיקבע הדירקטוריון.
 .36רואה חשבון מבקר

רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית ,וישמשו בתפקידם עד תום
האסיפה השנתית שלאחריה.

מונה לחברה רואה חשבון מבקר ,יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הביקורת ,לפי שיקול דעתו
של הדירקטוריון ,לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת )אשר תועברנה לדירקטוריון החברה זמן סביר
מראש(.

שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ,ייקבע בידי
הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.
 .37הודעות

מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן לחברה לרישומים ,על־פי הוראות חוק החברות או
על־פי תקנון זה ,ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בתקנה  37זו.

הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה  19.10לתקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה ,על ידי מסירה ביד או
על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי
כתובתו של בעל המניה ,הרשומה במרשם ,או אם אין כתובת רשומה כזו ,לפי הכתובת שנמסרה על ידו
לחברה לשם משלוח הודעות אליו .הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה ,תישלח לבעל המניה,

בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה .הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני ,תישלח לבעל
המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.

הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה ,ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו.

הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר ,יחשבו כאילו נמסרו כהלכה ,אם נמסרו למשלוח בסניף דואר
כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדין .המסירה תיחשב כאילו בוצעה שלושה ימים לאחר
התאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בסניף הדואר.

הודעה ,שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ,תיחשב כנמסרת  24שעות לאחר שיגורה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות על ידי פרסום ההודעה פעם
אחת באתר האינטרנט של החברה או ב 2-עיתונים יומיים לפחות בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור
בשפה העברית .פרסום כאמור יכול להיות הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה כאמור בתקנות - 37.3
 37.6לתקנון זה .תאריך הפרסום באתר האינטרנט או בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על
ידי בעלי המניות.
החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל דרך
אחרת ,לרבות באמצעות האינטרנט.

לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לבעל מניה ששמו נזכר
לראשונה במרשם בעלי המניות ,לגבי אותה מניה.
כל אדם ,שנפלה לידיו זכות לכל מניה ,מכוח הדין ,על־ פי העברה או בדרך אחרת ,תחייב אותו כל הודעה
ביחס לאותה מניה ,שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה ,בטרם נרשמו פרטיו
במרשם.

כל מסמך או הודעה ,שנמסרו לבעל מניות בחברה ,בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כאילו נמסרו
כהלכה למרות פטירתו ,פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות ,על־פי דין
) בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו( ,כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות ,ומשלוח או
מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות או הזכאי להן
מכח הסבת הזכות ,על־ פי דין ,בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.
בכפוף להוראות כל דין ,רשאי בעל מניה ,דירקטור או כל אדם אחר ,אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון
זה או לפי חוק החברות ,לוותר על קבלתה ,בין מראש ובין בדיעבד ,בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי,
ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין ,וכל הליך או פעולה ,שבגינן היה צריך לתת את
ההודעה ,יחשבו כתקפים ושרירים.

אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך או מתן הודעה באיזה
מהאופנים המפורטים בתקנון זה ,יחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט הכלול בו.

כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסוימת ,יובא
יום המסירה במניין מספר הימים או התקופה ,פרט אם נקבע אחרת .ניתנה הודעה ביותר מאחת
הדרכים המפורטות לעיל ,יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת,
כאמור לעיל.

אי משלוח של הודעה לבעל מניות על אסיפה ,מבלי משים ,או אי קבלה של הודעה כזו על ידי בעל מניות,
לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

 .38מיזוג
אישור מיזוג על־ פי הפרק הראשון לחלק השמיני לחוק החברות ,יהיה ברוב רגיל באסיפה הכללית או באסיפת
סוג ,לפי העניין ,והכל בכפוף להוראות כל דין.
 .39פירוק
בכפוף להוראות כל דין ,רשאי המפרק ,בין בפירוק מרצון או באופן אחר ,על־פי החלטת האסיפה הכללית
שנתקבלה ברוב רגיל ,לחלק בעין בין בעלי המניות ,את עודף הרכוש ,כולו או מקצתו ,וכן רשאי המפרק על־פי
החלטת האסיפה הכללית ,שנתקבלה ברוב רגיל ,להפקיד כל חלק מעודף הרכוש בידי נאמנים ,אשר יחזיקו בו
בנאמנות לטובת בעלי המניות ,כפי שהמפרק ימצא לנכון .לשם חלוקת עודף הרכוש בעין ,רשאי המפרק לקבוע
את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה.
 .40שונות

עמלות  -החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה )כולל דמי חיתום( תמורת שירותי חיתום ,שיווק או
הפצה של ניירות ערך של החברה ,בין בתנאי ובין ללא תנאי ,כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון .תשלומים
כאמור בסעיף זה ,יכול שישולמו במזומן או בניירות ערך של החברה ,או חלקם בדרך אחת וחלקם בדרך
אחרת.

אין זכות קדימה  -לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה ,זכות עדיפה או זכות אחרת
כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה .הדירקטוריון רשאי ,על־פי שיקול דעתו הבלעדי ,להציע ניירות
ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלקם.

ספח ב'

מדי יות תגמול

פקר פלדות וגלוון בע"מ
מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

1

א .רקע כללי; מטרת המסמך
 .1החברה רואה חשיבות רבה בגורם האנושי בכל דרגי החברה ,ובפרט בנושאי המשרה בדרג הניהולי
של החברה .לפיכך ,ולאור ניסיון העבר ,ישנה חשיבות רבה בתגמול נכון וראוי של נושאי המשרה של
החברה ,בין היתר ,על ידי מתן תגמול נאות לנושאי המשרה בחברה עבור תרומתם להצלחתה
העסקית ,בהתחשב ,בין השאר ,בתחומי האחריות של נושאי המשרה וכן במדיניות ניהול הסיכונים
של החברה.
 .2החברה קבעה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה באופן שלוקח בחשבון שיפור בתהליכים
העסקיים ובהתנהלות העסקית של החברה בסביבתה העסקית וכן מעודד הגדלת הרווחיות של
החברה לאורך זמן .מדיניות התגמול נקבעה באופן שיעלה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית של
החברה ,וכן באופן שנועד להביא להגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ועם
פעילותה ,להגביר את שביעות הרצון והמוטיבציה שלהם ולהביא לשימור נושאי המשרה האיכותיים
בחברה לאורך זמן.
 .3מדיניות התגמול נקבעה בשים לב לעקרונות שנקבעו בחוק החברות ,תשנ"ט") 1999-חוק החברות"(.
 .4יודגש ,כי אין במסמך זה כדי להקים כל זכות לנושאי המשרה לגביהם חלים עקרונות מדיניות התגמול
או לכל צד שלישי אחר .החברה אינה מחויבת להעניק לנושאי המשרה את המרכיבים המפורטים
במדיניות התגמול ,כולם או חלקם ,ואינה מחויבת להעניק את השיעור המרבי שנקבע באיזה מרכיבי
התגמול .רכיבי תגמול להם יהיה זכאי נושא משרה יהיו אך ורק אלו שיאושרו לגביו באופן פרטני על
ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה )ועדת התגמול ,הדירקטוריון ,והאסיפה הכללית ,לפי העניין,
וכפוף להוראות כל דין(.
 .5אין לראות במדיניות זו כממצה את כל הוראות הדין .מדיניות תגמול זו איננה מהווה תחליף או גורעת
מהוראות הנקבעות על ידי החוקים והתקנות הקיימים .להגדרות ולמונחים במדיניות זו תהיה
המשמעות הקבועה להן בחוק החברות ,אלא אם כן הוגדרו אחרת במסגרת מדיניות התגמול.
 .6מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אימוץ המדיניות על ידי החברה ואילך .יצוין,
כי אין במדיניות התגמול כדי לפגוע בהתקשרויות קיימות של החברה עם נושאי משרה.
 .7מדיניות זו כתובה בלשון זכר אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.
ב .עקרונות מדיניות התגמול
תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה בחברה ייקבעו בשים לב ובהתאם לעקרונות הבאים:
 .8על ועדת התגמול או וועדת הביקורת לפי הרלוונטי והדירקטוריון ,בבואם לבחון ולאשר תנאי כהונה
והעסקה של נושא משרה ,להתייחס לכלל מרכיבי התגמול ,לרבות שכר חודשי ,תנאים נלווים,
בונוסים ומענקים ,תגמול הוני ,מענק פרישה )מענק ,תשלום ,גמול ,פיצוי או כל הטבה אחרת הניתנים
לנושא המשרה בזיקה לסיום תפקידו בחברה ,לרבות תקופת הודעה מוקדמת( ,וכן כל הטבה ,תשלום
או התחייבות לתשלום או מתן הטבה כאמור ,ככל שישנם ,הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור.
 .9על ועדת התגמול והדירקטוריון לבחון את שוויה הכלכלי של חבילת התגמול כולה ,תוך התייחסות
לתוצאותיה הפיננסיות של החברה ,וככל שהיא מבוססת על יעדים ,בחינתם של יעדים אלה.
 .10בפני ועדת התגמול והדירקטוריון בבואם לבחון ולאשר את תנאי הכהונה והעסקה של נושא משרה
יובאו ,בין היתר ,השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה בחברה
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)ככל שכיהן בה לפני מועד האישור( ומחוצה לה .בנוסף ,ככל שיידרש על ידי ועדת התגמול או
הדירקטוריון )וללא כל חובה לכך( ,יובאו נתוני השוואה ביחס לנושאי משרה בחברות ציבוריות
דומות לחברה ככל האפשר שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
 .11הסכומים האמורים במדיניות התגמול יוצמדו אחת לשנה ,בחודש פברואר של כל שנה ,לעליה במדד
המחירים לצרכן ,בהתבסס על מדד המחירים לצרכן הידוע לחודש ינואר )שמפורסם במהלך חודש
פברואר( .1מובהר כי ככל שתחול ירידה במדד האמור הסכומים האמורים במדיניות התגמול לא
יופחתו כתוצאה מכך.
 .12יחס תגמול
 .12.1בעת קביעת תנאי כהונה או העסקה ,ועדת התגמול והדירקטוריון )ככל שרלוונטי ,לפי העניין(
יבחנו את היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לבין עלות השכר של
שאר עובדי החברה ושל "עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה" ) 2ככל שמועסקים( ,ויציינו
האם לדעתם מדובר ביחס ראוי וסביר בהתחשב באופייה של החברה ,גודלה ,תמהיל כוח
האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה.
 .12.2נכון למועד אישור מדיניות זו  ,3היחס בין ממוצע עלות תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר
הדירקטוריון ,מנכ"ל החברה ונושאי המשרה שאינם דירקטורים )על בסיס עלות השכר שלהם
עבור היקף משרה של  100%בחברה( לבין עלות השכר הממוצע ועלות השכר החציוני ,של שאר
עובדי החברה ,הינם:
ממוצע

