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ניירות תקנות ,  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל בהתאם לתקנות ניירות ערך ח מיידידו :הנדון

בדבר כינוס  1999 -וחוק החברות, תשנ"ט  ,2001 -ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א 

 אסיפה כללית מיוחדת

"תקנות דוחות תקופתיים )להלן:  1970-דיים(, התש"לילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיבהתאם 

תקנות בעל )להלן: " 2001 -תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א  (,דיים"יומי

 29מיום  1ובהמשך לדיון בוועדת הביקורת"(, חוק החברות)להלן: " 1999 -"( וחוק החברות, תשנ"ט שליטה

 2015בינואר  27, ובהמשך לדיון בדירקטוריון החברה מיום 2015פברואר ב 1מיום אישורה ו 2015בינואר 

, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי , בהתאמה2015פברואר ב 1מיום אישורו ו

, 10:00, בשעה 2015, מרץב 9, 'ב ביום"( שתתקיים האסיפה הכללית" או "האסיפהמניות החברה )להלן: "

 (, תל אביב.5)קומה  10יצקי החברה ברח' קרמנ משרדיב

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

אישור התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה )להלן:  .1.1

י. זהבי חרושת  המונפק והנפרע שלהמניות  ןלרכישת מלוא הו"( בהסכם תעשיות אשטרום"

ה כגון מוצרי יהבני ענףי גמר לבייבוא ושיווק של מוצר מרצפות בע"מ, חברה פרטית העוסקת

בעלי השליטה נמנים חלק מ ,שעל בעלי מניותיה וקרוביהם ,ריצוף, חיפוי וכלים סניטריים

 על פיבנוסף,  ."(בעלי המניות בזהבי"-" וזהבי"", ההסכם")להלן:  2, ללא תמורהבחברה

י ללא תמורה, חלק מהלוואות הבעלים שהעמידו בעל תרכוש אשטרום תעשיות,, ההסכם

 .המניות בזהבי לזהבי

-התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר שי בןהארכת  לאשרלעיל,  1.1בכפוף לאישור סעיף  .1.2

. מר שי בן לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה הכלליתכמנכ"ל זהבי  עזר

ה בעלי השליטמ חלקשל  בנה של הגב' חנה בן עזר, קרובתםו מבעלי השליטה בזהבי ועזר הינ

3.בחברה
 

התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר עפר הארכת  לאשרלעיל,  1.1בכפוף לאישור סעיף  .1.1

לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בזהבי  זהבי

                                                 

 11ומיום  2014בספטמבר  22, 2014בספטמבר  16, 2014באוגוסט  27, 2014באוגוסט  14בהמשך לישיבות מיום  1

 .2015בינואר 

 ש"ח. 1תמורה משמע סך של  ללא 2

שעל סדר היום אינו תלוי באישור הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר שי בן עזר  1.1יובהר, כי נושא  3

 .1.2כמפורט בסעיף 
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של הגב' מיכל זהבי  הבנוכן הינו  4כדירקטור בחברה . מר עפר זהבי מכהןהאסיפה הכללית

5ובזהבי.שליטה בחברה הנמנית על בעלי ה
 

 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרויות ומהות עניין אישי זה  .2

הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בה  .2.1

המונפק והנפרע של  מהונה 58.68%-זה, בכדוח "( אשר מחזיקה נכון למועד יונדקו)להלן: "

  ויות ההצבעה בה.החברה ומזכ

למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה 

בהון המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ )להלן: "מרגן"(. 

בידי מוחזקים  11.11%( 1הבעלות בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )

רנה גירון, גיל ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 1977גירון )וחיים ות רנה השקע

מוחזקים  11.11%( 2בבעלותם ושליטתם המלאה; )פרטיות גירון ודפנה לוי באמצעות חברות 

 ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של1982השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל )בידי 

( 1בבעלותם ושליטתם המלאה; )פרטיות צעות חברות אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמ

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 1982השקעות משורר )מוחזקים בידי  15.11%

בבעלותם ושליטתם פרטיות ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות 

רה פרטית בשליטתם אבן נייר ומספריים בע"מ, חבמוחזקים בידי  10.91%( 4המלאה; )

בבעלותם פרטיות נחמיה רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות המלאה של 

, חברה פרטית ( בע"מ1981השקעות מייבלום )מוחזקים בידי  7.10%( 5ושליטתם המלאה; )

בבעלותן ושליטתן פרטיות נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות חברות המלאה של  ןבשליטת

 אה.המל

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, 

המפורטים לעיל,  בחברה, הינם בעלי השליטה לחברהמכוח שיתוף פעולה בניהם בכל הקשור 

בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי ה"ה: רנה גירון, 

לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל  גיל גירון, דפנה

 משורר, נחמיה רובין, נעמה )רובין( לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

כבעלת עניין אישי בנושאים מיכל זהבי, הנמנית על בעלי השליטה בחברה, החברה רואה בגב'  .2.2

 שעל סדר היום מן הטעמים כדלקמן:

 .6(50%) הגב' מיכל זהבי הינה מבעלי השליטה בזהבי .2.2.1

הגב' מיכל זהבי ואחיה, מר אברהם נוסבאום )מבעלי השליטה בחברה ויו"ר  .2.2.2

בבעלותם ובשליטתם המלאה,  הדירקטוריון החברה( ערבים, באמצעות חברה פרטית

ואשר עם השלמת ההסכם  אלפי ש"ח 11,500לחוב של זהבי לתאגיד בנקאי בסך של 

תוחלף הערבות האמורה לערבות חברת אם, דהיינו, ערבות של ת מניות זהבי, לרכיש

 אשטרום תעשיות.

מיליון ש"ח לטובת חברת  1.75פיקדון בסך אשטרום תעשיות תפקיד במסגרת ההסכם,  .2.2.1

בת של זהבי בגין התחייבות של חברת הבת האמורה לתאגיד בנקאי, חלף פיקדון 

 , בעלה של הגב' מיכל זהבי.עם זהבימר אבינו שהופקד לאותה מטרה על ידי

                                                 

 שעל סדר היום כדי לפגוע תנאי כהונתו של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה. 1.1יצוין, כי אין באישור נושא  4

שעל סדר היום אינו תלוי באישור הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי  1.1יובהר, כי נושא  5

 .1.1כמפורט בסעיף 

 .(1%) מר אבינועם זהבי( ועל ידי בעלה, 99%באמצעות חברה פרטית המוחזקת על ידה ) 6
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הגב' מיכל זהבי הינה אמו של מר עפר זהבי )דירקטור בחברה( אשר הארכת  .2.2.4

כמפורט  מובאת לאישור אסיפהבזהבי, ההתקשרות עמו כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי 

 לעיל. 1.1בסעיף 

הינו  ,בעלי השליטה בזהביהנמנית על  בעלה של הגב' מיכל זהבימר אבינועם זהבי,  .2.2.5

אחיה של הגב' חנה בן עזר, אמו של מר שי בן עזר, אשר הארכת ההתקשרות עמו 

 לעיל. 1.2כמנכ"ל זהבי מובאת לאישור אסיפה כמפורט בסעיף 

הנמנה על בעלי השליטה בחברה וכן יו"ר הדירקטוריון  ,החברה רואה במר אברהם נוסבאום .2.1

 עמים כדלקמן:החברה, כבעל עניין אישי בנושאים שעל סדר היום מן הט

 בעלי השליטה בזהביהנמנית על  מר אברהם נוסבאום, הינו אחיה של הגב' מיכל זהבי .2.1.1

אשר הארכת ההתקשרות עמו כסמנכ"ל שיווק ופיתוח והינו דודו של מר עפר זהבי 

 .לעיל 1.1עסקי בזהבי, מובאת לאישור אסיפה כמפורט בסעיף 

לחוב של זהבי לתאגיד בנקאי  הערב, חברה פרטית בבעלותו ובבעלות הגב' מיכל זהבי .2.1.2

 לעיל. 2.2.2כמפורט בסעיף 

מיליון ש"ח לטובת חברת  1.75פיקדון בסך אשטרום תעשיות תפקיד במסגרת ההסכם,  .2.1.1

בת של זהבי בגין התחייבות של חברת הבת האמורה לתאגיד בנקאי, חלף פיקדון 

 נוסבאום., גיסו של מר אברהם מר אבינועם זהבי שהופקד לאותה מטרה על ידי

אחיה של הגב' חנה בן עזר, אמו , 7מר אברהם נוסבאום הינו גיסו של מר אבינועם זהבי .2.1.4

מובאת לאישור אסיפה  ,של מר שי בן עזר, אשר הארכת ההתקשרות עמו כמנכ"ל זהבי

 לעיל. 1.2כמפורט בסעיף 

ען הזהירות, בכל יתר בעלי השליטה בחברה המפורטים לאור האמור לעיל, רואה החברה למ .2.4

 להיחשב עשויים לעיל, כבעלי עניין אישי בנושאים שעל סדר היום מן הטעם שהם 2.1בסעיף 

 יחד עם הגב' מיכל זהבי ומר אברהם נוסבאום. בחברה משותפים שליטה כבעלי

 ומהות עניין זהבהתקשרויות שיש להם עניין אישי דירקטורים  .1

ל הנושאים שעל סדר היום מן כבעל עניין אישי בכ ,מר עפר זהבידירקטור, ואה בהחברה ר .1.1

 הטעמים כדלקמן:

מר עפר זהבי מכהן כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי של זהבי והארכת התקשרות זהבי  .1.1.1

 עמו, מובאת לאישור אסיפה כללית זו.

חברה מו כן, . כהנמנית על בעלי השליטה בזהבי , הגב' מיכל זהבימר עפר זהבי אמו של .1.1.2

הגב' מיכל זהבי ומר אברהם נוסבאום )דודו של מר עפר זהבי( פרטית בבעלות ובשליטת 

ואשר עם השלמת ההסכם לרכישת מניות זהבי,  , לחוב של זהבי לתאגיד בנקאיהערב

 תוחלף הערבות האמורה לערבות חברת אם, דהיינו, ערבות של אשטרום תעשיות.

מיליון ש"ח לטובת חברת  1.75פיקדון בסך שיות אשטרום תעתפקיד במסגרת ההסכם,  .1.1.1

בת של זהבי בגין התחייבות של חברת הבת האמורה לתאגיד בנקאי, חלף פיקדון 

 , אביו של מר עפר זהבי.מר אבינועם זהבי שהופקד לאותה מטרה על ידי

ל הנושאים שעל כבעל עניין אישי בכהחברה רואה ביו"ר הדירקטוריון, מר אברהם נוסבאום,  .1.2

 לעיל. 2.1דר היום מן הטעמים המפורטים בסעיף ס

מר ירון ו )דהיינו מר גיל גירוןהחברה רואה ביתר דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה  .1.1

כעשויים להיות בעלי עניין אישי והדירקטור יונתן לוי שהינו קרובו של מר גיל גירון, ( משורר

                                                 

 בעלה של הגב' מיכל זהבי הנמנית על בעלי השליטה בחברה ובזהבי. 7
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 לעיל. 2.4היום מן הטעם המפורט בסעיף  בכל הנושאים שעל סדר

 פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית  .4

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות .4.1

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות 

כלל קולות ( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מ1ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים 

בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. 

( 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

( לא עלה על שיעור של שני 1נגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )סך קולות המת

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

 הכללית באסיפה להצבעה לזכאות הקובע המועד .4.2

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם 

אביב בע"מ -בבורסה לניירות ערך בתל לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר 182לסעיף 

 "(. הקובע המועד"להלן: ) 2015 ,פברוארב 8, 'אביום שיחול 

 באמצעות כתב הצבעה הצבעה .4.1

שעל  יםלחוק החברות תתאפשר ביחס לנושא 87הצבעה באמצעות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 

שפורסם סדר יומה של האסיפה. ההצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי 

, ובאתר האינטרנט של www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת 

. חבר בורסה ישלח בלא http://maya.tase.co.ilהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת 

תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו(, באתר 

בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר  ההפצה לכל

בורסה אם בעל המניות הודיע כי הוא מעוניין בכך  ובלבד שההוראה ניתנה לגבי חשבון ניירות 

ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה 

ות העמדה )ככל שיהיו(. את כתב ההצבעה )יחד עם המסמכים את נוסח כתב ההצבעה והודע

שיש לצרף אליו( יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא 

 לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. שעות 72 -יאוחר מ

חר המועד הקובע, דהיינו ימים לא 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 

 .2015, בפברואר 18עד ליום 

 במסמכים עיון .4.4

 יםובכל מסמך הנוגע לנושא מיידי זהעותק של דוח , ובניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות

, תל אביב, לאחר 4, קומה 10שעל סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, ברחוב קרמניצקי 

עד למועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה  וזאת 01-6211199תיאום מראש בטלפון: 

 הנדחית )ככל שתהיה(.

 

 בכבוד רב,

 קבוצת אשטרום בע"מ

ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון; 

 ודירקטור וע"י גיל גירון, מנכ"ל
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 בע"מ קבוצת אשטרום

 (או "הקבוצה" ) "החברה" 

, תקנות 1970-ידיים(, התש"ל)דוחות תקופתיים ומי בהתאם לתקנות ניירות ערך דוח מיידי
 -וחוק החברות, התשנ"ט 2001 –)עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א  ניירות ערך

 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת  1999

 

 תוכן עניינים

 מבוא

 ת של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המובאו על סדר יומה

עם בעלי  אותת בעסקיוה ביחס להתקשרובעל שליטתקנות  פרטים הנדרשים לפי -חלק א'
 עניין אישי ןהשליטה בחברה יש בה יאשר לבעלהשליטה בחברה ועסקאות 

 תיאור עיקרי ההתקשרות ותנאיה 

 הדרך שבה נקבעה התמורה

ת יוהתקשרודירקטוריון בדבר אישור ההו עדת הביקורתושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני 
 שלבעל השליטה עניין אישי בהן

  בהתקשרות ומהותו ן אישייבעל השליטה שיש לו עני שם

  ת ומהות עניינם זהיובהתקשרו ין אישייענשיש להם שמות הדירקטורים 

 אישורים נדרשים להתקשרות

 אישורים לביצוע עסקאות דומות בין החברה לבעלי השליטה בשנתיים האחרונות

 נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון 

 

 ינוס האסיפה הכלליתפרטים בדבר כ-חלק ב'

 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

 המועד הקובע

 כתבי הצבעה והודעות עמדה

 מניין חוקי ואסיפה נדחית

 סמכות רשות ניירות ערך

 במסמכים עיון

 נציגי החברה

 

 נספחים

 י. זהבי חרושת מרצפות בע"מתיאור פעילות  - נספח א'

 . זהבי חרושת מרצפות בע"מיהערכת שווי של  - 'בנספח 

פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  - נספח ג'
 1970 -התש"ל 

 

 

 

 בע"מ קבוצת אשטרום 
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 בע"מ קבוצת אשטרום

 ("הקבוצהאו " "החברה) "

 2015, בפברואר 1

       לכבוד     לכבוד

 אביב בע"מ  -ערך בתלהבורסה לניירות    רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il    www.tase.co.il    

 

,  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל בהתאם לתקנות ניירות ערך דוח מיידי :הנדון

וחוק החברות,  ,2001 -ליטה בה(, תשס"א ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל ש תקנות

 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 1999 -תשנ"ט 

"תקנות דוחות )להלן:  1970-דיים(, התש"לילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיבהתאם 

 2001 -תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א  (,דיים"יתקופתיים ומי

ובהמשך "(, חוק החברות)להלן: " 1999 -"( וחוק החברות, תשנ"ט תקנות בעל שליטה)להלן: "

ובהמשך לדיון , 2015פברואר ב 1מיום אישורה ו 2015בינואר  29מיום  8לדיון בוועדת הביקורת

, ניתנת בזאת הודעה על 2015פברואר ב 1מיום אישורו ו 2015בינואר  27בדירקטוריון החברה מיום 

"( האסיפה הכללית" או "האסיפהכללית מיוחדת של בעלי מניות החברה )להלן: "כינוס אסיפה 

, תל (5)קומה  10החברה ברח' קרמניצקי  משרדי, ב10:00, בשעה 2015, מרץב 9, 'ב ביוםשתתקיים 

 אביב.

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

הלן: התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה )לאישור  .1.1

י. זהבי לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע  של בהסכם  "(תעשיות אשטרום"

 לענףבייבוא ושיווק של מוצרי גמר חרושת מרצפות בע"מ, חברה פרטית העוסקת 

נמנים חלק  בעלי מניותיה שעל ,יה כגון מוצרי ריצוף, חיפוי וכלים סניטרייםיהבנ

בעלי המניות "-" וזהבי"", ההסכם": )להלן 9, ללא תמורהמבעלי השליטה בחברה

תרכוש אשטרום תעשיות, ללא תמורה, חלק מהלוואות , ההסכם פי לעבנוסף, . "(בזהבי

  .הבעלים שהעמידו בעלי המניות בזהבי לזהבי

התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר  הארכת לאשרלעיל,  1.1בכפוף לאישור סעיף  .1.2

שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה כמנכ"ל זהבי ולתקופה של שלוש  עזר-שי בן

 בנה של הגב' חנה בן עזר, קרובתםמבעלי השליטה בזהבי ו הכללית. מר שי בן עזר הינו

                                                 

 11ומיום  2014בספטמבר  22, 2014בספטמבר  16, 2014באוגוסט  27, 2014באוגוסט  14ם בהמשך לישיבות מיו 8

 .2015בינואר 

 .להלן( 2.1.2, ראו סעיף בעניין זה)לפרטים  ש"ח 1ללא תמורה משמע סך של  9
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  10 בעלי השליטה בחברה.מ חלקשל 

הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר לאשר לעיל,  1.1בכפוף לאישור סעיף  .1.1

וש שנים שתחילתן במועד כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי לתקופה של של עפר זהבי

של הגב'  הבנ והינו 11אישור האסיפה הכללית. מר עפר זהבי מכהן כדירקטור החברה

  12 .ובזהבי מיכל זהבי הנמנית על בעלי השליטה בחברה

                                                 

שעל סדר היום אינו תלוי באישור הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר שי בן עזר  1.1יובהר, כי נושא  10

 .1.2כמפורט בסעיף 

 שעל סדר היום כדי לפגוע תנאי כהונתו של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה. 1.1שור נושא יצוין, כי אין באי 11

שעל סדר היום אינו תלוי באישור הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי  1.1יובהר, כי נושא  12

 .1.1כמפורט בסעיף 
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בעל שליטה ביחס להתקשרות בעסקה תקנות פרטים הנדרשים בהתאם ל -חלק א'

 עם בעל השליטה בחברה

 

 איהןעיקרי ההתקשרויות ותנתיאור  .2

יומה של האסיפה הכללית אישור עסקה עם חלק מבעלי השליטה בחברה וכן עסקאות  על סדר

 שלבעלי השליטה בחברה יש בהן עניין אישי כדלקמן:

מלוא הון המניות המונפק הסכם לרכישת התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ ב .2.1

 של י. זהבי חרושת מרצפות בע"מוהנפרע 

 מבוא .2.1.1

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת , 2015 בפברואר 1ביום 

את התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ, חברה בת יום, אותו ההביקורת מ

לרכישת בהסכם  "(,תעשיות אשטרום)להלן: " בבעלות מלאה של החברה

חברה י. זהבי חרושת מרצפות בע"מ, של  מלוא הון המניות המונפק והנפרע

ה כגון מוצרי ריצוף, יהבני לענףיווק של מוצרי גמר בייבוא ושפרטית העוסקת 

נמנים חלק מבעלי השליטה  13בעלי מניותיה שעל  ,חיפוי וכלים סניטריים

, ההסכם על פי(. "בעלי המניות בזהבי"-" וזהבי"", ההסכם")להלן:  בחברה

 להלן, תרכוש 2.1.6בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים המפורטים בסעיף 

הון המניות המונפק והנפרע  , את מלואמבעלי המניות בזהבי אשטרום תעשיות

נקיות, חופשיות ומשוחררות מכל משכון, שעבוד, עיקול, חוב, של זהבי כשהן 

 המניות)להלן: " , זכות קדימה או זכות צד שלישי אחרת כלשהיבסירוזכות 

וכן, להלן(  2.1.2, ראו סעיף בעניין זה)לפרטים  14, ללא תמורה"(הנמכרות

בסך בעלים שהעניקו בעלי המניות בזהבי לזהבי הלוואות ללא תמורה, רכוש ת

 :. לפרטים אודות פירעון"(נטו הבעלים הלוואות)להלן: "מיליון ש"ח  4.4-כשל 

בזהבי המניות שהעניקו חלק מבעלי  מיליון ש"ח 10בסך של בעלים הלוואת א( 

,  תפרע ע"י זהביאשר  15"(הנותרת הבעלים הלוואת)להלן: "לזהבי וקרוביהם 

מיליון  1.5בסך של קצרת מועד ב( הלוואת בעלים -ולהלן  2.1.2.2סעיף ראו 

אשר יכול  מיליון ש"ח 1 עדהעניק מר אבינועם זהבי לזהבי וסך של שש"ח 

עד לצורך מימון פעילותה השוטפת של זהבי לזהבי מר אבינועם זהבי יעניק ו

או אשטרום תעשיות  זהבי אשר תפרע ע"יומועד ההשלמה )כהגדרתו להלן( 

  .להלן 2.1.2.1סעיף , ראו ללא ריבית והצמדה בסמוך לאחר מועד ההשלמה

 11תמצית דוחותיה הכספיים ליום לוכן זהבי ופעילותה  אודותלפרטים 

 .לדוח זה נספח א', ראו 2014בספטמבר  10וליום  2011בדצמבר 

                                                 

 םפרטית בבעלות ה( באמצעות חבר50%)בי ומר אבינועם זההגב' מיכל זהבי בעלי המניות בזהבי הינם כדלקמן:  13

שי בן עזר, מר ערן בן עזר ומר עודד בן עזר  ; מר(1%, מר אבינועם זהבי 99%)הגב' מיכל זהבי  המלאה םובשליטת

ומר עודד בן עזר  11%, מר ערן בן עזר 11%שי בן עזר  )מר בבעלותם ובשליטתם המלאה ת( באמצעות חברה פרטי50%)

11%). 

 ש"ח. 1ה משמע סך של ללא תמור 14

 "(.הנותרת הבעלים הלוואת להחזר הזכאיםהגב' חנה בן עזר, הגב' מיכל זהבי ומר אבינועם זהבי )להלן: " 15
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 התמורה  .2.1.2

אשטרום תעשיות ע"י ירכשו מניות הנמכרות והלוואות הבעלים נטו ה .2.1.2.1

)בתוך  תחליף כערבה אשטרום תעשיותו (14ללא תמורה )ראו ה"ש 

 מוגבלתהערבות את הימים ממועד השלמה(  45תקופה של עד 

 ובשליטתם המלאה של םחברה פרטית בבעלותלזהבי ע"י  השהועמד

תפקיד , וכן כלפי תאגיד בנקאי מר אברהם נוסבאום והגב' מיכל זהבי

מיליון ש"ח לטובת חברת בת של זהבי בגין  1.75פיקדון בסך 

התחייבות של חברת הבת האמורה לתאגיד בנקאי, חלף פיקדון 

בנוסף התחייבה  .מר אבינועם זהבי שהופקד לאותה מטרה על ידי

סמוך בלהעמיד לרשות זהבי  לפרוע בעצמה או אשטרום תעשיות

לוואת מיליון ש"ח לצורך פירעון ה 1.5ך של סמועד ההשלמה, לאחר 

 1שהעמיד מר אבינועם זהבי לזהבי וכן סך של עד קצרת מועד בעלים 

מיליון ש"ח לצורך פירעון הלוואה אשר יכול ומר אבינועם זהבי יעמיד 

עד מועד ההשלמה )כהגדרתו לזהבי לצורך מימון פעילותה השוטפת 

  .להלן(

 להלן. 3לפרטים בדבר הדרך בה נקבעה התמורה, ראו סעיף 

  את הבעלים הנותרתפירעון הלוו .2.1.2.2

הלוואת הבעלים הנותרת תפרע רק במידה ולזהבי רווח תפעולי שנתי 

 באופן המפורט להלן:

, תפרע זהבי את 2015 שנתשנה, החל מבגין כל הסכם, בהתאם ל .א

מהרווח התפעולי  40%הלוואת הבעלים הנותרת ע"י תשלום של 

 השנתי של זהבי לבעלי המניות בזהבי אשר העניקו את הלוואת

הבעלים הנותרת וזאת עד לקרות המוקדם מבין אלה: א( פירעון 

מיליון  10מלא של הלוואת הבעלים הנותרת, דהיינו פירעון של 

  )כולל(. 2020שנים, דהיינו עד שנת  6ש"ח; או ב( חלוף 

מחובות לקוחות  60%כי היה וסכומים המהווים  ,הוסכם כמו כן .ב

ובגין התקופה  201216בדצמבר  11זהבי בגין התקופה שעד יום 

, לא ייגבו "(לקוחות חובות)להלן: " 201117 בדצמבר  11שעד יום 

, בהתאמה, 2016בדצמבר  11ועד יום  2015בדצמבר  11עד יום 

מחלקם של הגב' מיכל זהבי ומר יקוזזו הסכומים האמורים 

מבלי לגרוע מן האמור  .הלוואת הבעלים הנותרתאבינועם זהבי ב

חובות לקוחות בגינם בוצע קיזוז כאמור  בס"ק ב' זה, הוסכם כי

 11ואשר נגבו במועדים מאוחרים מהמועדים שנקבעו )דהיינו 

 חובות, לפי העניין( )להלן: "2016בדצמבר  11-ו 2015בדצמבר 

מהחובות ששולמו לחלקם  60%"(, יתווסף בגינם סך של ששולמו

  .הלוואת הבעלים הנותרתשל הגב' מיכל זהבי ומר אבינועם זהבי ב

                                                 

 אלפי ש"ח. 1,150-הסתכמו לכ 2012בדצמבר  11סך חובות הלקוחות עד יום  16

 אלפי ש"ח. 1,450-הסתכמו לכ 2011בדצמבר  11סך חובות הלקוחות עד יום  17
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דוח על המצב הכספי בדוחותיה ב המופיע מלאיבהתאם להסכם,  .ג

 דוחות)להלן: " 201418בספטמבר  10 ליום הכספיים של זהבי

 חודשים 12, במשך זהבי ידי על יימכרואשר "( שלישי רבעון

שהוערך מהסכום  12%לפחות ב הנמוך בסכום, ההשלמהממועד 

מחיר המכירה )א( בין  ההפרש יופחת, אזי ות רבעון שלישיבדוח

של המלאי בפועל לבין )ב( מחיר המלאי בדוחות רבעון שלישי 

, מחלקם של הגב' מיכל זהבי ומר אבינועם זהבי 12%בניכוי 

לעיל, מבלי לגרוע מהאמור כמו כן,  .הלוואת הבעלים הנותרתב

וסכם, כי מלאי שלא יימכר במהלך שלוש שנים ממועד ה

 ות רבעון שלישי,דוחבההשלמה, יופחת שוויו כפי שהוא מופיע 

הלוואת הבעלים חלקם של הגב' מיכל זהבי ומר אבינועם זהבי במ

 .הנותרת

  מצגים .2.1.1

כמקובל בהסכמים ניתנו ע"י זהבי ובעלי המניות בזהבי מצגים ש, כולל ההסכם

המופיעים ובדוחות הכספיים של בדבר נכונות כל הנתונים מעין אלו ובכלל זה 

לנכסיה ביחס וכן  2014בספטמבר  10ום ולי 2011בדצמבר  11זהבי ליום 

 והתחייבויותיה המהותיים של זהבי. 

 שיפוי .2.1.4

לשפות את אשטרום תעשיות, בגין כל התחייבו  בעלי המניות בזהבי .2.1.4.1

מקרה בו יתברר כי מצג ו/או מצגים מהמצגים שנתנה זהבי הינם 

מטעים ולא נכונים באופן שאי נכונות המצג ו/או המצגים האמורים 

 החתימה על ההסכם, כפי שיהיה במועד ידה בשווי זהבייגרמו ליר

המתוארת בסעיף )לפרטים אודות שווי זהבי ראה הערכת השווי לזהבי 

"(, אזי שיפוי אירוע)להלן: " לדוח זה 'בנספח להלן והמצורפת כ 1

ישפו בעלי המניות בזהבי את אשטרום תעשיות בגובה ירידת השווי 

ל ו/או בעלי המניות בזהבי יודיעו "(. היה ובעהשיפוי סכום)להלן: "

לאשטרום תעשיות כי אין ביכולתם לשלם את סכום השיפוי, תהא 

רשאית אשטרום תעשיות לקזז את סכום השיפוי מהלוואת הבעלים 

 .באותה עת תהיתכפי ש הנותרת

תחול רק במקרה בו האירוע שגרם לירידת לעיל חובת השיפוי כאמור  .2.1.4.2

חודשים ממועד ההשלמה ורק אם  24שווי החברה יתגלה בטרם חלוף 

סכום ירידת שווי זהבי המצטבר בגין אירוע ו/או אירועי השיפוי יעלה 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל סכום השיפוי  אלפי ש"ח. 500על סך של 

במצטבר בגין כל אירועי השיפוי )ככל ויחולו( לא יעלה על הנמוך מבין: 

הלוואת הבעלים  מהסך הכולל של 50%מיליון ש"ח או  1סך של 

 הנותרת ששולמה לבעלי המניות בזהבי.

