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מידע צופה פני עתיד
מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה
לרכישת ניירות הערך של החברה ,או הזמנה לקבלת הצעות כאמור .יתירה מכך ,אין במצגת זו
כדי להוות תחליף לשיקול דעת עצמאי או לייעוץ אישי על ידי יועץ השקעות מוסמך על פי דין,
בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע .המצגת הינה תמציתית ואינה מיועדת להחליף את
הצורך בעיון בדיווחיה של החברה לציבור לרבות דוחותיה התקופתיים ,הרבעוניים ופרסומים
אחרים ,ככל שפורסמו על ידי החברה .המצגת כוללת מידע ונתונים המבוססים בחלקם על
אומדנים והערכות של החברה ולפיכך יש להתייחס אליהם בזהירות .במצגת כלולים תכניות
ו/או הערכות של החברה ביחס לנכסיה ,לרבות מימוש הפוטנציאל הגלום בהם ,תחזיות,
מטרות ,הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים ,המהווים מידע צופה פני
עתיד ואשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה .מידע צופה פני עתיד זה מבוסס
בין היתר על ציפיות והערכות של החברה לגבי מצבה הנוכחי ,תחומי פעילותה וסביבתה
העסקית כפי שהינם במועד הכנת מצגת זו ,ניתוח מידע כללי שברשות החברה במועד הכנת
מצגת זו והתפתחויות עתידיות אשר אין כל ודאות בדבר נכונותם ,שלמותם ו/או התממשותם.
התממשותו של מידע צופה פני עתיד כאמור יכול שתושפע מגורמים שלא ניתן להעריכם
מראש ושאינם בשליטת החברה ,לרבות התפתחויות בסביבה הכללית והכלכלית של החברה,
בגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילותה ,שינויים במצב הכלכלי ו/או בשווקים בהם פועלת
החברה ,תנודות בביקושים ובהיצעים למוצרי החברה ושירותיה וגורמים נוספים אחרים .לחברה
אין כל ודאות כי ציפיותיה ,הערכותיה ותכניותיה יתממשו ולפיכך תוצאות פעילותה עשויות
להיות שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או משתמעות ממצגת זו.
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קבוצת גאון בע"מ

("החברה" או "קבוצת גאון")

 החברה התאגדה בישראל בשנת  .1951ביום 21.5.1993
נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה
 החברה הינה חברה תעשייתית העוסקת בעצמה
ובאמצעות חברות בנות ("הקבוצה") בתחומי פעילות
כדלקמן:
• ייצור ,ייבוא ,עיטוף הגנה ושיווק של צינורות פלדה
ופלסטיק מסוגים שונים ,המשמשים להולכת מים,
ביוב ,דלק ,גז ונוזלים תעשייתיים

• מתן שירותי גילוון למוצרי מתכת שונים
• פיתוח ,ייצור ושיווק מגופי מתכת ומדי מים חכמים
• פיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים מפליז ,הכוללים
ברזים מסוגים שונים ,אביזרים ומחברים ,המיועדים
להולכה של נוזלים וגזים

התפתחות ההון העצמי
77.4
435.1

• פיתוח ,ייצור ,ייבוא ושיווק של מערכות השקיה בנפח
נמוך ומוצרי פלסטיק בתחומי טפטוף והשקיה
ואינסטלציה ביתית
 בחברות המאוחדות של הקבוצה ,מועסקים כ550 -
עובדים ומחזור המכירות בדוחותיה הכספיים עומד על
סך של כחצי מיליארד ש"ח במאוחד (מחזור מצרפי
לרבות חברות כלולות של כמיליארד ש"ח)
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מיל'

25.1
263.6

259.8
199.6

30.9.2017

2016

2015

דיבידנד שחולק במצטבר

2014

הון עצמי

183.4

2013

קבוצת גאון
ב .גאון אחזקות בע"מ
67.38%

קבוצת גאון בע"מ
(לשעבר "צנורות המזרח התיכון בע"מ")

100%

100%

צינורות המזרח התיכון  -תעשיות 2001
בע"מ

100%

100%

פוגבה בע"מ

צינורות המזרח
התיכון  -גילוון
( )1994בע"מ
74%

פלגל תעשיות
פלסטיק אגודה
שיתופית חקלאית
בע"מ

100%

גאון אגרו תעשיות בע"מ

71%

פלסים תשתיות
בע"מ
85%

100%

הכוכב חברה
לתעשיות מגופים
מתכת ()1987
בע"מ
100%

תשתיות הדרום
פ.ח.ש .בע"מ

מדי ורד בע"מ
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50%

שגיב אגודה
שיתופית
חקלאית בע"מ

גאון חברה לפתרונות מים
(ג'י.דבליו.אס) בע"מ

25.1%

מצרפלס
אגודה
שיתופית
חקלאית
בע"מ

49.9%

ATC Supply
(1993) Co.
Ltd.