חציוני

מנכ"ל החברה

5.15

5.79

יו"ר דירקטוריון פעיל

3.06

3.48

נושאי משרה אחרים

3.25

3.52

ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מדובר ביחסים סבירים בהתחשב בגודלה ,אופי
הפעילות שלה ,המומחיות והמיומנות הנדרשת מנושאי המשרה בחברה ואופי עסקיה ,וכן כי
אין ביחסים האמורים כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.
 .12.3היחס בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיבים הקבועים אשר יינתנו לנושא המשרה יקבעו
בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה ומטרות מדיניות זו .הלימה בין רכיבי התגמול
תבוא לידי ביטוי באמצעות תשלום ראוי לעובדים איכותיים תוך עידוד יוזמות אשר ישפרו
את ביצועי החברה .בכל שנה נתונה ,שיעור הרכיבים המשתנים המרבי מסך עלות חבילת
התגמול )קבוע ,מענק והוני( לא יעלה על4 :

1
2
3
4

למען הסדר הטוב ,מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע במועד בו אושרה לראשונה מדיניות התגמול באסיפה הכללית של
בעלי מניות החברה.
משמעות המונחים "עלות שכר" ו"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" תהיה כהגדרתם בסעיף ) (3לתוספת ראשונה א' חלק
א' לחוק החברות.
הנתונים בסעיף זה מתבססים על עלויות השכר מיד לאחר השלמת ההנפקה לציבור.
יודגש ,כי הכוונה היא ליחס המתוכנן בלבד ,בהנחה של קבלת מלוא המענק השנתי שנקבע לכל אחד מנושאי המשרה בחברה
או בחברות הבת הרלוונטיות .היחס בפועל בשנה נתונה בין מרכיבי חבילת התגמול עשוי להיות שונה בשל תת ביצועים או בשל
ביצועים עודפים אשר יכולים להשפיע על התגמול המשתנה כאמור במדיניות זו .בחישוב הטווחים כאמור ,לא נלקח בחשבון
תשלום מענקים מיוחדים ,מענקי פרישה ,מענקי הסתגלות וכיו"ב.
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רכיבים משתנים מרביים
מנכ"ל החברה

50%

יו"ר דירקטוריון פעיל

50%

נושאי משרה אחרים

50%

 .13שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה
 .13.1שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה )שאינו דירקטור( ,יאושר בידי ועדת
התגמול בלבד ,בכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה לאחר השינוי כאמור
תואמים את מדיניות התגמול.
 .13.2שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה של סמנכ"ל או נושא משרה אחר כפוף מנכ"ל ,יאושר
בידי מנכ"ל החברה בלבד ,בכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו לאחר השינוי כאמור תואמים
את מדיניות התגמול.
לצורכי מדיניות זו" ,שינוי לא מהותי" ייחשב שינוי של עד עשרה אחוזים ) (10%ביחס לחבילת
התגמול שאושרה )במצטבר על פני כל תקופת מדיניות התגמול( ובתנאי שלא יעלה על התקרות
המצוינות במדיניות זו.
ג .רכיבים קבועים
 .14שכר הבסיס החודשי המרבי )ברוטו ,ללא נלווים וסוציאליות ,באלפי ש"ח( )"שכר הבסיס"( לנושאי
המשרה בחברה הינו כמפורט להלן:
תפקיד

מקסימום שכר בסיס
חודשי ל 100%-משרה

יו"ר דירקטוריון פעיל

150

מנכ"ל החברה

150

נושא משרה אחר )למעט דירקטור
שאינו מכהן בתפקיד נוסף בחברה(

100

הסכומים הנקובים בטבלה לעיל הינם להיקף משרה מלאה ).(100%
כאשר מדובר בנושא משרה המקבל את התגמול כדמי ניהול – תקרת שכר הבסיס תתייחס לסך
השווה לעלות המעביד בגין אותו שכר ,כך שתקרת שכר הבסיס תגדל באופן שתשקף את עלות
המעביד ביחס לתקרה הרלוונטית ככל שהייתה מתייחסת לעובד )"תקרה לדמי ניהול"( .התקרה
לדמי ניהול לא תכלול את המע"מ בגין דמי הניהול אשר יתווסף לתקרה .עוד יוער כי תקרת דמי ניהול
ותקרת שכר הבסיס לא תכלול את רכיבי התגמול המשתנים )ככל שמשולמים( ואת התנאים הנלווים
כמפורט להלן.
במקרה של נושא משרה המועסק בחלקיות משרה יחושבו הסכומים באופן יחסי ,בהתאם לחלקיות
המשרה ואולם האורגנים המוסמכים רשאים לקבוע כי יינתן יותר מהסכום היחסי המתקבל.
 .15נושאי המשרה המועסקים במסגרת הסכם העסקה )היינו לא מספקים שירותי ניהול במסגרת הסכם
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ניהול עם חברה בבעלותם( יהיו זכאים לתנאים סוציאליים כמקובל בשוק העבודה למנהלים בכירים
ובהתאם לנוהג בחברה כגון ,הפרשות לקופת גמל ,פנסיה וביטוח מנהלים בגין תגמולים ופיצויים,
אשר לא תפחתנה מן ההפרשות שנקבעו בדין ,הפרשות לקרן השתלמות ,ביטוח אובדן כושר עבודה.
יובהר ,כי עבור נושאי משרה המכהנים בהתאם להסכם ניהול עם חברה בבעלותם ,לא יתקיימו יחסי
עובד-מעביד עם החברה והללו לא יהיו זכאים לתנאים נלווים בסעיף זה ,מאחר ואלו מגולמים בדמי
הניהול כאמור.
 .16תנאי הכהונה וההעסקה לנושאי משרה ,בין המכהנים בחברה מכוח הסכם ניהול ובין המועסקים
כשכירים בחברה ,עשויים לכלול הטבות נוספות ,לרבות :רכב )בעין ,בשיטת חכירה תפעולית או
תשלום בשווי עלות חכירת רכב והחזקתו( והוצאות רכב כמקובל לנושאי משרה בדרגתם ,גילום רכב
וטלפון )לרבות החזר הוצאות נסיעות( ,גילום קרן השתלמות מעל תקרת הפטור ממס ,משכורת , 13
הוצאות טלפון וטלפון סלולארי ,וכן זכאות להטבות מעבר לקבוע בדין ובכלל זאת ,תשלום ימי מחלה
החל מהיום הראשון להיעדרות ,ימי חופשה שנתית )לרבות צבירה ופדיון ימי חופשה( ,מחשב נייד ,שי
לחגים ,טיולים ,סקר רפואי ,תשלום חבר בארגונים הרלוונטיים ,דמי הבראה וכיו"ב.
כמו כן ,נושאי המשרה עשויים להיות זכאים להחזר/תשלום הוצאות סבירות שיוציאו בפועל במסגרת
תפקידם בהתאם למדיניות החברה כפי שתקבע מעת לעת ,לרבות הוצאות אירוח ואש"ל בארץ
ובחו"ל ,הוצאות חניה ,כבישי אגרה וכיו"ב ,במסגרת תפקידם בהתאם לנהלי החברה .לא קיימת
תקרה לסך ההחזר הכספי האמור.
 .17החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה הטבה של מימון תואר אקדמאי במוסד להשכלה גבוהה
מוכר בישראל לבחירת העובד.
החברה תהיה רשאית לגלם מס אשר מוטל על נושא המשרה בגין רכיב או רכיבים מרכיבי התגמול )למעט
בקשר עם שכר הבסיס עצמו או בונוס במזומן( ,לרבות כל הטבה שתינתן לו.
ד .רכיבים משתנים
 .18החברה תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה מענק שנתי על־פי פרמטרים ויעדים שיקבעו בתכנית
מענקים או באופן פרטני לכל נושא משרה או במסגרת הסכם העסקתו או כהונתו ,ביחס לכל שנה או
לפרק זמן ארוך יותר ,הכל לפי שיקול דעת האורגן המוסמך לקביעת היעדים .המענק השנתי לנושאי
משרה יהיה מבוסס על יעדים מדידים /כמותיים ואיכותיים ,או כל שילוב שלהם.
המדדים הכמותיים יקבעו מראש ואילו הערכת ביצועים על בסיס מדדים איכותיים תיבחן בדיעבד.
הדירקטוריון רשאי להחליט לשנות את היעדים למי מנושאי המשרה בחברה לאחר המלצת ואישור
ועדת התגמול .מובהר כי שינוי יעדים באופן רטרואקטיבי יעשה אם ישנן נסיבות מיוחדות )למשל –
שינוי תפקיד במהלך השנה ,שינוי בפעילות החברה או בנכסים של החברה ,כניסה לפרויקטים
חדשים ,ביצוע עסקאות מהותיות במהלך השנה ,המחייבים את נושא המשרה להסיט את תשומת
ליבו הניהולית אליהן( או אירועים מהותיים שאירעו ,המצדיקים את שינוי היעדים ,באופן המתבקש
מהנסיבות או האירועים המיוחדים ,והכול מבלי לפגוע בטובת החברה.
משקלם היחסי של היעדים האישיים והיעדים האיכותיים מכלל היעדים למענק שנתי יהיה כדקלמן:
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משקל יחסי
תפקיד
מנכ"ל החברה
נושא משרה אחר
)למעט דירקטור שאינו
מכהן בתפקיד נוסף
בחברה(
יו"ר דירקטוריון

יעדים מדידים
ברמת חברה

יעדים מדידים
אישיים

יעדים איכותיים

75% - 100%

0 - 25%

70% - 100%

0 - 30%

75-100%

0-25%

ואולם היקף המענק למנכ"ל החברה ,על בסיס יעדים איכותיים בשיקול דעת ,לא יעלה על שלוש )( 3
פעמים שכר בסיס.
 .19יעדים מדידים
יעדים מדידים יכללו אחד או יותר מהיעדים המפורטים להלן:
 .19.1יעדים ברמת החברה )במאוחד( ו/או ברמת החטיבה אליה משויך נושא המשרה :יכללו
רכיבים מדידים שועדת התגמול תבחר בתחילת כל שנה ,עבור המענק של אותה השנה ,מבין
רכיבים כדוגמת הרכיבים המנויים להלן :מכירות כמותיות ,רווח ממכירת מניות או פעילות
תאגידים מוחזקים ,תזרים מזומנים ,רווח נקי ,EBITDA ,רווח תפעולי ,רווח לפני מס,
תשואה על ההון ,עלייה ברווחיות ,מכירות ,הכנסות ,עליה בהכנסות ,הזמנות שנתקבלו,
יעדים תפעוליים ,יעדים לצמצום עלויות )כגון :יחס עלויות למחזור( ,יעדים אסטרטגיים
כדוגמת :עמידה בלו"ז של פרויקטים משמעותיים ,השגת אבני דרך משמעותיות ,התקשרות
בהסכמים משמעותיים ,שותפות אסטרטגית וכיו"ב ,וכן יעדי ממשל תאגידי ויעדים כלליים
נוספים של החברה .יודגש כי הרשימה לעיל מוצגת כדוגמה ואינה מהווה רשימה ממצה וכן
כי לבעלי תפקידים שונים עשויים להינתן יעדים שונים.
 .19.2יעדים אישיים :יכללו רכיבים מדידים המושפעים באופן ישיר מפעילותו של נושא המשרה
הרלוונטי ,כגון :מדד של השלמת אבני דרך בפרויקטים משמעותיים; עמידה בתקציב; יעדי
שיווק ומכירות ככל שרלוונטיים לנושא המשרה הספציפי; יעדי התייעלות; מדד של ציות
לנהלים פנימיים וציות להוראות הדין.
האורגן המוסמך הרלוונטי ,יקבע בנוסף ליעדים עצמם ,כללים מנחים או נוסחה מספרית לחישוב
מדרגות הזכאות למענק בהתאם לעמידה ביעדים שהוגדרו ,כגון רף מזערי לזכאות )שמתחתיו אין
תשלום מענק בגין אותו יעד( ,זכאות יחסית וזכאות מרבית בגין אותו יעד ומשקלם היחסי של כל
אחד מהיעדים שנבחרו .במקרה בו האורגן המוסמך הרלוונטי לא קבע מדרגות זכאות כאמור לעיל,
חישוב הזכאות היחסי של נושא המשרה בגין כל יעד יתבצע באופן לינארי ,כך שנושא המשרה יהיה
זכאי לחלק היחסי של המענק השנתי או לחלק היחסי עבור כל אחד מהיעדים בנפרד ,כפי שנקבע
עבורו בהתאם לאחוז העמידה שלו ביעדים )לדוגמא :עמידה ב 80% -מהיעדים )או מיעד מסוים(
מזכה ב 80% -מהמענק שנקבע עבור עמידה מלאה ביעדים )או ביעד הרלוונטי((.
 .20יעדים איכותיים
הערכת ביצועים ,שתבוצע כנהוג בחברה במסגרת הליך הערכת עובדים ותתייחס גם לקריטריונים
שאינם פיננסיים או מדידים .ההערכה תתייחס בין היתר לתרומה ארוכת הטווח של נושא המשרה
6