 תקופת הביניים .2.1.5

                                                 

 אלפי ש"ח 10,971-של כ, הסתכם המלאי לסך 2014בספטמבר  10 ליום 18
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ההסכם, התחייבו זהבי ובעלי המניות בזהבי, כי החל ממועד החתימה  במסגרת

על ההסכם ועד מועד ההשלמה, זהבי תמשיך ותנהל את פעילותה במהלך 

העסקים הרגיל ותימנע מביצוע כל פעולה או עסקה שאינה במהלך העסקים 

למעט אם יתקבל אישורה של אשטרום תעשיות לביצועה. בנוסף, יל הרג

התחייבו זהבי ובעלי המניות בזהבי, לא לבצע חלוקה )כהגדרת מונח זה בחוק 

, לפעול ולעשות כמיטב יכולתם על מנת לשמר את כל לקוחות (החברות

החברה, ספקיה ועובדיה ולהימנע מביצוע שינויים בהסכמים מולם, לרבות 

מהותיים בהסכמי העסקה של עובדיה, לא לבצע השקעות בהון זהבי  שינויים

ולא לבצע שינויים בהונה הרשום ו/או המונפק של זהבי וכן לא לנהל מו"מ ולא 

 להתקשר עם צדדים שלישיים בעסקאות במניות זהבי.

 תנאים מתלים .2.1.6

 כפופה להתקיימות כל אחד מהתנאים המתלים כדלקמן: השלמת ההסכם

או פטור הממונה על ההגבלים העסקיים לביצוע קבלת אישור ו/ .2.1.6.1

העסקה. יובהר, כי בהתאם להסכם, אם יותנה אישור הממונה על 

ההגבלים העסקיים בתנאי ו/או תנאים המטילים מגבלה על מי 

מהצדדים להסכם אשר יש בו כדי לפגוע פגיעה ממשית באחד 

כי מהצדדים, יהיה רשאי הצד הרואה עצמו כנפגע להודיע לצד השני 

 תנאי זה לא התקיים.

קבלת אישור כל האורגנים המוסמכים של קבוצת אשטרום  .2.1.6.2

להתקשרות בהסכם, לרבות ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה 

הכללית של קבוצת אשטרום. לפרטים אודות מועדי אישור ועדת 

 להלן. 4הביקורת ודירקטוריון, ראו סעיף 

לביצוע  מסגרת אשראי, אשר העמיד לזהבי בנקאיקבלת אישור תאגיד  .2.1.6.1

 ההסכם.

קבלת אישור זהבי ובעלי מניות זהבי כי החל ממועד החתימה על  .2.1.6.4

ההסכם ועד מועד קבלת אישור ו/או פטור הממונה על ההגבלים 

 העסקיים לא חל כל שינוי מהותי לרעה בזהבי ו/או בעסקיה.

 השלמההמועד  .2.1.7

 מלוא לאות לאחר התממועד ההשלמה יתקיים לא יאוחר משלושה ימי עסקים 

לעיל או בכל מועד אחר עליו יסכימו  2.1.6המפורטים בסעיף  התנאים המתלים

 ."(ההשלמה מועדהצדדים )להלן: "

, התחייבו הצדדים לעשות ככל במסגרת ההסכםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

ימים  90שביכולתם על מנת לגרום למילוי כל התנאים המתלים עד לתום 

עם זאת הוסכם, כי כל צד יהא זכאי להאריך את  ממועד החתימה על ההסכם.

 ימים נוספים. 90-המועד האמור ב

 סיום ההסכם .2.1.8

 ההסכם יתבטל קודם להשלמת העסקה במוקדם מבין אלה:

 .הסכמה הדדית בין הצדדים לביטול ההסכם .2.1.8.1
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 2.1.7א התנאים המתלים בתקופה האמורה בסעיף ואי התקיימות מל .2.1.8.2

 לעיל.

 ההתקשרות אופן מימון .2.1.9

לעיל, אשטרום תעשיות תרכוש את המניות הנמכרות ואת הלוואת  כאמור

. לפרטים אודות תכניות החברה לגבי זהבי, ראו 19הבעלים נטו ללא תמורה

  .להלן 2.1.11סעיף 

 מכירת מניות זהבי .2.1.10

מלוא למכור את  תחליטתעשיות  ואשטרום היהבהתאם להוראות ההסכם, 

ההשלמה והלוואת הבעלים שנים ממועד  6מניות זהבי במהלך תקופה שעד 

, אזי לעיל 2.1.2.2הנותרת עדיין לא נפרעה במלואה בהתאם להוראות סעיף 

, עבור מכירת כלשהי תמורה תתקבל אם, תעשיות אשטרום שתקבל התמורה

"( תתחלק כדלקמן: ראשית יוחזרו המכירה תמורתהמניות כאמור )להלן: "

ממועד ההשלמה,  החל זהביל העמידהכל ההלוואות שתעשיות  לאשטרום

לזכאים להחזר הלוואת הבעלים  ישולםתמורת המכירה,  מיתרת, מכן לאחר

לאחר ההחזר לאשטרום  ת המכירהמיתרת תמור 40% -הנותרת סכום השווה ל

שכבר שולם לזכאים להחזר הלוואת הבעלים  סכום כל בניכויוכאמור תעשיות 

מהנמוך  א יותרובכל מקרה ל ,הנותרת על חשבון הלוואת הבעלים הנותרת

( הסכום שיוותר לאחר ביצוע קיזוזים 2ש"ח או ) 10,000,000( 1מבין השניים: )

 ות. כל יתרה נוספת לאחר החלוק)ג( לעיל2.1.2.2-)ב( ו2.1.2.2כמפורט בסעיפים 

 . תעשיות לאשטרוםהנ"ל תשולם 

 תכנית החברה לגבי זהבי .2.1.11

של חברות ארוכת השנים וניסיונן  להערכת הנהלת החברה, היכרותן .2.1.11.1

הקבוצה בתחום התעשיות, הקבלנות )הן למגורים והן שלא 

הנדל"ן להשקעה, מקנים לחברה, והנדל"ן למגורים ייזום למגורים(, 

 של זהביוזאת על ידי שילובה משמעותי ברכישת זהבי עסקי יתרון 

המייבאת ומשווקת מוצרי גמר אשר בין היתר, נדרשים במהלך 

כגון  לות המגוונים של החברהתחומי הפעיהעסקים הרגיל של 

מכירת מוצרי גמר לקבלנים, מכירה סיטונאית לפרויקטים למגורים 

כמו  .וכן ללקוחות המבקשים לשדרג את מפרט הדירות שברשותם

ומשלימה סינרגטית הינה זהבי של החברה, פעילותה  להערכת, כן

תחומי ב חברות הקבוצהפעילות ול אשטרום תעשיות לפעילות

להרחיב את סל ומאפשרת לחברות הקבוצה מורים הפעילות הא

 . הןהקצה שליהן והן ללקוחות ללקוחותהמוצעים הן הפתרונות 

איתנותה הפיננסית של קבוצת אשטרום, להערכת הנהלת החברה,  .2.1.11.2

לחזק באופן  עם השלמת רכישת זהביתאפשר לאשטרום תעשיות, 

ה קטנתוך הומבנה האשראי שלה, הפיננסי של זהבי את מצבה  מיידי

תאפשר לזהבי על ידי כך, ושל זהבי עלויות המימון של  משמעותית
                                                 

 .14ראו ה"ש  19
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 ,והגדלת מגוון המוצרים המיובא ומשווק על ידי זהבי השקעה במלאי

על מנת לשפר את יכולותיה התחרותיות בתחום פעילותה, זאת לצד 

שימוש בידע והניסיון הנרחבים של אשטרום תעשיות בתחום 

יתר חברות צרכי אשטרום תעשיות ו צרכי חברותניתוב התעשיות ו

, משלימיםבתחומי הפעילות הרלוונטיים למוצרי גמר הקבוצה 

להערכת החברה, שילוב  .זהביאותה מייבאת ומשווקת למוצרים 

חברות הקבוצה הרלוונטיות יוכלו ניצול גודלן המשותף של הכוחות ו

הגדלת נפח בד בבד עם להקטנת עלויות הרכישה מספקים להביא 

כמו כן, בכוונת הקבוצה, להביא לחיסכון  נות והפעילות.ההזמ

בעלויות המטה והלוגיסטיקה של זהבי על ידי שימוש במשאבי 

  המטה והניהול העומדים לרשות קבוצת אשטרום.

יובהר, כי נכון למועד דוח זה, החברה אינה יכולה להעריך האם  .2.1.11.1

פן ככל יידרשו השקעות הוניות ו/או הלוואות בעלים לזהבי ואת היק

, החברה השקעות ו/או הלוואות ככל ותידרשנה . עם זאת,ותידרשנה

  .מעריכה כי יהיו אלה בסכומים זניחים לחברה

הערכות החברה שלעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

והערכותיה תכנית החברה לגבי זהבי  .1968 -ניירות ערך, התשכ"ח 

הנהלת הכרות על זהבי והיתכנות לביצוע השקעות בעל מבוססת 

להתממש באופן הן עשויות ואת תחום פעילותה של זהבי  החברה

 מגורמי סיכון שאינם בשליטת החברה. כתוצאהשונה, 
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 התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר שי בן עזר כמנכ"ל זהבי .2.2

של  תםקרובבנה של הגב' חנה בן עזר, מבעלי השליטה בזהבי ועזר, -מר שי בן .2.2.1

 .1987ליטה בחברה, מועסק בזהבי החל משנת חלק מבעלי הש

שעל סדר היום והשלמת ההסכם )כהגדרתו  1.1בכפוף לאישור נושא מס'  .2.2.2

( באופן בו זהבי תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של לעיל 2.1בסעיף 

י התקשרות זהב הארכת , מובא לאישור אסיפה כללית זו,אשטרום תעשיות

זהבי לתקופה של שלוש שנים שתחילתן  בהסכם העסקה עם מר בן עזר כמנכ"ל

  20 במועד אישור אסיפה כללית זו.

, זהבי של שוטף ניהול: )א( בין היתר על בן עזרבמסגרת תפקידו, אחראי מר  .2.2.1

ובכפוף ליו"ר  זהבי דירקטוריון"י ע שנקבעה האסטרטגיה יישום תוך

 תכנית גיבוש; )ג( בתחום פעילותהזהבי ; )ב( קידום ופיתוח זהבידירקטוריון 

( פיקוח על ד; )זהבידירקטוריון  שיקבעו ע"י בקשר עם יעדים שנתית עבודה

; )ה( חיפוש הזדמנויות עסקיות לוהכפופים  והעובדים המשרה נושאיפעילות 

 .בתחום הפעילות

 שכר חודשי .2.2.4

למר בן  עבור כהונתו של מר בן עזר כמנכ"ל זהבי במשרה מלאה, תשלם זהבי

)הכולל  אלפי ש"ח 10שכר חודשי בסך של , 2015בינואר  1, החל מיום עזר

 ."(החודשי השכר: "זה 2.2בסעיף  )להלןלהלן(  2.2.7.1הוצאות כמפורט בסעיף 

 מענק שנתי .2.2.5

ובכפוף בן עזר יהיה זכאי למענק שנתי בכפוף לרווח תפעולי שנתי מינימאלי מר 

 :21באופן הבאלהחלטת דירקטוריון זהבי 

, לא יהיה זכאי בשנה הרלוונטית ון ש"חמילי 1בגין רווח תפעולי של עד  .א

 מר בן עזר למענק.

, בשנה הרלוונטית מיליון ש"ח 2מיליון ש"ח לבין  1בגין רווח תפעולי בין  .ב

 יהיה זכאי מר בן עזר למענק בגובה של עד השכר החודשי.

, בשנה הרלוונטית מיליון ש"ח 1מיליון ש"ח לבין  2בגין רווח תפעולי בין  .ג

 עזר למענק בגובה של עד פעמיים השכר החודשי.יהיה זכאי מר בן 

, בשנה הרלוונטית מיליון ש"ח 4מיליון ש"ח לבין  1בגין רווח תפעולי בין  .ד

 יהיה זכאי מר בן עזר למענק בגובה של עד שלוש פעמים השכר החודשי.

, יהיה זכאי מר בשנה הרלוונטית מיליון ש"ח 4-בגין רווח תפעולי הגבוה מ .ה

 ה של עד ארבע פעמים השכר החודשי.בן עזר למענק בגוב

 בגין עמידה בתחזיות זהבימענק  .2.2.6

בהנחות המפורטות בהערכת השווי של זהבי בגין כל שנה בה תעמוד זהבי 

בגין עמידה ' לדוח זה, יהיה זכאי מר שי בן עזר למענק בהמצורפת כנספח 

אשר ישולמו לו לאחר מועד החתימה על  אלפי ש"ח 60בסך של בתחזיות 

                                                 

 יובהר כי אישור ההסכם לרכישת זהבי אינו מותנה באישור הארכת ההתקשרות עם מר שי בן עזר כמנכ"ל זהבי. 20

 .למענק מר שי בן עזרהיה זכאי לא , שי בן עזרבהתאם להסכם ההעסקה הקודם עם מר  21
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 22.ת הכספיים השנתיים של זהביהדוחו

למענק בהתאם לסעיף זה, לא תגרע מזכאותו מר שי בן עזר יובהר, כי זכאות 

 לעיל. 2.2.5של מר שי בן עזר, לקבלת מענק שנתי בהתאם לסעיף 

 תנאים נלווים .2.2.7

מכשיר סלולארי )שווי יהיה זכאי לתנאים הנלווים הבאים:  מר בן עזר .2.2.7.1

, וכן למר בן עזר(, סקר רפואי שנתי השימוש במכשיר הסלולארי ייזקף

. מר שי בן ש"ח בחודש 1,000עד החזר הוצאות כלכלה ושונות בסך של 

הוצאות סוציאליות מקובלות הכוללות ביטוח ל עזר יהיה זכאי

, דמי מנהלים, קרן השתלמות, פוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה

 .ודמי הבראה כמקובל מחלה

אשר יועמד לרשות מר בן  4עד דרגה מר שי בן עזר יהיה זכאי לרכב  .2.2.7.2

עזר )שווי השימוש ברכב ייזקף למר בן עזר. החברה תישא בתשלום כל 

 ההוצאות השימוש ברכב(.

יצוין כי ככל ומר שי בן עזר יבחר שלא יועמד לרשותו רכב, יהיה זכאי 

 6ל עד בסך ש מר בן עזר לתשלום שווה ערך להעמדת הרכב האמור

 . אלפי ש"ח

ימי חופשה שנתית בתשלום, ויהיה רשאי  21-מר בן עזר יהיה זכאי ל .2.2.7.1

ימי חופשה אשר יהיו ייפדו רק  45לצבור את ימי החופשה עד לסך של 

 עזר.בן עם סיום כהונתו של מר 

 תקופת ההסכם .2.2.8

תקופת ההסכם תהיה לשלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה  .2.2.8.1

 הכללית.

מר בן עזר או זהבי, יהיו רשאים לסיים את ההתקשרות על אף האמור,  .2.2.8.2

 ימים מראש ובכתב. 60ביניהם במתן הודעה מוקדמת של 

יובהר כי זהבי תהא רשאית לוותר על עבודתו בפועל של מר בן עזר 

בתקופת ההודעה המוקדמת האמורה לעיל, כולה או חלקה ובלבד 

הנלווים  שתשלם למר בן עזר את השכר החודשי לרבות כל התנאים

 לעיל במשך תקופת ההודעה המוקדמת. 2.2.7.1המפורטים בסעיף 

בהתאם אודות התגמול הקיים והתגמול המוצע למר שי בן עזר לפרטים  .2.2.9

)להלן:  1970 -לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל 

 להלן. נספח ג'"(, ראו תקנות הדוחות"

                                                 

 תן המענק יהיה בתוקף בכפוף לכך כי מר שי בן עזר, כיהן בשנה רלוונטית, כמנכ"ל זהבי.יובהר כי מ 22
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שיווק ופיתוח עסקי מנכ"ל סכ עפר זהבי התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר .2.1

 זהביב

בנה של הגב' מיכל זהבי, הנמנית על בעלי דירקטור בחברה ו, עפר זהבימר  .2.1.1

השליטה בחברה ואחיינו של מר אברהם נוסבאום, יו"ר דירקטוריון החברה 

 .1999מועסק בזהבי החל משנת ומבעלי השליטה בה, 

והשלמת ההסכם )כהגדרתו שעל סדר היום  1.1בכפוף לאישור נושא מס'  .2.1.2

לעיל( באופן בו זהבי תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של  2.1בסעיף 

התקשרות זהבי  הארכתאשטרום תעשיות, מובא לאישור אסיפה כללית זו, 

לתקופה עפר זהבי כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בזהבי בהסכם העסקה עם מר 

23ת זו.של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור אסיפה כללי
 

סיוע בתכנון מטרות : )א( אחראי מר עפר זהבי בין היתר עלבמסגרת תפקידו,  .2.1.1

ביצוע והשגת מטרות ; )ב( מחלקת השיווק ויעדי המכירה של מוצרי זהבי

ניהול עובדי מחלקת השיווק בזהבי ; )ג( השיווק ויעדי המכירות של מוצרי זהבי

דירקטוריון והנהלת ימלא אחר החלטות ( ד; )וכן אחריות על קשרי לקוחות

מעת לעת; )ה( יפעל לפיתוח עסקי זהבי וחיפוש הזדמנויות  וזהבי כפי שיינתנ

 עסקיות בתחום הפעילות.

 שכר חודשי .2.1.4

במשרה  כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בזהבי עפר זהביעבור כהונתו של מר 

שכר חודשי בסך , 2015בינואר  1החל מיום עפר זהבי למר  מלאה, תשלם זהבי

 )להלןלהלן(  2.1.7.1)כולל ההוצאות המפורטות בסעיף אלפי ש"ח  10של 

 ."(החודשי השכר: "זה 2.1בסעיף 

 מענק שנתי .2.1.5

יהיה זכאי למענק שנתי בכפוף לרווח תפעולי שנתי מינימאלי עפר זהבי מר 

 :24ובכפוף להחלטת דירקטוריון זהבי באופן הבא

, לא יהיה זכאי תבשנה הרלוונטי מיליון ש"ח 1בגין רווח תפעולי של עד  .א

 למענק.עפר זהבי מר 

, בשנה הרלוונטית מיליון ש"ח 2מיליון ש"ח לבין  1בגין רווח תפעולי בין  .ב

 למענק בגובה של עד השכר החודשי.עפר זהבי יהיה זכאי מר 

, בשנה הרלוונטית מיליון ש"ח 1מיליון ש"ח לבין  2בגין רווח תפעולי בין  .ג

 ה של עד פעמיים השכר החודשי.למענק בגוב עפר זהבייהיה זכאי מר 

, בשנה הרלוונטית מיליון ש"ח 4מיליון ש"ח לבין  1בגין רווח תפעולי בין  .ד

 למענק בגובה של עד שלוש פעמים השכר החודשי.עפר זהבי יהיה זכאי מר 

, יהיה זכאי מר בשנה הרלוונטית מיליון ש"ח 4-בגין רווח תפעולי הגבוה מ .ה

 בע פעמים השכר החודשי.למענק בגובה של עד ארעפר זהבי 

                                                 

יובהר כי אישור ההסכם לרכישת זהבי אינו מותנה באישור הארכת ההתקשרות עם מר עפר זהבי כסמנכ"ל שיווק  23

 ופיתוח עסקי בזהבי.

 .ר זהבי למענקעפמר היה זכאי לא בהתאם להסכם ההעסקה הקודם עם מר עפר זהבי,  24
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 מענק בגין עמידה בתחזיות זהבי .2.1.6

בגין כל שנה בה תעמוד זהבי בהנחות המפורטות בהערכת השווי של זהבי 

' לדוח זה, יהיה זכאי מר עפר זהבי למענק בגין עמידה בהמצורפת כנספח 

אלפי ש"ח אשר ישולמו לו לאחר מועד החתימה על  60בתחזיות בסך של 

 25שנתיים של זהבי.הדוחות הכספיים ה

יובהר, כי זכאות מר עפר זהבי למענק בהתאם לסעיף זה, לא תגרע מזכאותו 

 לעיל. 2.1.5של מר עפר זהבי, לקבלת מענק שנתי בהתאם לסעיף 

 תנאים נלווים .2.1.7

יהיה זכאי לתנאים הנלווים הבאים: מכשיר סלולארי עפר זהבי מר  .2.1.7.1

(, סקר רפואי יעפר זהבלמר  )שווי השימוש במכשיר הסלולארי ייזקף

. ש"ח בחודש 1,000עד החזר הוצאות כלכלה ושונות בסך של  וכן, שנתי

הוצאות סוציאליות מקובלות הכוללות ל מר עפר זהבי יהיה זכאי

ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, פוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה, 

 דמי מחלה ודמי הבראה כמקובל.

אשר יועמד לרשותו )שווי  4עד דרגה מר עפר זהבי יהיה זכאי לרכב  .2.1.7.2

השימוש ברכב ייזקף למר עפר זהבי. החברה תישא בתשלום כל 

 ההוצאות השימוש ברכב(.

יצוין כי ככל ומר עפר זהבי יבחר שלא יועמד לרשותו רכב, יהיה זכאי 

 6בסך של עד  מר עפר זהבי לתשלום שווה ערך להעמדת הרכב האמור

 . אלפי ש"ח

ימי חופשה שנתית בתשלום, ויהיה רשאי  21-יהיה זכאי לעפר זהבי מר  .2.1.7.1

ימי חופשה אשר יהיו ייפדו רק  45לצבור את ימי החופשה עד לסך של 

 .עפר זהביעם סיום כהונתו של מר 

 תקופת ההסכם .2.1.8

תקופת ההסכם תהיה לשלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה  .2.1.8.1

 הכללית.

 או זהבי, יהיו רשאים לסיים אתעפר זהבי על אף האמור, מר  .2.1.8.2

 ימים מראש ובכתב. 60ההתקשרות ביניהם במתן הודעה מוקדמת של 

עפר זהבי יובהר כי זהבי תהא רשאית לוותר על עבודתו בפועל של מר 

בתקופת ההודעה המוקדמת האמורה לעיל, כולה או חלקה ובלבד 

את השכר החודשי לרבות כל התנאים הנלווים עפר זהבי שתשלם למר 

 יל במשך תקופת ההודעה המוקדמת.לע 2.1.7.1המפורטים בסעיף 

בהתאם אודות התגמול הקיים והתגמול המוצע למר עפר זהבי לפרטים  .2.1.9

 להלן. נספח ג'דוחות, ראו הלתוספת השישית לתקנות 

                                                 

יובהר כי מתן המענק יהיה בתוקף בכפוף לכך, כי מר עפר זהבי, כיהן בשנה רלוונטית, כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי  25

 בזהבי.
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 הדרך בה נקבעה התמורה .1

 הסכם לרכישת מניות זהבי .1.1

ועדת הביקורת של החברה מינה דירקטוריון החברה את , 2014באוגוסט  14ביום 

מו"מ וכן ללוות ולפקח על הלבחינת העסקה לרכישת מניות זהבי  בלתי תלויה כוועדה

, במסגרת פעילותה של הוועדה "(.הוועדה)להלן: " בעסקה דנן בחינת ההתקשרותל

משרד מ, מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בחברה או בבעלי השליטה בהמונה 

PriceWaterhouseCoopers ISRAEL  ( השווי מעריך: ")להלןשילווה את הוועדה"

 2014בספטמבר  10ליום  "(השווי הערכת)להלן: " ויכין עבורה הערכת שווי לזהבי

 לדוח זה.  'בנספח כ תהמצורפ

במו"מ בין הנהלת החברה והנהלת אשטרום תעשיות לבין הנהלת  ונקבע תנאי ההסכם

שר א  בהתבסס בין היתר, על הערכת השווי לזהביובליווי ופיקוח של הוועדה וזהבי 

 Discounted) מזומנים מייזרת היוון בשיטת נערכה ואשר הוכנה ע"י מעריך השווי

Cash Flow)  מיליון ש"ח 5.1מיליון ש"ח לבין  4.7בין ואשר קבעה כי שווי זהבי הינו .

 לתקופת זהבי של החופשיים הנומינליים המזומנים מייזרת והוונו נחזו, כך לשם

)תקופה של  התחזית קופתת לתום זהבי של עילותהפ שווי אומדן הוון וכן התחזית

 למועד זהבי של הפעילות שווי לקבלת 12.5%לפי שיעור היוון של  חמש וחצי שנים(

. )מובהר כי הערכת השווי לא לקחה בחשבון ערכים סינרגטיים עשויים לנבוע ההערכה

אך  חברהמתוכניות החברה לגבי זהבי ושיתוף הפעולה בין זהבי לבין חברות הבת של ה

כן לקחה בחשבון הזרמות הון ו/או קבלת הלוואות ושיפור מבנה האשראי של זהבי, 

 (.כמפורט בהערכת השווי

הוועדה בחנה את מלאו תנאי ההסכם לרבות תנאי רכישת מניות זהבי, רכישת 

 הלוואות הבעלים נטו ואת אופן פירעון הלוואות הבעלים הנותרת על פני מספר שנים.

הוקנו לה לבחינת סבירות והוגנות העסקה הינם מספקים לדעת הוועדה, הכלים ש

 ואפשרו לוועדה להגיע למסקנה אובייקטיבית כי העסקה הינה לטובת החברה.

 הארכת הסכמי ההעסקה של מר שי בן עזר ומר עפר זהבי .1.2

התגמול המוצע למר שי בן עזר ומר עפר זהבי במסגרת הארכת הסכמי ההעסקה עימם 

במו"מ בין הצדדים  שיווק ופיתוח עסקי, בהתאמה, נקבעבתפקידי מנכ"ל וסמנכ"ל 

בהתחשב בין היתר, בכישוריהם וניסיונם של מר שי בן עזר ומר עפר זהבי וכן בהתחשב 

את של החברה בחנה  הביקורתולאחר שוועדת בזהבי בהסכמי ההעסקה קודמים עימם 

בוסס , לרבות מנגנון המענק המתנאי העסקה המוצעים במסגרת ההסכמים הנ"ל

. בשים לב לפרמטרים המנויים בתוספת הראשונה א' לחוק החברות ביצועים, הכל

והדירקטוריון לאישור הארכת הסכמי ההעסקה עם מר שי בן  הביקורתלנימוקי ועדת 

 להלן. 9.2עזר ומר עפר זהבי, ראו סעיף 

 

 דירקטוריוןהוהביקורת ועדת  תוישיבשמות הדירקטורים שהשתתפו ב .4

שעל סדר  יםנושאהאת בהחלטה לאשר ו 2015בינואר  29דיון ועדת הביקורת מיום ב .4.1
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)דח"צ ויו"ר  מר מתתיהו )מתי( טלהשתתפו כל חבריה:  2015בפברואר  1מיום  היום

 (.ית בלתי תלויה)דירקטור והגב' ליאורה לב)דח"צ(  גב' תמר גולדנברג ;הוועדה(

את הנושאים שעל בהחלטה  לאשר ו 2015אר בינו 27דיון דירקטוריון החברה מיום ב .4.2

השתתפו הדירקטורים כדלקמן: מר אברהם , 2015בפברואר  1מיום  סדר היום

; מר ירון משורר )משנה דירקטור(מנכ"ל ו) מר גיל גירוןנוסבאום )יו"ר הדירקטוריון(; 

הגב' ליאורה לב )דירקטורית בלתי מר עפר זהבי )דירקטור(;  למנכ"ל ודירקטור(;

  .)דח"צ(טל )מתי( מתתיהו מר יה(; הגב' תמר גולדנברג )דח"צ(; תלו

 ת ומהות עניין אישי זה יושמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרו .5

בה הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח החברה, בעלת השליטה  למיטב ידיעת .5.1

המונפק  מהונה 58.68%-, בכזהלמועד נכון "( אשר מחזיקה יונדקובע"מ )להלן: "

  והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות 

המלאה בהון המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ 

( 1לקמן: )"(. הבעלות בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדמרגן)להלן: "

( בע"מ, חברה פרטית 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ) 11.11%

פרטיות רנה גירון, גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות בשליטתם המלאה של 

השקעות נוסבאום בתיה מוחזקים בידי  11.11%( 2בבעלותם ושליטתם המלאה; )

אברהם נוסבאום ומיכל  אה של( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המל1982ויחזקאל )

מוחזקים  15.11%( 1בבעלותם ושליטתם המלאה; )פרטיות זהבי באמצעות חברות 

ליפא ויהודית ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 1982השקעות משורר )בידי 

בבעלותם ושליטתם פרטיות משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות 

אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם ים בידי מוחזק 10.91%( 4המלאה; )

פרטיות נחמיה רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות המלאה של 

( 1981השקעות מייבלום )מוחזקים בידי  7.10%( 5בבעלותם ושליטתם המלאה; )

ת חברות נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעוהמלאה של  ןבע"מ, חברה פרטית בשליטת

 בבעלותן ושליטתן המלאה.פרטיות 

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה 

 בחברה, הינם בעלי השליטה לחברהבחברה, מכוח שיתוף פעולה בניהם בכל הקשור 

המפורטים לעיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם 

רי ה"ה: רנה גירון, גיל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא המלאה, ק

ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, נחמיה רובין, נעמה )רובין( לימון, יורם 

 רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

החברה רואה בגב' מיכל זהבי, הנמנית על בעלי השליטה בחברה, כבעלת עניין אישי  .5.2

 אים שעל סדר היום מן הטעמים כדלקמן:בנוש

 .26(50%) הגב' מיכל זהבי הינה מבעלי השליטה בזהבי .5.2.1

                                                 

 .(1%) מר אבינועם זהבי( ועל ידי בעלה, 99%באמצעות חברה פרטית המוחזקת על ידה ) 26
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הגב' מיכל זהבי ואחיה, מר אברהם נוסבאום )מבעלי השליטה בחברה ויו"ר  .5.2.2

הדירקטוריון החברה( ערבים, באמצעות חברה פרטית בבעלותם ובשליטתם 

ואשר עם  אלפי ש"ח 11,500המלאה, לחוב של זהבי לתאגיד בנקאי בסך של 

השלמת ההסכם לרכישת מניות זהבי, תוחלף הערבות האמורה לערבות חברת 

 אם, דהיינו, ערבות של אשטרום תעשיות.

