ברם
תעשיות
ינואר 2016

הגבלת אחריות ומידע צופה פני עתיד
•מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  , 1968-ביחס
לחברה וכן ביחס לבעלי השליטה בה ולחברות מוחזקות על-ידיה .מידע כאמור ,כולל ,בין היתר ,תחזיות,
הערכות ,הכנסות ,אומדנים ומידע אחר ,המתייחסים לאירועים ולעניינים עתידיים ,שמידת התממשותם
אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד .העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למצגת זו,
הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה ולמצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם
פועלת החברה באזורי פעילותה ,וכן עובדות ונתונים מאקרו-כלכליים ,ולפיכך החברה אינה אחראית
לנכונותם ,והכול כפי שידועים לחברה במועד פרסום מצגת זו.
•המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס ,בנוסף על האינפורמציה הקיימת בחברה ,על ציפיות
והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים ,ועל
השתלבותן של התפתחויות כאמור אלה באלה ,במידה מהותית ,וכן על נתונים ופרסומים סטטיסטיים
וציבוריים כאמור לעיל.
•המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו עלול שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן
שונה מכפי שנצפה או הוערך כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות
החברה ו/או כתוצאה מהתפתחויות בסביבה הכללית ו/או מגורמים חיצוניים המשפיעים על החברה
בתחומי פעילותה.
•לשם הסרת ספק ,מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת זו.
•אין לראות במצגת זו משום הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך של החברה.
•מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה
החברה לציבור המידע הכלול.
•המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בו כפוף לאמור בדיווחיה הרלבנטיים של החברה ,ואין
לראות בו משום מצג או התחייבות ,לרבות לא לשלמות או דיוק המידע האמור.

פרופיל הקבוצה

החברה הינה
בשליטת משפחת
ברמלי

הקבוצה החלה
לפעול בשנת 1981

לחברה שני תחומי
פעילות עיקריים:
 .1ייצור ושיווק מוצרי
פלסטיק בתחום
האריזות לתעשיית המזון
והמשקאות.
 .2ייצור ושיווק מוצרי
פלסטיק ייחודיים לבית.

לקבוצה יש ארבעה
אתרי ייצור ,שניים
בשדרות ,אחד בצרפת
ואחד בארה"ב

הקבוצה מעסיקה
כ 150 -עובדים

אבני דרך
2015
2014
2013

השלמת מיזוג בין
ברמלי תעשיות
לחי פלסטיק

הקבוצה החלה למכור מוצריה
בתחום המוצרים הייחודים
לבית לרשתות הקמעונאיות
המובילות בארה"ב

2011

2006
2005

1999

1981

הקמת
חי פלסטיק בע"מ

הנפקת מניותיה של
ברם תעשיות בע"מ
בבורסה בת"א

הקמת ברמלי
תעשיות בע"מ

הקמת Life plastic
 Sarlורכישת פעילות
בצרפת

רכישת פעילות מטמפו
תעשיות בירה בע"מ והקמת
פריפורם משקאות בע"מ

הקמת מפעל
בארה"ב

בעלי מניות

ציבור
ומוסדיים כ-
33.16%

משפחת
ברמלי כ-
66.84%

מבנה אחזקות

50%

100%

S.KETER
Properties

*Bramli USA
100%

100%

*תחילת פעילות רבעון ראשון 2016

100%

51%

50%

אריזות לתעשיית המזון
מוצרים ייחודיים לבית
נדל"ן להשקעה

ברם תעשיות – אתרי ייצור
שם החברה חי פלסטיק בע"מ
מיקום שדרות ,ישראל
תחום פעילות אריזות לתעשיית המזון ומוצרים ייחודיים לבית
איזור פעילות בעיקר ישראל וארה"ב

שם החברה פריפורם משקאות בע"מ
מיקום שדרות ,ישראל
תחום פעילות מבחנות ופקקים לתעשיית המזון
איזור פעילות ישראל

שם החברה Life Plastic Sarl

מיקום קמבריי ,צרפת
תחום פעילות אריזות פלסטיק למוצרים ייחודיים לבית
איזור פעילות בעיקר אירופה

שם החברה Bramli USA Inc.