ולביצועיו ארוכי הטווח.
 .21קביעת היעדים
 .21.1האורגנים בחברה המוסמכים לקבוע את היעדים המדידים אשר בגינם ישולם מענק בשנה
מסוימת ,הם כדלקמן :ביחס לדירקטור – האסיפה הכללית )למעט החריגים המפורטים
בסעיף  21.2להלן(; ביחס למנכ"ל החברה – ועדת התגמול והדירקטוריון; ביחס ליתר נושאי
המשרה – מנכ"ל החברה )– או ועדת התגמול או דירקטוריון החברה.
 .21.2על אף האמור לעיל ,בהתקיים כל התנאים המנויים בס"ק )א( או בס"ק )ב( להלן ,קביעת
היעדים אשר בגינם ישולם מענק בשנה מסויימת לדירקטור ,ייקבעו על ידי ועדת התגמול
והדירקטוריון )ולא על ידי האסיפה הכללית(:
)א(

החלטת ועדת התגמול והדירקטוריון אודות קביעת היעדים ,תואמת את מדיניות
התגמול; היעדים אשר ייקבעו יהיו יעדים מדידים בלבד; היקף המענק הפוטנציאלי
שיינתן על בסיס היעדים כאמור ,לא יעלה על  3משכורות; היעדים נקבעו מראש על ידי
ועדת התגמול והדירקטוריון.

)ב(

החלטת ועדת התגמול והדירקטוריון אודות קביעת היעדים ,תואמת את מדיניות
התגמול; נושא המשרה שביחס אליו ייקבעו היעדים האמורים הינו נושא משרה אשר
בנוסף לכהונתו כדירקטור ,מכהן גם בתפקיד ניהולי או תפעולי בחברה; אישור היעדים
האמורים בוועדת התגמול ובדירקטוריון יתקבל ללא השתתפותם של הדירקטורים
אשר מקבלים מהחברה תגמול על בסיס יעדים )בין אם בכובעם כדירקטורים ובין אם
בכובעם כנושאי משרה אחרים בחברה(.

 .21.3האורגנים בחברה המוסמכים לאשר מענק על־פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה ,הם
כדלקמן :ביחס לדירקטור – האסיפה הכללית; ביחס למנכ"ל החברה )שאיננו דירקטור( וכן
ליתר נושאי המשרה בחברה – ועדת התגמול והדירקטוריון.
 .21.4מובהר כי כל מענק של כפופי מנכ"ל יהיה בשיקול דעת המנכ"ל.
 .21.5האסיפה מסמיכה בזאת על־פי אישורה את מדיניות התגמול ,את האורגנים האמורים
בסעיפים לעיל לקביעת היעדים על ידם.
 .22תנאי סף לזכאות למענק שנתי
החברה עשויה לקבוע תנאי סף ,אחד או יותר ,כגון :שיעור מיעד הכנסות שנקבע בתכנית העבודה
השנתית או סכום רווח מזערי או כל מדד אחר ,שאי עמידה בהם תמנע תשלום של מענק שנתי על
בסיס יעדים מדידיםבמקרים כאלו רשאים ועדת התגמול והדירקטוריון להחליט ,מנימוקים
שירשמו ,על תשלום חלק מהמענק האמור ,בין היתר בהתחשב באירועים או נסיבות שאירעו
ומצדיקים תשלום כאמור.
 .23תקרת המענק השנתי
המענק השנתי המרבי לנושאי המשרה בחברה הינו כמפורט להלן:
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תפקיד

מענק שנתי מרבי לפי
מקסימום שכר בסיס
כאמור בסעיף  14לעיל

יו"ר דירקטוריון פעיל

 12חודשי שכר בסיס

מנכ"ל החברה

 12חודשי שכר בסיס

נושא משרה אחר )למעט דירקטור
שאינו מכהן בתפקיד נוסף בחברה(

 7חודשי שכר בסיס

כאשר מדובר בנושא משרה המקבל את התגמול כדמי ניהול  -שכר הבסיס כולל את מלוא סכום דמי
הניהול )לא כולל מע"מ( ,אך אינו כולל )בין כמועסק ובין כדמי ניהול( את רכיבי התגמול המשתנים
)ככל שמשולמים( ואת התנאים הנלווים כמפורט להלן
 .24מועד תשלום המענק
 .24.1המענק השנתי ישולם לנושאי המשרה אחת לשנה ,בסמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים
המבוקרים של החברה בגין השנה הרלוונטית.
 .24.2ועדת התגמול רשאית לאשר הקדמת מענק שנתי ,או תשלום על חשבון המענק השנתי )לרבות
באופן קבוע כתשלומים חודשיים או רבעוניים( ,באופן כפי שועדת התגמול תמצא לנכון.
 .24.3דירקטוריון החברה רשאי לאשר ביחס למי מנושאי המשרה כי המענק השנתי הרלוונטי
ישולם בחלקו או במלואו באמצעות כלים הוניים )ובמקרה כאמור יחולו המגבלות הקבועות
בסעיף  24בקשר עם שווי הכלים ההוניים במועד ההנפקה(.
 .24.4נושא משרה יידרש לשלם חזרה לחברה כל סכום ששולם ביתר )"סכום ההשבה"( בגין מענק
אשר שולם לו במסגרת הקדמת מענק כאמור לעיל ואשר התברר בדיעבד כי אותו נושא משרה
לא היה זכאי למענק ששולם לו ,כולו או חלקו .תשלומים אלה ייחשבו כחוב קצוב ומוסכם
של נושא המשרה כלפי החברה.
החברה תהיה רשאית לקזז את סכום ההשבה המגיע לה מכל סכום שעליה לשלם לנושא המשרה )גם
במקרה בו נסתיימה כהונתו של נושא המשרה( .בכל מקרה ,האורגן המוסמך הרלוונטי יקבע את
העיתוי ,אופן ותנאי ההשבה כאמור.
 .25אירועים חד פעמיים או שינויים חשבונאיים ומיסויים
לצורך חישוב המענקים )לרבות הזכאות למענקים( ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים
)אך לא חייבים( לנטרל מתוצאותיה הכספיות של החברה אירועים חד פעמיים ,שינויים בכללי
חשבונאות ו/או שינויים מיסויים ,בין אם נטרול כאמור יגדיל את המענק או יקים זכאות למענק ובין
אם נטרול כאמור יקטין את המענק או בעקבותיו לא תקום זכאות למענק ,בהתאם לאופי האירוע
והשפעתו ,כמפורט להלן:
 .25.1שינויים עסקיים :עסקאות חד פעמיות שלא במהלך העסקים הרגיל ,בין אם נלקחו בחשבון
מראש בעת קביעת תקציב החברה ובין אם לאו.
 .25.2שינויים חשבונאיים :שינויים בתקני החשבונאות במהלך השנה או בפרשנות של גופי
החשבונאות או רשות ניירות ערך לגבי אופן יישומם ,אימוץ מוקדם של תקנים חשבונאיים,
שינוי ביישום מדיניות חשבונאית ,שינוי סיווג חשבונאי ,שינוי אומדן מהותי ,אירוע המחייב
הצגה מחדש של מספרי השוואה של תקופות קודמות ואשר יש לו השלכה מהותית על תוצאות
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התקופה המדווחת ,וכיו"ב.
למען הסר ספק ,שינוי חשבונאי המשפיע על מספרי השוואה של תקופות קודמות ,לא ישפיע
על התגמול אשר ניתן בפועל בשנים שקדמו לאימוץ השינוי.
 .25.3שינויים מיסויים :שינויים בשיעורי המס ,שינויים בחקיקה ,בתקנות ,או בעמדה של רשויות
המס בישראל ,או הסדר או רולינג עם רשויות המס ,בעקבותיהם חלו שינויים מהותיים
בהוצאות המס או בתשלומי המיסים ,שינויים בהוצאות המס או בתשלומי המס בגין שנים
קודמות בין אם עקב הסכם או עקב צו ,וכיו"ב.
 .25.4אירועי כח עליון :אירועי כח עליון או מצב חירום כללי או אירועי תקיפה על החברה
ומערכותיה )לרבות התקפות סייבר( ,וכיו"ב.
 .26זכאות של עובד שסיים את כהונתו
ככלל ,ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים לקבוע כי נושא משרה שחדל להיות מועסק או
להעניק שירותים לחברה במהלך שנה קלנדרית ,יהיה זכאי לתשלום החלק היחסי של מענק בגין
אותה שנה ,לפי תקופת כהונתו באותה שנה ,וכן למענק המלא בגין יעדים שנקבעו מראש ובהם עמד
או אותם מילא נושא המשרה במועד סיום הכהונה ,ואולם דירקטוריון החברה רשאי להחליט ,לפי
שיקול דעתו ,כי אותו נושא משרה לא יהיה זכאי לתשלום החלק היחסי של המענק.
 .27במקרה בו שולמו סכומים בגין המענק על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים ודוחותיה הכספיים
המאוחדים והמבוקרים של החברה יתוקנו ויוצגו מחדש ) ,(restatementבאופן שלו היה סכום המענק
השנתי ,שהגיע לנושא המשרה בגין אותה שנה ,מחושב בהתאם לנתונים המתוקנים ,היה מקבל נושא
המשרה מענק בסכום אחר ,החברה רשאית לקבוע כי היא תשלם לנושא המשרה או ישיב נושא
המשרה לחברה ,לפי העניין ,את ההפרש בין סכום המענק שקיבל לזה שהיה זכאי לו עקב התיקון
האמור וזאת תוך תקופה שיקבע הדירקטוריון שלא תהיה ארוכה משישה ) (6חודשים )בכפוף
לאפשרות הארכת התקופה עד שישה ) (6חודשים נוספים במקרה וסכום ההחזר גבוה משלושים
אחוזים ) (30%משכר הבסיס השנתי של נושא המשרה( ,והכל ככל שטרם חלפו  12רבעונים ממועד
אישור המענק לנושא המשרה .למען הסר ספק יובהר ,כי לא יראו הצגה מחדש של נתונים בדוחות
הכספיים הנובעת משינויים שחלו בחוק ,בתקנות או בכללים החשבונאיים כהצגה מחדש שבשלה
יחול האמור בסעיף זה.
 .28בנוסף ,במקרים מיוחדים הדירקטוריון רשאי להפחית את המענק השנתי ,או לדחות את התשלום
כולו או חלקו או לרשום בגינו הפרשה בדוחות הכספיים ולשלמו במועד שיקבע.
ה .מענק מיוחד
 .29הדירקטוריון ,לאחר אישור ועדת התגמול ,רשאי להחליט על מתן מענק מיוחד בגין מאמצים או
הישגים יוצאי דופן של נושא משרה בחברה )"מענק מיוחד"(.
 .30בכל שנה ,גובה המענק המיוחד לא יעלה על סכום השווה לשתיים עשרה ) (12משכורות של נושא
המשרה הרלוונטי ,ואולם ככל שהמענק המיוחד ניתן למנכ"ל החברה ,לא יעלה המענק המיוחד ,ביחד
עם כל מענק אחר בשיקול דעת שניתן באותה שנה למנכ"ל החברה ,על שלוש ) (3פעמים שכר הבסיס.
 .31למען הסר ספק ,המענק המיוחד הינו בנוסף לתקרות הקבועות בסעיף  .23בכפוף להוראות הדין ,סך
המענק המיוחד והמענק השוטף לא יעלה על שמונה עשרה ) (18משכורות.
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 .32מענק הנפקה
בנוסף למענקים המתוארים לעיל ,נושאי המשרה עשויים להיות זכאים ל מענק מיוחד אשר יוענק
בגין הנפקה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ .סך המענקים המיוחדים בגין אירוע
זה ,ביחס לכל אחד מנושאי המשרה בחברה לא יעלו על שש ) (6פעמים שכר הבסיס של כל נושא משרה
רלוונטי )ביחס למענק הנפקה ליו"ר הדירקטוריון הנוכחי יחול האמור להלן(.
כמו כן ,ככל שהחברה תבצע בעתיד הנפקה או רישום למסחר בבורסה מחוץ לישראל ,האורגן
המוסמך הרלוונטי יהיה רשאי להחליט על תשלום מענק מיוחד למי מנושאי המשרה )לרבות המנכ"ל(
בסכום השווה לעד שש ) (6פעמים שכר הבסיס של נושא המשרה הרלוונטי.
למען הסדר הטוב ,מענקי הנפקה כאמור לעיל הינם בנוסף לתקרות הקבועות בסעיף .23
 .33מענק חתימה
החברה תהא רשאית להעניק מענק חתימה בגובה של עד שני ) (2פעמים שכר הבסיס של נושא המשרה
הרלוונטי .למען הסדר הטוב ,מענק חתימה הינו בנוסף לתקרות הקבועות בסעיף  .23נושא המשרה
עשוי להידרש להשיב לחברה מענק חתימה שניתן לו ,כולו או חלקו ,במידה והוא עזב מיוזמתו את
החברה בתוך שנתיים מתחילת עבודתו ).(Clawback
 .34מענק ותק ותרומה לחברה
החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה אשר הועסק או נתן שירותים לחברה או לחברה בת של
החברה לפחות  10שנים ,מענק בגובה של עד שש ) (6פעמים שכר הבסיס של נושא המשרה הרלוונטי.
למען הסדר הטוב ,מענק הוותק הינו בנוסף לתקרות הקבועות בסעיף .23
ו .תגמול הוני
 .35ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים ,בכפוף להוראות הדין ,להעניק לנושאי משרה
בחברה ,לצורך תמרוץ נושאי המשרה להשאת רווחי החברה ולצורך חיזוק הקשר בין האינטרסים
של נושאי המשרה בחברה לבין בעלי מניותיה ,יחידות מניה חסומות ) ,(RSUמניות מותנות ביצועים
) ,(PSUאופציות למניות ,מניות "פאנטום" )אופציות אשר סילוקן יכול שיהיה מבוצע במזומן(,
הלוואות נון-ריקורס וכן ערבויות להלוואות לצורך רכישת מניות החברה ,והכל וזאת בהתאם
לתוכנית תגמול לטווח ארוך שתגובש ותאומץ על ידי מוסדות החברה ,מעת לעת או בהתאם להסכם
עם נושא המשרה הרלוונטי .נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו ,לחברה תכנית אופציות לעובדים
ונושאי משרה משנת . 2021
 .36מחיר המימוש של אופציות יהיה כפי שיקבע הדירקטוריון לגבי כל ניצע וכפי שיפורט בהסכם
ההקצאה הרלוונטי ,וככל שרלוונטי לניצע  -בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול ,ובלבד שאם לא
נקבע אחרת ,מחיר המימוש של אופציות לניצעים שהינם נושאי משרה בחברה ייקבע בהתאם למחיר
הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך שלושים ) (30ימי המסחר שקדמו למועד החלטת
הדירקטוריון המאשרת את הענקת התגמול ההוני לניצע ,אלא אם נקבע אחרת על ידי דירקטוריון
החברה .מחיר המימוש יהיה מותאם לחלוקת דיבידנד.
 .37במקרה של אופציות ,מימושן עשוי להיות בדרך של מימוש נטו ) (cashless exerciseאו במזומן או
בשילוב ביניהם לפי קביעת הדירקטוריון.
 .38שווי ההטבה השנתי במועד ההענקה )וביחס לתגמול הוני המסולק במזומן ,כגון מניות "פאנטום" -
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במועד התשלום( לא יעלה על:
תקרת שווי ההטבה השנתי