קבוצת גאון
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ייצור ומיגון צינורות

פלדה*

צינורות תעשיות הינה יצרן צינורות הפלדה היחיד בישראל במרבית הקטרים (מ 24 -אינטש ומעלה) ,מראשית
הליך הייצור ועד סופו ,בעלת ניסיון רב ומוצרים בעלי ערך מוסף גבוה
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תחום פעילות זה כולל ייצור ,ייבוא ,שיווק ומכירות של צינורות
פלדה מסוגים שונים ובקטרים שונים .צינורות אלו משמשים
בעיקר לצורך תשתיות מים וביוב ,לתעשייה ומבנים ,להולכת
וחלוקת דלק וגז


ייצור צינורות  -צינורות בעלי תפר ספיראלי בקטרים שבין
 24אינטש ל 80 -אינטש .צינורות תעשיות הינה החברה
היחידה בישראל בעלת יכולת ייצור ומיגון מקומיים
בקטרים הגדולים  40 -אינטש ומעלה



ייבוא צינורות  -צינורות שחורים (ללא מיגון) בקטרים
הנמוכים מ 2 -אינטש עד  24אינטש



פעילות המיגון כוללת עיטוף חיצוני וציפוי פנימי (טריו
ובטון) .הפעילות מבוצעת במפעל צינורות תעשיות בכל
הקטרים .מפעל צינורות תעשיות בעל יכולת עיטוף
בלעדית בטריו בקטרים  2אינטש עד  100אינטש

מפעל צינורות תעשיות מוגדר כמפעל חיוני במשק לשעת חרום
(מל"ח) ונהנה מ"הגנת תוצרת הארץ" במכרזים ממשלתיים
אליהם צינורות תעשיות ניגשת למול תחרות מייבוא

* חברת צינורות המזרח התיכון  -תעשיות  2001בע"מ ("צינורות תעשיות")
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להחליף
תמונה

ייצור ושיווק צינורות

פלסטיק*

לפלסים ולפלגל מומחיות וניסיון רב שנים בתחומי פעילותן ,מגוון רחב של מוצרים ,ושירות ואחריות הממתגים
את מוצריהן בחזית האיכות והשירות



החברה ,באמצעות פלסים ופלגל ,עוסקת בייצור ,ייבוא
ושיווק ומכירות של מערכות צינורות פלסטיק ,בקטרים
שונים (מ 16 -מ"מ ועד  1,200מ"מ) ,מחומרים שונים -
 ,PVCפוליאתילן ( )PEופוליפרופילן ( ,)PPהמשמשים
לתשתיות מים ,ביוב ,תעשייה ,אינסטלציה ומערכות
בנין ,הולכת מים וגז ,השחלת כבלים ,תעלות
ופרופילים לתעשייה



החברה מובילה את תחום צנרת הפלסטיק לתשתיות
בישראל



מוצרי פלסים ופלגל הינם תחליפיים ו/או משלימים
בחלקם ביחס למוצרי צינורות תעשיות ,ובכך
מאפשרים מתן פתרון כולל במחיר תחרותי ללקוחות
הקבוצה ,בין אם במגזר הפלסטיק ובין אם במגזר
הפלדה
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* חברת פלסים תשתיות בע"מ ופלגל תעשיות פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ("פלסים" ו" -פלגל" ,בהתאמה)
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מגופים ומדי

מים*

פעילות החברה (באמצעות הכוכב ומדי ורד) במגזר זה ,מאופיינת ברמת מוצרים גבוהה ושימוש בטכנולוגיות
מתקדמות בעלות פוטנציאל שימוש וצמיחה עתידיים
מגופים (באמצעות הכוכב):


ייצור ושיווק מגופי מתכת המשמשים לתשתיות מים וביוב,
מפעלי תעשייה ,חקלאות ,מתקנים לטיפול והתפלת מים ועוד



מוצרי הכוכב כוללים סוגים שונים של מגופים  -אוטומטיים,
ידניים ,מגופי חציצה ומגופי וויסות אשר משווקים בשוק המקומי
והבינלאומי



מוצרי הכוכב בעלי רמת איכות ועמידות גבוהה והם מיוצרים
בטכנולוגיות מתקדמות



נתח השוק של הכוכב (בתחום המים) מוערך בכ25%-20% -

מדי מים ופתרונות מדידה ובקרה (באמצעות מדי ורד)
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פיתוח ,ייצור ושיווק של מדי מים ופתרונות מדידה ובקרה ,ושלל
פתרונות למדידת מים לרשויות מקומיות ,לתאגידי מים
ולתעשייה



פתרונות המדידה והבקרה של מדי ורד הינם מתקדמים,
חדישים ומדויקים ,המשלבים טכנולוגיות תקשורת ותוכנה,
ומאפשרים קריאת מונה ממוחשבת מרחוק ,מתן התראות,
הפקת דוחות מתקדמים ועוד במגוון טכנולוגיות שידור