מיליון ש"ח  1.75במסגרת ההסכם, תפקיד אשטרום תעשיות פיקדון בסך  .5.2.1

לטובת חברת בת של זהבי בגין התחייבות של חברת הבת האמורה לתאגיד 

, בעלה של מר אבינועם זהבי שהופקד לאותה מטרה על ידי בנקאי, חלף פיקדון

  הגב' מיכל זהבי.

הגב' מיכל זהבי הינה אמו של מר עפר זהבי )דירקטור בחברה( אשר הארכת  .5.2.4

מובאת לאישור אסיפה בזהבי הההתקשרות עמו כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי 

 לעיל. 1.1כמפורט בסעיף 

אחיה של הגב' חנה בן עזר, הינו  זהביהגב' מיכל בעלה של , מר אבינועם זהבי .5.2.5

, אשר הארכת ההתקשרות עמו מבעלי השליטה בזהבי אמו של מר שי בן עזר

 לעיל. 1.2מובאת לאישור אסיפה כמפורט בסעיף הכמנכ"ל זהבי 

החברה רואה במר אברהם נוסבאום, הנמנה על בעלי השליטה בחברה וכן יו"ר  .5.1

 ושאים שעל סדר היום מן הטעמים כדלקמן:הדירקטוריון החברה, כבעל עניין אישי בנ

בעלי השליטה  הנמנית על מר אברהם נוסבאום, הינו אחיה של הגב' מיכל זהבי .5.1.1

אשר הארכת ההתקשרות עמו כסמנכ"ל פר זהבי והינו דודו של מר ע בזהבי

 .לעיל 1.1שיווק ופיתוח עסקי בזהבי, מובאת לאישור אסיפה כמפורט בסעיף 

לחוב של זהבי לתאגיד  ה, ערבובבעלות הגב' מיכל זהבי חברה פרטית בבעלותו .5.1.2

ואשר עם השלמת ההסכם לרכישת מניות  לעיל 5.2.2בנקאי כמפורט בסעיף 

זהבי, תוחלף הערבות האמורה לערבות חברת אם, דהיינו, ערבות של אשטרום 

 תעשיות.

מיליון ש"ח  1.75במסגרת ההסכם, תפקיד אשטרום תעשיות פיקדון בסך  .5.1.1

רת בת של זהבי בגין התחייבות של חברת הבת האמורה לתאגיד לטובת חב

, גיסו של מר אבינועם זהבי בנקאי, חלף פיקדון שהופקד לאותה מטרה על ידי

 מר אברהם נוסבאום.

אחיה של הגב' חנה בן , 27מר אברהם נוסבאום הינו גיסו של מר אבינועם זהבי .5.1.4

אמו של מר שי בן עזר, אשר הארכת ההתקשרות עמו כמנכ"ל זהבי  עזר,

 לעיל. 1.2המובאת לאישור אסיפה כמפורט בסעיף 

זה, רואה החברה למען הזהירות, בכל יתר בעלי השליטה בחברה  5לאור האמור בסעיף  .5.4

 לעיל, כבעלי עניין אישי בנושאים שעל סדר היום מן הטעם שהם 5.1המפורטים בסעיף 

יחד עם הגב' מיכל זהבי ומר אברהם  בחברה משותפים שליטה כבעלי להיחשב עשויים

 נוסבאום.

 ומהות עניין זהבהתקשרויות שיש להם עניין אישי דירקטורים  .6

                                                 

 .זהביוב חברהבעלי השליטה בבעלה של הגב' מיכל זהבי הנמנית על  27
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החברה רואה בדירקטור, מר עפר זהבי, כבעל עניין אישי בכל הנושאים שעל סדר היום  .6.1

 מן הטעמים כדלקמן:

תוח עסקי של זהבי והארכת התקשרות מר עפר זהבי מכהן כסמנכ"ל שיווק ופי .6.1.1

 זהבי עמו, מובאת לאישור אסיפה כללית זו.

בעלי השליטה בזהבי. כמו כן, , נמנית על של מר עפר זהבי, הגב' מיכל זהבי אמו .6.1.2

הגב' מיכל זהבי ומר אברהם נוסבאום )דודו חברה פרטית בבעלות ובשליטת 

 , לחוב של זהבי לתאגיד בנקאי.השל מר עפר זהבי( ערב

מיליון ש"ח  1.75במסגרת ההסכם, תפקיד אשטרום תעשיות פיקדון בסך  .6.1.1

לטובת חברת בת של זהבי בגין התחייבות של חברת הבת האמורה לתאגיד 

, אביו של מר אבינועם זהבי בנקאי, חלף פיקדון שהופקד לאותה מטרה על ידי

 מר עפר זהבי.

ל עניין אישי בכל החברה רואה ביו"ר הדירקטוריון, מר אברהם נוסבאום, כבע .6.2

 לעיל. 5.1הנושאים שעל סדר היום מן הטעמים המפורטים בסעיף 

 )דהיינו מר גיל גירוןהחברה רואה ביתר דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה  .6.1

כעשויים להיות וכן בדירקטור יונתן לוי שהינו קרובו של מר גיל גירון ( מר ירון משוררו

 לעיל. 5.4י עניין אישי בכל הנושאים שעל סדר היום מן הטעם המפורט בסעיף בעל

 תיולהתקשרו האישורים הנדרשים .7

 לעיל. 2.1.6התקיימות התנאים המתלים המפורטים בסעיף  .7.1

, ולאחר 2015, פברוארב 1יום בלאחר שניתן אישורה של ועדת הביקורת של החברה  .7.2

ת ות המתואריוההתקשרו נות, טעומאותו היוםקבלת אישור דירקטוריון החברה 

לעיל, קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה המכונסת על פי דוח  2.1-2.1עיפים בס

 להלן. 10עיף זה ברוב מיוחד כאמור בס

  אישורים לביצוע עסקאות דומות בין החברה לבעלי השליטה בשנתיים האחרונות .8

האסיפה הכללית שנחתמו לא קיימות עסקאות מסוגן של העסקאות המובאות לאישור 

בשנתיים האחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור 

הדירקטוריון, בין החברה לבין בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, או שלבעלי השליטה או 

 .קרוביהם היה עניין אישי בהן

 נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון .9

המתוארת  העסקהביקורת ודירקטוריון החברה ביחס לועדת  להלן יובאו נימוקי .9.1

 המובאת לאישור אסיפה כללית זו:לעיל  2.1בסעיף 

אשר התבססו על המצגים , להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה .9.1.1

פעילותה של זהבי הינה משלימה ואף סינרגטית על פיהם, שהוצגו בפניהם, 

והייזום  , הנדל"ן להשקעהותלפעילות החברה בתחומי הקבלנות, התעשי

למגורים בישראל ורכישתה תאפשר לחברות הקבוצה להרחיב את סל 

 הפתרונות המוצעים ללקוחות הקבוצה.

כי בסיועה של קבוצת אשטרום, ים, סבור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה .9.1.2

-המותג זהבי טנציאל הגלום בזהבי בהתבסס הן עלוניתן יהיה להגשים את הפ
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נו מותג וותיק וידוע בקרב צרכנים בישראל ובעל מוניטין בתחום הישעצמון 

הן על יכולותיה המוכחות של ו הבנייה לענףהייבוא והשיווק של מוצרי גמר 

 .םהרלוונטייהחברה בתחומי הפעילות 

להערכת הנהלת החברה כפי שהוצגה בפני חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון,  .9.1.1

תחום הפעילות בוזאת העסקיות של זהבי להביא לשיפור בתוצאות ניתן יהיה 

בהם פעילות החברה ם הקשורים לענף הבנייה לתחומי ליםשל זהבי שהינו מש

ציינו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי רכישת רות הבנות. בנוסף, בוהח

להביא לחיסכון ארוך טווח בעלויות  , תוכלאשטרום תעשיותמניות זהבי ע"י 

בשים לב לקשיים המימוניים של זהבי עובר ן של זהבי המימוהניהול והתפעול, 

אשר הביא את זהבי להשלמת העסקה ולגרעון הקיים בהון החוזר של זהבי 

ע"י שימוש במשאביה של להקטנת מלאים ולצמצום מגוון המוצרים, כל זאת 

 . ההוניים והניהוליים, הקבוצה

דיקת הנאותות את הערכת השווי לזהבי ואת תוצאות בקיבלה ועדת הביקורת  .9.1.4

שנערכה על ידי מומחים חיצוניים ולפיהם העסקה המוצעת והתמורה בה 

סבירה ותנאי העסקת מר שי בן עזר ועפר זהבי הינם נרכשת זהבי הינה 

 .סבירים

מתווה העסקה לרבות התחייבויותיה וועדת הביקורת והדירקטוריון, בחנו את  .9.1.5

 .לחברהמסקנה כי היקפן אינו מהותי של זהבי והגיע לכלל 

לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הסמכתה של ועדת הביקורת  .9.1.6

וההמלצות  כוועדה בלתי תלויה ומינוי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי

 מאפשריםשהתקבלו בדבר חוסר הרלבנטיות של הליך תחרותי במקרה זה, 

 .ביצוע הליך הוגן וראוי לביצוע ההתקשרות האמורה אשר הינה לטובת החברה

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו וקבעו כי העסקה אינה כוללת  .9.1.7

 כהגדרתה בחוק החברות. ,חלוקה

המתוארת  אותעסקודירקטוריון החברה ביחס ל הביקורתלהלן יובאו נימוקי ועדת  .9.2

  המובאת לאישור אסיפה כללית זו:לעיל  2.1-ו 2.2בסעיף 

כפוף לאישור העסקה בודירקטוריון החברה סבורים כי  הביקורתועדת  .9.2.1

התקשרות אשטרום תעשיות לרכישת מניות זהבי ע"י אשטרום תעשיות, 

, הינם לטובת עם מר שי בן עזר מר עפר זהביההעסקה  מיהסכבהארכת 

, הינם סבירים והוגנים בנסיבות המוצעים להם הכהונהוכי תנאי החברה ה

צרכי ו םהישוריארוך השנים בזהבי, כ םהעניין, וזאת בשים לב לניסיונ

 . םותחומי אחריות הם, תפקידיאשטרום תעשיות וזהבי

של מר שי בן עזר כמו כן, על פי סקר השוואתי באשר לסבירות תנאי ההעסקה  .9.2.2

אשר נערך באופן עצמאי על ידי הנהלת החברה, במסגרתו נבחנה ומר עפר זהבי 

 נושאי משרהשל בהתבסס על נתונים השוואתיים תנאי העסקתם, עלות 

וכן, של נושאי משרה  לזהבימסוג דומה ובחברות פרטיות ציבוריות בחברות 

תנאי עלה, כי סך עלות  בעלי תפקידים דומים בחברות בנות של החברה

וזאת בשים לב  אינו חורג מטווח החברות שנבחנו במדגםהעסקתם 
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 לפרמטריים שונים כגון שווי שוק, הון עצמי, היקף מכירות וכדומה.

למר שי  יםהמענק המוצע נימנגנוודירקטוריון החברה,  הביקורתלהערכת ועדת  .9.2.1

, בכפוף לאישור העסקה לרכישת מניות זהבי מקדמיםבן עזר ומר עפר זהבי 

תכנית העבודה שלה ב זהבי לעמידהאת מטרות  ע"י אשטרום תעשיות,

  .ומדיניותה בראייה ארוכת טווח
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 פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית  -חלק ב'

 ותנדרש לאישור ההחלטהרוב ה .10

הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  שעל סדר היוםבנושאים  ותהרוב הנדרש לקבלת ההחלט

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל 1ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

, המשתתפים העסקהעניין אישי באישור שליטה בחברה או קולות בעלי המניות שאינם בעלי 

בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. 

( 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

( לא עלה על שיעור של שני 1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 ההצבעה בחברה.  אחוזים מכלל זכויות

 הכללית באסיפה להצבעה לזכאות הקובע המועד .11

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם 

אביב בע"מ -לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל 182לסעיף 

 "(. בעהקו המועד"להלן: ) 2015 ,בפברואר 8, א'ביום שיחול 

-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות 2000

הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה לפחות 

פה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד לפני מועד האסי שעות 48

 הקובע. 

עות בא כוחו אשר הוסמך בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצ כל

 לכך כדין.

הממנה על ידי וייחתם ייערך בכתב "(, כתב המינוילהצבעה )להלן: "שלוח המסמך הממנה 

ינוי בחותם או חותמת התאגיד, בצירוף מורשה החתימה ואם הממנה הינו תאגיד, יעשה המ

 48 לפחות ,משרדה הרשום של החברהבשל התאגיד. כתב מינוי של שלוח וייפויי כוח יופקדו 

 לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, אם תהיה. שעות

 באמצעות כתב הצבעה הצבעה .12

שעל  יםפשר ביחס לנושאלחוק החברות תתא 87הצבעה באמצעות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 

סדר יומה של האסיפה. ההצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם 

, ובאתר האינטרנט של www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת 

. חבר בורסה ישלח http://maya.tase.co.ilהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת 

מורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו(, בלא ת

באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל 

חבר בורסה אם בעל המניות הודיע כי הוא מעוניין בכך  ובלבד שההוראה ניתנה לגבי חשבון 

קודם למועד הקובע. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל  ניירות ערך מסוים ובמועד

ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו(. את כתב ההצבעה )יחד עם 

המסמכים שיש לצרף אליו( יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי 

 ה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.לפני מועד כינוס האסיפ שעות 72 -החברה לא יאוחר מ

ימים לאחר המועד הקובע, דהיינו  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 
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 .2015 ,בפברואר 18עד ליום 

 מנין חוקי ואסיפה נדחית .11

מניין חוקי באסיפת בעלי המניות לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם, או 

( 40%)בארבעים אחוזים מחזיקים לפחות או בעלי מניות אשר  מניות בעל באמצעות באי כוחם,

מזכויות ההצבעה בחברה במועד הקובע את הזכאות להשתתף באסיפה, וזאת בתוך מחצית 

כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה  אם. סיפההשעה מהמועד שנקבע לפתיחת הא

אותו לאותה השעה ולים, לאותו יום, אסיפה בשבוע ימהלא ימצא המניין החוקי, תידחה 

 מקום, אלא אם תימסר הודעה אחרת. 

 אזי, לאסיפה הקבוע המועד מן שעה חצי כעבור חוקי מנין יימצא לא הנדחית באסיפה אם

 .שהוא משתתפים מספר בכל האסיפה תתקיים

 רשות ניירות ערך סמכות .14

ח זה "ועד הגשת דויום ממ 21בעל שליטה, בתוך עסקה עם לתקנות  10בהתאם לתקנה  .14.1

"( להורות לחברה הרשות"להלן: רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך )

לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות 

בכל הנוגע להתקשרות  ח זה"ח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דו"דוחלק א' לנשוא 

 .באופן ובמועד שתקבע אלו

, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד כאמור לעיל ח זה"ניתנה הוראה לתיקון דו .14.2

ימים  15 -ימי עסקים ולא יאוחר מ 1האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 

 ח זה."ממועד פרסום התיקון לדו

נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה  .14.1

ח "בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דועם עסקה בתקנות 

זה, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון 

 ח זה בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת."לדו

ח מיידי על ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדו .14.4

 ההוראה.

 במסמכים עיון .15

 יםובכל מסמך הנוגע לנושא מיידי זהעותק של דוח , ובניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות

, לאחר תיאום תל אביב, 10ניצקי ברחוב קרמ ,החברהבמשרדי שעל סדר יומה של האסיפה, 

ה הנדחית )ככל וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפ 01-6211400מראש בטלפון: 

 שתהיה(.

 נציגי החברה .16

נציגי החברה לעניין טיפול בדוח זה הינם עוה"ד יהודה גינדי וגל פריידן, ממשרד מ. פירון ושות' 

 .01-7540011, פקס: 01-7540000, רמת גן, טל: 16עורכי דין, מרח' אבא הלל סילבר 

 

 בכבוד רב,

 קבוצת אשטרום בע"מ

רקטוריון; ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדי

 ודירקטור וע"י גיל גירון, מנכ"ל
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 נספח א'

 

 תיאור הפעילות



חרושת מרצפות  –י. זהבי פעילות תמציתי של להלן יובא תיאור 

 "(זהביבע"מ )"

 ותיאור התפתחות עסקיה זהביפעילות  .1

כחברה פרטית מוגבלת במניות, לפי פקודת  1962התאגדה בישראל בשנת  זהבי .1.1

את  זהבי, שינתה 1985החברות תחת השם י. זהבי בית חרושת למרצפות בע"מ ובשנת 

את מניותיה בבורסה לניירות  זהבי, הנפיקה 1992. בחודש מרץ שמה לשמה הנוכחי

, 2000בחודש דצמבר והפכה לחברה ציבורית. "( הבורסה)להלן: "ערך בתל אביב בע"מ 

, 2001ובחודש ינואר  זהביהצעת רכש מלאה למניות  בזהביפרסמו בעלי השליטה 

 נמחקו מהמסחר בבורסה.  זהבי הושלמה הצעת הרכש ומניות

, יחד עם חברת עצמון מרצפות ושיש בע"מ )להלן: זהבי, הקימה 1999שנת במהלך  .1.2

תחת המותג  זהביעצמון" אשר ריכזה את פעילות -"(, שותפות בשם "זהביעצמון"

 את חלקה של עצמון בשותפות.  זהבי, רכשה 2001"זהבי עצמון" ובשנת 

כירה של מוצרי בישראל, בתחום השיווק, ההפצה והמ זהבינכון למועד דוח זה, פועלת  .1.1

ת חיפוי, קרמיקה, כלים סניטריים ומוצרי גמר בנייה לעיצוב הבית במסגרת סיטונאי

ם, מעצבים ועוד, קבלנים, סוחרים, לקוחות פרטייוקמעונאית ועל לקוחותיה נמנים 

 הכל תחת המותג "זהבי עצמון". 

כוללים מגוון רחב של מוצרים ה יבואמתבצעת במספר מישורים ביניהם  זהביפעילות  .1.1

קרמיקה, אריחי פורצלן, פרקטים, כלים סניטריים אריחי מוצרי אבן, מוצרי שיש, 

מעוצבים לחדרי רחצה ושירותים, אסלות ומכלי הדחה, ברזים מקלחונים, אביזרים 

 זהבימשלימים למטבח ולאמבטיה, אריחי בריכות ועוד. לצד פעילות השיווק, מבצעת 

  .ים שאינם מהותיים עבורהבהיקפ העבודות עיבוד וחיתוך במפעלי

היא מוכרת  ןבהרשת חנויות קמעונאיות  באמצעותבעיקר  משווקת את מוצריה זהבי .1.5

כמו   ,, משפציםלקוחות פרטיים ,את מוצריה לקהל לקוחות רחב עליו נמנים קבלנים

רכישת דירות חדשות מקבלנים, מבקשים לשדרג  במסגרתלקוחות קצה אשר גם 

 שרכשו.ולשפר את מפרטי הדירות 

 כלכלית ועסקית סביבה .2

משינויים ותמורות החלים במשק הישראלי  באופן ישירמושפע  זהביהשוק בו פועלת  .2.1

מהווים חלק  זהביבכלל ובענף הנדל"ן והבנייה בפרט. המוצרים אותם משווקת 

כגון שינויים במספר כלכליים ממכלול התשומות בענף הבנייה ולפיכך, לתהליכים 

ובענף השיפוצים, ושלא למגורים יים בהיקפי הבניה למגורים התחלות הבניה, שינו

 .זהביהשפעה ישירה על פעילות 

, על תהליכים זהבי, קיימים מספר פרמטרים, מהם לומדת הנהלת בתחום פעילותה

דיווחי רשויות במשק ומסיקה מסקנות ביחס לצפי עתידי של היקפי הפעילות, ביניהם: 



דירות, דיווחי משרד השיכון והבינוי בדבר  המס בדבר עסקאות מדווחות למכירת

 המתפרסמים ע"י הלמ"ס ועוד.  ם התחלות בניה, נתוני

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום .2.2

-, חלה ירידה בחלקן של עסקאות המכר שבוצעו לצד ירידה של כ2012במהלך שנת 

 1.5%חלה עלייה של  2011. בשנת 2011במספר התחלות לבניה ביחס לשנת  11%

 בהתחלות הבניה.  6%-וכן עלייה של כ 2012ן של עסקאות המכר ביחס לשנת בחלק

לצד עלייה מתונה במספר התחלות הבניה ובעסקאות מכר בשנים האחרונות לצד 

 חלהתייקרות מחירי הדיור המביאים לקיטון בהיקף השדרוגים על ידי לקוחות הקצה, 

ה לשוק מעצבי הפנים וכן גידול בהיקף המכירות ללקוחות בענף השיפוצים ומהחשיפ

 .זהבימהרחבת היצע המוצרים של 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .2.1

בתנאי תווי תקן של מכון התקנים הישראלי,  זהביעמידתם של מוצרי חובת לצד 

להוראות חקיקה בתחום הגנת הצרכן, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  זהביכפופה 

 וכן חקיקה בתחום הגהות והבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה. 1981 –

 מבנה שוק הפעילות .2.1

רבים שחקנים  פועלים בוענף הקרמיקה והכלים הסניטריים בישראל הינו ענף מבוזר 

 ביניהם: 

של העוסקים בייצור מורכב בארץ קיימים מספר מועט של יצרנים  – יצרנים .א

 קרמיקה.

ם את המוצרים המוגמרים לרשתות קמעונאיות המייבאים ומשווקי –סיטונאים  .ב

יספק , בהם נקבעים המוצרים אותם עמם וכן לקבלנים במסגרת הסכמי מסגרת

 .טונאי בהתאם לסטנדרט הדירות שנבחר על ידי הקבלןהסי

המפעילות חנויות המשווקות את פרטיות חברות הן קבוצה זו כוללת  –קמעונאים  .ג

סניפים ומעלה  2המפעילות  , והן רשתותהמוצרים ללקוחות ולקבלנים מזדמנים

תחת אותה רשת ו/או מותג. חלק מהרשתות מייבאות מוצרים בלעדיים לאותה 

 הרשת תוך בידול המותג מרשתות אחרות.

 שינויים בשערי חליפין .2.5

מיובאים ממדינות כגון תורכיה, סין,  זהבי רוב מוצרי הקרמיקה והאריחים שמשווקת

ויים בשערי חליפין השפעה מהותית על העלויות איטליה וספרד, לפיכך, לשינ

ועל יכולותיה התחרותיות. ככלל, תיסוף של השקל ביחס לשערי  זהבישל התפעוליות 

החליפין בהן סוחרת החברה, מביא לקיטון בעלויות החברה ועל ידי כך לשיפור 

 תוצאותיה הכספיות. 

 



 תחרות .2.6

גבוהה ובחסמי כניסה נמוכים  שוק הקרמיקה והכלים הסניטריים מאופיין בתחרותיות

ופועלות בו  יחסית. כאמור לעיל, השוק הישראלי מתאפיין בתחרות רבה ובביזור רחב

פירמות ומותגים רבים וקיים מגוון רב של מוצרים דומים ותחליפיים אשר מביאים 

 להגברת התחרות

 ,בין הגורמים העיקריים המשפיעים על התחרות ניתן למנות: מחיר, היצע מוצרים

 רמת שירות, פריסת חנויות ועוד. אופנות,

כחלק מפעילותה של החברה להתמודדות עם התחרות הרבה, נוקטת החברה בצעדים 

של החברה בתחום הפעילות תוך  והגדלת נתחי השוקוהליכים לשיפור ביצועי החברה 

תוך שיפור חווית הקניה זהבי של המותגים אותם משווקת  ןולמיצובהגדלת המודעות 

ע"י התמקצעות המוכרנים המאפשרים תפירת  ן ערך מוסף ללקוחות החברהומת

 .מכלול פתרונות ללקוחות תחת אותה קורת גג

על הרחבת היצע מוצריה ושמירה על רמות מלאי המאפשרים לחברה שוקדת  זהבי

ה ללקוחותיה וייעול הליכי האספקה לצד שיפור מערך השירות אספקה מהיר

 יטונאית והן במסגרת הקמעונאית.ללקוחותיה, הן במסגרת הס

 מוצרים ושירותים .1

מוצרי גמר לתחום הבניה, המוצרים אותם משווקת ומייצרת זהבי מספקים קשת רחבה של 

. ניתן לסווג את המוצרים לקטגוריות עיקריות: א( מוצרי חיפוי השיפוצים ועיצוב הבית

 , אריחי בריכותשיש ואבןמוצרי  אריחי קרמיקה, אריחי פורצלן, פרקטים,וריצוף הכוללים 

 אסלות מקלחונים, ,ברזיםועוד; ב( כלים סניטריים לחדרי אמבטיה ושירותים הכוללים מגוון 

ארונות לחדרי אמבטיה  ג( מוצרים משלימים הכוללים , כיורים ומכלי הדחה;וניאגרות

 ועוד., מראות, גופי חימום ייעודיים, מתלים ושירותים

 לקוחות .1

 תלות בלקוחות .1.1

אין לזהבי תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות, הנהלת זהבי,  להערכת

 אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על פעילותה. 

על לקוחות זהבי נמנות חברות קבוצת אשטרום בע"מ )אשר  - קבוצת אשטרום בע"מ .1.2

בזהבי, נמנים על בעלי השליטה בקבוצת אשטרום(, אשר מבצעות  בעלי השליטה

 .י במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוקרכישות מזהב

 וחומרי גלם ספקים .5

, מקורם כאמור לעיל, בייבוא ממדינות כגון תורכיה, סין, איטליהזהבי עיקר מוצרי  .5.1

בהן טווח לתקופות ארוכות וספרד. התקשרויות זהבי עם ספקים נעשות בדרך כלל 

 וזאת בהתאם להערכות מחלקת הרכש של זהבי. חודשיות מועברות הזמנות



לעיל, התקשרויות זהבי עם ספקים מחו"ל מבוצעות במט"ח )דולר  2.5כאמור בסעיף  .5.2

ארה"ב / אירו( ובשל פערים בין מועד התשלום בגין הסחורה לבין מועד אספקת 

המוצרים ללקוחות זהבי, נוצרת לזהבי חשיפה לשינויים בשערי החליפין של השקל 

 ביחס למט"ח האמורים.

של זהבי, פועלת הנהלת החברה ומחלקת הרכש, לביצוע  הפעילות תכחלק מאסטרטגיי .5.1

התקשרויות עם ספקים שונים היוצרים לחברה יתרון בדמות שיווק קו מוצרים באופן 

 . ואף עם חלק מהספקים יש לחברה בלעדיות בלעדי

 שיווק והפצה .5.1

ככלל, זהבי מפרסמת את מוצריה במדיה השונה )עיתונים מקצועיים,  .5.1.1

אתר האינטרנט של זהבי הכולל קטלוג מלא של  אינטרנט( וכן באמצעות

מוצריה לצד מערכת פעולה עצמאית לקבלנים וללקוחות של פרויקטי דיור 

המאפשרת מעקב אחר המוצרים אשר הוזמנו ו/או שודרגו על ידי הקבלן ו/או 

הלקוח. בנוסף, מבצעת זהבי סדנאות לקהל המקצועי )אדריכלים, מעצבי 

 חום פעילותה.פנים( בנושאים הקשורים לת

מערך השיווק של זהבי מתבסס על מספר ערוצים דרכם משווקת זהבי את  .5.1.2

 מוצריה:

לזהבי "מחלקת קבלנים" במסגרתה  – שיווק והפצה לקבלנים )פרויקטים( .א

מבוצעות פעילויות שיווק ממוקדות לפרויקטי בנייה למגורים )בנייה 

מגורים )משרדים, רוויה ולבנייה שאינה רוויה( וכן לפרויקטי בנייה שלא ל

קניונים, מבנים ציבוריים וכדומה(. במסגרת פעילות זו, מלווים אנשי 

השיווק של זהבי בפיקוח מנהל קשרי לקוחות את הקבלנים מתחילת 

 ההזמנה ועד סופה )מסירת הדירות ללקוחות(.