תפקיד
מנכ"ל החברה

 200%ממשכורת שנתית

יו"ר דירקטוריון פעיל

 200%ממשכורת שנתית

נושא משרה אחר )למעט דירקטור(

 150 %ממשכורת שנתית

חישוב שווי הטבה שנתי יבוצע על בסיס חלוקה לינארית של שווי ההטבה אשר יקבע ע"פ נוסחה
מקובלת על פני תקופת ההבשלה ולא על בסיס רישום ההוצאה החשבונאית )קרי – השווי הכלכלי
במועד הענקה יחולק במספר שנות ההבשלה(.
 .39אלא אם הדירקטוריון קבע אחרת ביחס לניצע מסוים כלשהו או הענקה מסוימת כלשהי )קביעה אשר
לא תהיה כפופה לאישור בעלי המניות ,אלא אם אישור כאמור דרוש על־פי הדין החל( והוראה כאמור
נכללה בהסכם ההקצאה הרלוונטי ,כי אז ניירות הערך יבשילו )ייהפכו לבני מימוש( לאורך תקופה
של עד שלוש ) (3שנים ,כאשר עד חמישים אחוזים ) (50%מתוך סך ניירות הערך שהוענקו לאותו ניצע
יבשילו ויהפכו לבני מימוש בחלוף שניים עשר ) (12חודשים מלאים של שירות רציף של הניצע והיתרה
על בסיס חודשי.
 .40הדירקטוריון יהא רשאי לקבוע כי במקרה של מיזוג החברה )מיזוג של החברה עם תאגיד אחר או
לתוכו ,או של מכירת כל או עיקר נכסי החברה או מניותיה( או שינוי השליטה בחברה ,או אירוע
השקעה מהותית בחברה )היות השקעה "מהותית" יקבע על ידי דירקטוריון החברה( או מכירה,
תתבצע האצה )אקסלרציה( של כל או חלק מיתרת ניירות הערך אשר טרם הבשילו.
 .41תקופת המימוש עבור כל נייר ערך שהבשיל תהיה עד עשר ) (10שנים ממועד הענקתו )או תקופה קצרה
יותר כפי שיקבעו האורגנים של החברה(.
 .42ועדת התגמול תהיה רשאית להתנות את הבשלת ניירות הערך ,כולם או חלקם ,בהשגת יעדים נוספים
שיקבעו במועד ההקצאה ,תנאים בהם תתבצע האצה )אקסלרציה( של כל או חלק מיתרת ניירות
הערך אשר טרם הבשילו וכן לקבוע תנאים בהם ניתן לשלול מנושא משרה את ניירות הערך אשר
טרם הבשילו.
ז .סיום כהונה
 .43כל נושאי המשרה יהיו זכאים לשחרור כספים שנצברו לטובתם ועל-שמם בקופות תגמולים ייעודיות
לפנסיה ולפיצויים.
 .44כל נושאי המשרה שהינם ביחסי עובד – מעביד יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בהתאם לדרישות חוק
פיצויי פיטורים.
 .45נושאי משרה בחברה יהיו זכאים לתקופת הודעה מוקדמת במונחי שכר עם סיום העסקתם )ככל
שסיום העסקתם אינה בנסיבות אשר לא מזכות בפיצויי פיטורין( כמתואר בטבלה להלן:
הודעה מוקדמת מרבית
יו"ר הדירקטוריון