מיקום סוואנה ,מדינת ג'ורג'יה ,ארה"ב
תחום פעילות מוצרים ייחודיים לבית
איזור פעילות ארה"ב
צפי תחילת פעילות ינואר 2016

תחום האריזות לתעשיית המזון
•פעילות זו מהווה כיום את המרכיב העיקרי בהכנסות ורווחי החברה.
•הקבוצה פועלת בתחום פעילות זה למעלה מ 30 -שנה ,ומוצריה נחשבים
למוצרים המובילים בישראל בתחום אריזות הפלסטיק לענף המזון.
•מוצרי הקבוצה בתחום הפעילות כוללים :כלי אחסון ,אריזות חד פעמיות
ל ,Take Away -גלמים לבקבוקים ועוד.
•אתרי הייצור של הקבוצה בתחום הפעילות נמצאים בשדרות.

פריפורם
•פריפורם משקאות בע"מ (להלן" :פריפורם") ,הינה חברה פרטית המוחזקת בחלקים
שווים ( )50%-50%על ידי החברה וטמפו.
•פריפורם הוקמה בשנת  2011במסגרת התקשרות טמפו והחברה ,בעסקה בה רכשה
החברה מחצית הזכויות במפעל לייצור אריזות משקה בירוחם אשר כלל :ציוד ,מכונות,
ידע וכן זכויות טמפו על פי הסכמים עם צדדים שלישיים בקשר ליצור ואספקת מבחנות
לייצור בקבוקים.
•בשלהי שנת  2013העתיקה פריפורם את מפעלה מירוחם לשדרות .צעד זה הינו מהלך
אסטרטגי בו נקטה הקבוצה ,על מנת לצמצם עלויות שוטפות ולהעניק פלטפורמה אשר
תאפשר כניסה לשווקים חדשים בעתיד.
•מפעלה של פריפורם בשדרות הינו מפעל חדש אשר הותאם לצרכיה ונבנה תוך הקפדה
על סטנדרטים מהגבוהים בענף.
•בשנת  2014חנכה החברה קו חדש ליצור פקקים.
•בשנת  2015הוארך הסכם הייצור והאספקה של מבחנות ופקקים לטמפו לתקופה
של  5שנים נוספות עד ליום  30בנובמבר .2019

דוגמאות לאריזות לתעשיית המזון

קופסאות עגולות

קופסאות מרובעות

קופסאות אובליות

מוצרים ייחודיים ללקוח

Take Away

קופסאות מלבניות

לקוחות נבחרים בתחום האריזות לתעשיית המזון

תחום המוצרים הייחודיים לבית
•תחום פעילות זה מהווה את מנוע הצמיחה של הקבוצה .בתחום פעילות זה
פועלות כיום חי פלסטיק (באמצעות פעילות ברמלי) ו  ,Life Plastic -ובהמשך
גם .Bramli USA
•המוצרים בתחום פעילות זה משווקים תחת שני מותגים:
 Life Storyו.Prêt à Paquet -

•הייצור בתחום פעילות זה נעשה במפעלי הקבוצה בישראל ,בצרפת ובארה"ב.
•מוצרי הקבוצה בתחום פעילות זה נמכרים כיום בעיקר לרשתות קמעונאיות
מהמובילות בעולם ,לרבות  Walmartשהינה הרשת הקמעונאית מהגדולות
בעולם.
•הקבוצה נמצאת בסיומו של תהליך הקמת מפעל ייצור בארה"ב ,מהלך
אסטרטגי אשר להערכת הנהלת החברה ,צפוי להגדיל משמעותית את היקף
פעילות הקבוצה בתחום הפעילות.

בניין לייף פלסטיק ,צרפת
•שטח קרקע כולל כ 57,147 -מ"ר.
•כ 10,640 -מ"ר בנוי.
•הנכס ממוקם לצד אוטוסטרדה ראשית החוצה את אירופה (.)A2
•מיקום הנכס הינו אסטרטגי וממוקם אופטימלית לצורך ייצור והפצת מוצרים באירופה.
•שווי הנכס בהתאם להערכת שמאי מאפריל  – 2015כ 5.1 -מיליון אירו.