לאור התחזקות מגמת ה"הום סטיילינג", רבים  – אולמות תצוגה .ב

וטנציאליים, רואים בבחירת העיצוב, חוויה מלקוחות זהבי, הקיימים והפ

אישית ולעיתים אף מסתייעים במעצבי פנים ואדריכלים. לפיכך, פעלה 

זהבי בשנים האחרונות, לשיפור חווית הצרכן באמצעות אולמות תצוגה 

בהם מוצגים מוצריה, לצד אנשי מקצוע ואנשי שיווק  מטעם זהבי אשר 

אולמות  5עד זה, מפעילה זהבי מסייעים ומייעצים ללקוחות. נכון למו

 תצוגה ברחבי הארץ.

חלק ממכירות החברה מבוצעים באופן סיטונאי בו  – מכירה סיטונאית .ג

נמכרים מוצרי זהבי לסוחרים המשווקים בעצמם את המכירה ללקוחות 

 הקצה. 

מאורגן התומך בתחום הפעילות קיימת חשיבות רבה למערך ההפצה  – הפצה .5.1.1

ושביעות  לצורך שמירה על יעילות תפעוליתל זהבי במערך המכירות והרכש ש

 . רצון הלקוחות השונים



מוצרי זהבי כלל ממנו מתבצעת הפצת אשר  בראשון לציון לו"גמרלזהבי 

לאולמות התצוגה השונים וללקוחות בעיקר באמצעות חברות הובלה 

  .חיצוניות

 מוצרים חדשים .6

 נוסעים לתערוכותזהבי ך, נציגי כצורך . לבאופן רציף על עדכון מגוון מוצריה פועלת זהבי

עם ספקים חדשים ופועלים להגדלת מגוון  במסגרתם נפגשים הנציגים וכנסים ברחבי העולם

 מספקיה הקיימים. מוצרי זהבי הן מספקים חדשים והן 

 עונתיות .7

 יםביקושבבין היתר, משוק השיפוצים המתאפיין  מושפעות,לבית מכירות מוצרי הגמר 

שינויים אולם למוצרי זהבי ה בביקושים יבעליך כלל, חודשי הקיץ מתאפיינים עונתיים. בדר

 .אלה אינם מהותיים ביחס להכנסות זהבי ביתר חודשי השנה

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .8

-בשטח של כ אזור התעשייה הישן בראשון לציוןממוקמים ב זהבי והמטה הלוגיסטימשרדי 

את מחסני זהבי,  המשמש בין היתר,, ווחלקו מושכר הביבבעלות זהיה חלקו אשר  מ"ר 11,000

 מפעל השיש ואולם תצוגה.

בתמורה לסך  האמורה לעיל,קרקע ה, התקשרה זהבי בהסכם למכירת 2011בחודש דצמבר 

 הראשוןשלם במהלך הרבעון ולהערכת הנהלת זהבי, מכירת הקרקע ת .ש"חמיליון  22.1 של

 .2015של שנת 

 11-, הסתכם לסך של כ2011בדצמבר  11הסתכם ליום  זהבישל סך הרכוש הקבוע )נטו( 

  מיליוני ש"ח.

מ"ר  1,500-זהבי שוכרת סניפים ומחסנים בראשון לציון, בני ברק וחיפה בשטח כולל של כ

לזהבי נציגויות במתחמי מכירה בירושלים ובאר  ,בנוסף אלפי ש"ח. 2,150-בעלות שנתית של כ

 שבע.

 הון אנושי .9

 במחלקתהפועלים  עובדים 107, מועסקים בזהבי ובחברות הבנות שלה למועד  דוח זה

 .וגיסטיקה להמכירות וה ,השיווק ,ההנהלה

 הון חוזר .10

מיליון  28 -של כ ישלילהון חוזר , לזהבי, 2011 בספטמבר 10וליום  2011בדצמבר  11נכון ליום 

מיליון ש"ח ליום  11 -מיליון ש"ח, בהתאמה לעומת הון חוזר שלילי בסך של כ 12-ש"ח ושל כ

הקרקע כנכס מוחזק למכירה  סיווג. הירידה בהון החוזר נובעת בעיקר מ2012בדצמבר  11

הלוואה לזמן ארוך  ומסיווג  2011ספטמבר ב 10ליום  במסגרת הרכוש השוטף בדוח

 8עם השלמת מכירת הקרקע, כמתואר בסעיף  .2012זהבי לשנת בות שוטפת  בדוחות יכהתחי

מיליון ש"ח ולהביא לשיפור ניכר  15.75-החובות הפיננסיים של זהבי לקטון בכ לעיל, צפויים

 בהון החוזר של זהבי.



 הסכום שנכלל בדוחות הכספיים )באלפי ש"ח( 

 2013בדצמבר  31ליום 

 18,715 נכסים שוטפים

 66,111 התחייבויות שוטפות

הנכסים השוטפים על  (חוסר)עודף 

 ההתחייבויות השוטפות
(27,696) 

 מדיניות החזקת מלאי  .10.1

מדיניות החזקת המלאי של זהבי הינה בהתאם לתחזית המכירות של המוצרים 

השונים, המבוססת על ניסיון העבר ותחזיות מכירות של זהבי, בהתאם לדרישות 

המגיעות מלקוחותיה ובהתאם להזדמנויות עסקיות, אשר נקרות בדרכה  לרכוש היקף 

אטרקטיביים. טווח הפעילות לו מספיק מלאי  גדול יחסית של מוצרים בתנאים

המוצרים המוחזק משתנה ממוצר למוצר. המוצרים המשווקים על ידי זהבי זמינים, 

על פי רוב, בכל ימות השנה ולהערכת הנהלת זהבי תוצאותיה העסקיות של הקבוצה 

 אינן מושפעות מזמינות עונתית של מוצרים מסוימים. 

את המלאי הקיים ברשותן ובמידת הצורך מבצעת  הנהלת זהבי בוחנת מדי רבעון

הפרשות בספריהן באשר למלאי איטי, שלדעתן ישנו סיכוי כי לא יימכר או שיימכר 

 במחיר נמוך ממחיר העלות.

 מדיניות מתן אחריות למוצרים .10.2

ומחסני כל מוצרי זהבי עוברים בקרת איכות קפדנית לפני שהם עוזבים את מפעלי 

ות כזו או אחרת אשר תוקפה ותנאיה משתנים ופת אחריולרובם קיימת תק זהבי

אחראית למוצרים אך ורק באם השימוש בהם נעשה על פי  זהבי. ממוצר אחד למשנהו

תביעות בהיקף לזהבי זה, לא קיימות  דוחתנאי האחריות והגדרות היצרן. נכון למועד 

 משמעותי בכל הקשור לטיב המוצרים.

 מדיניות החזרת סחורות .10.1

ניות החזרת סחורה המאפשרת ללקוחות להחזיר סחורה בתנאים מסוימים, לזהבי מדי

ימים ממועד הרכישה ובאריזה שלה. זהבי כאמור  11ביניהם, החזרת סחורה בתוך 

ככלל ובהתאם להוראות  1981 –פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 

 בדבר החזרת סחורה בפרט. 

  מימון .11

 כללי .11.1

 ותה בעיקר באמצעות אשראי בנקאי.זהבי מממנת את פעיל

את רכישת של קבוצת אשטרום, בכוונת זהבי, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית 

מניותיה ע"י אשטרום תעשיות )כמפורט בדוח העסקה שלעיל(, לפעול יחד עם קבוצת 

אשטרום ועם תאגיד בנקאי שהינו המלווה העיקרי של זהבי )אשר אישורו לביצוע 

בדוח העסקה  2.1.6תנאי מתלה כמפורט בסעיף  והינמניות זהבי  העסקה לרכישת

שלעיל(, לביצוע ארגון מחדש של מבנה האשראי של זהבי, לרבות שינויים באמות 

 המידה הפיננסיות להן מחויבת זהבי במועד זה.



להערכת זהבי, לאחר ובכפוף להשלמת העסקה לרכישת מניותיה על ידי אשטרום 

לדוח זימון האסיפה שלעיל, צפויות עלויות המימון  2.1בסעיף תעשיות בע"מ, כמפורט 

של זהבי לקטון באופן משמעותי לאור הפיכת אשטרום תעשיות לבעלת המניות 

היחידה בזהבי תוך שימוש באיתנותה הפיננסית של קבוצת אשטרום וביכולותיה 

 לחיזוק באופן מיידי את מצבה הפיננסי של זהבי. הפיננסיות

לעיל בדבר הקיטון בעלויות המימון של זהבי הינו מידע צופה פני  המידע המפורט

והוא מתבסס על הערכות הנהלת  ,1968 -עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

זהבי במועד דוח זה והיכרות הנהלת זהבי את קבוצת אשטרום ויכולותיה הפיננסיות. 

צאה מגורמים שאינם מידע זה עלול שלא להתממש ו/או להתממש באופן חלקי כתו

בשליטת זהבי כגון שינויים בשווקי האשראי בישראל ו/או כתוצאה מאי אישור 

 העסקה לרכישת מניות זהבי ע"י אשטרום תעשיות.

, קיבלה זהבי לצורך מימון 2011בספטמבר  10ונכון ליום  2011בשנת  – אשראי בנקאי

ש"ח   מיליוני 26-ח וש"מיליוני   28פעילותה, אשראי בנקאי לטווח קצר בהיקף של 

 בהתאמה.

לעיל, צפויה להקטין  8להערכת הנהלת זהבי, השלמת מכירת הקרקע כמתואר בסעיף 

 מיליון ש"ח. 15.75-את החוב הפיננסי של זהבי בכ

  הלוואות .11.2

 2014, בספטמבר 30ליום 

 שיעור ממוצע הלוואות לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר 

סכום  
)אלפי 
 ש"ח(

ריבית 
 ממוצעת
 נומינלית

ריבית 
ממוצעת 

 אפקטיבית

סכום 
)אלפי 
 ש"ח(

ריבית 
ממוצעת 
 נומינלית

ריבית 
ממוצעת 

 אפקטיבית

ריבית 
ממוצעת 
 נומינלית

ריבית 
ממוצעת 

 אפקטיבית

מקורות 
 בנקאיים

 )חברה(

בש"ח 
לא 

 צמוד 
21,600 P+1.7 p+1.71 1,517 P+2.35 p+2.38 P+1.82 p+1.84 

בש"ח 
צמוד 
 מדד

- - - - - - - - 

 

 מקורות 

 בנקאיים

מגזר בגין )
 1פסק(ושה

 

בש"ח 
לא 

 צמוד 
1,750 p-1.07 - - - - p-1.07 - 

בש"ח 
צמוד 
 - - - - - - - - מדד

                                                 

, לפיו תמכור זהבי בהסכם חברה פרטית בשליטת אשטרום תעשיות,עם  זהביהתקשרה  2011מאי,  בחודש 1
אלפי ש"ח. במהלך  900פעילות ייצור ומכירת מוצרים כימיקלים לענף הבניה בתמורה לסך של  לאשטרום תעשיות

 אלפי ש"ח. 600 -רווח לפני מס בסך של כ, ותיה הכספייםבדוחנבע  זהביולהאמורה הושלמה העסקה , 2011שנת 

 



 2013בדצמבר,  31ליום 

 שיעור ממוצע הלוואות לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר 

סכום  
)אלפי 
 ש"ח(

ריבית 
ממוצעת 
 נומינלית

ריבית 
ממוצעת 

 אפקטיבית

סכום 
)אלפי 
 ש"ח(

ריבית 
ממוצעת 
 נומינלית

ריבית 
ממוצעת 

 אפקטיבית

ריבית 
ממוצעת 
 נומינלית

ריבית 
ממוצעת 

 אפקטיבית

מקורות 
 בנקאיים

בש"ח 
לא 

 צמוד 
22,150 P+1.7 p+1.71 5,529 P+2.35 p+2.38 P+1.83 p+1.85 

בש"ח 
צמוד 
 מדד

- - - - - - - - 

 מקורות 

 בנקאיים

מגזר בגין )
 (פסקשהו

בש"ח 
לא 

 צמוד 
2,050 p-1.07 - - - - p-1.07 - 

בש"ח 
צמוד 
 מדד

- - - - - - - - 

והחברת המאוחדות  זהביכל נכסי למועד דוח זה,  – מגבלות אשראי ושעבודים .11.1

להבטחת חובות לטובת תאגידים בנקאיים משועבדים בשעבודים קבועים ושוטפים 

 .זהבי

בסכומים שאינם סגרת עו"ש מ זהביללמועד דוח זה,  – יתרות ומסגרות אשראי .11.1

 .מהותיים

לטובת  ערבויות אישיותהעמידו בזהבי בעלי עניין  -  בטחונות שהועמדו ע"י בעלי עניין .11.5

 10וליום  2011בדצמבר  11אשר הסתכם ליום לצורך קבלת אשראי תאגיד בנקאי 

 בהתאמה. אלפי ש"ח 11,250-וש"ח לפי א 11,550בסך של  2011בספטמבר 

 הליכים משפטיים .12

 .יםמהותי יםמשפטילהליכים זהבי אינה צד למועד דוח זה, 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .11

בכוונת זהבי לפעול בשנים הקרובות לשם הגדלת נתחי השוק של מגוון מוצריה וזאת 

באמצעות מספר תהליכים אסטרטגיים, ביניהם: א( שיפור וייעול מערך השירות של זהבי תוך 

האדם והתאמתו ללקוחות ולאופנות בתחום הפעילות; ב( ביצוע הכשרות מקצועיות של כח 

טיוב וייעול המערך הלוגיסטי של זהבי תוך שינוי הפרישה הלוגיסטית של מחסני זהבי ושיפור 

מערכות המידע על מנת לשפר את שרשת האספקה, מערך הרכש וההפצה, באופן שיקצר זמני 

אבים להגדלת המודעות בקרב אספקה ויגדיל את שביעות רצון הלקוחות; ג( הפניית מש

הציבור למותג זהבי עצמון וכן למוצרי זהבי השונים; ד( השקעה בהגדלת מגוון המוצרים על 

מנת להגדיל את סל הפתרונות שמעניקה זהבי ללקוחותיה הרבים וכן בחינת אפשרויות 

 והה.ליצירת הסכמי בלעדיות למוצרים ייחודים המאופיינים בחדשנות, אופנתיות ובאיכות גב

העסקה לרכישת מניות זהבי ע"י אשטרום תעשיות הינה עסקה אסטרטגית לזהבי והשלמתה 

לצורך  איתנותה הפיננסית של קבוצת אשטרוםב צפויה לאפשר, להערכת הנהלת זהבי, שימוש



באופן מיידי, תוך הקטנה משמעותית של  מצבה הפיננסי של זהבי ומבנה האשראי שלהוק זיח

בי ועל ידי כך, תאפשר לזהבי השקעה במלאי והגדלת מגוון המוצרים עלויות המימון של זה

המיובא ומשווק על ידי זהבי, על מנת לשפר את יכולותיה התחרותיות בתחום פעילותה, זאת 

לצד שימוש בידע והניסיון הנרחבים של אשטרום תעשיות בתחום התעשיות וניתוב צרכי 

ה בתחומי הפעילות הרלוונטיים למוצרי חברות אשטרום תעשיות וצרכי יתר חברות הקבוצ

חבירה לקבוצת , זהביגמר משלימים, למוצרים אותה מייבאת ומשווקת זהבי. להערכת 

יוכלו להביא  ת אשטרום כ"קבוצה"קבוצחברות ניצול גודלן המשותף של תוך אשטרום 

ן של זהבי וכ להקטנת עלויות הרכישה מספקים בד בבד עם הגדלת נפח ההזמנות והפעילות

להביא לחיסכון בעלויות המטה והלוגיסטיקה של זהבי על ידי שימוש במשאבי המטה והניהול 

 העומדים לרשות קבוצת אשטרום.

המידע המפורט לעיל בדבר הקיטון בעלויות המימון של זהבי הינו מידע צופה פני עתיד 

י במועד והוא מתבסס על הערכות הנהלת זהב 1968 -כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

דוח זה והיכרות הנהלת זהבי את קבוצת אשטרום ויכולותיה הפיננסיות. מידע זה עלול שלא 

להתממש ו/או להתממש באופן חלקי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת זהבי כגון שינויים 

בשווקי האשראי בישראל ו/או כתוצאה מאי אישור העסקה לרכישת מניות זהבי ע"י 

 אשטרום תעשיות.

2תונים עיקריים מתוך דוחותיה הכספיים של זהבילהלן נ .11
 

לתשעה חודשים שנסתיימו  

 2014בספטמבר  30ביום 

לשנה שנסתיימה 

 2013בדצמבר  31ביום 

 92,512 60,812 הכנסות

 (59,550) (19,511) עלויות

 12,992 21,101 רווח גולמי

 3,202 (1,345) רווח תפעולי

 226 (197) רווח נקי

 51,075 62,711 סך נכסים

 91,512 91,118 סך התחייבויות

 

 

                                                 

2
ן , ערוכים בהתאם לתק2011בספטמבר  10וליום  2011בדצמבר  11ליום  הכספיים של זהבייצוין, כי דוחותיה  

IFRS. 
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 הערכת שווי



   

    

   

   

חרושת   –זהבי . יהערכת שווי של 
בספטמבר  30ליום  מ"מרצפות בע

2014 

 מ"קבוצת אשטרום בע

 2015ינואר 

Advisory 



   2015בינואר  26, אביב-תל

 לכבוד  

 חברי ועדת הביקורת

         מ"קבוצת אשטרום בע

 

 ,נ.ג.א

 מ"זהבי חרושת מרצפות בע. הערכת שווי השוק ההוגן של י: הנדון

  זהבי)" מ"בע מרצפות חרושת זהבי .י  של פוטנציאלית רכישה לבחון החליט "(הקבוצה" או "אשטרום קבוצת)" מ"בע אשטרום קבוצת דירקטוריון

  וגיבוש ומתן המשא ניהול לצורך תלויה בלתי ועדה מינה החברה דירקטוריון ,מרצפות זהבי של הרכישה בחינת במסגרת ."(החברה" או "מרצפות

 .לרכישה התנאים

  מרצפות זהבי של (Fair Market Value) ההוגן השוק שווי את להעריך נתבקשה (”PwC Israel“) מ"בע ייעוץ פרייסווטרהאוסקופרס ,כך לצורך

  ."(ההערכה מועד)" 2014 ,בספטמבר 30 ליום

  שעשוי כפי ,מרצפות זהבי של העצמי ההון של (Fair Market Value) ההוגן השוק שווי של סביר טווח לקבוע הינה ,להלן המובאת ,ההערכה מטרת

  זהבי של בפועל המימוש שווי את לקבוע כדי השווי בהערכת אין .הארוך הטווח של כלכליים שיקולים בסיס-על ,מרצון לקונה מרצון מוכר בין להיקבע

  .(הארוך הטווח של כלכליים שיקולים בסיס על מרצון וקונה מרצון מוכר בין שלא) הרגיל העסקים במהלך שלא מהחזקותיה מי של או מרצפות

  .החברה שווי על להשפיע העשויים (אחרים או פוליטיים) כלליים לגורמים התייחסות אין בהערכה

  ולשני ,למכור או לקנות כפוי הצדדים מן אחד לא אף כאשר ,מרצון למוכר מרצון קונה בין ,ידיים נכס יחליף שלפיו כמחיר מוגדר הוגן שוק שווי

 .לעסקה הרלבנטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים

 

 מ"פרייסווטרהאוסקופרס ייעוץ בע

 68125תל אביב  25המרד , מגדל הסחר

 61003תל אביב  452. ד.ת

 03-7954588טלפון 

   03-7954789פקס  



  לשנים מרצפות זהבי של המבוקרים הכספיים הדוחות את שכללו ,מידע ומקורות נתונים על מבוססת מרצפות זהבי של ההוגן השוק שווי הערכת

  הקבוצה של היסטוריים תפעוליים נתונים ,2014 שנת של הראשונים החודשים לתשעת מרצפות זהבי של מבוקר הבלתי הכספי הדוח ,2013-2012

  ושיחות פגישות ,מרצפות זהבי הנהלת של פיננסית תחזית ,2014 לשנת תקציב ,2014 שנת של הראשונים החודשים ולתשעת 2011-2013 לשנים

 ,למקרקעין מכירה והסכם החברה שבבעלות למקרקעין שמאי הערכת ,מרצפות זהבי מהנהלת שנתקבלו פ"בע והסברים ,מרצפות זהבי הנהלת עם

   ."(המידע" ביחד הכול) מרצפות זהבי של הפעילות לתחומי הנוגע אחר ציבורי מידע וכן ,שוק מחקרי ,שוק נתוני

  של הנאותות או הנכונות בדבר אחרת המלצה כל או דעת חוות מביעים אנו ואין ,תלוי בלתי באופן ידינו על אומת לא מהחברה שנתקבל המידע

  דעתנו שיקול פי על בהם מקרים ולמעט) מסוימות סבירות בדיקות ביצוע למעט המידע לסבירות שונות בדיקות ביצענו ,זאת עם .האמור המידע

  שביצענו ככל וגם ,מקרה בכל .אחר פיננסי ומידע כספיים דוחות ניתוח ,היתר בין ,כללו אלו בדיקות .(כאמור סבירות בבדיקות צורך אין המקצועי

  והמצגים ההסברים ,התחזיות ,המידע ,הנתונים של דיוקם או נכונותם ,לשלמותם ,אישור תהווה ולא תחשב לא עבודתנו ,כאמור סבירות בדיקות

   .לנו שסופקו

   .השווי הערכת ביצוע לצורך ,ידנו על נתבקש אשר ,כלשהו נתון או מסמך לכל גישה מאתנו נמנעה לא עבודתנו במהלך ,כן כמו

  אנו אין ,לפיכך .מקובלים ביקורת כללי פי על מרצפות זהבי של ביקורת כללה לא עבודתנו ,וחשבונאי פיננסי מידע ניתחנו עבודתנו שבמהלך למרות

 .מטעמה מי או מרצפות זהבי ידי-על לנו שסופק המידע של ולרלוונטיות לדיוק ,לאמינות בנוגע דעה מחווים או אחריות נוטלים

  שאינו מידע מסירת ,הטעיה ,שווא מצג ,הונאה ממעשי ודרך אופן בכל ייגרמו אשר הוצאה או עלות ,נזק ,הפסד לכל אחראים נהיה לא מקרה בשום

 .כאמור מידע על אחרת התבססות מכל או ,מטעמה מי או/ו החברה של מצידן מידע מניעת או מלא ואינו נכון

  ,התחזית תקופת במשך להשתנות עשויות אלו הנחות .התחזית ליום סבירות הנחות על ומתבססות עתידיים למאורעות מתייחסות תחזיות ,ככלל

  ניתן לא ,לפיכך .יותר מאוחר במועד שתעשנה מהערכות או/ו בפועל הפיננסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה ליום נערכו אשר תחזיות כן ועל

  שנערכו התחזיות להתאמת באשר דעה מחווים אנו ואין ולפיכך ,מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת הביטחון ברמת שנערכו לתחזיות להתייחס

  הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקנותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אינן כלכליות הערכות .בפועל שתתקבלנה הפיננסיות לתוצאות

  שהשווי סבורים שאנו למרות .הוגן לשווי סביר טווח קובעים אנו כלל ובדרך ,מעורער ובלתי יחיד הוגן שווי אין לפיכך .השווי מעריך של הסובייקטיבי

 .שונה לשווי להגיע עשוי היה אחר שווי שמעריך הרי לנו שסופק המידע על בהתבסס סביר הינו ידינו על הנקבע

  



 רואי בחוק זה מונח של כמשמעותו בחברה תלויים בלתי הננו .אשטרום קבוצת של או/ו החברה של הערך בניירות אישי עניין לנו אין כי ,לציין ברצוננו

  ,(שעה הוראת) (אחר מעיסוק כתוצאה תלות באי ופגיעה עניינים ניגוד) חשבון רואי תקנות לרבות ,פיו על שהותקנו ובתקנות 1955-ו"תשט חשבון

  אי בנושא) ערך לניירות רשות להחלטת ובהתאם בישראל חשבון רואי לשכת של המקצועית ההתנהגות ובכללי ביקורת בתקני ,2003 ג"התשס

 .השווי הערכת בתוצאות תלוי אינו טרחתנו שכר כי נציין .1968 ח"התשכ ,ערך ניירות לחוק 'ב9 סעיף לפי (תלות

  או בשלמותה ,לצטטה או ,אחר שימוש כל בה לעשות ואין ,2014 באוגוסט 31 מיום בינינו ההתקשרות במכתב המתואר לצורך מיועדת השווי הערכת

  השווי הערכת את לצרף רשאית תהיה אשטרום קבוצת כי מוסכם ,זאת עם .PwC Israel -מ ,ובכתב בראש ,מפורשת רשות קבלת בלא ,בחלקה

  השווי הערכת תוכן את ולכלול ,ערך ניירות דיני פי על המוגש אחר דיווח ולכל ,פיו על תקנות או 1968-ח"התשכ ,ערך ניירות חוק פי על לדיווחים

 .כאמור בדיווחים

 PwC תישא לא ,בזדון או/ו רבתי ברשלנות פעלה PwC Israel כי משפט בית י"ע ייקבע בו למקרה פרט כי אשטרום וקבוצת PwC Israel בין מוסכם

Israel ולא ,זו הצעה פי על שירותים לביצוע הקשור בכל ,בנזיקין לרבות ,שהיא עילה כל פי ועל שהוא מקור מכל ,אשטרום קבוצת כלפי אחריות בכל  

  הניתנים לשירותים הקשור בכל ,שלישי צד הודעת של בדרך לרבות ,PwC Israel כלפי תביעה או/ו טענה כל מטעמה למי או לחברה תהיה

 .אשטרום לקבוצת PwC Israel ידי על המוענקים ובשירותים בהתקשרות

  קבוצת מתחייבת ,זה במסמך המפורטים השירותים ביצוע עם בקשר שלישי לצד כלשהו סכום לשלם אחר בהליך או משפטי בהליך ניתבע אם

 ,משפטיים הליכים מפני התגוננות ,מומחים דעת חוות ,משפטי וייצוג ייעוץ עבור לשלם שנידרש או שנוציא הסבירות ההוצאות בכל לשאת אשטרום

   .הראשונה דרישתנו עם מיד ,זה מכתב פי על השירותים בשל אחרים הליכים או דרישה ,תביעה לכל בקשר ב"וכיו ומתן משא

  בהליך ,זה במכתב המפורטים השירותים ביצוע עם בקשר שלישי לצד כלשהו סכום לשלם נחויב באם ,לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי בנוסף

 או/ו רבתי ברשלנות פעלנו לא בו במקרה ,ידינו על שישולם כאמור סכום כל בגין לשפותנו אשטרום קבוצת מתחייבת ,אחר מחייב בהליך או משפטי

   .הראשונה דרישתנו עם מייד בזדון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ניירות חוק פי על לדיווחים צירופן בדבר וכללים ,אליהן וביחס שווי בהערכות הנדרש המינימאלי הגילוי הנחיות פי על הנדרשים ,נוספים נתונים להלן

 :ערך לניירות הרשות ידי על שפורסמו כפי ,1968-ח"התשכ ,ערך

 ההתקשרות פרטי

 .מ"בע אשטרום קבוצת של הביקורת ועדת הינו השווי הערכת מזמין

   .2014 ,באוגוסט 31 הינו השווי הערכת למזמינת PwC Israel בין ההתקשרות מועד

   המקצועי וניסיונו המעריך פרטי

  במימון ומומחה  PricewaterhouseCoopersוקסלמן בקסלמן שותף ,ח"רו ,סופר שלום מר של בראשותו צוות ידי על בוצעה השווי הערכת

 .א"ת מאוניברסיטת שניהם ,בהצטיינות בכלכלה שני ותואר ,בהצטיינות וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר בעל הינו סופר מר .שווי והערכות

 

   .03-7954946 בטלפון ,ח"רו ,סופר שלום למר לפנות ניתן ,ועניין שאלה בכל

 ,בברכה    

 מ"פרייסווטרהאוסקופרס ייעוץ בע    
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PwC Israel 

 תמצית הערכת השווי

 

  תום לאחר גם להתקיים תמשיך וכי ,"חי עסק" הינה החברה כי שהונח כיוון•

  זרמי של הנוכחי כערך השאריתי השווי ,בהתאם ,נקבע ,התחזית תקופת

  על ,התחזית תקופת שלאחר לתקופה מפעילות החופשיים הנומינליים המזומנים

 .לתקופה מייצג תזרים בסיס

  הסיכון את המבטא ,החופשיים הנומינליים המזומנים זרמי הוונו לפיו ההון מחיר•

 .12.5%-ל נקבע ,מרצפות זהבי בפעילות הכרוך העסקי

 

 

 

 

 

 

 

 .2014 ,בספטמבר 30 ליום בוצעה מרצפות זהבי של השווי הערכת•

  עיצוב בתחום מוצרים של ומכירה ביבוא העוסקת חברה הינה מרצפות זהבי•

  עזר בן ומשפחת זהבי משפחת ידי על שווה באופן מוחזקת אשר ,הבית

  שיווק ,בייבוא מתמקדת מרצפות זהבי פעילות .(החזקה חברות באמצעות)

  גמר ומוצרי ברזים ,סניטריים כלים ,פורצלן וגרניט קרמיקה אריחי של ומכירה

 .וסוחרים קבלנים ,לדיור פרויקטים ,מזדמנים ללקוחות הבית לעיצוב נוספים

  קבוצת מתעתדת ,החברה הנהלת ידי על שהוצג כפי העסקה מתווה פי על•

 מותנית התחייבות תמורת מרצפות זהבי ממניות 100% לרכוש אשטרום

  התפעולי מהרווח 40% מרצפות זהבי של הקיימים המניות לבעלי להעביר

  .(2015 שנת מתחילת החל) הבאות השנים בשש מרצפות זהבי של החשבונאי

  מנגנון)" ח"ש מיליוני 10 על מקרה בכל יעלו לא המותנים התשלומים סך

  את להעביר הקיימים המניות בעלי מתחייבים ,בנוסף ."(המותנים התשלומים

  המניות מכירת טרם תמורה ללא ידם על לחברה שניתנו הבעלים הלוואות

   :מלבד זאת ,לאשטרום

  השלמת לאחר גם פיננסי חוב תהווה אשר ח"ש מיליוני 1.5 בסך הלוואה-

 .לפרוע החברה מחויבת ואותה העסקה

  הקיימים המניות לבעלי חייבת החברה אשר ח"ש מיליוני 10 בסך הלוואות-

 המותנים התשלומים למנגנון בהתאם הקיימים המניות לבעלי תוחזר ואשר

 .לעיל שתואר

 – DCF) המזומנים זרמי היוון בשיטת נערכה מרצפות זהבי של השווי הערכת•
Discounted Cash Flows) להפיק העסק של יכולתו הערכת על המבוססת  

  זהבי של החופשיים הנומינליים המזומנים זרמי והוונו נחזו ,כך לשם .מזומנים

  לתום מרצפות זהבי של הפעילות שווי אומדן הוון וכן התחזית לתקופת מרצפות

  מרצפות זהבי של הפעילות שווי לקבלת "(השאריתי השווי)" התחזית תקופת

 הנומינליים המזומנים זרמי והוונו נחזו ,לזאת בהתאם .ההערכה למועד

  חודשים ושלושה שנים חמש של לתקופה מרצפות זהבי מפעילות החופשיים

  31-ה ועד 2014 בספטמבר 30-ה שבין התקופה את הכוללת ,ההערכה ממועד

 .השאריתי השווי הוון וכן ,"(התחזית תקופת)" 2019 בדצמבר
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PwC Israel 

 תמצית הערכת השווי

 

 השווי הערכת תוצאות

  כמתואר ההערכה שיטת מיישום שנגזרה כפי ,השווי הערכת תוצאות תמצית•

 :(ח''ש אלפי) הבאה בטבלה מוצגת ,לעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרצפות זהבי שווי ,ההערכה למועד נכון ,להערכתנו ,לכך בהתאם•

 .ח"ש מיליוני 5.1 עד 4.7-בכ נאמד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,מידע ומקורות נתונים על מבוססת מרצפות זהבי של ההוגן השוק שווי הערכת•

  ,2013-2012 לשנים מרצפות זהבי של המבוקרים הכספיים הדוחות את שכללו

  של הראשונים החודשים לתשעת מרצפות זהבי של מבוקר הבלתי הכספי הדוח

  2011-2013 לשנים הקבוצה של היסטוריים תפעוליים נתונים ,2014 שנת

  תחזית ,2014 לשנת תקציב ,2014 שנת של הראשונים החודשים ולתשעת

  ,מרצפות זהבי הנהלת עם ושיחות פגישות ,מרצפות זהבי הנהלת של פיננסית

  למקרקעין שמאי הערכת ,מרצפות זהבי מהנהלת שנתקבלו פ"בע והסברים

  מידע וכן ,שוק מחקרי ,שוק נתוני ,למקרקעין מכירה והסכם החברה שבבעלות

 .מרצפות זהבי של הפעילות לתחומי הנוגע אחר ציבורי
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 2014אשר נמכר בתחילת חודש דצמבר , המשמש כשטח אחסון ולמשרדי ההנהלה, החברה בנטרול היטל השבחה ועלויות עסקההמקרקעין בבעלות 1.