 6חודשים

מנכ"ל

 6חודשים
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נושאי משרה אחרים

 3חודשים

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נושא המשרה נדרש להמשיך להיות מועסק בפועל בחברה או לתת
לה שירותים ,אלא אם יחליט המנכ"ל )לגבי נושא משרה( או יו"ר הדירקטוריון )לגבי המנכ"ל( שהוא
לא ימשיך למלא את תפקידו בפועל ,והדירקטוריון יחליט לגבי יו"ר הדירקטוריון .במהלך תקופת
ההודעה המוקדמת ,יוסיפו לחול יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין נושא המשרה ולפיכך יהא נושא
המשרה זכאי לכל רכיבי התגמול שלו לרבות מענק שנתי לו יהיה זכאי נושא המשרה אלא אם
הדירקטוריון החליט אחרת כמפורט בסעיף  26לעיל או בהתאם לקבוע בהסכם עימו ורק במידה
וממשיך להיות מועסק בפועל בחברה פרו-רטה לפי תקופת העבודה בפועל באותה שנה .על אף האמור,
דירקטוריון החברה יהיה רשאי לוותר על עבודתו של נושא המשרה בתקופת ההודעה המוקדמת
בכולה ו/או בחלקה ובתנאי שהחברה תשלם את התגמול והתנאים הנלווים המגיעים לנושא המשרה
בהתאם להסכם עימו בגין כל תקופת ההודעה המוקדמת .למען הסר ספק ,מובהר כי האמור יחול
בשינויים המחוייבים גם על נושא משרה המעניק שירותים לחברה באמצעות הסכם ניהול.
 .46בסמכות ועדת התגמול והדירקטוריון לקבוע לנושא משרה )בין אם מראש או במהלך תקופת
העסקתו( מענק פרישה ו/או אי תחרות ו/או הסתגלות ובלבד שנושא המשרה הועסק על ידי החברה
או סיפק לה את שירותיו במשך שנתיים לפחות .בקביעת גובה מענק כאמור שלא יעלה על 12
משכורות ,ביחס לכל נושאי המשרה ,ילקחו בחשבון השיקולים הבאים :תפקיד ,תקופת הכהונה או
ההעסקה של נושא משרה ,תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו ,ביצועי החברה בתקופה האמורה,
תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,נסיבות הפרישה והשלכות אפשריות
של סיום כהונת נושא המשרה .זכאות למענק כאמור בסעיף זה לא תינתן כדבר שבשגרה ,בהתאם
לתנאים האמורים בסעיף זה ,רק אם ועדת התגמול והדירקטוריון יסברו כי בנסיבות הספציפיות
קיים צורך מיוחד במתן המענק.
מובהר כי המענקים האמורים יהיו מעבר להודעה המוקדמת.
ח .שיפוי ,פטור וביטוח אחריות נושאי משרה
 .47נושאי המשרה והדירקטורים בחברה יהיו זכאים לפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה וכתבי פטור
ושיפוי בהתאם להוראות הדין ,כפי שאושרו בחברה ויינתנו )ככל שיינתנו( ,מעת לעת.
 .48תנאי ההתקשרות העיקריים לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה:
 .48.1גבול האחריות לא יעלה על סך של ארבעים ) (40מיליון דולר למקרה ולתקופת ביטוח שנתית,
בתוספת הוצאות סבירות.
 .48.2גובה הפרמיה וההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק באותה שנה של מועד עריכת
פוליסת הביטוח והעלות אינה מהותית לחברה .החברה תסתייע ביועצי הביטוח החיצוניים
שלה לביסוס תנאי שוק כאמור.
 .49ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ) - (run-offהחברה תהיה רשאית לרכוש פוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  run-offעבור הדירקטורים ונושאי המשרה אשר כיהנו
בקשר לפעילות הרלוונטית ,וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן) :א( תקופת הביטוח לא תעלה על
 7שנים; )ב( גבול האחריות לא יעלה על סך של  40מיליון דולר ויהא מינימום בגבול אחריות של
הפוליסה הקודמת; )ג( עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד
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עריכת פוליסת הביטוח והעלות אינה מהותית לחברה .החברה תסתייע ביועצי הביטוח החיצוניים
שלה לביסוס תנאי שוק כאמור.
 .50כל רכישה של כל פוליסת ביטוח נושאי משרה כאמור או חידושה במהלך תוקפה של מדיניות התגמול
לא תובא לאישור נוסף של אסיפת בעלי המניות של החברה ,ובלבד שמדיניות התגמול אושרה
באסיפה הכללית של החברה ושוועדת התגמול של החברה תאשר כי הפוליסות הנרכשות עומדות
בתנאים הקבועים לעיל ,הן בתנאי שוק ואינן עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה,
רכושה או התחייבויותיה.
ט .תגמול דירקטורים
 .51הדירקטורים בחברה ,למעט הדירקטורים מטעם בעלת השליטה ,כולל דירקטורים חיצוניים,
ודירקטורים אשר נמנים עם בעלי שליטה או בעלי עניין בחברה ,ולמעט דירקטורים המכהנים
בתפקיד פעיל )כגון :יו"ר הדירקטוריון או דירקטור המכהן גם כנושא משרה בחברה( או בתפקיד
נוסף בחברה או נותנים שירותים לחברה ומקבלים גמול בגין כך ,יהיו זכאים לגמול והחזר הוצאות
לפי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס ,2000-כפי שייקבע בחברה
מעת לעת בהתאם לדרגת החברה.
 .52על אף האמור לעיל ,לא יראו פעולות אלה כחריגה ממדיניות זו ובלבד ,ככל שנדרש ,שהפעולות
האמורות אושרו כדין על ידי האורגנים הנדרשים לכך בהתאם להוראות חוק החברות:
 .52.1הדירקטור ויתר על הגמול המגיע לו ,כולו או כל חלק ממנו;
 .52.2האורגנים המוסמכים על־פי דין אישרו לדירקטור תשלום אחר או נוסף בגין כהונתו בתפקיד
נוסף בחברה או בחברה קשורה לה.
 .53החברה תהא רשאית להעניק לדירקטורים בחברה ,לרבות הדירקטורים החיצוניים ,תגמול הוני
בהתאם למגבלות הקבועות במדיניות תגמול זו ובכפוף להוראות כל דין ,ובלבד ששווי ההטבה הכולל,
לכל אחד מהדירקטורים יהיה כפוף למגבלת שווי הטבה הכלולה בסעיף  38לעיל.
י .הוראות כלליות נוספות
 .54נושאי המשרה עליהם תחול מדיניות התגמול יכול שיהיו עובדיה של החברה או קבלנים עצמאיים
המספקים לה שירותים .ככל שנושא המשרה יספק שירותים לחברה כקבלן עצמאי ,יחולו הוראות
מדיניות התגמול בשינויים המחוייבים ,התגמול לנושא המשרה ישולם כנגד חשבונית ומרכיבי
התגמול ינורמלו ,כך שמבחינה כלכלית כוללת הם יתאמו את האמור במדיניות זו.
 .55מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אימוץ המדיניות בהתאם להוראות הדין
ואילך .יצוין ,כי אין במדיניות התגמול כדי לפגוע בהתקשרויות קיימות של החברה עם נושאי משרה.
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ספח ג'

כתב פטור
והתחייבות
לשיפוי

פקר פלדות וגלוון בע"מ
)"החברה"(
לכבוד
______________
כתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי
.1

כללי
 .1.1הוחלט ואושר על ידי דירקטוריון החברה ביום ]*[ והאסיפה הכללית ביום ]*[ שהחברה תפטור את נושאי
המשרה ,לרבות הדירקטורים בה ,המכהנים כיום ואלו שיכהנו בעתיד מעת לעת בחברה ,בחברות בת של
החברה או לפי בקשת החברה או חברה בת  -בחברה אחרת כלשהי אשר החברה מחזיקה בה מניות,
במישרין או בעקיפין ,או שלחברה עניין כלשהו בה )"חברה אחרת" .החברה ,חברות הבת וחברות אחרות,
ביחד וכל אחת לחוד " -הקבוצה"( ,כנושאי משרה ,כמשמעותו בחוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק
החברות"( )לרבות בעלי השליטה או קרוביהם( )"נושא המשרה"( בקבוצה או בעלי תפקידים אחרים
בחברה בת או חברה אחרת ,מאחריותם בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה וכן ,שהחברה
תיתן לנושאי משרה כהגדרתם לעיל התחייבות לשפות אותם בשל חבות או הוצאה שתוטל עליהם עקב
פעולה שעשו לפני מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה או שיעשו לאחר מכן בתוקף היותם נושאי משרה
כאמור ,הכל כמפורט בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה.
 .1.2למונחים בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה שלא הוגדרו בו ,יהיה הפירוש והמשמעות שניתן להם בחוק
החברות ,אלא אם הקשר הדברים יחייב אחרת .מסמך זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים
כאחד.

.2

פטור מאחריות עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה
 .2.1החברה פוטרת אותך בזאת בהיקף המירבי המותר על־פי דין ,באופן בלתי חוזר ,מכל אחריות כלפיה בשל
כל נזק מכל סוג שנגרם או שייגרם לקבוצה ,במישרין או בעקיפין ,אם נגרם או ייגרם עקב הפרת חובת
הזהירות כלפיה בפעולה שנעשתה על ידך בתוקף היותך נושא משרה בקבוצה או ממלא תפקיד אחר
בחברה בת או בחברה אחרת.
 .2.2על אף האמור לעיל ,לא יהיה תוקף לפטור מאחריות בשל כל אחד מאלה:
 .2.2.1הפרת חובת אמונים כלפי החברה.
 .2.2.2הפרת חובת הזהירות בחלוקה.
 .2.2.3הפרת חובת זהירות שנעשתה מתוך כוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.
 .2.2.4פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
 .2.2.5קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר ,אם הוטלו עליך.
 .2.2.6הפרת חובה בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה
עניין אישי.
 .2.3אין באמור בסעיף פטור מאחריות זה בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפוי להלן או מכל זכות העומדת
לך מכוח פוליסת ביטוח שהוצאה לטובתך.
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 .2.4במקרה שהנך מכהן או תכהן כדירקטור בקבוצה  -הפטור על־פי הסכם זה יעמוד גם לזכות דירקטורים
חליפים שימונו על ידך כדין.
.3

התחייבות לשיפוי
החברה מתחייבת בזאת כלפיך באופן בלתי חוזר לשפות אותך באופן הרחב ביותר המותר על־פי דין ותקנון
החברה ,בשל כל חבות או הוצאה ,כמפורט להלן ,שתוטלנה עליך 1או שתוציא עקב פעולות שעשית או שתעשה,
לרבות כל החלטה ,מעשה או מחדל או כל נגזרת שלה ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב פטור והתחייבות
לשיפוי זה בתוקף היותך נושא משרה בקבוצה או ממלא תפקיד אחר בחברה בת או בחברה אחרת ,הקשורות,
במישרין או בעקיפין ,לאחד או יותר מן האירועים המפורטים בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה ,או כל חלק
מהם או הקשור בהם ,במישרין או בעקיפין וזאת בכפוף להוראות ולהגבלות המפורטות בכתב פטור והתחייבות
לשיפוי זה.