חלוקת מכירות המוצרים הייחודיים לבית
לפי אזורים גאוגרפיים בשנת 2014

אירופה כ-

43%

שאר העולם כ-

11%

ישראל כ-

6%

ארה"ב כ-

40%

לקוחות נבחרים בארה"ב

בתחום פעילות המוצרים הייחודיים לבית

4,000

1,800

1,400

1,600

1,000

2,000

70

1,000

סניפים

סניפים

סניפים

סניפים

סניפים

סניפים

סניפים

סניפים

לקוחות נבחרים  -שאר העולם

בתחום פעילות המוצרים הייחודיים לבית

צרפת

אנגליה

צרפת

אנגליה

בלגיה

יפן

צרפת

צרפת

אנגליה

גרמניה

לקוחות נבחרים  -ישראל

בתחום פעילות המוצרים הייחודיים לבית

 - Life Storyמוצרים נבחרים

 - Pret á Paquetמוצרים נבחרים

Bramli USA

מועד צפוי לתחילת פעילות במהלך חודש ינואר 2016
•כאמור לעיל ,הקבוצה נמצאת בסיומו של תהליך הקמת מפעל לייצור מוצריה
בתחום פעילות המוצרים היחודיים לבית בג'ורג'יה ,ארה"ב ,אשר ישמש בנוסף
כמחסן קדמי לפעילות הייצוא של הקבוצה לארה"ב.
•הקמת המפעל בארה"ב הינה תולדה של ביקושים שזיהתה הנהלת החברה מצד
לקוחותיה למוצרים  Made in USAבכלל ,ולמוצרי אחסון ייחודיים בפרט.
•החברה התקשרה בחודש דצמבר  2015בהסכם ייצור בקבלנות משנה לתקופה של
שנתיים עם צד שלישי בלתי קשור ,לפיו תייצר החברה במפעלה שבג'ורג'יה ארה"ב,
מוצרים בטכנולוגיית הזרקה בתמורה לסך כולל מוערך של כ 5 -מליון .$
•היקף השקעה צפוי כ 5 -מליון .$

תמצית נתונים כספיים* (במליוני )₪
נתוני רווח והפסד

הכנסות מתחום אריזות מזון
הכנסות מתחום מוצרים ייחודיים
אחרים (**)
סה"כ הכנסות
רווח תפעולי
EBITDA

1-9/2015

1-9/2014

2014

51.1
30.0
0.7
81.8
7.2
12.8

48.8
21.9
0.9
71.7
4.4
10.0

64.7
30.2
1.3
96.2
5.5
13.1

(*) הנתונים המובאים בטבלה לעיל הינם בהתאם למערכת הדיווחים להנהלה ,הנערכים על בסיס הכללת חלקה
של החברה ( )50%בהכנסות ובהוצאות של השקעות המטופלות לפי שיטת שווי מאזני (למעט פעילויות שהופסקו),
זאת בשונה מהמדיניות החשבונאית המיושמת בדוחותיה הכספיים של החברה.
(**) במהלך שנת  2015הופסקה פעילותו של מגזר הנדל"ן להשקעה ,אשר דווח בעבר כמגזר פעילות נפרד.

תמצית נתונים כספיים (במליוני )₪
נתונים מאזניים

סה"כ נכסים שוטפים
מתוכם :מזומנים ויתרות נזילות
סה"כ התחייבויות שוטפות
סה"כ הון חוזר
סה"כ הון עצמי
סה"כ מאזן

9/2015

2014

70.1
22.8
()35.6
34.5
53.9
135.8

44.7
0.7
()40.2
4.5
51.5
110.3

ממועד רישומן למסחר של מניותיה ,החברה חילקה דיבידנדים בסכום כולל של כ 26.1 -מיליון ש"ח.

תמצית נתונים כספיים
יחסים פיננסיים
יחס שוטף
שיעור EBITDA
יחס חוב נטו לEBITDA -
יחס חוב נטו למאזן

9/2015

2014

2.0
15.6%
1.8
20.2%

1.1
13.6%
2.2
25.7%

החברה עומדת בהתניות הפיננסיות להן התחייבה במסגרת שטר הנאמנות מחודש מאי .2015

פרופילה העסקי של החברה מושפע לטובה ממעמדה העסקי בתחום אריזות הפלסטיק לענף המזון,
לרבות מוניטין וניסיון רב שנים ,וכן מגיוון מקורות ההכנסה הודות לפיזור הגיאוגרפי של לקוחותיה.
החברה נמצאת בעיצומו של תהליך צמיחה המתבטא בגידול חד בהיקפי הפעילות בחו"ל בשנתיים
האחרונות ,לצד גידול עקבי וסולידי בפעילות בשוק המקומי בתחום האריזות לתעשיית המזון .מגמת
הצמיחה משתקפת בין היתר בגידול ברווחיות ושיפור בפרמטרים התפעוליים.
החברה צופה המשך צמיחה בתחומי הפעילות העיקריים ,תוך צפי לגידול בפעילות בחו"ל ,הנסמך על
ביקושים קיימים למוצרי החברה בתחום המוצרים הייחודיים לבית .הגידול במכירות צפוי להתבטא ביתר
שאת עם תחילת פעילותה של .Bramli USA

תודה