 2014, במאי 1-ב  הפעילותמכירת לאחר נותרו בזהבי כימיקלים התחייבויות נטו 2.

 ואילך 2020מס בגין הפסדים מועברים משקף את השווי ההוגן של ההטבות הכלכליות בגין ההפסדים המועברים לצרכי מס משנת נכס 3.

 ח שניתנה על ידי קבוצת אשטרום לזהבי מרצפות  "מיליוני ש 3.9סכום זה מייצג הלוואה בסך של  . להוןח מהלוואות הבעלים הקיימות "אלפי ש 14,687-כהמרת סכום של לאחר 4.

 . לבעלי המניות הקיימים לפי מתווה עסקת הרכישהההתחייבות בגין התשלומים המותנים שווי הוגן של 5.

     21,330שווי פעילות )אלפי ש"ח(

נכסים עודפים

     19,776מקרקעין*

           537מזומן

      (1,639)התחייבויות מגזר שהופסק, נטו**

       1,156נכס מס בגין הפסדים מועברים***

     19,830סך נכסים עודפים

התחייבויות פיננסיות

    (26,351)אשראי מתאגידים בנקאיים

      (3,900)התחייבות לצד קשור****

      (4,447)שווי הלוואת בעלים במסגרת הסכם רכישה

            (66)התחייבויות בגין יחסי עובד מעביד

      (1,500)הלוואת בעלים

    (36,264)סך התחייבויות פיננסיות

       4,897שווי הון עצמי )אלפי ש"ח(
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PwC Israel 

 זהבי מרצפות

 כללי

   .1962 בשנת העסקית פעילותה את החלה מרצפות זהבי•

  א"בת ערך לניירות בבורסה מניותיה את החברה הנפיקה 1992 במארס•

  כל לרכישת מלאה רכש הצעת הושלמה 2001 בינואר .ציבורית לחברה והפכה

  עם יחד החברה הקימה 1999-ב .לפרטית הפכה והחברה ,החברה מניות

  - 60%) עצמון-זהבי בשם שותפות (כמתחרה שפעלה) מ"בע עצמון חברת

40%).   

  והשם בשותפות מ"בע עצמון של חלקה את החברה רכשה 2001 בשנת•

   .החברה פעילות מזוהה לפיו השיווקי השם נשאר "עצמון-זהבי"

  ומוצרי סניטריים כלים ,קרמיקה ,חיפוי מוצרי ומוכרת מפיצה ,משווקת החברה•

  מוצרי כוללים החברה מוצרי .ובסיטונאות בקמעונאות הבית לעיצוב בנייה גמר

  מעוצבים סניטריים כלים ,פרקטים ,פורצלן גרניט אריחי ,קרמיקה ,שיש ,אבן

  אביזרים ,מקלחונים ,ברזים ,הדחה ומכלי אסלות ,ושירותים רחצה לחדרי

   .שחייה לבריכות ואבזור ולאמבטיה למטבח משלימים

-בראשון מושכרים בשטחים הממוקמים תצוגה ואולמות מכירות מערך לחברה•

   .שבע ובבאר בירושלים ונציגות חיפה ,ברק בני ,לציון

  החברה בבעלות שטח על ממוקמים החברה של הלוגיסטי והמרכז המטה•

  ,מחסנים ,התצוגה אולם ממוקמים גם שם לציון-בראשון הישן התעשייה באזור

   .ההנהלה ומשרדי השיש מפעל

  חברה ,מ"בע טכנולוגיות (ישראל) י'ג.בי בין הסכם נחתם ,2014 במאי 1 ביום•

  זהבי)" מ"בע כימיקלים זהבי לבין "(י'ג.בי)" אשטרום קבוצת בשליטת פרטית

  דבקים בייבוא עסקה אשר מרצפות זהבי בבעלות פרטית חברה ,"(כימיקלים

  את י'ג.לבי כימיקלים זהבי תעביר לפיו ,הבניין לתחום וכימיקלים תעשייתיים

  ח"ש אלפי 900 של לסך בתמורה ,וידע ציוד ,מלאי ,היתר בין פעילותה מלוא

  שווים תשלומים בשלושה כימיקלים לזהבי שולמו אשר כדין מ"מע בתוספת

 .2014 ביולי 31 ביום נפרע בהם שהאחרון
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 זהבי מרצפות

 כללי
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 :למועד ההערכההבעלות של החברה התרשים להלן מציג את מבנה 
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 זהבי מרצפות

 מוצרים ושירותים
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   .סניטריים וכלים חיפוי ,ריצוף מוצרי של הינו החברה מכירות עיקר•

 :מוצרים סוגי לפי 2013 בשנת המכירות התפלגות את מציג הבא התרשים•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ציבוריים פרויקטים) קבלניות לחברות ונמכרים משווקים החברה מוצרי•

  לקבלנים ,(משניים ממכר ובתי חנויות) לסוחרים ,(רוויה בבנייה ומגורים

  מגורים בפרויקטי דירות ורוכשי עצמאיים לקוחות) פרטיים וללקוחות מזדמנים

  התצוגה באולמות .(הקבלן של הסטנדרטי המפרט של שדרוג מבצעים אשר

  הדירות לרוכשי וההשברה הקמעונאיות המכירות מתבצעות החברה של

 .המגורים בפרויקטי

 :עיקריים סוגים לשני נחלקים כאמור הפרטיים הלקוחות•

  ביתם את המשפצים הלקוחות בין – ביתם את המשפצים לקוחות•

  זהבי מוצרי את הקונים לקוחות למנות ניתן "(משפצים לקוחות)"

  מיד שקנו בית שיפוץ לצורך או הקיים ביתם שיפוץ לצורך מרצפות

  .בשנה לקוחות אלפי עשרות מונים המשפצים הלקוחות .שנייה

  התצוגה אולמות באמצעות נעשית המשפצים הלקוחות מול הפעילות

  הם אלה לקוחות .הזמנות באמצעות נעשית עימם וההתקשרות

 .מזדמנים לקוחות

  הלקוחות את כוללת לקוחות של זו קבוצה – משדרגים לקוחות•

  מרצפות זהבי חנויות ברשת ומשדרגים מקבלן חדשה דירה שרכשו

  ."(משדרגים לקוחות)" הקבלן להם שמספק הבסיסי המפרט את

  במסגרת לרוב נעשית לדיור הפרויקטים קבלני עם ההתקשרות

  ,מרצפות זהבי תספק אותם המוצרים נקבעים שבהם מסגרת הסכמי

  גם כוללים אלו הסכמים .פרויקט בכל הקבלני לסטנדרט בהתאם

  בפרויקט דירות שרכשו ,הקבלנים ללקוחות המאפשרות הוראות

  את ולשדרג מרצפות זהבי של התצוגה לאולמות לפנות ,הנבנה

 .נוסף תשלום תמורת הדירה מפרט

 

 

 

 

 

 

אריחי  /קרמיקה 
   56%פורצלן 

  7%שיש ואבן 

טבעי  )פרקט 
   2%( למינציה

   1%טרצו 

כלים סניטרים  
18%   

   10%ברזים 

ייצור  /עיבודי שיש
   1%שונות    5%
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 זהבי מרצפות
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  על עמד וסוחרים לקבלנים מכירות על 2013 בשנת הגולמית הרווחיות שיעור•

 .47%-כ על עמד פרטיים מלקוחות הרווחיות ששיעור בעוד 29%-כ

  2013 בשנת שיווק ערוצי לפי המכירות התפלגות את מציג הבא התרשים•

 :(ח"ש באלפי)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבלנים  
ופרויקטים  

54,100  
59% 

סוחרים  
4,400  5% 

לקוחות  
פרטיים
33,600  
36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,ספרד ,איטליה ,טורקיה ,בישראל מספקים נרכשים או מיובאים החברה מוצרי•

  (5%-כ) לעיבוד כמוצרים נרכשים מהמוצרים קטן חלק .נוספות ומדינות סין

   .מידה לפי מעובדים או ונחתכים

  ,למשל כך .ספקים עשרות וכוללת מגוונת הינה החברה של הספקים רשימת•

-ו (טורקיה) 'גרניסר' ,(טורקיה) 'אגא' כמו מחברות מיובאים הקרמיקה אריחי

  ומספקים בטורקיה 'אמיאוגלו'מ החברה ידי על מיובא השיש .(ספרד) 'סלוני'

  החברה רוכשת הטרצו אריחי את .המוצעים ולמחירים לצורך בהתאם נוספים

   .'פרופילון'ו 'מדגל' ',חמת'מ בעיקר רוכשת היא וברזים וכלים מאיטונג בעיקר

   .למכירה זמין כמלאי מרכזי במחסן אחסנה עוברים המוצרים•

  שנרכשו פורצלן/הקרמיקה אריחי של המוצא ארץ את מציג הבא התרשים•

 :כספי רכישות היקף לפי 2013 בשנת
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וההפסד הלא מבוקרים לתשעת החודשים הראשונים של שנת  הרווח ודוחות  2013-2011להלן מוצגת תמצית דוחות הרווח וההפסד המבוקרים של החברה לשנים 

2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201120122013Q1-Q3.2014אלפי ש"ח

            60,842     92,542     99,870    90,534הכנסות

           (39,541)    (59,550)    (67,620)   (57,877)עלות המכר

            21,301     32,992     32,250    32,657רווח גולמי

36.1%32.3%35.7%35.0%שיעור רווח גולמי

           (19,383)    (25,571)    (27,078)   (26,076)הוצאות מכירה ושיווק

(31.9%)(27.6%)(27.1%)(28.8%)% מהכנסות

             (3,263)      (4,219)      (4,329)     (3,577)הוצאות הנהלה וכלליות

(5.4%)(4.6%)(4.3%)(4.0%)% מהכנסות

             (1,345)       3,202           843      3,004רווח מפעולות רגילות

(2.2%)%3.3%0.8%3.5% מהכנסות

                 (224)           540           540          590 הכנסות אחרות

             (1,729)      (2,094)      (2,382)     (3,860) הוצאות מימון,נטו

             (3,298)       1,648         (999)        (266)רווח לפני מס

(5.4%)1.8%(1.0%)(0.3%)% מהכנסות

               2,545                -                -               -הטבת מס

      (1,422)      (1,092)        (672)רווחי אקוויטי

                  556                -                -               -רווח מפעילות מופסקת

                 (197)           226      (2,091)        (938)רווח נקי

(1.0%)(2.1%)0.2%(0.3%)
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 הכספיות התוצאות ניתוח

  ובשנת ,2012 לשנת ביחס 7.3%-בכ 2013 בשנת קטנו החברה הכנסות•

  2013 בשנת החברה בהכנסות הקיטון .2011-ל ביחס 10.3%-בכ גדלו 2012

  .יותר גבוהה גולמית רווחיות בעלות במכירות התמקדה שהחברה מכך נבע

  ואת מלאים להקטין אותה שאילצה חוזר הון ממצוקת סבלה החברה ,בנוסף

  .יותר נמוכה גולמית רווחיות בעלות מכירות על לוותר ובכך המוצרים מגוון

  לחקיקת מההמתנה כתוצאה ,למגורים ן"הנדל בשוק הקיפאון ,2014 בשנת

  עם יחד ,הקיץ בחודשי במכירות שפגע איתן צוק ומבצע ,אפס מ"מע חוק

   .במכירות נוסף לקיטון הביאו החוזר ההון מצוקת

   .המסחרית והרכישה הייבוא פעילות מעלות בעיקר מורכבת ההכנסות עלות•

-כ בממוצע האחרונות השנים בשלוש היוותה והנרכש המיובא המלאי עלות•

 .המכירות עלות מסך 98%

  מפחת ,חוץ ועבודות עבודה שכר מעלויות מורכבת המכר עלות יתרת•

 .ואחרות אחזקה ומעלויות

-לכ 2012 בשנת ירד ,36%-כ על עמד 2011 בשנת הגולמי הרווח שיעור•

  בפעילויות החברה מהתמקדות כחלק ,36%-לכ 2013 בשנת ועלה ,32%

  של הראשונים החדשים בתשעת  .כאמור ,יותר גבוהה גולמית רווחיות בעלות

  במכירות מהקיטון כתוצאה 35%-כ על הגולמי הרווח שיעור עמד 2014 שנת

 .2014 מאוגוסט הדולר שער ומהתחזקות לפרטיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  27%-ל 2011 בשנת 29%-מכ ירד מההכנסות ושיווק מכירה הוצאות שיעור•

  של הראשון בחציון 31.9%ל ועלה 2013 בשנת 28%-לכ עלה ,2012 בשנת

  על ועומדות למחזור קבועות יחסית הינן והשיווק המכירה הוצאות .2014 שנת

  והשיווק המכירה הוצאות באחוז העלייה כאשר ,ח"ש מיליוני 27 עד 26-כ

 .ההכנסות במחזור מהקיטון נובעת 2014 בשנת מההכנסות

  בעיקר וכוללת לשנה ח"ש מיליוני 4-כ על עומדות וכלליות ההנהלה הוצאות•

 .ס"וחומ משרדיות ,ייעוץ ,פחת ,שכר הוצאות

  בשנת נמכרה אשר כימיקלים מזהבי ניהול מדמי מורכבות האחרות ההכנסות•

 .לעיל כאמור ,י'ג לבי 2014

  ,2012-ו 2013-ב ח"ש אלפי 2,382-ו 2,094-כ על עמדו המימון הוצאות•

  ,בעלים הלוואות בגין מימון הוצאות בעיקר כוללות המימון הוצאות .בהתאמה

 .אשראי כרטיסי ועמלות בנקאיות הלוואות
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 :2014לספטמבר לשנת  30-והמאזן הבלתי מבוקר ליום ה 2013-2011בדצמבר לשנים  31-ליום ההחברה המאזנים המבוקרים של להלן 

31/12/201131/12/201231/12/201330/09/2014

נכסים שוטפים

                    537                    242                    209                   222מזומנים ושווי מזומנים

              27,437              27,702              28,243             29,214לקוחות

                    395                    200                    277                   279חיבים ויתרות חובה

              10,971              10,571              11,854             11,796מלאי

              39,340              38,715              40,583             41,511סך נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים

               (1,639)               (1,635)               (1,278)                        -השקעות במוחזקות/ נכסי מגזר שהופסק

              23,259              14,283              14,803                        -רכוש קבוע

              21,620              12,648              13,525                        -סך לא נכסים שוטפים

              60,960              51,363              54,108             41,511סך נכסים

31/12/201131/12/201231/12/201330/09/2014

התחייבויות שוטפות

              23,184              23,500              24,217             25,150אשראי מתאגידים בנקאיים

                3,167                         -                5,529                        -אשראי מתאגידים בנקאיים סוג מחדש

              29,701              26,216              25,513             22,456ספקים ונותני שירות

              12,696              13,846              16,566             18,738מקדמות מלקוחות

                2,634                2,839                2,404               2,862זכאים ויתרות זכות

              71,382              66,401              74,229             69,206 סך התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות

                      66                      66                      53                     53התחייבויות בגין יחסי עובד מעביד

              20,087              18,154              17,489             16,871התחייבות לצד קשור

                         -                4,179                         -               6,879אשראי מתאגידים בנקאיים זמן ארוך

              20,153              22,399              17,542             23,803 סך התחייבויות לא שוטפות

              91,535              88,800              91,771             93,009סך התחייבויות

הון עצמי

             (30,575)             (37,437)             (37,663)            (35,572)הון מניות

             (30,575)             (37,437)             (37,663)            (35,572)סך הון עצמי

              60,960              51,363              54,108             57,437סך התחייבויות והון עצמי
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 :הכספי המצב ניתוח

  לחובות הפרשה בניכוי מוצגת 2013 בדצמבר 31 ליום הלקוחות יתרת•

  נובעת הלקוחות ביתרת הירידה .ח"ש מיליון 3.8-כ של בסך מסופקים

  ימי מייצגת מרצפות זהבי של הלקוחות יתרת .המכירות במחזור מהקיטון

 .מכירה ימי 109-כ של לקוחות

  בסך קנויים מוצרים מלאי כוללת 2013 בדצמבר 31 ליום המלאי יתרת•

  המלאי ביתרת הקיטון .ח"ש אלפי 933 בסך בדרך ומלאי ח"ש אלפי 9,638

  2013 בשנת ירדו המלאי ימי .במגוון מהקיטון והן במחזור מהקיטון הן נובע

  בתשעת ,במגוון מהקיטון כתוצאה 2011 בשנת 74-כ לעומת 65-לכ

 .ימים 76 על עמדו המלאי ימי 2014 שנת של הראשונים החודשים

  במושכר שיפורים כוללת ,2013 בדצמבר 31-ה ליום הקבוע הרכוש יתרת•

 .ח"ש מיליון 3.5-כ של מופחתת בעלות

  שברשותה המקרקעין את החברה העמידה ,2014 לספטמבר 30-ה ליום נכון•

  השבחה מהיטלי נטו ,ח"ש מיליון 19.8 של בסכום הוערך המקרקעין .למכירה

  נחתם אשר מועד לאותו הקרקע מכירת הסכם טיוטת לפי ,עסקה ועלויות

 .2014 דצמבר חודש בתחילת

  ,התצוגה באולמות החברה של המכירות במסגרת – מלקוחות מקדמות•

  או מבוטחות בהמחאות משלמים אשר פרטיים ללקוחות החברה מוכרת

  לאחר לחודשים שבועות בין נעים האספקה זמני כאשר אשראי בכרטיסי

  נרשמים המוצרים אספקת לפני מראש שמתקבלים סכומים .הרכישה

  על עומד מלקוחות המקדמות היקף בממוצע כאשר מלקוחות כמקדמות

 .לפרטיים המכירות מהיקף כשליש

  בסך בנקאיים מתאגידים הלוואות באמצעות פעילותה את מממנת החברה•

  אשטרום ידי על לה שהועמדו הלוואות באמצעות וכן ח"ש מיליון 27.7 של

  ח"ש מיליון 18.2-כ של לסך הסתכמו אשר אחרים עניין ובעלי מ"בע תעשיות

  ,2014 בספטמבר 30-ול 2013 לדצמבר 31-ל ח"ש מיליון 20.1 -וכ

 .בהתאמה

 

 

  .בפועל האשראי בתקופת מהגידול בעיקר נובע הספקים ביתרת הגידול•

  עמדה הממוצעת מספקים בפועל הממוצעת האשראי תקופת 2013 בשנת

  תקופת 2014 לשנת הראשונים החודשים שתשעת בעוד .ימים 161-כ על

 .ימים 206-כ על עמדה מספקים האשראי

  את כוללת המופסקת הפעילות – שהופסק מגזר נכסי/במוחזקות השקעות•

  תעשייתיים דבקים מייבאת אשר כימיקלים זהבי חברת של הפעילות

 .נמכרה כימיקלים זהבי פעילות ,כאמור .הבניין לתחום וכימיקלים

  ,לעובדים שכר בגין התחייבות בעיקר כוללת זכות ויתרות הזכאים יתרת•

 .והבראה לחופשה והפרשה ממשלתיים מוסדות

 .ח"ש מיליון 30.6 של בסך בהון גרעון לחברה 30.9.2014-ל נכון•



PwC Israel 

 3פרק 
 תיאור הסביבה העסקית

13 

2014בספטמבר  30מ ליום "חרושת מרצפות בע –זהבי . הערכת שווי של י• מ "קבוצת אשטרום בע  

__________________________________________________________________________ 

 :מקורות

 אתר האינטרנט של בנק ישראל, 2014ספטמבר , כלכלית של חטיבת המחקר-תחזית מקרו, בנק ישראל. 1

 2014יוני , התפתחויות כלכליות בארץ ובעולם, בנק לאומי. 2

 2014מרץ , סקירה כלכלית ופיננסית, בנק הפועלים. 3

 2014ספטמבר , "לקט הייצור התעשייתי: "וגם הודעה לתקשורת, אתר האינטרנט, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 4

 אתר האינטרנט, הבורסה לניירות ערך. 5

 2014, רבעון שלישי, משרד הבינוי והשיכון, ניתוח כלכלי, ענף הבנייה בישראל. 6

 אתר האינטרנט, משרד הבינוי והשיכון. 7

   2013, יוני, "ענף השיפוצים מגלגל מיליארדים וכבר שנים שהוא לא מוסדר", ן"גלובס נדל. 8

 2014, אתר אינטרנט והודעה לתקשורת, התאחדות קבלני השיפוצים בישראל. 9

10 .BdiCoface , 2013יולי , קרמיקה וכלים סניטריים –סקירה ענפית 

11 .2014 April ,International Monetary Fund, World Economic Outlook Update 

 2014החלטת הריבית לחודשים אוגוסט וספטמבר  –בנק ישראל . 12

 2014סקירה כלכלית לחודש יולי  -התאחדות בוני הארץ . 13

 .2013יולי , S&P, ן למגורים בישראל"ענף ייזום נדל -מבט ענפי .14



PwC Israel 

  לצרכן המחירים ובמדד בתוצר השנתי השינוי שיעור את מציג להלן התרשים•

 :*2014-2015 לשנת ישראל בנק ותחזית 2001-2013 בשנים בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

  בצמיחה ההאטה ,2014-ו 2013 שנת במהלך הנמוכה האינפלציה סביבת•

  ישראל בנק את הובילו בעולם הנמוכות והריביות ובעולם בישראל ובביקושים

 . 2014 אוגוסט ועד 2012 שנת מסוף ריבית הורדות שבע לבצע

  במצב לשינויים החברה חשופה ,ן"הנדל בתחום החברה של פעילותה לאור•

 .בפרט ן"הנדל ובענף ,בכלל הישראלי המשק

  התרחבות המשך על הצביעו הכלכליים האינדיקאטורים 2011 שבשנת בעוד•

  במדד 2.2%-כ של ועליה ,בתוצר 4.7%-כ של צמיחה) ,בישראל הכלכלה

  האטה על הצביעו האינדיקאטורים 2012-2013 בשנים (לצרכן המחירים

  התוצר .הסחורות וביצוא בתוצר הגידול בקצב השאר בין ,המשק בפעילות

  האבטלה שיעור .2013-ו 2012 בשנים בשנה 3.3%-בכ צמח הגולמי המקומי

  בשנת האבטלה לשיעור בדומה ,2014 לספטמבר נכון 6.3%-כ על עומד במשק

2013. 