.4

החבות וההוצאות עליהן יחול השיפוי
 .4.1השיפוי יחול בשל חבות והוצאות כדלקמן:
 .4.1.1חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על־פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן בפשרה או
פסק בורר שיאושר על ידי בית משפט ,ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום
האמור להלן.
 .4.1.2הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל
נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך
ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום
נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית או בקשר לעיצום כספי.
בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו" -חבות
כספית כחלופה להליך פלילי"  -כמשמעם בסעיף  260לחוק החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת.
 .4.1.3הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שתוציא או שתחויב בהן בידי בית
משפט ,בהליך שיוגש נגדך בידי הקבוצה או בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו
תזוכה או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
 .4.1.4תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח") 1968-חוק ניירות
ערך"( שיוטל עליך או כל תשלום לנפגע הפרה לפי הליך מינהלי אחר או דין אחר )בין קיים ובין
אם יחוקק בעתיד( ,בגינו או בקשר אליו ניתן לתת שיפוי לנושא משרה.
 .4.1.5הוצאות שתוציא או תחויב בהן בקשר עם הליך שהתנהל בעניינך לפי פרק ח') 3הטלת עיצום כספי
בידי הרשות( ,פרק ח') 4הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה( או פרק ט') 1הסדר
להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך ,לפי סימן
ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי לחוק החברות ,לפי פרק ז' 1לחוק התחרות הכלכלית ,תשמ"ח-
 ;1988כפי שיתעדכנו מעת לעת וכל הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף )בין קיים ובין אם יחוקק
בעתיד( אשר על־פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים
הקשורים אליו או בגינו; לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
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ככל שהשירותים כנושא משרה יוענקו באמצעות חברה בשליטת נושא המשרה ,וחברה זו תחוב בחבות או בהוצאה שהינה בת שיפוי
תחת כתב שיפוי זה ,וזאת בגין כהונת נושא המשרה ,תהיה זכאית החברה האמורה בשיפוי ויחולו הוראות כתב שיפוי זה בהתאם.
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 .4.1.6כל אירוע ,חבות ,נזק ,תשלום או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר או יהיה מותר לשפות נושא
משרה על־פי כל דין ,כפי שיתוקן מעת לעת.
 .4.2השיפוי כאמור לא יחול על הפעולות שלהלן:
 .4.2.1הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,למעט אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה
לא תפגע בטובת החברה;
 .4.2.2הפרת חובת זהירות שנעשתה על ידך בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
 .4.2.3פעולה שנעשתה על ידך מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
 .4.2.4קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.
 .4.3החברה תשפה אותך ותשלם לך את החבות הכספית ואת ההוצאות ,המפורטות לעיל ,אשר לא כוסו
במסגרת ביטוח נושאי המשרה של החברה ואשר לא שולמו לך בפועל.
 .4.4אתה לא תהיה זכאי לשיפוי בשל חבות כספית או הוצאות בגינן קיבלת שיפוי או תשלום מהחברה או
מאחר)ים( ,לרבות במסגרת ביטוח .למען הסר ספק יובהר ,כי השיפוי על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי
זה יחול מעבר )ובנוסף( לסכום שישולם )אם וככל שישולם( במסגרת ביטוח ושיפוי אחר כאמור ,ויחולו
הוראות סעיפים  5.2 ,4.6ו 5.3 -להלן.
 .4.5עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה,
תעמיד החברה לרשותך ,מעת לעת ,כמקדמה על חשבון הוצאות שיגיעו לך על־פי כתב פטור והתחייבות
לשיפוי זה ,סכומים לכיסוי הוצאות כאמור ותשלומים אחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך
משפטי או מנהלי ,לרבות בהליכי חקירה ,וכן תעמיד החברה לרשותך בטחונות וערבויות שיהיה עליך
להעמיד במסגרת החקירה או בהליך המשפטי או על־פי החלטות ביניים ,כולל בבוררות ,לרבות לשם
החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך ,וזאת עוד לפני תחילת או לפני תום החקירה או ההליך המשפטי ,לפי
העניין ,ובלבד שסך כל הסכומים ,הביטחונות והערבויות כאמור לא יעלו על סכום השיפוי המרבי.
העמידה החברה לרשותך מקדמה כאמור לעיל ונקבע בפסק דין חלוט או הוסכם בינך לבין החברה בכתב
שאינך זכאי להוצאות ההתדיינות ,אתה תחזיר לחברה את המקדמה כאמור וזאת עם דרישה ראשונה.
העמידה החברה ביטחונות או ערבויות כאמור ונקבע בפסק דין חלוט או הוסכם בינך לבין החברה בכתב
שאינך זכאי לשיפוי בגין הפעולה בגינה ניתנו הביטחונות או הערבויות ,תגרום החברה לביטולם ,ואתה
תסייע לביטולם ככל שתידרש לעשות כן על ידי החברה ,ואם הם או חלק מהם מומשו ,אתה תחזיר לחברה
את הסכום שמומש ,וזאת עם דרישה ראשונה.
 .4.6החברה מכירה בכך שיתכן ואתה זכאי לשיפוי ,תשלום הוצאות )לרבות מקדמות( או להיכלל בביטוח
מטעם קרן הון סיכון ,משקיע פרטי ,קרן השקעות אחרת או גוף אחר )"משפה משנה"( .במקרה כאמור,
החברה מסכימה כי )א( התחייבויות החברה לשיפוי הינן ההתחייבויות העיקריות וכי התחייבות משפה
המשנה הינן משניות להתחייבויות החברה בכל הנוגע לשיפוי אירועים ,מעשים ופעולות על־פי כתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה) ,ב( עליה לשפות ולהעביר מקדמות ,ערבויות ובטחונות בהתאם לאמור בכתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה באופן מלא וללא תלות בהתחייבויות משפה המשנה) ,ג( היא פוטרת ומשחררת
מראש את משפה המשנה מכל טענה ,דרישה או תביעה לתשלום מכל סוג בקשר אירועים ,מעשים ופעולות
כאמור .מובהר כי אין במתן תשלום כלשהו על ידי משפה המשנה ,לרבות מתן מקדמה ,ביחס לאירוע,
פעולה או מעשה בגינו ביקשת שיפוי או תשלום מהחברה בהתאם להוראות כתב פטור והתחייבות לשיפוי
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זה כדי לגרוע מהתחייבויותיה של החברה על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה ,וכי במקרה כאמור
משפה המשנה יהיה זכאי להחזר התשלומים ששולמו לך או עבורך מהחברה.
.5

סכום השיפוי המרבי
 .5.1סכום השיפוי הכולל המצטבר אשר ישולם לך על ידי החברה על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה ביחס
לחבות כספית כמפורט בסעיף  4.1.1לעיל ביחד עם סכומי השיפוי בגין חבות כאמור בסעיף  4.1.1לעיל
אשר ישולמו על ידי החברה לנושאי משרה אחרים בקבוצה בהתאם לכתבי שיפוי שיוצאו על־פי החלטת
הדירקטוריון מיום ]*[ ,יהא סכום כולל השווה לגבוה מבין 25% (1) :מההון העצמי של החברה )כפי שיהיה
בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שקדמו לתשלום סכום השיפוי( או ) (2סכום של
חמישים ) (50מיליון ש"ח צמוד למדד )"סכום השיפוי המרבי"(.
 .5.2למען הסר ספק מובהר ,כי סכום השיפוי המרבי על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יחול מעבר לסכום
שישולם )אם וככל שישולם( במסגרת ביטוח ושיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה )כך שסכום השיפוי
המרבי לא יפחת עקב תשלומי ביטוח או שיפוי כאמור ששולמו ,ככל ששולמו(; אם וככל שסך כל סכומי
השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין האמור בסעיף  .4.1.1לעיל יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת
סכום השיפוי המרבי )כפי שתהיה קיימת באותה עת( ,יחולקו סכום השיפוי המרבי ,או יתרתו ,לפי העניין,
בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי ,באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה בפועל
יחושב על־פי היחס שבין סכום השיפוי אותו היה מקבל אותו נושא משרה ללא מגבלות סכום השיפוי
המרבי לבין סכום השיפוי אותו כלל נושאי המשרה האמורים היו מקבלים במצטבר לולא המגבלה
כאמור.
 .5.3במקרה שבו יקבל נושא המשרה שיפוי מאת המבטח על־פי פוליסת ביטוח נושאי משרה ,בגין העניין נשוא
השיפוי ,יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה וההוצאות
המשפטיות ,לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה
התחייבה בו בגין חבות כאמור בסעיף  4.1.1לעיל לא יעלה על סכום השיפוי המרבי .במקרה שהחברה
תקבל שיפוי מאת המבטח כאמור ,לא תקטן חבות החברה לפי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה ,וסכומי
השיפוי הכולל יכול שיהיו מעבר לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח.

.6

האירועים שהשיפוי יחול עליהם ביחס לסעיף 4.1.1

 .6.1ההתחייבות לשיפוי בגין חבות כספית כאמור בסעיף  4.1.1לעיל תוגבל לאירועים המפורטים להלן )אשר צפויים
לדעת דירקטוריון החברה לאור פעילות החברה בפועל במועד זה(:
 .6.2אירוע הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מהצעה ,הנפקה ,חלוקה ,מכירה ,רכישה או רישום למסחר בבורסה
בישראל או מחוצה לה או מחיקה מהמסחר כאמור של ניירות ערך מכל סוג שהוא )ובכלל זאת הון וחוב(
– בין של החברה ,חברה בת או חברה אחרת ,ובין שנעשו על ידי החברה או מטעמה ובין שנעשו על ידי
גורם אחר ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הצעת ניירות ערך לציבור )לרבות בדרך של
הצעת מכר( ,חלוקה בעין )של ניירות ערך של החברה או של ניירות ערך המוחזקים על ידי החברה( או
חלוקה בדרך של הטבה או זכויות של ניירות ערך ,הצעת רכש ,רכישה של ניירות ערך )לרבות רכישה
עצמית( ,הצעה פרטית ,והכל בין שנעשו על־פי תשקיף או טיוטת תשקיף או על־פי כל מסמך אחר ובין שלא,
בין שהתממשה פעולה כאמור ובין שלא; וכן כל פעולה אחרת בקשר להון החברה ,בין שהינה כרוכה
בהנפקת ניירות ערך ובין שלא.
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 .6.3אירוע הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מהיותה של החברה חברה ציבורית או תאגיד מדווח )כהגדרת מונחים
אלו בחוק החברות( או הנובע מכך שניירות ערך של החברה הוצעו לציבור או הנובע מכך שניירות ערך של
החברה רשומים למסחר בבורסה בישראל או מחוצה לה.
 .6.4עסקה ,לרבות עסקה חריגה ,כמשמעותן בסעיף  1לחוק החברות ,ובכלל זה ,משא ומתן להתקשרות
בעסקה או פעולה ,העברה ,מכירה ,השכרה ,רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות )לרבות ניירות
ערך( ,או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם ,קבלת אשראי ומתן בטחונות ,וכן כל פעולה הכרוכה במישרין
או בעקיפין בעסקה כאמור ,לרבות מסירה של מידע ומסמכים.
 .6.5החלטות או פעולות הקשורות לאישור עסקאות עם נושאי משרה בה ,בעלי עניין או בעלי שליטה בחברה,
כהגדרתן של עסקאות אלה בפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות.
 .6.6כל תביעה הנוגעת לטענה של שיקול דעת עסקי מוטעה ,ורמה סבירה של מקצועיות ,מומחיות וזהירות
בנוגע לעסקי החברה.
 .6.7דיווח או הודעה המוגשים על־פי דיני החברות ,דיני ניירות הערך ,דיני המס ,דיני ההגבלים העסקיים ,דיני
העבודה או כל דין אחר שמחייב את החברה בדיווח או הודעה ,לרבות על־פי כללים או הנחיות הנהוגים
בבורסה בישראל או מחוצה לה ,או על־פי חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים או הימנעות
מהגשת דווח או הודעה כאמור.
 .6.8פעולה בניגוד לחוק התחרות הכלכלית ,לרבות הסדר כובל; וכן פעולות הנוגעות לרגולציה וחוקים בנוגע
להגבלים עסקיים ,מיזוגים ,הסדרים כובלים ,פגיעה בתחרות או עוולות מסחריות.
 .6.9אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי ,תשקיף ,דוחות כספיים או כל מסמך גילוי
אחר לפי דיני ניירות ערך.
 .6.10דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה ,ככל שכאלו יינתנו לפי דיני ניירות ערך ,לרבות
מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה,
וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.
 .6.11פעולה או החלטה בקשר עם הכנה ,עריכה ,אישור ,פרסום של או חתימה על ,דוחות כספיים ,דוחות
כספיים ביניים ,דוחות שנתיים ,דוחות תקופתיים ורבעוניים וכיוצא באלה ,לרבות מתן הערכה בקשר עם
אפקטיביות הבקרה הפנימית ) ,(SOXקבלת החלטות בדבר הפעלת כללים חשבונאים והצגה מחדש
בדוחות הכספיים ,הסתמכות על אומדנים והערכות חשבונאיות )בין היתר לצורך ה IFRS -וכללי
החשבונאות והדיווח החלים על החברה( ,וכן תקציבים ,תכניות עבודה עסקיות או תחזיות בקשר עם
החברה.
 .6.12אימוץ דיווח כספי על־פי תקני דווח כספי בינלאומיים ) (IFRSאו כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי
החברה או תקני דיווח כספי מקובלים בארה"ב ) (US GAAPאו כל תקני דיווח הנהוגים על ידי חברות
בנות שלה וכן כל פעולה הכרוכה בכך.
 .6.13אירועים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בתאגידים כלשהם.
 .6.14החלטה בדבר חלוקה ,כהגדרתה בחוק החברות ,לרבות חלוקה באישור בית משפט.
 .6.15שינוי מבנה החברה ,שינוי בעלות בחברה ,ארגונה של החברה מחדש ,פירוקה ,מכירת נכסיה או עסקיה
)כולם או חלקם( ,או כל החלטה בנוגע אליהם ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מיזוג,
פיצול ,שינוי בהון החברה ,הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן ,הקצאה או חלוקה.
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 .6.16גיבוש ,שינוי ,תיקון או אישור של הסדרים בין החברה לבין מחזיקי ניירות ערך שלה או בנקים או נושים
של החברה או של תאגידים קשורים.
 .6.17פעולות הקשורות בהוצאות וקבלת רישיונות ,היתרים ,פטורים או אישורים ,כולל פניות מקדמיות,
מכתבי  no actionוכיוצ"ב ,לרבות רשיונות עסק ורשיונות ואישורים הדרושים לניהול עסקיה של החברה
ולרבות אישורים או פטורים בנושאי מס ,ניירות ערך או הגבלים עסקיים וכל פעולה בקשר עם ובהתאם
לאותם רשיונות ,היתרים ,אישורים ופטורים.
 .6.18השתתפות במכרזים ועריכתם.
 .6.19התבטאות ,אמירה ,לרבות הבעת עמדה או דעה ,הצבעה או הימנעות מהצבעה ,בין בכתב ,בין בעל פה ובין
בכל דרך אחרת או באמצעות הפצה או פרסום של מסמך ,מסר ,תגובה או הודעה ,לרבות במו"מ
והתקשרויות עם ספקים או לקוחות ,ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה ,דירקטוריון או ועדה מועדותיו או
בכל פורום אחר.
 .6.20פעולה בניגוד לתקנון של החברה.
 .6.21פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן ,התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים
או קיבוציים ,הטבות לעובדים ,לרבות הקצאת ניירות ערך לעובדים.
 .6.22פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה או לתנאי העבודה.
 .6.23משא ומתן ,התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח.
 .6.24גיבוש תכניות עבודה ,לרבות תמחור ,שיווק ,הפצה ,הנחיות לעובדים ,ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה
עם מתחרים.
 .6.25החלטות או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ולבריאות הציבור ,ובכלל זה לחומרים מסוכנים.
 .6.26החלטות או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981-וצווים ותקנות מכוחו.
 .6.27פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו ,לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני
והגנה בתביעות בקשר אליהן.
 .6.28הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות ,אך לא רק ,פטנטים ,מדגמים ,זכויות מטפחים ,סימני
מסחר ,זכויות יוצרים וכיוצ"ב.
 .6.29משא ומתן ,כריתה וביצוע של חוזים מכל מין וסוג עם צדדים שלישיים לרבות ,ספקים ,מפיצים ,סוכנים,
זכיינים ,משווקים ,יבואנים ,יצואנים ,לקוחות וכיוצ"ב של מוצרים או שירותים המשווקים או הנמכרים
או המסופקים על ידי החברה או המשמשים אותה.
 .6.30משא ומתן ,כריתה וביצועם של הסכמים עם קבלני כוח אדם ,קבלני שירותים ,קבלני בניין ,קבלני
שיפוצים וכד'.
 .6.31מתן מידע ,מצגים ,חוות דעת ,הערכות ,תחזיות ,אומדנים ,נתונים ,עמדות מקצועיות ,דוחות כספיים,
דיווחים או הודעות ,הגשת בקשות ,לכל רשות מוסמכת או גורם שלטוני אחר )לרבות רשם החברות ,רשות
ניירות ערך ,רשויות המס ,הרשות להלבנת הון ,רשות הגבלים עסקיים וועדת הריכוזיות( וכן כל פעולה
הקשורה ליישום הוראות דין )ובכלל זה הנחיות ,הוראות ,צווים וכיוצ"ב( החלות על החברה אשר ניתנו
על ידי כל רשות מוסמכת או גורם שלטוני אחר.
 .6.32חקירות של רשויות המדינה.
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 .6.33פעולה הקשורה למתן מידע ,מצגים ,הערכות ,תחזיות ,אומדנים ,נתונים ,דיווחים ,חוות דעת ,דוחות
כספיים או הודעות ,לכל צד שלישי ,לרבות במסגרת התקשרות עסקית של החברה או כחלק מפעולה של
בעל מניות בחברה בקשר עם החזקותיו בחברה ,או מכוח הוראות כל דין )ובכלל זאת :על־פי חוק החברות,
חוק ניירות ערך לרבות תקנות שהותקנו מכוחם או על־פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או
בבורסות בחו"ל(.
 .6.34העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על־פי דין לבעלי עניין בחברה.
 .6.35תשלום או דרישת תשלום החלים על החברה מכוח הדין.
 .6.36פעולה בקשר עם ניהול סיכוני החברה )לרבות ביטוח כל סוגי הסיכונים להם חשופה החברה(.
 .6.37פעולות בקשר להקמת ,רישום ,ניהול ועשיית שימוש במידע ,במרשמים ובמאגרי מידע ,לרבות מאגרי
מידע כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות.
 .6.38ניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות בחשבונות הבנק שלעיל כולל עסקת
מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאילה של ניירות ערך ,הלוואות ומסגרות אשראי ,כרטיסי חיוב,
ערבויות בנקאיות ,מכתבי אשראי ,הסכמי ייעוץ בהשקעות.
 .6.39מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה לחברה ,כערובה להתחייבויות או להצהרות החברה.
 .6.40אי קיום הליכי בדיקות נאותות מלאים או נאותים בהשקעות של החברה ,אשר גרר את אובדן ההשקעות
באופן מלא או חלקי או לפגיעה בעסקי החברה או להפרה של התחייבות כלפי צד שלישי.
 .6.41אירועים ופעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה בתאגידים שונים ,לפני או אחרי ביצוע ההשקעה,
לרבות לצורך ההתקשרות בעסקה ,ביצועה ,פיתוחה ,מעקב ופיקוח עליה ,לרבות פעולות בקשר עם
השקעה ,רכישה ,החזקה ומכירה של ניירות ערך שהונפקו על ידי גופים שונים וכן השקעות בנכסים
פיננסיים או זכויות אחרות בין בארץ ובין בחוץ לארץ.
 .6.42פעולה או עסקה הנובעת או קשורה בכהונה מטעם החברה באורגן מוסמך בקבוצה או מינוי מטעם החברה
בחברה בת או חברה אחרת ,לרבות פעולה בקשר להפעלת זכויות הצבעה בחברות כאמור.
 .6.43חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בגין פעולות שנטל בהן חלק בשם החברה ,אל מול מוסדות המדינה
השונים.
 .6.44חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בגין תביעה של צדדים שלישיים נגד נושא המשרה בגין גילוי חסר
או מטעה ,בכתב או בעל פה ,למשקיעים קיימים או פוטנציאליים בחברה ,לרבות במקרה של מיזוג החברה
עם חברה אחרת.
 .6.45כיסוי השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח אחריות נושאי משרה.
 .6.46הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו.
 .6.47פעולה הנוגעת לחבות מס של הקבוצה או בעלי המניות בקבוצה.
 .6.48עסקה )לרבות עסקה חריגה( או פעולה ובכלל זה העברה ,מכירה ,רכישה או חכירה של נכסים או חיובים
)לרבות מקרקעין ,ניירות ערך או זכויות( או מתן או קבלת זכות ,לרבות זכות שימוש או רשיון ,בכל אחד
מהם וכן פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור.
 .6.49פעולות במסגרת הליכים משפטיים של החברה או כנגדה לרבות מחוץ לישראל.
 .6.50תביעה ייצוגית או נגזרת הנוגעת לחברה ,לחברה בת או לחברה אחרת.
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 .6.51פעולה או עסקה בקשר לפרסום או שיווק פעילות ועסקי החברה ,לרבות הבאה לפרסום או לשיווק וכן
נכונות ואי הטעיית דבר הפרסום.
 .6.52כל אירוע או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך ,חוק התחרות הכלכלית ,חוק החברות וכל
חוק אחר החל על פעילות החברה.

 .6.53כל הוראה בסעיף - 6

.7

•

שעניינה ביצוע פעולה מסוימת ,תפורש כמתייחסת גם לכל נגזרת של הפעולה או לאי ביצועה או
הימנעות מביצועה של אותה פעולה ,והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש
כזה.

•

מתייחסת גם לכל אחד מסוגי האירועים או הפעולות המפורטים לעיל ,בקשר להעסקתך או כהונתך
כנושא משרה או כממלא תפקיד אחר בקבוצה.

•

כל התייחסות ל"חברה" תכלול גם כל חברה בת וחברה אחרת ,בהתאם להקשר הדברים.

•

ביחס לכל אחד מהאירועים המפורטים לעיל – בין בישראל ו/או בחו"ל.