  יותר מתונה צמיחה ,2.3% -כ הינה 2014 בשנת התוצר לצמיחת התחזית•

  על כי יצוין .איתן צוק מבצע בעקבות 2014 יוני בחודש שנערכה התחזית מאשר

  בשנת התוצר צמיחת קצב ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של ראשוני אומדן פי

  בצריכה בעיקר התבטאו איתן צוק מבצע השפעות .2.6%-כ על עמד 2014

  בהן ,התיירות ובשירותי ,טווח קצרת השפעה בעלת להיות צפויה אשר ,הפרטית

  בקצב התאוששות של הינה 2015 לשנת התחזית .יותר ממושכת הפגיעה

 .3%-לכ התוצר צמיחת

 

 

 הסביבה הפעילות

 ישראל   -סקירה מאקרו כלכלית
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  דצמבר חודש שבין בתקופה ישראל בנק ריבית את מציג שלהלן התרשים•

 :2014 דצמבר לחודש 2012
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   כללי

  לענף .הישראלי במשק המרכזיים הענפים אחד הינו והתשתית הבנייה ענף•

  על השפעה בעל והינו המדינה של המשקית בפעילות מרכזי תפקיד הבנייה

  הענף כאשר כי לראות ניתן היסטורי בניתוח .הישראלי המשק מגזרי כלל

  ,כלכלית צמיחה של לתקופה המשק את קדימה דוחף הוא ,משגשוג נהנה

   .לצמוח מתקשים המשק מגזרי כלל ,בפעילותו האטה נרשמת כאשר ,ברם

  ,הקיימת הדיור מצוקת ולאור בישראל ן"הנדל ענף של הרבה חשיבותו לאור•

  ,כיום .זו בסוגיה לטפל מנת על צעדים במגוון הממשלתיים הגופים נוקטים

  אלף 100-מ ביותר המוערך בהיצע מצטבר מחסור קיים הישראלי במשק

  ,הבירוקרטיה את לייעל למטרה להם שמו הממשלתיים הגורמים .דירות

  התחלות מספר את להגדיל מנת על חסמים ולהסיר עדיפויות סדרי לשנות

 .להיצע הביקוש בין הפער על לענות בכדי וזאת בענף הבנייה

    בנייה התחלות

  משרד יוזמת) ציבורית ביוזמה לבנייה נחלק בישראל למגורים הבניה ענף•

  ,ובפריפריה לאומית עדיפות באזורי בעיקר המתרכזת ,(והשיכון הבינוי

  בדירות ומאופיינת הארץ במרכז בעיקר המתרכזת ,פרטית ביוזמה ולבנייה

 .וגדולות בינוניות

  נע היקפן כאשר ,2007 שנת עד קיפאון של במצב נמצאו הבנייה התחלות•

  במספר עליה מגמת חלה 2011-2008 בשנים .לשנה יחידות אלף 30 סביב

  2012 ובשנת 2011 שנת של האחרון ברבעון נבלמה אשר ,הבנייה התחלות

  ,הבניה התחלות בסך עלייה מגמת החלה שוב 2013 בשנת .התהפכה אף

  התחלות לעומת 49%-בכ גדלה ציבורית ביוזמה בנייה התחלות כאשר

   .2012 בשנת ציבורית ביוזמה הבניה

 

 

 

 

 ענף הבנייה בישראל

 

 

 

 

   

 

 

 

תיאור הסביבה העסקית – 3פרק   

16 

2014בספטמבר  30מ ליום "חרושת מרצפות בע –זהבי . הערכת שווי של י• מ "קבוצת אשטרום בע  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  2014 שנת של הראשונים החודשים בתשעת הבנייה התחלות ,ברם•

 בשנת המקבילה בתקופה דירות 27,847 לעומת דירות 25,614-ל הסתכמו
  כתוצאה ן"הנדל בשוק וקיפאון אווירה שינוי בשל 8%-כ של ירידה – 2013

  בתחילת נגנזה אשר אפס מ"מע חוק להחלת הממשלה מתוכנית ,בעיקר

 .2014 דצמבר

  שנת של הראשונים החודשים תשעת לתום שנכון לכך הביא בשוק הקיפאון•

  6%-כ של ירידה ,**אלף 44-כ על השנתי הבניה התחלות קצב עומד 2014

  ברבעון ירד (בנייה גמר) נסתיימה שבנייתן הדירות מספר .2013 שנת לעומת

  ברבעון ועלה 7.3%ב השני ברבעון עלה ,13%-ב 2014 לשנת הראשון

  פי על .כולה 2014 ב דירות ***אלף 40-ה רף את לעבור וצפוי 5%-ב השלישי

  יהיה 2014-ב האוכלוסייה גידול ושיעור במידה *הארץ בוני התאחדות תחזית

  אלף 46.5-בכ הבית משקי מספר יגדל ,(1.9%) אשתקד שנרשם לזה דומה

 .לביקוש הדירות היצע בין הפער לגדול ימשיך ולפיכך

 

 

 

 2014סקירה כלכלית לחודש יולי  -התאחדות בוני הארץ *

 .חושב לפי שלושת הרבעונים הראשונים בפועל ורבעון אחרון לפי קצב התחלות הבניה של הרבעון השלישי** 

 .השלישיהבניה של הרבעון גמר לפי קצב שלושת הרבעונים הראשונים בפועל ורבעון אחרון חושב לפי *** 
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  שבנייתן (באלפים) בישראל הדיור יחידות מספר את מציג שלהלן התרשים•

 :(ציבורית ויוזמה פרטית ליוזמה בחלוקה) החלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ענף הבנייה בישראל

 

 

 קבועים בנכסים השקעה

 

  ההשקעות את כוללת קבועים בנכסים הגולמית המקומית ההשקעה•

  השקעה ,למגורים שאינה בניה ,(וציבורית פרטית ביוזמה) למגורים בבנייה

 .רוחני קניין ומוצרי יבשתיים תחבורה כלי ,וציוד במכונות

  ובבנייה למגורים בבנייה הגולמית ההשקעה את מציג שלהלן התרשים•

 :(ח"ש במיליוני)2007-2014 בשנים למגורים שאינה
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-ב בישראל קבועים בנכסים בהשקעות ניכרת עלייה צופה ישראל בנק•

  *צפי משקף זה עדכון .6.6%-כ להיות צפויה זה ברכיב הצמיחה ,2015

  לגידול וצפי הטבעי בגז שימוש לצרכי ומכונות בציוד בהשקעות לעליה

  הסכמי"ו הדיור בשוק הרפורמות רקע על הבינוי בענף ההשקעות בפעילות

 :כדלקמן הבאה בשנה לדרך לצאת צפויים אשר "הגג

 

 ;"מטרה מחיר" תוכנית‾

 

 ;הנדרשים הבירוקרטים ההליכים קיצור ידי על הקרקעות היצע הגדלת‾

 

 ;2014 דצמבר חודש מתחילת החל אפס מ"מע תכנית גניזת‾

 

  מימון קדם לתת מצדה המדינה מתחייבת במסגרתם "הגג הסכמי"‾

 .בנייה היתרי לתת מתחייבות והעיריות תשתיות לביצוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ענף הבנייה בישראל
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 ענף הבנייה בישראל

 

 וזאת מבלי שתחלנה, מספר החודשים שידרשו בכדי למכור את המלאי הקיים בקצב המכירות הנוכחי*

 .בנייתן של דירות חדשות 

 

 דירות מכר עסקאות

 

  -בכ הסתכם 2013 בשנת שנייה יד ודירות חדשות דירות של מכירתן היקף•

  על עומד חדשות דירות של המכירות נתח כאשר ,דירות אלפי 108.9

  בשיעור עלה הכולל המכירות סך .הכולל המכירות מסך 25% -כ של שיעור

  במכירת העלייה לשיעור דומה שיעור ,2012 לשנת בהשוואה 10%-כ של

   .שנים אותן בין החדשות הדירות

  קלה ירידה חלה ,2014 שנת של הראשון וברביע 2013 שנת סוף לקראת•

  ירידה חלה ,במקביל .נמכרו אשר פרטית ביוזמה שנבנו הדירות במספר

  לירידה הביא הללו הגורמים של שילוב ,למכירה שנותרו הדירות במלאי

-2011 בשנים שנמדד לזה בהשוואה נמוך והוא ,*ההיצע חודשי מספר של

2012.   

  .23%-כ על להשקעה דירות רוכשי של שיעורם עמד 2014 מאי–בינואר•

-ל והגיע קודמת לשנה בהשוואה מעט ירד ראשונה דירה רוכשי משקל

 .37%-ל הגיע הדיור משפרי ושיעור 34%

  הדירות מחירי ,*המשפטים במשרד הממשלתי השמאי סקירת פי על•

  דומה התייקרות שיעור ,4.6% -כ של בשיעור 2013 בשנת עלו בישראל

  2010 שנת בין שנמדד ההתייקרות שיעור ,2012 בשנת שנמדד לזה

  עליה נצפתה 2014 שנת של השני ברבעון .3% -כ על עמד 2011 לשנת

  לצד ,שנסקרו הדירות של הממוצע במחיר (נומינלי) 1.6% של בשיעור

  לעומת זאת כל ,מגורים בדירות שבוצעו העסקאות במספר חדה ירידה

  מחירי עלו ,ס"הלמ של הדירות מחירי מדד פי על .לו שקדם הרבעון

 .80%-כ של בשיעור ,2014 ,מרץ חודש ועד 2007 ,מרץ מחודש הדירות

  עיכוב בעקבות הקונים בשוק קיפאון נוצר 2014 שנת של השלישי ברבעון•

  בתחילת נגנזה אשר) אחוז אפס מ"מע לחוק הממשלה תכנית בהחלת

  שנמכרו החדשות הדירות מספר ,איתן צוק מבצע ובעקבות (2014 דצמבר

  השני הרבעון לעומת 7%-ב עלה אמנם 2014 שנת של השלישי ברבעון

 ..2013-ב המקביל הרבעון לעומת 7%-ב נמוך אך

 

 

  נובמבר בחודש כי עולה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מנתוני ,זאת עם•

  חודש לעומת 22%-כ של עלייה  ,חדשות דירות 2,306-כ נמכרו 2014

 .2013 נובמבר

 

  ויד חדשות בדירות החודשי העסקאות מספר את מציג הבא התרשים•

 .2014 ואוקטובר 2013 ינואר בין שנייה
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 השיפוצים ענף

  ,מאוד גדולים כספיים היקפים בעל ענף הינו בישראל השיפוצים ענף•

  ענף כמו רגולטורית בצורה מוסדר אינו זה ענף .שקלים במיליארדי הנאמדים

  על האמון הגוף הוא השיכון משרד אך ,למשל ,חדשות דירות של הבנייה

  ,השיפוצים קבלני התאחדות נתוני פי על .עליו הפיקוח ועל הענף של הסדרתו

   .ח''ש מיליארד 15-בכ נאמד בשנה השיפוצים ענף מחזור

  שידרוגים ללא) השיפוצים מתחום הנובע הקרמיקה ענף מחזור כי מוערך•

 .2012-ב ח"ש מיליארד 2.3-ל הסתכם (חדשה לבנייה

  דירה למוכרי שבח ממס הפטור מסוימים בתנאים בוטל ,2014 שנת בתחילת•

  המוכר יתחייב שבו שבח ממס לקזז והאפשרות ,זה פטור ביטול לאור .שנייה

  בהיקף הגידול מגמת ,דירתו את שיפצו אשר מקצוע לבעלי התשלום את

 .לגדול צפויה בענף המדווחת הכספית העבודה

  בחודש חל אשר ,הפסח חג לקראת סקר ערכה השיפוצים קבלני התאחדות•

  לפני שיפוץ לבצע בישראל אב בתי אלפי 84 -כ צפויים פיו על ,2014 ,אפריל

  אלפי 23 -כ של סכום על תעמוד זה לשיפוץ הממוצעת הצפויה ההוצאה .החג

   .אמבטיה ישפצו 8% -וכ הריצוף את יחליפו מהנשאלים 12% -כ .ח''ש

 

 

 ענף הבנייה בישראל

 
 

 

 

 

  כפי ,הצרכנים אמון סקר של החודשיות תוצאותיו את מציג שלהלן התרשים•

  כסף סכומי להוציא כוונתם על הצרכנים נשאלים בו ,ס"הלמ ידי על שנערך

 :הקרובים החודשים 12-ב הבית של שיפוצים על גדולים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מחודש ,בסקר שהשתתפו הצרכנים בקרב המגמה כי עולה התרשים מניתוח•

  ,2014 של הראשונים החודשים בשבעת גם ונמשכת ,והלאה 2012 אוגוסט

  יוציאו כי סביר לא בכלל כי השיבו אשר הצרכנים במספר ירידה משקפת

  ניתן ,ועוד זאת .הקרובים החודשים 12-ב הבית שיפוצי על גדולים כסף סכומי

  מאוד סביר כי שהשיבו הצרכנים של התנודתיות כי הסקר מנתוני לראות

  הינה הקרובים החודשים 12 -ב הבית שיפוצי על גדולים כסף סכומי שיוציאו

  מחודש החל דומה נשאר ,זו בתשובה הסקר על שענו הצרכנים ואחוז ,נמוכה

 .5%-4% על ועמד ,2011 ,מרץ
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 .יותר נוטות להיות שונות זו מזו ברמת הגימור ובשטחי החדרים באופן שמקשה על ההשוואה במחיריהן
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   כללי

  הבנייה מענף ישיר באופן מושפע בישראל הסניטריים והכלים הקרמיקה ענף•

 .הדיור ומשוק

  הענף מוצרי תמהיל .ולייבוא מקומי לייצור נחלק הקרמיקה ענף ,גסה בחלוקה•

  ,ברזים ,פורצלן וגרניט שיש ,מקרמיקה ואריחים מרצפות :היתר בין כולל

 .משלים ואבזור אמבט ארונות ,אסלות ,כיורים ,אמבטיות

  כאשר ,שחקנים מאות פועלים בישראל הסניטריים והכלים הקרמיקה בענף•

 :עיקריות קטגוריות לשתי אלו שחקנים לחלק ניתן

  מוצרי ושיווק ביבוא ,בייצור העוסקות חברות – ומשווקים יבואנים ,יצרנים1.

 .הענף

  את המשווקות חנויות המפעילות חברות כוללת זו קבוצה – קמעונאים2.

-תתי לשתי נחלקת זו קטגוריה .מאות בכמה מוערך ומספרן ,הענף מוצרי

 :קטגוריות

  ומפעילות סניטריים וכלים קרמיקה המשווקות חברות – רשתות•

  מנת על ,לעיתים כי לציין יש .מותג אותו תחת ומעלה סניפים שלושה

 .רשת לאותה בלעדיים מוצרים המייבאות רשתות ישנן ,בידול ליצור

  ואינן הענף מוצרי בשיווק המתמחות פרטיות חנויות – פרטיות חנויות•

   .חנויות מרשת חלק

  בין .גבוהה בתחרותיות מאופיין בישראל הסניטריים והכלים הקרמיקה ענף•

  רחב מגוון המפעילים בענף השחקנים ריבוי את נציין ,לכך העיקריות הסיבות

  מפת על .משתנות ואיכות מחיר ברמות הענף מוצרי את המציעות חנויות של

  של ומגוון מבחר ,שירות רמת ,מחיר :כגון משתנים למקם ניתן התחרות

 .חנויות של אטרקטיביים ומיקומים אופנתיים מוצרים

  הוניות השקעות בעיקר וכוללים ,יחסית נמוכים הינם זה לענף הכניסה חסמי•

  ופרסום שיווק ,עובדים ,ן"נדל שכירות ,מלאי רכישת ,רשת להקמת) גדולות

 .בענף השחקנים מריבוי להיבדל והצורך (וכדומה
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 הענף גודל

  מיליארדי 2.85-בכ 2012 בשנת הסתכמו בישראל זה ענף הכנסות כי מוערך•

 הסתכמו 2011 בשנת .2011 בשנת הענף מהכנסות 3% -כ של גידול ,ח''ש

  הענף מהכנסות 6% -כ של גידול ,ח''ש מיליארדי 2.76 -בכ הענף הכנסות

   .2010 בשנת

  ענף של מנוגדות מהשפעות בעיקרו נובע 2012 בשנת המתון הגידול שיעור•

  של והתייקרות הבנייה התחלות בהיקף האטה ישנה ,מחד .בישראל הבנייה

  המפרט של השדרוגים בהיקף לקיטון מביאה אשר ,בישראל הדירות מחירי

  במודעות העלייה ,מאידך .הקבלן ידי על הדירות לרוכשי מוצע אשר הבסיסי

  סל ולהרחבת הענף למוצרי בביקושים לגידול הובילה הבית פנים לעיצוב

 .הסניטריים והכלים הקרמיקה מוצרי

 .(דולרים באלפי) לישראל קרמיקה של הייבוא ערך מוצג הבא בתרשים•

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PwC Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 הענף מבנה

  לייבוא מובהק באופן נוטה מקומי לייצור יבוא בין הענף הכנסות התפלגות•

  וכלים קרמיקה מוצרי ממכירת ההכנסות היקף .מקומי ייצור פני על מוצרים

  בשנת הענף הכנסות מסך 87% -כ של בשיעור היה מיובאים סניטריים

 .וטורקיה ספרד ,איטליה ,מסין הינו הייבוא עיקר .2012

  של היבוא ערך של הגיאוגרפית ההתפלגות מתוארת שלהלן בתרשים•

 :2013 בשנת לישראל קרמיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לטובת נוטה הפרטיות החנויות לבין הרשתות בין הענף הכנסות התפלגות•

  הפרטיות החנויות של ההכנסות היקף .הרשתות פני על הפרטיות החנויות

  מסך 58% -כ של בשיעור היה סניטריים וכלים קרמיקה מוצרי ממכירת

 .2012 בשנת הענף הכנסות

  נוטה הפרטיות החנויות לבין הרשתות בין בענף המכירה נקודות התפלגות•

  הפרטיות החנויות .הרשתות פני על הפרטיות החנויות לטובת מובהק באופן

  עמדו אשר ,המכירה נקודות מסך 77% -כ של כמותי בנתח מחזיקות בענף

   .מכירה נקודות 310 -כ על 2012 בשנת
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 :2012 בשנת החנויות של הגיאוגרפית ההתפלגות מתוארת שלהלן בתרשים•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מפרט שדרוג כולל) חדשה בנייה לבין שיפוצים בין הענף הכנסות התפלגות•

  .החדשות הדירות שוק לעומת השיפוצים לשוק מובהק באופן נוטות (מהקבלן

  ,ח''ש מיליארדי 2.3-בכ 2012 בשנת נאמדו השיפוצים מתחום הענף הכנסות

 .בענף הכוללות מההכנסות 81% -כ המהווים

  אלו מוצרים לחלק ניתן כאשר ,מוצרים מגוון מציעות בענף הפועלות החברות•

 :עיקריות קטגוריות לשלוש

  של שונים מסוגים העשויים אריחים הכוללים – וחיפוי לריצוף מוצרים1.

   .שונים ובגדלים חומרים

  אסלות ,כיורים ,מקלחונים ,אמבטיות ,ברזים הכוללים – סניטריים כלים2.

 .הדחה ומכלי

  משלים אבזור ,אמבט ארונות הכוללים – משלים ואבזור אמבט ארונות3.

 .ולתחזוקה להתקנה יישום וחומרי (וכדומה היגיינה כלי ,מדפים ,סבוניות)
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 תחרות

  עקב ,למדי גדולה בישראל הסניטריים והכלים הקרמיקה בענף התחרותיות•

   .שחקנים ריבוי

  כאשר ,הפרטיות החנויות לבין הרשתות בין הינה הראשונית התחרות•

  58%-כ) הרשתות מאשר יותר גדול שוק בנתח אוחזות הפרטיות החנויות

  מספר במונחי 23% מול 77%-וכ ,הכנסות במונחי 2012 בשנת 42% לעומת

 .(מכירה נקודות

 .עצמן הקמעונאיות הרשתות בין הינה השניונית התחרות•

  פעילותן תחומי מכלל בענף הגדולות הקמעונאיות הרשתות 9 הכנסות סך•

  1.7-בכ נאמד (סניטריים וכלים קרמיקה ממכירות שאינן הכנסות כולל)

 :הבאה בהתפלגות ,2012-ב ח"ש מיליארד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5.4%בכ ,הענף כלל מתוך ,נאמד מרצפות זהבי של השוק נתח•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ענף הקרמיקה והכלים הסניטריים בישראל

  מוצרים קטגוריות תתי לפי הענף הכנסות התפלגות מוצגת הבאה בטבלה•

 :2012 בשנת

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נבעו 30%-כ ,ולחיפוי לריצוף וגרניט קרמיקה מאריחי הענף הכנסות מתוך•

  ביניים מאריחי נבעו 45%-כ ,(ר"למ ח"ש 70 עד) זולים במחירים מאריחים

 .(ר"למ ח"ש 150 מעל) יקרים מאריחים 25%-ו (ר"למ ח"ש 150-70)
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תת קטגוריהנתח כספיקטגוריה
הכנסות 

)מיליוני ש"ח(

נתח כספי מסך 

קטגוריה

קרמיקה וגרניט לריצוף 

79%          1,261וחיפוי

14%             223שיש ואבן

7%             112פרקט

1,596          100%

ברזים ומנגנונים 

41%             374לברזים

כיורים, אסלות ומיכלי 

34%             310הדחה

אמבטיות ומקלחונים
228             25%

912             100%

50%             171ארונות אמבט

33%             113אבזור משלים

17%                58חומרי יישום ותחזוקה

342             100%

2,850          

ארונות 

אמבט 

ואבזור 

משלים

12%

סה"כ

סך הכנסות הענף

56%ריצוף וחיפוי

סה"כ

כלים 

סניטריים
32%

סה"כ
מס' סניפיםהכנסות )מיליוני ש"ח(הרשת

             21                          810נגב קרמיקה

               7                          187אלוני

               4                          150מודי

               3                          140טופולסקי

             12                          110חרש

               2                          108חזיבנק

               5                          100זהבי עצמון

             16                            90אמבט ליין

               4                            77סטודיו קרמיקה

             74                      1,772סה"כ
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 ענף הקרמיקה והכלים הסניטריים בישראל

  חוויית ,מחירים רמות :בענף הלקוחות בקרב המכריעים הרכישה שיקולי•

 .וזמינות מגוון ,איכות ,קנייה

  ,ללקוחות המוצרים בהתאמת ומקצועיות מוניטין :להצלחה מפתח נקודות•

 .יעיל לוגיסטי ומערך בלעדי ייבוא

 :הבא בתרשים מובא בענף העיקריות החברות מיצוב•
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 בענף ממוצעת רווחיות

  והכלים הקרמיקה בענף הגולמי הרווח כי מוערך ,BDI לסקירת בהתאם•

  החברות של ההכנסות מחזור מסך 35%-30% -כ מהווה הסניטריים

   .בענף הפועלות

  -כ מהווה בענף התפעולי הרווח כי מוערך ,BDI לסקירת בהתאם ,כן כמו•

 .בענף הפועלות החברות של ההכנסות מחזור מסך 9%-7%
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 שיטות הערכה מקובלות

 

 :הינם דומות לעסקות ההשוואה בשיטת ההערכה שלבי•

  הדומים תפעוליים מאפיינים בעלי לעסקים המתייחסות עסקות איתור-

 ;ההערכה נשוא לעסק

  והעסק הדומים העסקים של היחסי גודלם להשוואת נאות בסיס מציאת-

 ;הערכה נשוא

  העסק של השווי והערכת הדומות העסקות של ממוצע מכפיל חישוב-

 .זה במכפיל שימוש ידי על ההערכה נשוא

  שנקבעו המחירים דרך ,נאותה משקפת שהיא בכך השיטה של יתרונותיה•

  להתבסס הצורך את ומונעת ,השווי על המשפיעים הפרמטרים כל את ,בפועל

  עסקות על התבססות ,כן כמו .במחלוקת שנויות להיות העלולות תחזיות על

  שמתקבל השווי כי מבטיחה ,השווי הערכת למועד סמוך ביצוען שמועד

  המשתקפות ,דומות עסקית וסביבה כלכלית מציאות על יסתמך זו בשיטה

  ,הקיים הקושי הנו זו שיטה של העיקרי החיסרון .השוק מחיר דרך נאמנה

 .המוערך העסק שווי את לגזור ניתן מהן ,דומות עסקאות באיתור ,כלל בדרך

 המכפיל שיטת

  על מתבססת אך ,דומות לעסקאות ההשוואה לשיטת דומה המכפיל שיטת•

 .ההערכה נשוא העסק של בענף ציבוריות חברות של מניות מחירי

  בין פועל הוא בו בענף הממוצע היחס בסיס על העסק מוערך המכפיל בשיטת•

  .נבחר חשבונאי פרמטר לבין מניותיו של השוק שווי על המבוסס ,העסק שווי

 המכירות ,התפעולי הרווח ,הנקי הרווח את כוללים המקובלים הפרמטרים

  מספר כגון ,תפעוליים בפרמטרים גם שימוש נעשה לעיתים .העצמי וההון

  העסק של השוק שווי בין בענף הממוצע היחס .'וכו מכירה שטחי ,מנויים

 ."מכפיל" מכונה הרלבנטי לפרמטר

 

 

 

 :קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי של עסקים וחברות•

 ;שיטת השווי הנכסי-

 ;שיטת ההשוואה לעסקות דומות-

 ;שיטת המכפיל-

 DCF- Discounted Cash Flow)שיטת היוון זרמי המזומנים -
method.) 

 שיטת השווי הנכסי

  נכסי שווי על מתבססת (NAV - Net Asset Value) הנקי הנכסי השווי שיטת•

  יכול ההערכה .במאזנו משתקפים שהם כפי ,התחייבויותיו בניכוי העסק

  של השוק שווי את לאמוד בניסיון ,ותיקונים התאמות ביצוע תוך שתיעשה

  נכסים בעלי לעסקים בעיקר מתאימה זו שיטה .וההתחייבויות הנכסים

 .החזקה וחברות ן"נדל חברות כדוגמת ,רבים מוחשיים

  לא אך ,דומה עסק של ההקמה עלות של להערכה גם מתאימה הגישה•

  החיסרון .העסק מנכסי לנבוע הצפוי הרווח פוטנציאל להערכת בהכרח

  הרווחים מפוטנציאל מתעלמת שהשיטה בעובדה נעוץ השיטה של העיקרי

 .בספרים הרשומים הנכסים בשווי המגולם לזה מעבר בעסק הקיים

 שיטת ההשוואה לעסקות דומות

  בוצעה לפיו ,בפועל במחיר שימוש עושה דומות לעסקות ההשוואה שיטת•

  בתנאי וזאת ,דומים עסקים של או ,ההערכה נשוא העסק של מכר עסקת

 .ההערכה ביצוע לפני סביר זמן פרק בוצעה כזו שעסקה

  הדומות עסקות למצוא יש ,דומים בעסקים שנעשו לעסקות להשוות כדי•

  ונתונים הסחירות מידת ,תפעוליים מאפיינים ,הפעילות תחום מבחינת

 .פיננסיים

 

 

 

שיטת ההערכה – 4פרק   

26 

2014בספטמבר  30מ ליום "חרושת מרצפות בע –זהבי . הערכת שווי של י• מ "קבוצת אשטרום בע  



PwC Israel 

 שיטות הערכה מקובלות

 המשך -שיטת המכפיל 

  לא אך העסק שווי לגבי ראשוני כללי אומדן לקבלת בעיקר טובה השיטה•

  יחסית ,ובמהירותה בפשטותה נעוץ השיטה של יתרונה .מדויקת להערכה

  אינה שהיא בעובדה נעוץ זו שיטה של העיקרי החיסרון .אחרות לשיטות

  של הספציפי השווי על להשפיע העשויים גורמים של שורה בחשבון לוקחת

  ,שונה צמיחה שיעור :כגון ,תחום באותו "דומים" מעסקים בשונה ,העסק

  המקרים שבמרבית העובדה מן נובע נוסף חסרון .וכדומה שונה הון מבנה

 .נכונה לתוצאה בהכרח מביא אינו מיצועו אשר ,מכפילים של רחב תחום קיים

 (  DCF method)שיטת היוון זרמי המזומנים 

  להפיק העסק של יכולתו הערכת על מבוססת המזומנים זרמי היוון שיטת•

  ,המזומנים זרמי היוון באמצעות העסק שווי מוערך ,לכך בהתאם .מזומנים

  הון במחיר מהוונים העתידיים המזומנים זרמי .בעתיד יפיק כי צפוי אשר

  אשר התשואה את ומבטא ,העסק בפעילות הגלום הסיכון את המשקף

 .דומה סיכון בעל מעסק לקבל מצפה היה משקיע

  התיאורטי הבסיס ובעלת המקובלת השיטה הינה המזומנים זרמי היוון שיטת•

  את יחזה אשר ,פיננסי מודל לבנות יש זו בשיטה שימוש לצורך .ביותר המוצק

  ,והכלליות ההנהלה ,השיווק ,המכירה הוצאות ,ההכנסות עלות ,ההכנסות

 .החזוי המזומנים תזרים גזירת לצורך וזאת ,וההשקעות המסים

  והתייחסותה הספציפי לעסק מהתאמתה נובע השיטה של העיקרי יתרונה•

  גבוהה דיוק לרמת מביא זה מאפיין .ההערכה נשוא בעסק ייחודיים לגורמים

 .יחסית

  ההוצאות ,ההכנסות את לחזות בקושי טמונים השיטה של חסרונותיה•

 .המתאים ההון מחיר את ולקבוע ,הרלבנטיות העתידיות וההשקעות
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 שיטת ההערכה שנבחרה

 – DCF) המזומנים זרמי היוון בשיטת נערכה מרצפות זהבי של השווי הערכת•
Discounted Cash Flows) להפיק העסק של יכולתו הערכת על המבוססת  

  זהבי של החופשיים הנומינליים המזומנים זרמי והוונו נחזו ,כך לשם .מזומנים

  לתום מרצפות זהבי פעילות שווי אומדן הוון וכן התחזית לתקופת מרצפות

 .התחזית תקופת

 מקורות מידע

  ,מידע ומקורות נתונים על מבוססת מרצפות זהבי של ההוגן השוק שווי הערכת•

  ,2013-2012 לשנים מרצפות זהבי של המבוקרים הכספיים הדוחות את שכללו

  של הראשונים החודשים לתשעת מרצפות זהבי של מבוקר הבלתי הכספי הדוח

  2011-2013 לשנים הקבוצה של היסטוריים תפעוליים נתונים ,2014 שנת

  תחזית ,2014 לשנת תקציב ,2014 שנת של הראשונים החודשים ולתשעת

  ,מרצפות זהבי הנהלת עם ושיחות פגישות ,מרצפות זהבי הנהלת של פיננסית

  למקרקעין שמאי הערכת ,מרצפות זהבי מהנהלת שנתקבלו פ"בע והסברים

  מידע וכן ,שוק מחקרי ,שוק נתוני ,למקרקעין מכירה והסכם החברה שבבעלות

 .מרצפות זהבי של הפעילות לתחומי הנוגע אחר ציבורי
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 :ולשנה המייצגת 2019-2015ולשנים  2014הטבלה שלהלן מציגה את תחזית הרווח וההפסד של זהבי מרצפות לרבעון האחרון של •

 

 הערכת שווי פעילות זהבי מרצפות

 תחזית רווח והפסד
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שנה מייצגתQ4/201420152016201720182019אלפי ש"ח

   113,514   111,288   105,989    100,942     96,135  88,068    19,158הכנסות

10.1%9.2%5.0%5.0%5.0%2.0%שיעור צמיחה

    (71,979)    (70,568)    (67,207)     (64,007)    (60,959)(56,475)   (12,451)עלות המכר

     41,535     40,721     38,782      36,935     35,176  31,592      6,707רווח גולמי

ח גולמי 35.0%35.9%36.6%36.6%36.6%36.6%36.6%שיעור רוו

    (29,188)    (28,616)    (27,918)     (27,237)    (26,572)(25,409)     (6,103) הוצאות מכירה ושיווק

%31.9%28.9%27.6%27.0%26.3%25.7%25.7% מהכנסות

      (6,561)      (6,433)      (6,353)       (6,275)      (6,197)   (5,420)     (1,027)הוצאות הנהלה וכלליות

%5.4%6.2%6.4%6.2%6.0%5.8%5.8% מהכנסות

         (863)         (846)         (775)           (692)         (617)      (522)        (109)הוצאות פקטורינג ועמלות כרטיסי אשראי

%0.6%0.6%0.6%0.7%0.7%0.8%0.8% מהכנסות

    (36,612)    (35,894)    (35,046)     (34,204)    (33,387)(31,351)     (7,240)הוצאות תפעוליות

38%36%35%34%33%32%32%

       4,923       4,826       3,735         2,731       1,789       241        (533)רווח תפעולי

0.3%1.9%2.7%3.5%4.3%4.3%(2.8%)שיעור רווח תפעולי

           750           723           673            622           607       720            87הוצאות פחת

EBITDA(446)        961       2,396       3,353         4,408       5,549       5,673       

EBITDA 1.1%2.5%3.3%4.2%5.0%5.0%(2.3%)שיעור
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  על התבססה מרצפות זהבי פעילות של הגולמי והרווח ההכנסות תחזית•

  ציבורי ומידע החברה של ההיסטוריים הביצועים של ניתוח ,ההנהלה תחזיות

   .הענף על

 הקצר לטווח גולמי ורווח הכנסות תחזית

  בין ,2014 בשנת נבעה ההכנסות במחזור הירידה ,החברה הנהלת לפי•

  קצר לטווח מלאי להחזקת שהביאה החברה של חוזר הון ממצוקת ,השאר

  תנאי להגדלת הביאה החוזר ההון מצוקת ,כן כמו .יותר קטן ולמגוון יותר

  ,בנוסף .יותר גבוהים היו לחברה שהוצעו שהמחירים כך ספקים מול האשראי

  לירידה גרם ,במשק הפרטית הצריכה את הקטין אשר ,איתן צוק מבצע

   .2014 שנת של השלישי ברבעון החברה בתוצאות משמעותית

  גבוהה הכנסות לרמת חזרה להיות צפויה 2015 בשנת ,ההנהלה להערכת•

  ,וזאת איתן צוק מבצע השפעות ודעיכת "אפס מ"מע" תכנית גניזת עקב יותר

  צפוי אשר 2014 של הרביעי ברבעון בפעילות הגידול בסיס על ,השאר בין

   .2015 שנת של במכירות ביטוי לידי לבוא

  :עיקריים מדדים שני באמצעות העתידית הפעילות רמת את מודדת החברה•

  ופדיון הקרובות וחצי בשנה במכירות ביטוי לקבל שצפויות מקבלנים הזמנות

  החודשים ארבעה עד בשלושה במכירות ביטוי לקבל שצפוי בסניפים בפועל

   .(ללקוח הסחורה משלוח במועד בהכנסות מכירה החברה) הקרובים

  מיליוני 20.5 -כ על מקבלנים ההזמנות עמדו 2014 שנת של האחרון ברבעון•

  ברבעון .2014 שנת של השלישי ברבעון בלבד ח"ש מיליוני 9.5 לעומת ח"ש

  מיליוני 16 -כ על מקבלנים ההזמנות רמת עמדה ,2013 שנת של הרביעי

 .2014 שנת של הרביעי מרבעון יותר 30%-בכ נמוך – ח"ש

  2014 של הרביעי ברבעון ח"ש מיליוני 9.2 -כ על עמד בסניפים בפועל הפדיון•

 .2014 של השלישי ברבעון ח"ש מיליוני 8 לעומת

 הערכת שווי פעילות זהבי מרצפות

 תחזית הכנסות ורווח גולמי
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  מעריכה ,לעיל כאמור 2015 בשנת יותר גבוהה הכנסות לרמת לחזרה בנוסף•

  מול תנאיה ושיפור ומגוון זמין במלאי השקעה באמצעות כי החברה הנהלת

  מאמצי ללא הגולמי והרווח המכירות היקף את להגדיל החברה יכולה ספקים

 .משמעותיים שיווק

  לנקוט מתכוונת שהחברה העתידיות הפעולות את מציגה הבאה הטבלה•

 :(ח"ש אלפי) הגולמי הרווח המכירות מחזור על והשפעתן

 

 

 

פעולהביאור

השפעת הון 

חוזר

השפעת 

ההכנסות

השפעת רווח 

גולמי

              1,600       4,000       2,000הגדלת מלאי סחורה מסין             (1)

                 720       2,000       1,000שיפור מלאי סחורה מאירופה             (2)

                 300       1,000           600שיפור מלאי סחורה מקומית             (2)

                 300                -       2,000שינוי תנאי אשראי ספקים בארץ             (3)

                 400                -       2,000שינוי תנאי אשראי ספקים בחו"ל             (3)

                 200                -                -שינוי תמהיל מוצרי סינטציה             (4)

              1,400       5,000                -הרחבת היקף פעילות מול קבלנים             (5)

              4,920     12,000       7,600סה"כ
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  מתנאי כחלק  – בסין המיוצר במלאי ח"ש אלפי 000,2 של השקעה1)

  .ובמזומן מראש נעשה הסחורה על התשלום ,בסין ספקים עם ההתקשרות

  את להגדיל ניתן היה לא החברה של התזרימית המצוקה בעקבות ,לפיכך

  לאור זו לסחורה משמעותי ביקוש ישנו כאשר ,הסינית הסחורה מלאי

  הגדלת ,החברה הנהלת לפי .הסחורה של יותר הזולים המכירה מחירי

  את להגדיל צפוי ח"ש אלפי 2,000-בכ הסינית הסחורה מלאי של הזמינות

  מתבססת לעיל המכירות תחזית .ח"ש אלפי 4,000 -ב השנתיות המכירות

  5-6-כ של ממוצע גלגול מחזור לעומת בשנה פעמיים המלאי גלגול על

  הגולמית הרווחיות ,החברה הנחת לפי .הנוכחי המלאי על בשנה פעמים

  הממוצעת הגולמית מהרווחיות יותר גבוהה להיות צפויה הסחורה ממכירת

  כלומר ,40%-בכ ונאמדת יותר הנמוכים הקנייה מחרי לאור החברה של

 .ח"ש אלפי 1,600-ב השנתי הגולמי הרווח הגדלת

  וסחורה באירופה המיוצרת בסחורה ח"ש אלפי 600,1 של השקעה2)

  מספיק אינו פרטיים ללקוחות הפונה החברה של המוצרים מגוון – מקומית

  החברה צפויה ,כך לאור .לעיל שהוזכרה החוזר הון מצוקת לאור עשיר

  הנחשבים מוצרים ,וישראל מאירופה הנרכשים המוצרים מגוון את להרחיב

  החברה ,כך לצורך .לפרטיים המכירות את להגדיל מנת על ,יותר יוקרתיים

  המיוצרת סחורה ברכישת ,ח"ש אלפי 600 -וכ ח"ש אלפי 1,000 -כ תשקיע

 המלאי ממכירת הגולמית הרווחיות .בהתאמה ,מקומית וסחורה באירופה

  -וכ 36%-כ להיות צפויה , המקומית והסחורה באירופה המיוצרת הסחורה

  הנהלת לפי .החברה של ההיסטורית הגולמית לרווחיות בהתאם 30%

  באירופה המיוצרת הסחורה מלאי של והמגוון הזמינות הגדלת ,החברה

  אלפי 3,000 -ב השנתיות המכירות את להגדיל צפויה המקומית והסחורה

  בשנה וחצי פעם המלאי גלגול על מתבססת לעיל המכירות תחזית .ח"ש

   .הנוכחי המלאי על בשנה פעמים 5-6-כ של ממוצע גלגול מחזור לעומת

 הערכת שווי פעילות זהבי מרצפות
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  מצוקת לאור – הספקים יתרת בהקטנת ח"ש אלפי 000,4 של השקעה3)

  ואף מקסימאליים אשראי תנאי מספקים דורשת החברה ,החוזר ההון

  מול החברה של המיקוח שכוח כך ,החוזיים האשראי מתנאי חורגת

  הספקים של האשראי יתרת הקטנת ,החברה הנהלת לפי .נפגע הספקים

  בממוצע 2%-כ של הנחות לקבל לחברה תאפשר ח"ש אלפי 4,000-בכ

 .ח"ש אלפי 700-בכ הגולמי הרווח את ותגדיל שתבצע רכישות על

  מוצרי מרבית את רוכשת החברה – סניטציה מוצרי תמהיל שינוי4)

  ל"מחו לספקים מהרכישות חלק של הסטה .מקומיים מספקים הסניטציה

 .ח"ש אלפי 200-בכ הגולמית הרווחיות את להגדיל תאפשר

-כ של גידול הניחה החברה – קבלנים מול הפעילות היקף הרחבת5)

  של ההיסטורית הגולמית הרווחיות .לקבלנים במכירות ח"ש אלפי 5,000

  לגדול צפוי השנתי הגולמי הרווח ולפיכך 28% -כ הינה לקבלנים מכירות

 .ח"ש אלפי 1,400-ב

  -כ של לסך יסתכמו 2014 לשנת החזויות ההכנסות ,החברה תקציב לפי•

  28,008 -כ של לסך יסתכם 2014 לשנת הגולמי והרווח ח"ש אלפי 80,000

  לצבר ובהתאם החברה של העתידיות הפעולות השלמת לאחר .ח"ש אלפי

-ב לגדול צפויות החברה של ההכנסות ,2014 שנת סוף של ההזמנות

  של הגולמי והרווח ח"ש אלפי 96,135 -כ על ויעמדו ח"ש אלפי 16,135

   .ח"ש אלפי 35,176-כ על ויעמוד ח"ש אלפי 7,168-בכ לגדול צפוי החברה

  על המלאה והשפעתן חוזר בהון הפעולות השלמת ,החברה הנהלת פי על•

  ביטוי לידי שיבואו כך ,הרכישה ממועד שנה תוך ביטוי יקבלו החברה תוצאות

  של המלאה השפעתן כי הונח השווי בהערכת ,זאת עם .2015 בשנת מלא

 ההכנסות רמת ,לפיכך .כשנתיים תוך ביטוי יקבלו חוזר בהון החברה פעולות

 .2016 בשנת במלואן תושגנה ,ההנהלה פעולות לאחר ,הגולמית והרווחיות

 

 

 

 



PwC Israel 

 ארוך לטווח הכנסות תחזית

  לעלייה בצפי התחשבה 2019 -2017 השנים בין ההכנסות צמיחת תחזית•

  ,בישראל למגורים שאינה ובבנייה למגורים בבנייה הגולמית בהשקעה

  "אפס מ"מע" תכנית גניזת בעקבות למגורים ן"הנדל בשוק מקיפאון היציאה

  על בהתבסס .2015 לשנת 3%-כ על העומדת בתוצר הצמיחה ותחזית

  2019 -2017 השנים בין ההכנסות צמיחת שיעור כי הונח לעיל הגורמים

 .5% על יעמוד

  האינפלציה שיעור את המשקף 2% הינו המייצגת בשנה גידול שיעור כי הונח•

   .הצפויה

   ארוך לטווח גולמי רווח תחזית

  הפעולות לאור .בממוצע 36%-כ על עומדת החברה של הגולמית הרווחיות•

  מגוון הגדלת ,ספקים אשראי תנאי בהקטנת לבצע מתכוונת שהחברה

  הרכישות היקף וגידול הסניטציה במוצרי ספקים החלפת ,פרטיים ללקוחות

  כי הונח ,בממוצע יותר גבוהה גולמית לרווחיות מתרגמות אשר מסין

 .התחזית בתקופת 36.6%-כ על תעמוד הגולמית הרווחיות
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 כללי

  מכירה הוצאות בעיקר כוללות מרצפות זהבי פעילות של התפעוליות ההוצאות•

 .וכלליות הנהלה והוצאות ושיווק

  ריבית והוצאות אשראי כרטיסי שעמלות כיוון ,זהבי פעילות שווי הערכת לצורך•

  ,מימון כהוצאות הכספיים בדוחות מסווגות פרטיים לקוחות של פקטורינג בגין

  סווגו ,החברה של התפעולית מהפעילות חלק הינן אלה הוצאות כאשר

   .תפעוליות כהוצאות הללו ההוצאות

  אחזקת ,מכירה עמלות ,עבודה שכר בעיקר כוללות והשיווק המכירה הוצאות•

  ,ללקוחות הובלה עלויות ,אחסון ושטחי תצוגה אולמות שכירות ,רכב כלי

   .פחת והוצאות ותערוכות פרסום עלויות

  הוצאות ,ל"לחו נסיעות ,עבודה שכר בעיקר כוללות וכלליות הנהלה הוצאות•

  והוצאות מסופקים לחובות הפרשה בגין הוצאות ,משרדיות הוצאות ,ייעוץ

   .פחת

 ושיווק מכירה הוצאות

  ובתשעת 2013 ,2012 ,2011 בשנים מההכנסות ושיווק מכירה הוצאות שיעור•

  -ו 27.6% ,27.1% ,28.8%-לכ הסתכם ,2014 שנת של הראשונים החודשים

 .בהתאמה ,31.9%

  2014 שנת של האחרון לרבעון ושיווק מכירה הוצאות ,החברה הנהלת לפי•

 .ח"ש אלפי 6,103-בכ נאמדות

  -כ על יעמוד 2015 לשנת מהכנסות ושיווק מכירה הוצאות שיעור כי הונח•

  עד 2011 בשנים מהמכירות ושיווק מכירה הוצאות שיעור ממוצע לפי ,28.9%

 .2014 ספטמבר

  יעמוד ושיווק מכירה בהוצאות הגידול שיעור כי הונח ואילך 2016 משנת החל•

  .בהכנסות הגידול משיעור 50% של שיעור על

 וכלליות הנהלה הוצאות

  2013 ,2012 ,2011 בשנים מההכנסות וכלליות הנהלה הוצאות שיעור•

  ,4.3% ,4.0%-לכ הסתכמו ,2014 שנת של הראשונים החודשים ובתשעת

  ,2014 שנת של הראשונים החודשים בתשעת .בהתאמה ,5.4% -ו 4.6%

  120 של בסכום פעמיות חד משפטיות הוצאות כללו וכלליות הנהלה הוצאות

 .ח"ש אלפי

  2014 שנת של האחרון לרבעון וכלליות הנהלה הוצאות ,החברה הנהלת לפי •

  עלות את להגדיל ההנהלה בכוונת ,כן כמו .ח"ש אלפי 1,027-בכ נאמדות

  ,בנוסף .בשנה ח"ש אלפי 400-בכ בחברה משרה נושאי שני של שכרם

  ח"ש אלפי 200-כ של בסך שנתיים ייעוץ שירותי להפסיק מתעתדת החברה

  הנהלה הוצאות את להגדיל ההנהלה בכוונת לכך במקביל כאשר בשנה

  של מנהל להעסקת מיוחסים מרביתם אשר ,ח"ש אלפי 500-כ בעוד וכלליות

   .הרשת סניפי

  למחסן משמשת אשר ,בבעלותה קרקע החברה מכרה 2014 דצמבר במהלך•

  דמי הקרקע לרוכש תשלם לא החברה המכירה הסכם לפי .ההנהלה ולמשרדי

  תשלם מכן לאחר וחודש הקרקע מכירת יום לאחר יום 255 במשך שכירות

  כי הונח ,הקרקע פינוי מועד לאחר .ח"ש אלפי 135 ס"ע שכירות דמי החברה

  ח"ש אלפי 93 -כ של לסך יסתכמו שוק בתנאי החודשיים השכירות דמי

  .(אשקלון או אשדוד כנראה) פחות מרכזי למיקום החברה של ממעבר כתוצאה

  כאשר ,ח"ש אלפי 445 -בכ 2015 לשנת השכירות דמי נאמדו ,מכך כתוצאה

 .ח"ש אלפי 1,083-בכ נאמדו אילך 2016 משנת השכירות דמי

  וכלליות הנהלה בהוצאות הגידול שיעור כי הונח ואילך 2016 משנת החל•

   .בהכנסות הגידול משיעור 25% של שיעור על יעמוד
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 פקטורינג בגין ריבית והוצאות אשראי כרטיסי עמלות

 בהתאם מההכנסות 0.4%-כ על יעמוד אשראי כרטיסי עמלות שיעור כי הונח•

  ליוני 2011 שנת שבין בתקופה מההכנסות אשראי כרטיסי עמלות לשיעור

2014. 

  אלפי 6,000-כ על עומדת הממוצעת הפקטורינג יתרת ,החברה הנהלת פי על•

  החברה שמבצעת הפקטורינג על .2013 בשנת ההכנסות לרמת בהתאם ח"ש

  הונח ,לכך בהתאם .0.9% של מרווח בתוספת פריים ריבית החברה משלמת

  הריבית כאשר בהכנסות לגידול בהתאם תגדל הממוצעת הפקטורינג שיתרת

 בתוספת התחזית בתקופת *החזויה הפריים ריבית על תעמוד הממוצעת

 .0.9% של מרווח

 

 Bloomberg: מקור* 
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 מס הוצאות

   .26.5% של שיעור לפי חברות מס משלמת החברה•

  40,556-כ של סך על מועברים הפסדים יתרת לחברה ,החברה הנהלת פי על•

  דוח הגישה החברה בו האחרון המועד) 31/12/2013 ליום נכון ח"ש אלפי

  של הנקי ההפסד התווסף ,ההערכה למועד הפסדים יתרת חישוב לצורך .(מס

  מכירת בגין הצפוי ההון רווח ונוכה 2014 שנת של הראשונים החודשים תשעת

 .להעברה הפסדים מול קיזוז בר הינו ההנהלה לפי אשר ,המקרקעין

  מניצול כתוצאה מס לצורכי חייבת הכנסה תהיה לא שלחברה שצפוי כיוון•

  הוצאות על המס מגן את נטרלנו ההיוון שיעור בחישוב ,להעברה ההפסדים

  היוון לשיעור 0.5% של פרמיה נוספה מכך כתוצאה .החברה של הריבית

  הפרמיה כאשר ,המייצגת השנה מלבד ,התחזית לשנות המזומנים תזרימי

 .החברה של הריבית הוצאות על מנוצל שלא המס מגן את משקפת

  בגין מס נכס חושב כאשר מלא מס תשלם שהחברה הונח המייצגת בשנה•

 .המייצגת השנה עד ינוצלו שלא להעברה ההפסדים יתרת
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שנה מייצגתQ4/201420152016201720182019אלפי ש"ח

       4,923       4,826       3,735         2,731       1,789       241        (533)רווח תפעולי

0.3%1.9%2.7%3.5%4.3%4.3%(2.8%)שיעור רווח תפעולי

      (9,043)    (13,870)    (17,605)     (20,336)    (22,125)(22,366)   (21,833)י.פ. הפסדים להעברה

      (4,121)      (9,043)    (13,870)     (17,605)    (20,336)(22,125)   (22,366)י.פ. הפסדים להעברה

       4,923                -                -                  -                -             -               - הכנסה חייבת

26.5%26.5%26.5%26.5%26.5%26.5%26.5% שיעור מס

      (1,305)                -                -                  -                -             -               -הוצאות מסים

       3,618       4,826       3,735         2,731       1,789       241        (533)רווח תפעולי לאחר מס

התאמות למזומן

           750           723           673            622           607       720            87פחת

CAPEX(50)           (500)      (500)         (500)           (500)         (500)         (750)         

            (30)            (70)            (67)             (64)      (1,453)   (3,600)     (2,453)השקעות בהון חוזר

            (30)           153           106              58      (1,346)   (3,380)     (2,416)סך התאמות להון חוזר

       3,589       4,979       3,841         2,790           442   (3,139)     (2,949)תזרים מזומנים חופשי

     34,861ערך שייר

          5.75          4.75          3.75           2.75          1.75      0.75         0.13 תקופת היוון

          0.51          0.56          0.63           0.71          0.81      0.91         0.98מקדם היוון

     19,533       2,786       2,429         1,993           357   (2,864)     (2,904)תזרים מזומנים מהוון
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 קבוע ברכוש השקעות

  ובמחצית 2013 בשנת ,ח"ש אלפי 100-וכ ח"ש אלפי 300-כ השקיעה החברה•

   .בהתאמה ,2014 שנת של הראשונה

  האחרון ברבעון ח"ש אלפי 50-כ תשקיע החברה ,התחזית בתקופת כי הונח•

  לשנה ח"ש אלפי 500-כ על ההשקעות יעמדו ואילך 2015 בשנת וכי 2014 של

   .החברה של המידע ומערכות הסניפים מערך את לשדרג מנת על

  בדומה ,ח"ש אלפי 750 על ההוניות ההשקעות יעמדו המייצגת בשנה כי הונח•

   .הפחת להוצאות

 פחת

  לכל הספציפי הפחת שיעור לפי הופחתו הפחתה ברות הקבוע הרכוש יתרות•

   .קבוע רכוש סוג

  פחת שיעור לפי ,10%-בכ נאמד ,החברה של ההוניות ההשקעות על הפחת•

  ,בחברה הקיים הקבוע הרכוש יתרות להרכב בהתאם ,החברה של הממוצע

 .למקרקעין המשויכות הקבוע רכוש יתרות בנטרול
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 כללי

  להגדיל מנת על החברה של החוזר בהון שינויים מניחות ההנהלה תחזיות ,כאמור•

  תחזיות על מתבססת החוזר הון תחזית .הגולמית והרווחיות החברה הכנסות את

  לתשעת ועד 2011 משנת החברה של היסטורי חוזר הון ניתוח ועל ההנהלה

 .2014 שנת של הראשונים החודשים

  ,מלקוחות מקדמות ,ספקים ,מלאי ,לקוחות כוללות החברה של החוזר ההון יתרות•

   .זכות ויתרות וזכאים חובה ויתרות חייבים

 היסטוריים חוזר הון ימי ניתוח

  ועד 2011 משנת החברה של החוזר ההון ימי ממוצע את מציגה הבאה הטבלה•

 :2014 שנת של הראשונים החודשים לתשעת

 

 

 

 

 

  בהון החברה של העתידיות הפעולות של ההשפעה כי הונח השווי הערכת לצורך•

  החוזר ההון יתרות כי הונח ,לפיכך .2014 בשנת ביטוי לקבל צפויה לא החוזר

  חוזר ההון לימי בהתאם להשתנות צפויות 2014 שנת של האחרון לרבעון

   .ההיסטוריים

  לא זכות ויתרות זכאים ויתרות חובה ויתרות חייבים יתרות כי הונח ,בנוסף•

  שנות אורך לכל כי הונח ,לפיכך .החברה של העתידיות מהפעולות תושפענה

   .ההיסטוריים החוזר ההון לימי בהתאם תשתנינה היתרות התחזית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מלאי

 .ח"ש אלפי 3,600-ב תגדל המלאי יתרת ,החברה תחזיות לפי•

  אלפי) המלאי ביתרת החברה של העתידיות הפעולות את מציגה הבאה הטבלה•

 :(ח"ש

 

 

 

 

   שנת בסוף מלא ביטוי לקבל צפויות המלאי ביתרת החברה פעולות כי הונח•

2016. 

  ימי יהיו ,ימים 81-בכ נאמדו אשר ,2016 שנת לסוף המלאי ימי כי הונח עוד•

  ואילך 2017 משנת המלאי ימי הונח ,לפיכך .החברה של הנורמטיביים המלאי

   .ימים 81 על יעמדו

 ספקים

  4,000 של פעמית חד השקעה להשקיע מתעתדת החברה ,החברה תחזיות לפי•

  החברה מלאי בהרכב השינויים ,כן כמו .הספקים יתרות בהקטנת ח"ש אלפי

   .החברה של הספקים ימי ועל הספקים יתרת הרכב על ישפיעו

  ביתרת החברה של העתידיות הפעולות השפעת את מציגה הבאה הטבלה•

 :(ח"ש אלפי) הספקים

 

 

 

 

פעולה

השפעת הון 

חוזר

       2,000הגדלת מלאי סחורה מסין

       1,000שיפור מלאי סחורה מאירופה

           600שיפור מלאי סחורה מקומית

       3,600סה"כ

סה"כסחורה ישראליתסחורה אירופיתסחורה סינית

                 7,000               1,000             2,000                  4,000השפעה שנתית על הכנסות

                 2,620                  300                720                  1,600השפעה שנתית על רווח גולמי

                 4,380                  700             1,280                  2,400השפעה שנתית על עלות מכר

                  120                120                           -תנאי תשלום ספקים

                     651                  230                421                           - השפעה על יתרת ספקים

ממוצע ימי הון חוזריתרה

                            113לקוחות

                                1חיבים ויתרות חובה

                              70מלאי

                            161ספקים ונותני שירות

                              62מקדמות מלקוחות

                              17זכאים ויתרות זכות
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 (המשך) ספקים

 

 

 

   שנת בסוף מלא ביטוי לקבל צפויות ספקים ביתרת החברה פעולות כי הונח•

2016. 

  לאור ימים 146-בכ נאמדו אשר ,2016 שנת לסוף הספקים ימי כי הונח ,כן כמו•

  ימי כי הונח ,לפיכך .החברה של הנורמטיביים הספקים ימי יהיו ,לעיל השינויים

   .ימים 146 על יעמדו ואילך 2017 משנת הספקים

 מלקוחות ומקדמות לקוחות

  ולמפיצים לקבלנים לקוחות אשראי מיתרות מורכבת החברה של הלקוחות יתרת•

  ביתרת חוזר בהון החברה פעולות של השפעת חישוב לצורך .החברה של

  ,(105+ שוטף) ימים 120 יהיו לקבלנים האשראי ימי כי החברה הניחה ,הלקוחות

  של בגובה יותר נמוכים אשראי ימי יהיו  ,קבלנים מול הפעילות להרחבת כאשר

  הגדול הפעילות היקף בעל הקבלן של הלקוחות לימי בדומה ,(60 +שוטף) יום 75

  בעיקרו מיועד אירופית סחורה ממכירת בהכנסות הגידול כי הונח ,כן כמו .ביותר

  פרטיים בין יחולק בהכנסות הגידול שאר כאשר ,(80%-כ) פרטיים ללקוחות

 .2013 בשנת לחלוקה בדומה ,לקבלנים

  יתרת על החברה של העתידיות הפעולות השפעת את מציגה הבאה הטבלה•

 :(ח"ש אלפי) הלקוחות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   שנת בסוף מלא ביטוי לקבל צפויות לקוחות ביתרת החברה פעולות כי הונח•

2016. 

  יהיו ,ימים 117-בכ נאמדו אשר ,2016 שנת לסוף הלקוחות ימי כי הונח ,כן כמו•

  משנת הלקוחות ימי כי הונח ,לפיכך .החברה של הנורמטיביים הלקוחות ימי

   .ימים 117 על יעמדו ואילך 2017

 מלקוחות מקדמות

  לקוחות של מראש מתשלומים מורכבת החברה של מלקוחות מקדמות יתרת•

  ,החברה הנהלת פי על .מבוטחות והמחאות אשראי כרטיסי באמצעות פרטיים

  מלקוחות ההכנסות סך מתוך 35%-כ על עומדת מלקוחות מקדמות יתרת

  פעולות בעקבות מלקוחות מקדמות ביתרת ההשפעה חישוב לצורך .פרטיים

  פרטיים ללקוחות הכנסות מתוך מלקוחות מקדמות יתרת שיעור כי הונח ,החברה

  ,מ"מע הוספנו מלקוחות מקדמות ליתרת ,כן כמו .2013 לשנת דומה בשיעור יהיה

   .ההיסטורית המקדמות ליתרת בדומה

  יתרת על החברה של העתידיות הפעולות השפעת את מציגה הבאה הטבלה•

 :(ח"ש אלפי) מלקוחות מקדמות

 

 

 

 

  בסוף מלא ביטוי לקבל צפויות לקוחות מקדמות ביתרת החברה פעולות כי הונח•

 .2016  שנת

  ,ימים 58-בכ נאמדו אשר ,2016 שנת לסוף מלקוחות מקדמות ימי כי הונח ,כן כמו•

  מקדמות ימי כי הונח ,לפיכך .החברה של הנורמטיביים מלקוחות מקדמות ימי יהיו

   .ימים 58 על יעמדו ואילך 2017 משנת מלקוחות

 

סכוםהשפעה על יתרת ספקים

                   4,000הקטנה חד פעמית

                     (651)שינויים בהרכב המלאי

                   3,349סה"כ

פעולה

השפעה שנתית על 

הכנסות

חלק לקוחות 

פרטיים

חלק קבלנים 

ומפיצים

השפעה על יתרת 

לקוחות

                     36%64%835                  4,000הגדלת מלאי סחורה מסין

                     80%20%132                  2,000שיפור מלאי סחורה מאירופה

                     36%64%209                  1,000שיפור מלאי סחורה מקומית

                 0%100%1,027                  5,000הרחבה היקף הפעילות מול קבלנים

                 2,203                12,000סה"כ

פעולה

השפעה שנתית על 

הכנסות

חלק לקוחות 

פרטיים

חלק קבלנים 

ומפיצים

השפעה על מקדמות 

לקוחות )כולל מע"מ(

                            36%64%601                  4,000הגדלת מלאי סחורה מסין

                            80%20%659                  2,000שיפור מלאי סחורה מאירופה

                            36%64%150                  1,000שיפור מלאי סחורה מקומית

                             -0%100%                  5,000הרחבה היקף הפעילות מול קבלנים

                        1,411                12,000סה"כ
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 2016 שנת לסוף עד חוזר בהון השקעה

  החודשים תשעת מתם חוזר בהון הכוללת ההשקעה את מציגה מטה הטבלה•

 :(ח"ש אלפי) 2016 שנת לסוף ועד 2014 שנת של הראשונים

 

 

 

 

 

 

 

 

  מקורותיה באמצעות תמומן חוזר בהון ההשקעה כי הונח ,השווי הערכת לצורך•

 .החברה של

 

 

 

 

 

יתרה

השקעה בהון חוזר עד לסוף 

שנת 2016

                                 3,600 מלאי

                                 3,349ספקים

                                 2,203לקוחות

                               (1,411)מקדמות מלקוחות

                                     (85)חייבים ויתרות חייבים

                                   (149)זכאים ויתרות זכות

                                 7,506סה"כ
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 השווי הערכת תוצאות

  כמתואר ההערכה שיטת מיישום שנגזרה כפי ,השווי הערכת תוצאות תמצית•

 :(ח''ש אלפי) הבאה בטבלה מוצגת ,לעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרצפות זהבי שווי ,ההערכה למועד נכון ,להערכתנו ,לכך  בהתאם•

 .ח"ש מיליוני 5.1 עד 4.7-בכ נאמד
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  דצמבר חודש בתחילת נמכר ,החברה בבעלות המקרקעין ,החברה הנהלת פי על1.