תנאים בקשר לשיפוי
השיפוי על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה כפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:
 .7.1אתה תודיע לחברה בכתב על כל חקירה וכל הליך משפטי או מנהלי שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו
עשוי השיפוי לחול ועל כל חשש או איום שיימסר לך בכתב לפיו חקירה או הליך משפטי או מנהלי כאמור
עלול להיפתח נגדך ,וזאת במהירות הראויה לאחר שייודע לך לראשונה על כך ,ותעביר לחברה או אל מי
שהיא תודיע לך ,ללא דיחוי ,כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך וכל מידע שיגיע לידיעתך באשר
לאותו הליך.
כמו כן ,עליך לידע את החברה באופן שוטף לגבי ארועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת חקירה או
הליך משפטי נגדך.
אי מסירת הודעה בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על־פי כתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה ,למעט במקרה וככל שאי מסירת ההודעה כאמור תאיין את יכולתה של החברה
להתגונן בשמך כנגד התביעה.
 .7.2למעט למקרה של תביעה של החברה כנגדך ,החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך
בפני אותה חקירה או הליך המשפטי או המנהלי האמור וכן זכאית למנות עורך דין ,שהחברה תבחר לצורך
זה )פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות( ,לטפל בחקירה או בהליך המשפטי .ככל
שעובר להחלטת החברה כאמור מינית עורך דין מטעמך ,תהיה זכאי בהתאם להוראות כתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה ,להחזר הוצאותיך כאמור.
החברה ועורך דין כאמור ,יהיו זכאים לפעול ,במסגרת הטיפול האמור ,לפי שיקול דעתם בכפוף לאמור
להלן .עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך .מבלי לגרוע מהוראות כתב
פטור והתחייבות לשיפוי זה ,מובהר ,כי ככל שהחברה אינה זכאית ליטול על עצמה או שלא נטלה על
עצמה את הטיפול בהגנתך בהליך המשפטי ,תהיה רשאי למנות לך עורך דין מטעמך ,שהחברה לא התנגדה
לזהותו אלא מטעמים סבירים ,והוראות כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך
בגין מינוי כאמור.
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לפי בקשת החברה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שידרש באופן סביר שיסמיך את החברה או את עורך
הדין כאמור ,לטפל בשמך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך.
למען הסר ספק מובהר ,כי החברה ועו רך הדין כאמור לא יהיו רשאים ,במסגרת הליך פלילי ,להודות
באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון ,אלא בהסכמתך מראש ובכתב .כמו כן ,החברה
ועורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי )בין אם במסגרת בית משפט או בבוררות ,פישור ,גישור
או בהסדר פשרה כלשהו( ,ללא הסכמתך מראש ובכתב שלא תמנע אלא מסיבות סבירות):א( להודות,
בשמך )בין במסגרת הדיון בפני בית משפט או בורר ובין במסגרת הסדר פשרה( באירוע שאינו בר שיפוי
בהתאם להוראות כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה וכל דין ,או )ב( להגיע לידי הסדר או פשרה שאינו כולל
שחרור מלא שלך מכל אחריות בקשר עם ההליך.
אין באמור לעיל בכדי למנוע מן החברה או עורך הדין כאמור להגיע לידי הסדר עם התובע בהליך אזרחי
ללא הסכמתך ,כל עוד הדבר אינו נעשה בניגוד לאמור לעיל.
כמו כן ,החברה כמו גם עורך הדין מטעם החברה לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום
השיפוי שתהא זכאי לו ,אלא בהסכמתך המוקדמת שלא תמנע אלא מסיבות סבירות ,ובמידה ויהיה צורך
בהסכמת המבטח – אזי גם בהסכמה המוקדמת של המבטח.
לא יהיה בהסדר ,פשרה או סיום הליך כלשהו או באי תשלום שיפוי כלשהו על ידי החברה או אי קבלת
החלטה על ידי החברה בנוגע לשיפוי כדי להוות מצג ,הנחה ,הודאה או הסכמה לכך שאינך זכאי לשיפוי
על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה .בנוסף ,לא יהיה בסיום הליך כלשהו על־פי פסק דין או צו של בית
משפט או בורר כשלעצמו )למעט אם נקבע במפורש אחרת בפסק הדין או הצו( או בהסדר או בפשרה ,כדי
להוות מצג ,הנחה ,הודאה ,או ראיה לכך) :א( שפעלת שלא בתום לב ובאופן שבו סברת שאינו לטובת ,או
בניגוד לטובת ,החברה; ו) -ב( בנוגע להליכים פליליים ,שלא היה לך יסוד סביר להניח שפעולותיך הינן
חוקיות.
מקום שתתנגד לייצוגך על ידי עורך הדין שמינתה החברה מטעמים סבירים או שלדעתך או לדעת עורך
דין החברה ,קיים חשש שיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ,אתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין
מטעמך ,שהחברה לא התנגדה לזהותו אלא מטעמים סבירים ,והוראות כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה
יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור.
באותם מקרים בהם החברה ממנה את עורך הדין ,תהיה רשאי לשכור עורך דין בנוסף על עורך הדין של
החברה ,והחברה ועורך הדין מטעמה יעדכנו את עורך הדין מטעמך ,ובלבד שאתה תישא בהוצאות של
עורך הדין הנוסף מטעמך.
 .7.3אתה תשתף פעולה עם החברה ועם עורך הדין כאמור והמבטח של ביטוח נושאי המשרה בחברה ,בכל דרך
סבירה כפי שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי או מנהלי או חקירה,
ובלבד שהחברה או המבטח כאמור ,ידאגו לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שלא תידרש
לשלמן או לממנן בעצמך.
 .7.4החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה בגין כל סכום שישולם על
ידך על־פי פשרה או בוררות שהחברה לא אישרה מראש ובכתב ,ובלבד שהחברה לא תסרב לאותה פשרה,
לקיום אותה בוררות או להתקשרות בהסדר ,לפי העניין ,אלא מסיבות סבירות.
 .7.5התחייבויות החברה לשיפוי על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה הן אישיות כלפיך בלבד ,וכתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה וזכויותיך על־פיו אינן ניתנות להמחאה ולהעברה לאחר)ים( ,למעט כמפורט בסעיף  8להלן.
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 .7.6עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה ,תנקוט החברה
את כל הפעולות הנחוצות על־פי דין לתשלומו ,ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך ,אם
יידרש ,לרבות אישור בית המשפט ,אם וככל שיידרש.
.8

תחולה
הפטור מאחריות וההתחייבות לשיפוי לפי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום
כהונתך כנושא משרה או ממלא תפקיד אחר בקבוצה ,ובלבד שהפעולות בגינן ניתנו הפטור מאחריות
וההתחייבות לשיפוי נעשו או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה או ממלא תפקיד אחר בקבוצה .התחייבויות
החברה כאמור יעמדו גם לזכות עזבונך ,יורשיך ,חליפים אחרים שלך על־פי דין ולדירקטור חליפי שימונה על
ידך .כן מובהר ,כי התחייבויות החברה לפי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יחולו גם ביחס לאירועים שאירעו
טרם חתימת כתב שיפוי זה.

.9

שונות
 .9.1התחייבויות החברה על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל
שמותר על־פי דין ,לשם התכלית שלה נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור והתחייבות
לשיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין האמורה,
אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה.
 .9.2כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על־פי הוראות
כל דין .בנוסף ,אין בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה כדי לגרוע או לפגוע בזכותה של החברה )אך היא
אינה מחויבת לעשות כן( לקבל החלטה בדבר) :א( הגדלת סכום השיפוי המרבי כאמור בכתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה) ,ב( הוספת סוגי אירועים בגינם נושאי משרה יהיו זכאים לשיפוי) ,ג( כל שינוי אחר
בתנאי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה המיטיב עמך ,או )ד( מתן שיפוי בדיעבד ,לרבות ,ביחס לחבות
כאמור בסעיף  ,4.1.1בסכומים העולים על סכום השיפוי המרבי וללא המגבלות כמפורט בסעיפים  5ו6-
לעיל ,בכפוף לכל דין.
 .9.3במידה ובעתיד ישתנה הדין החל על החברה כך שיאפשר לחברה להרחיב את היקף כתב פטור והתחייבות
לשיפוי זה אשר החברה רשאית להעניק לך ,אזי יראו את השינוי בדין כחל גם עליך ,וכתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה ייחשב אוטומטית )ללא צורך בכל פעולה או החלטה נוספת( כמתוקן כאילו הוא
מכיל כל שינוי כאמור במידה המקסימלית המותרת בחוק .מבלי לגרוע מהאמור לעיל) ,א( כל תיקון לחוק
החברות ,חוק ניירות ערך ,חוק התחרות הכלכלית או כל דין רלוונטי אחר המרחיב את יכולתה של החברה
לשפות ,לבטח או לפטור אותך מאחריות ,או המרחיב את הזכות שלך להיות משופה ,מבוטח או פטור
מאחריות ,יחול עליך במידה המרבית האפשרית ,באופן אוטומטי ולאלתר וייחשב ככלול בכתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה במידה המרבית המותרת על־פי דין; וכן )ב( לכל תיקון לחוק החברות ,חוק ניירות
ערך ,חוק התחרות הכלכלית או כל דין חל אחר ,הפוגע ביכולתה של החברה לשפות אותך ,לבטח או לפטור
אותך מאחריות או הפוגע בזכות שלך להיות משופה ,מבוטח או פטור מאחריות כמפורט בכתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה או בתקנון החברה ,לא תהיה השפעה בדיעבד והוא לא ישפיע על ההתחייבויות או
היכולת של החברה לשפות ,לבטח או לפטור אותך מאחריות בגין כל פעולה )או מחדל( שנעשו טרם תיקון
כאמור ,אלא אם נקבע אחרת בדין החל וככל שנקבע .למען הסדר הטוב ,הוראות סעיף זו לא יחולו בקשר
לשינוי סכום השיפוי המרבי ,אשר לא יעודכן אוטומטית.
 .9.4החברה תהא רשאית ,על־פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ,לבטל את התחייבותה לפטור או לשיפוי ,או
להפחית את סכום השיפוי המרבי על־פיו ,או לצמצם את האירועים עליהם השיפוי חל ,בין בנוגע לכל
נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ,ככל שביטול או שינוי כאמור מתייחסים לאירועים שיחולו לאחר
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מועד הביטול או השינוי ,ובלבד שניתנה לך הודעה מוקדמת על כוונתה זו ,בכתב ,לפחות  30יום לפני
המועד בו תכנס החלטתה לתוקף .למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור ,אשר יש בה
כדי להרע את תנאי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה או לבטלו ,לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית
מכל סוג שהוא וכתב הפטור וההתחייבות לשיפוי טרם שינויו או ביטולו ,לפי העניין ,ימשיך לחול ולהיות
תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר התרחש טרם השינוי או הביטול ,אף אם ההליך בגינו נפתח
כנגדך לאחר שינויו או ביטולו של כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי.
 .9.5למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ,לרבות
מבטח כלשהו ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר מחויב לו מבטח על־
פי הסכם ביטוח שנערך עימו ,למעט ההשתתפות העצמית ,למעט ביחס למשפה המשנה כאמור בסעיף 4.6
ולדירקטור חליף ביחס אליהם יחול כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה.
 .9.6הוראות כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמות )טרם שנחתם כתב פטור
והתחייבות לשיפוי זה( ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין החברה לבינך בעניינים האמורים בכתב פטור והתחייבות
לשיפוי זה ,וזאת ,גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה ,אולם מובהר כי
אין באמור כדי לפגוע בכל פטור שניתן לך ,אם ניתן לך ,קודם למתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה.
 .9.7במידה והוראה או התחייבות כלשהי המפורטות בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה או מתן פטור כלשהו
על־פי כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה יוכרזו כבטלים או כבלתי ניתנים לאכיפה ,לא יהיה בכך כדי לפגוע
ביתר ההוראות ,ההתחייבויות והפטורים אשר תעמודנה בתוקפן .כמו כן ,במידה והוראה ,התחייבות או
פטור כאמור ימצאו בטלים או בלתי אכיפים והם ניתנים לתיקון כך שיהיו תקפים וניתנים לאכיפה על־פי
דין ,אזי יראו אותה הוראה ,התחייבות או פטור כאילו תוקנו או סויגו כפי שנדרש על מנת שיהיו תקפים
וניתנים לאכיפה בהיקף המירבי המותר ,והגורם המוסמך מוסמך בזה לתקנם או לסייגם כך שיהיו
תקפים וניתנים לאכיפה ,בהיקף ,בצורה ובאופן המקסימליים המותרים על־פי דין.
 .9.8כל ויתור על הוראה מהוראות כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה ,יעשה בכתב ,ולא ייחשב כוויתור,
כהימנעות או כהיווצרות נוהג בין הצדדים לגבי מקרים אחרים והוראות אחרות )אף אם מדובר בהוראות
דומות( בכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה.
 .9.9החברה תשא בכל הוצאותיך ,לרבות הוצאות משפטיות ,באכיפת ובמימוש כתב פטור והתחייבות לשיפוי
זה .הוראות סעיף  7לעיל לא יחולו באכיפת ובמימוש כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה על ידך.
 .9.10הדין החל על כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו
מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב פטור והתחייבות לשיפוי זה ,תוך שלילת
סמכות יתר בתי המשפט.
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