  לתחזית התווספו כאשר ,עודף כנכס סווג המקרקעין ,לכך בהתאם .2014

  ,המקרקעין שווי .חלופי מקרקעין השכרת בגין שכירות דמי התפעוליות הוצאות

  מהיטלי נטו ,ח"ש אלפי 19,776-כ של לסך מסתכם ,החברה הנהלת פי על

  בתמורה שהתקבלו המזומנים ,החברה הנהלת פי על .עסקה ועלויות השבחה

   .בנקאיים מתאגידים אשראי לפירעון ישמשו המקרקעין למכירת

  בין ,כללה אשר ,כימיקלים זהבי חברת פעילות נמכרה ,2014 ,במאי 1 ביום2.

  את החברה סיווגה ,לפיכך .ח"ש אלפי 900 של התמורה וידע ציוד ,מלאי ,היתר

  .שהופסק מגזר התחייבויות כימיקלים זהבי חברת של נטו ההתחייבויות יתרת

  לאחר .זו פעילות בגין והוצאות הכנסות כוללת אינה החברה תחזית ,בנוסף

  אלפי 1,639 של בסך נטו התחייבויות כימיקלים בזהבי נותרו ,הפעילות מכירת

   .פיננסית בהתחייבות סווגו אשר ח"ש

 הכלכליות ההטבות של ההוגן השווי את משקף מועברים הפסדים בגין מס נכס3.

 .ואילך 2020 משנת מס לצרכי המועברים ההפסדים בגין

  קבוצת ידי על לחברה שניתנה הלוואה מייצג ח"ש אלפי 3,900 של בסך הסכום4.

  אותן ,פיננסי חוב מהוות אשר הבעלים הלוואות ,החברה הנהלת פי על .אשטרום

  מלבד) כאמור ח"ש אלפי 3,900 -כ של סך על עומדות ,לפרוע החברה מחויבת

  אלפי 4,687-כ של בסך הלוואות העברת לאחר זאת ,(להלן 6 בסעיף ההלוואה

  בסך הלוואה והחזרת תמורה ללא הקיימים המניות בעלי ידי על לאשטרום ח"ש

  ,המותנים התשלומים למנגנון בהתאם הקיימים המניות לבעלי ח"ש מיליוני 10

 .להלן 5 בסעיף שמתואר כפי

  100% לרוכש יועבר ,החברה הנהלת ידי על הוצגש כפי ,העסקה מתווה לפי5.

  ,החברה תשלם אותם ,מותנים תשלומים לשישה בתמורה החברה ממניות

  ועד 2015 משנת החברה של החשבונאי התפעולי מהרווח 40% של בשיעור

  פי על .ח"ש אלפי 10,000 על מקרה בכל יעלה לא התשלומים סך .2021 לשנת

  בגין המהוון ההתחייבות שווי ,השווי בהערכת שהוצגו הפיננסיות התחזיות

 .ח"ש אלפי 4,447-כ על יעמוד המותנים התשלומים

  להון תומר לא ח"ש אלפי 1,500 של בסך בעלים הלוואת ,העסקה מתווה פי על6.

 .זו הלוואה לפרוע מחויבת והחברה

 

 

 

 

 

 .  כפי שנמסר מההנהלה, על פי טיוטת הסכם למכירת המקרקעין*   

 .2014אוגוסט , על פי דוח הערכת שמאי**  

     21,330שווי פעילות )אלפי ש"ח(

נכסים עודפים

)1(
     19,776מקרקעין 

           537מזומן
)2(

      (1,639)התחייבויות מגזר שהופסק, נטו 
)3(

       1,156נכס מס בגין הפסדים מועברים 

     19,830סך נכסים עודפים

התחייבויות פיננסיות

    (26,351)אשראי מתאגידים בנקאיים
)4(

      (3,900)התחייבות לצד קשור 
)5(

      (4,447)שווי הלוואת בעלים במסגרת הסכם רכישה 

            (66)התחייבויות בגין יחסי עובד מעביד
)6(

      (1,500)הלוואת בעלים 

    (36,264)סך התחייבויות פיננסיות

       4,897שווי הון עצמי )אלפי ש"ח(
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 מונחים והגדרות

 הגדרה מונח

 או החברה זהבי מרצפות מ  "חרושת מרצפות בע –זהבי . י

 קבוצת אשטרום מ"קבוצת אשטרום בע

PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd PwC Israel 

 מועד ההערכה  2014, בספטמבר 30

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization   EBITDA 

Compound Annual Growth Rate   CAGR 

Weighted Average Cost of Capital WACC 
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 המשוקלל ההון מחיר

  שימוש נעשה מרצפות זהבי פעילות של החופשיים המזומנים זרמי היוון לצורך•

  הכרוכים העסקיים הסיכונים ואת הכסף של הזמן ערך את המשקף היוון בשיעור

  מחיר של המשוקלל הממוצע פי על נאמד זה שיעור .מרצפות זהבי בפעילות

 :הנוסחה לפי (Weighted Average Cost of Capital) ההון

WACC = Ke(e%) + Kd(d%)*(1-Tc( 

 :כאשר

 WACC            =ממוצע משוקלל של מחיר ההון 

 Ke            =מחיר ההון העצמי 

 e%            =שיעור ההון העצמי מסך הנכסים 

 Kd            =מחיר החוב 

 d%            =שיעור החוב מסך הנכסים 

 Tc              =שיעור המס האפקטיבי של החברה 

 

  יישום תוך נקבע ,העצמי ההון על הנדרשת התשואה או ,העצמי ההון מחיר•

  ההון מחיר ."(Capital Asset Pricing Model") CAPM בשם הידוע המודל

  ארוך לטווח הסיכון חסרת הריבית משער מורכבת ,CAPM-ה לפי העצמי

  היחסי הסיכון במקדם ההון שוק של הממוצעת הסיכון פרמיית מכפלת בתוספת

  בחברה ההשקעה שווי של הרגישות את המשקף ,ביטא ,מרצפות זהבי של

 :הבאה לנוסחה בהתאם ,בכללותו ההון בשוק לתנודות

Ke = Rf+β*(Rm-Rf)+SFP       

 :כאשר

 Rf- בעיקר מרצפות זהבי של פעילותה לאור – הסיכון חסרת הריבית שער  

  התשואה שיעור על התבסס הסיכון חסרת הריבית שער חישוב ,בישראל

 .*3.3%-כ שהינו ,בישראל (שנה 15) ארוך לטווח הנומינלית

        - בהשקעה הכרוך היחסי הסיכון את משקף זה מקדם .היחסי הסיכון מקדם  

  ההון שוק תשואת עם ההשקעה תשואת בין המתאם רמת על ומבוסס מסוימת

  במצב לשינויים גבוהה רגישות העסק לשווי ,1-מ גדול זה מקדם כאשר .כולו

  בענפים מעסקים יותר לרעה העסק יושפע מיתון של במקרה ,קרי) השוק

  .(אחרים בענפים מעסקים יותר לטובה העסק יושפע שגשוג של ובמקרה ,אחרים

  במצב לשינויים מהממוצע פחות רגיש העסק שווי ,1-מ קטן זה מקדם כאשר

   .השוק

 ".מרווח הוגן: "מקור. שקלי, שנים 15-ח ישראל ל"מבוסס על תשואת אג*
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 ל וחברות תעשייתיות בארץ"חברות מתחום הקרמיקה בחו*

 PwC: מקור**

   Ibbotson Associates, Inc. Valuation Edition Yearbook 2013: מקור***
 

  ביטאות ממוצע מתוך החברה לפעילות המתאימה  -ה את גזרנו ,ההערכה לצורך

  חברות)" משיקים ובתחומים הקרמיקה בתחום הפועלות ציבוריות חברות של

 ממונפות ביטאות הנן ההשוואה לחברות המחושבות הביטאות ."(*ההשוואה

(levered equity beta), כתוצאה המניות בעלי של הסיכון את גם המשקללות  

  התפעולית הביטא את לחשב מנת על ,לפיכך .חברה כל של הפיננסי החוב מרמת

  מרכיב נוטרל ,ההשוואה מחברות אחת לכל (unlevered equity beta - הנכסית או)

  הביטאות ממוצע .ההשוואה חברות של הממונפות מהביטאות נטו הזר ההון

  מונף (הענף של התפעולית הביטא את המייצג) זה באופן שנתקבלו התפעוליות

  הביטא .ההשוואה חברות של הממוצע הפיננסי החוב לשיעור בהתאם מחדש

 .1.11 הינה (relevered equity beta) זה באופן שנאמדה

  Rm-Rf - היינו ,הבינלאומי המשקיע בשיטת נאמד ההון מחיר - השוק פרמיית  

  סיכון ,זו בגישה .בעולם מבוזר השקעותיו תיק אשר משקיע של המבט מנקודת

  הסיכון פרמיית .הסיכון חסרת הריבית בשער טבוע (country risk) המדינה

  זו פרמיה .**6.0% על עומדת ,בינלאומי משקיע ידי על הנדרשת ,בשוק הממוצעת

 .בעולם המפותחים השווקים של הממוצעת הסיכון פרמיית על מתבססת

SFP – מ שנתקבל ההון למחיר – שוק שווי במונחי קטנות לחברות סיכון פרמית-

CAPM שווי בעלות בחברות בהשקעות הסיכון עודף את המשקפת פרמיה הוספה  

  הבדלים בסיס-על חושבה זו פרמיה .האמריקאי בשוק לחברות בהשוואה נמוך שוק

  גדולות לחברות ביחס יחסית נמוך שוק שווי בעלות חברות של בתשואות היסטוריים

 .***בשנה 6%-כ על בממוצע העומדים ,האמריקאי ההון בשוק

d  - הינו המשוקלל ההון מחיר חישוב לצורך שנבחר הנכסים מסך החוב שיעור  

32.2%. 

Kd – שנה 15-ל 7.4% -כ על עומד מרצפות זהבי של החוב מחיר . 

Tc-  26.5% הינו החברה של האפקטיבי המס שיעור כי הונח. 

  ,12.5% הינו (מעוגל) שנקבע המשוקלל ההון מחיר ,אלו לפרמטרים בהתאם

 :הבאה בטבלה כמפורט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.3% )Rf( שיעור ריבית חסרת סיכון

6.0% )Rm-Rf( פרמיית השוק

1.11
)β( ביטא ממונפת

6.0% )SFP( פרמיית חברה קטנה

15.9% )Ke( מחיר ההון

32.2% יחס מינוף

7.4% )Kd( מחיר החוב

26.5% שיעור המס 

5.4% מחיר החוב נטו

12.5% מחיר הון משוקקל )WACC( )מעוגל(

)WACC( מחיר הון משוקלל
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 מכירות מכפיל

  חברות של המכפילים נלקחו ,המייצג המכירות מכפיל את להעריך מנת על•

  בבורסה הונפקה אשר "(אינרום)" מ"בע בניה תעשיות אינרום וחברת ההשוואה

   .2014 יוני בחודש אביב בתל ערך לניירות

  30-ב שנסתיימו חודשים 12-ב ההכנסות חלוקת ידי על חושב המכירות מכפיל•

  בספטמבר 30-ל נכון (EV) חברה כל של הפעילות בשווי 2014 בספטמבר

2014. 

 :ההערכה למועד המכירות מכפיל של והחציון הממוצע חישוב פירוט להלן•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  המכירות ומכפיל 0.9 על עומד ההערכה למועד הממוצע המכירות מכפיל•

 .0.9 על עומד החציוני

  2013 לשנת החברה להכנסות בהתאם מרצפות זהבי של המכירות מכפיל•

  ,0.27-כ עד 0.23-כ על עומד (החברה תקציב לפי) 2014 ולשנת (בפועל)

  ראה) שהוערך כפי ,ח"ש מיליוני 21.4-כ של פעילות שווי לפי זאת ,בהתאמה

 .(מרצפות זהבי שווי הערכת – 5 פרק

 EBITDA מכפיל

  חברות של המכפילים נלקחו ,המייצג EBITDA-ה מכפיל את להעריך מנת על•

  בבורסה הונפקה אשר "(אינרום)" מ"בע בניה תעשיות אינרום וחברת ההשוואה

   .2014 יוני בחודש אביב בתל ערך לניירות

  שנסתיימו חודשים 12-ב EBITDA-ה חלוקת ידי על חושב EBITDA-ה מכפיל•

  בספטמבר30 -ל נכון (EV) חברה כל של הפעילות בשווי 2014 בספטמבר 30-ב

2014. 

 :ההערכה למועד EBITDA-ה מכפיל של והחציון הממוצע חישוב פירוט להלן•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EBITDA-ה ומכפיל 7.4 על עומד ההערכה למועד הממוצע EBITDA-ה מכפיל•

 6.9 על עומד החציוני

  לשנת החברה של EBITDA-ל בהתאם מרצפות זהבי של EBITDA-ה מכפיל•

  כפי ,ח"ש מיליוני 21.4-כ של פעילות שווי לפי זאת ,5.3-כ על עומד 2013

 .(מרצפות זהבי שווי הערכת – 5 פרק ראה) שהוערך

30/09/2014חברה

Panariagroup Industrie Ceramiche 0.5

Mohawk Industries Inc.1.6

Villeroy & Boch AG-PFD 0.5

Hamat Group Ltd. 1.5

Norcros PLC -

Weinerberger AG 0.9

TOTO Ltd 0.7

Ceramika Nowa Gala SA -

Africa Israel Industries Ltd.1.0

Inrom Construction Industries Ltd.1.2

China Ceramics Co Ltd.0.0

0.9ממוצע

0.9חציון

30/09/2014חברה

Panariagroup Industrie Ceramiche -

Mohawk Industries Inc.11.5

Villeroy & Boch AG-PFD 5.4

Hamat Group Ltd. 7.4

Norcros PLC -

Weinerberger AG 8.7

TOTO Ltd 6.5

Africa Israel Industries Ltd.13.2

Inrom Construction Industries Ltd.6.4

Ceramika Nowa Gala SA -

China Ceramics Co Ltd. 0.4

7.4ממוצע

6.9חציון
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 התפעולי הרווח מכפיל

  של המכפילים נלקחו ,המייצג התפעולי הרווח מכפיל את להעריך מנת על•

  הונפקה אשר "(אינרום)" מ"בע בניה תעשיות אינרום וחברת ההשוואה חברות

   .2014 יוני בחודש אביב בתל ערך לניירות בבורסה

  שנסתיימו חודשים 12-ב ההכנסות חלוקת ידי על חושב התפעולי הרווח מכפיל•

   -ל נכון (EV) חברה כל של הפעילות בשווי 2014 בספטמבר 30-ב

 .2014 בספטמבר30

 :ההערכה למועד התפעולי הרווח מכפיל של והחציון הממוצע חישוב פירוט להלן•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הרווח ומכפיל 15.6 על עומד ההערכה למועד הממוצע התפעולי הרווח מכפיל•

 .10.6 על עומד החציוני התפעולי

  ,6.7 על עומד 2013 בדצמבר 31-ל מרצפות זהבי של התפעולי הרווח מכפיל•

 .ח"ש מיליוני 21.4-כ של פעילות לשווי בהתאם

30/09/2014חברה

Panariagroup Industrie Ceramiche -

Mohawk Industries Inc.16.9

Villeroy & Boch AG-PFD 10.6

Hamat Group Ltd. 9.3

Norcros PLC -

Weinerberger AG 27.3

TOTO Ltd 8.8

Ceramika Nowa Gala SA 38.4

Africa Israel Industries Ltd.20.0

Inrom Construction Industries Ltd.7.5

China Ceramics Co Ltd 1.8

15.6ממוצע

10.6חציון
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 פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

 

והתגמול המוצע למר  2014למר שי בן עזר בגין שנת הצפוי להלן יובאו פרטים אודות התגמול  .1

 :28ובאלפי ש"ח(לזהבי )במונחי עלות  ה שלעיללדוח העסק 2.2שי בן עזר כמפורט בסעיף 

 טרם אישור האסיפה הכללית את הארכת ההתקשרות זהבי עם מר שי בן עזר

תשלום  תנאי כהונה וההעסקה פרטי מקבל התגמולים

 מבוסס מניות

 סה"כ

היקף  תפקיד שם 

 משרה

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

 )בדילול מלא(

דמי  מענק שכר

 ניהול

אחר )הוצאות 

לכלה, רכב, כ

 טלפון(

 440 - 112 - )*( 0 128 16.6% 100% מנכ"ל זהבי שי בן עזר

 

 לאחר אישור האסיפה הכללית את הארכת ההתקשרות זהבי עם מר שי בן עזר

תשלום  תנאי כהונה וההעסקה פרטי מקבל התגמולים

 מבוסס מניות

 סה"כ

היקף  תפקיד שם 

 משרה

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

 מלא()בדילול 

דמי  מענק שכר

 ניהול

אחר )הוצאות 

כלכלה, רכב, 

 טלפון(

 544 - 76 - )*( 0 468 - 100% מנכ"ל זהבי שי בן עזר

 ועל בסיס הרווח התפעולי בלבד לדוח העסקה שלעיל  2.2.5)*( חושב על בסיס מנגנון המענק המפורט בסעיף 

 .כפי שנמסר לחברה ע"י זהבי 2014של זהבי בשנת  הצפוי

 

והתגמול המוצע למר  2014למר עפר זהבי בגין שנת הצפוי לן יובאו פרטים אודות התגמול לה .2

 :29 ובאלפי ש"ח(לזהבי לדוח העסקה שלעיל )במונחי עלות  2.1עפר זהבי כמפורט בסעיף 

 עפר זהביטרם אישור האסיפה הכללית את הארכת ההתקשרות זהבי עם מר 

תשלום  תנאי כהונה וההעסקה פרטי מקבל התגמולים

 מבוסס מניות

 סה"כ

היקף  תפקיד שם 

 משרה

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

 )בדילול מלא(

דמי  מענק שכר

 ניהול

אחר )הוצאות 

כלכלה, רכב, 

 טלפון(

 עפר זהבי
שיווק  מנכ"לס

 זהביב ופתוח עסקי
100% - 122 0 )*( - 79 - 401 

 

 עפר זהביר לאחר אישור האסיפה הכללית את הארכת ההתקשרות זהבי עם מ

תשלום  תנאי כהונה וההעסקה פרטי מקבל התגמולים

 מבוסס מניות

 סה"כ

היקף  תפקיד שם 

 משרה

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

 )בדילול מלא(

דמי  מענק שכר

 ניהול

אחר )הוצאות 

כלכלה, רכב, 

 טלפון(

 עפר זהבי
שיווק  מנכ"לס

 זהביב ופתוח עסקי
100% - 460 0 )*( - 79 - 519 

ועל בסיס הרווח התפעולי בלבד לדוח העסקה שלעיל  2.1.5חושב על בסיס מנגנון המענק המפורט בסעיף )*( 

 .לחברה ע"י זהבי רוכפי שנמס 2014של זהבי בשנת  הצפוי

                                                 

 למען הסר ספק יובהר, כי התגמול למר שי בן עזר, משולם ע"י זהבי. 28

 למען הסר ספק יובהר, כי התגמול למר עפר זהבי, משולם ע"י זהבי. 29



 

 

 

  "מבע קבוצת אשטרום

 )"החברה"(

  

 2005 –כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

 חלק ראשון

 בע"מ.אשטרום קבוצת : שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

האסיפה או " "האסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה כללית 

החברה ברח'  משרדיב, 10:00, בשעה 2015 מרץב 9 ,'ב ביום(. האסיפה תתכנס "הכללית

 "(.החברה משרדי, תל אביב )להלן: "(5)קומה  10קרמניצקי 

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

אישור התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה )להלן:  .3.1

"( בהסכם לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של י. זהבי אשטרום תעשיות"

חרושת מרצפות בע"מ, חברה פרטית העוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף הבנייה 

מוצרי ריצוף, חיפוי וכלים סניטריים, שעל בעלי מניותיה וקרוביהם, נמנים חלק כגון 

בעלי המניות "-" וזהבי", "ההסכם)להלן: " 1מבעלי השליטה בחברה, ללא תמורה

ללא תמורה, חלק מהלוואות  תרכוש אשטרום תעשיות,, ההסכם על פיבנוסף,  ."(בזהבי

 .י המניות בזהבי לזהביהבעלים שהעמידו בעל

לעיל, לאשר הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר שי  3.1בכפוף לאישור סעיף  .3.2

שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה הכללית.  עזר כמנכ"ל זהבי לתקופה של שלוש-בן

מר שי בן עזר הינו מבעלי השליטה בזהבי ובנה של הגב' חנה בן עזר, קרובתם של חלק 

 . מבעלי השליטה בחברה

לעיל, לאשר הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר  3.1בכפוף לאישור סעיף  .3.3

של שלוש שנים שתחילתן במועד עפר זהבי כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בזהבי לתקופה 

ה של הגב' כהן כדירקטור בחברה  וכן הינו בנאישור האסיפה הכללית. מר עפר זהבי מ

 . מיכל זהבי הנמנית על בעלי השליטה בחברה ובזהבי

 ת והמוצע ותהמועד והשעה שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלט .4

                                                      

1
 לדוח זימון האסיפה. 2.1.2ש"ח, לעניין זה ראו סעיף  1סך של ללא תמורה משמע  



 

 

, 03-6231400החברה, בטלפון מס'  ת, במשרדיוהמוצע ותניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט

ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, וזאת עד למועד האסיפה הכללית -בימים א'

 או האסיפה הנדחית, אם תהיה.

 הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית .5

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות 

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל 1כי יתקיים אחד מאלה: ) ובלבד

קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים 

בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. 

( 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276חולנה הוראות סעיף על מי שיש לו עניין אישי ת

( לא עלה על שיעור של שני 1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 

או בעל עניין  האם בעל המניות הינו בעל שליטהלסימון מוקצה לכתב הצבעה זה  חלק ב'ב

נושא משרה  והאם בעל המניות הינו אות של סדר היוםהעסקאחת או יותר מ אישי באישור

ו/או לתיאור אפיון המצביע כבעל  האישי העניין מהות ולתיאור בכירה או משקיע מוסדי

 את סימן שלא . יובהר, כי מישליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, לפי העניין

ו/או לא תיאר האם הינו  האישי העניין מהות את תיאר לאמי שסימן "כן" ו או לעיל האמור

 במניין הצבעתו תבוא לא ,בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, לפי העניין

 .הקולות

 תוקף כתב ההצבעה .6

המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה )לרבות לו  פוכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור

 לפני מועד האסיפה: שעות 72עד באמצעות דואר רשום( 

)דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות  בעל מניות לא רשום

 אישור בעלות –נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( 

 .להלן( 12)ראה סעיף 

צילום תעודת זהות,  –( החברהבמרשם בעלי המניות של רשום הבעל מניות ) בעל מניות רשום

 דרכון או תעודת התאגדות.

 כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו,  "מועד ההמצאה"לעניין זה 

  למשרדי החברה.

 נטרנט.החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האי .7

  הצבעה והודעות עמדה מען החברה למסירת כתבי .8

 .משרדי החברה

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

  .2015 פברוארב 18יום יאוחר מלא דהיינו עד  ימים לאחר המועד הקובע, 10עד 

  המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10



 

 

 .2015 פברוארב 25ימים קודם למועד האסיפה, דהיינו, לפחות עד יום  12לפחות 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת ההפצה של אתר .11

  .www.magna.isa.gov.il ניירות ערך: אתר ההפצה של רשות 

: "(הבורסה)להלן: " אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

http://maya.tase.co.il. 

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח  .12

 בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

קישורית לנוסח כתב ההצבעה  בלא תמורה בדואר אלקטרוניבעל מניות לא רשום זכאי לקבל  .13

אלא חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, את וכתבי העמדה, באתר ההפצה מ

אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא 

הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. 

 יין קבלת הודעות עמדה.לענ

או יותר מסך כל זכויות ההצבעה  5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה  .14

שאינן מוחזקות בידי  ,בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה

פורט לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמ 268כהגדרתו בסעיף  ,בעל שליטה בחברה

 . 2005 –)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו החברות  לתקנות 10בתקנה 

 נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 5%ווה כמות המניות המה

  .מניות 4,129,380הינה: 

 ימסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל 5%כמות המניות המהווה 

  מניות. 1,707,292הינה זה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה שליטה בחברה, 

שעל סדר יומה של האסיפה,  יםזה, ייתכן ויהיו שינויים בנושא לאחר פרסום כתב הצבעה .15

לרבות הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין 

בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים בסדר 

היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 

 לעיל.  11אינטרנט של הבורסה המפורטים בסעיף ה

היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל מניות בחברה ודירקטוריון  .16

החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה 

חר, עד יום פרסום מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכל המאו

 ההודעה המתוקנת כאמור.

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

  



 

 

 בע"מאשטרום קבוצת 

 )"החברה"(

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה

  אסיפה כללית מיוחדת בדבר כינוס 1.2.15של החברה מיום בקשר עם דיווח מיידי 

 חלק שני

 בע"מאשטרום קבוצת : שם החברה

 תל אביב ,10קרמניצקי : מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 510381601: חברההמספר 

 .10:00בשעה  2015, מרץב 9 :אסיפההמועד 

 .מיוחדת: סוג האסיפה

 .2015 ,רבפברוא 8: המועד הקובע

 

 :פרטי בעלי המניות

 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותהמנישם בעל . 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4 .אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3

 
 מספר דרכון: ___________________

 
 מספר תאגיד: __________________

 
 המדינה שבה הוצא: ______________

 
 __________________מדינת ההתאגדות: 

 
 בתוקף עד: ____________________

 

 :אופן ההצבעה

, בעל עניין בעל שליטההאם אתה   (1אופן ההצבעה ) הנושא שעל סדר היום

, נושא משרה בכירה או חלטהאישי בה

 (2) משקיע מוסדי

 לא כן* נמנע נגד בעד

תעשיות  התקשרות אשטרוםאישור  – 3.1נושא 

בע"מ, בהסכם לרכישת מלוא הון המניות המונפק 

)להלן:  מע של י. זהבי חרושת מרצפות בע"והנפר

 "(זהבי"

     

שעל סדר  3.1בכפוף לאישור נושא  -3.2נושא 

י. זהבי חרושת הארכת התקשרות  היום, אישור

עזר -בהסכם העסקה עם מר שי בן מרצפות בע"מ,

כמנכ"ל זהבי, לתקופה של שלוש שנים שתחילתן 

 במועד אישור האסיפה הכללית.

     



 

 

שעל סדר  3.1בכפוף לאישור נושא  -3.3נושא 

י. זהבי חרושת הארכת התקשרות  היום, אישור

בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי,  מרצפות בע"מ,

כסמנכ"ל שיווק בזהבי, לתקופה של שלוש שנים 

 שתחילתן במועד אישור האסיפה הכללית.

     

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  )*(

 הצבעה באותו נושא.מאי סימון יחשב כהימנעות  ( 1)

 הצבעתו לא תבוא במנין. ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט (2)

 שעל סדר היום אודות עניין אישי באישור ההחלטה יםפרט

ירה או משקיע , נושא משרה בכבעל עניין אישי בהחלטהבעל שליטה, פרטים בקשר עם היותי 

  :שעל סדר היוםמוסדי בקשר עם הנושאים 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 _חתימה: _______________   תאריך: __________________

כתב  –( לחוק החברות( 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 .תעודות זהות/דרכון/תעודת התאגדות

 