נתח השוק של מדי ורד מוערך בכ20%-10% -
* חברת הכוכב חברה לתעשיות מגופים מתכת ( )1987בע"מ וחברת מדי ורד בע"מ ("הכוכב" ו" -מדי ורד" ,בהתאמה)
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גילוון*
צינורות גילוון מתמחה במתן שירותי גילוון באמצעות ציפוי מתכת באבץ חם .פעילות צינורות גילוון כיצרן בלעדי
בתחום זה באזור הצפון ואיכות מוצריה תורמים לפעילותה העסקית והצלחתה



צינורות גילוון מספקת שירותי גילוון למוצרי מתכת מסוגים
שונים ,דוגמת עמודי חשמל ,עמודי תאורה ,גדרות ,מעקות,
צינורות ,פרופילים ועוד



גילוון מוצרי מתכת מיועד בעיקר לשוק התשתיות ,מבנים
ציבוריים וחברות העוסקות במוצרי ברזל ,כאשר מרבית
לקוחות המגזר הינם בתי מלאכה ,מסגריות ,מפעלי מתכת
וקבלנים



צינורות גילוון מעריכה את נתח השוק שלה בין  20%ל,25% -
כאשר מרבית לקוחותיה הינם מאזור הצפון והמרכז (בסמיכות
למיקום מפעל הגילוון בעכו) ,בו מיעוט מתחרים יחסי
(המתחרים העיקריים ממוקמים באזור המרכז והדרום)



בשנים  2015ו 2016 -ביצעה צינורות גילוון הליך השקעה
ברכוש הקבוע במפעלה בהיקף כולל של כ 6 -מיליוני ש"ח,
התורם לשיפור ביעילותה התפעולית ,לחיסכון בעלויות
ולהגדלת כושר הייצור
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* חברת צינורות המזרח התיכון  -גילוון ( )1994בע"מ (צינורות גילוון")
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ברזים כדוריים

ואביזרים*

שגיב הינה היצרן היחיד בישראל המייצר מוצרי פליז בתהליך הכולל את כל שלבי הייצור בטכנולוגיות מתקדמות,
עובדה המקנה נגישות וזמינות גבוהה של מוצריה



פיתוח ,ייצור ושיווק מוצרים מפליז הכוללים ברזים
כדוריים ,ברזים מיוחדים ,אביזרים ומחברים ,המיועדים
להולכה של נוזלים וגזים שונים ובעלי רמת קשיחות פיזית
ועמידות גבוהים



מוצרי שגיב ,המיוצרים על ידה בשיטות טכנולוגיות
מתקדמות (כבישה חמה ועיבוד שבבי) מיועדים לשימוש
עם מים ,גז ,דלק ושמן ,במערכות תעשייה ,בניין ,גז,
מיזוג אוויר ,חקלאות ותקשורת ,ומופנים בעיקר לשוק
המקומי



שגיב מובילה בישראל בתחום אביזרים לחיבור צנרת מים
חמים  -קרים ALOPEX ,PEX ,ועוד ,המיועדים למכירה
בארץ ובחו"ל ,בין היתר באמצעות חברת ההפצה פלים



שגיב השקיעה וממשיכה להשקיע במחקר ופיתוח של
מוצרים חדשים ,והיא נהנית ממענקים מהמדען הראשי
בגין פעילותה זו
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* שגיב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ("שגיב")
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טפטוף

והשקיה*

למצרפלס פעילות ענפה ויתרונות טכנולוגיים ייחודיים הנתמכים בתקנים מקומיים ובינלאומיים ,פטנטים רשומים
וסימני מסחר רבים

ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק בתחומים הבאים:



מערכות השקיה (כ 73% -מהכנסות תחום הפעילות
בשנת  - )2016פיתוח ,ייצור ושיווק של צנרת השקיה,
לרבות מערכות הולכה ופיזור מים בשיטת השקיה
בנפח נמוך (טפטוף) ,אביזרים משלימים (טפטפות),
ומתן שירות למערכות האמורות



מצרפלס פעילה בשוק המקומי ובאופן ניכר גם בחו"ל
(כ 55% -ממכירותיה) .כמו כן למצרפלס מספר
שיתופי פעולה ומיזמים משותפים עם חברות בחו"ל
(אוסטרליה ,מקסיקו ,סין ועוד) לשם החדרת מוצריה
לשווקים חדשים
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* מצרפלס אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ("מצרפלס")
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צינורות תעשיות  -מפעל
צינורות הפלדה ושוק
צנרת המים
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הקבוצה פועלת בכל שרשרת הערך של שוק צינורות המים ,הביוב והנוזלים
 מוצרי החברה במגזר הפלדה מותאמים ומשמשים
את כלל שרשרת הערך בתחום הולכת המים
והביוב בישראל .להלן המרכזיים שבהם:

התפלגות סוגי

 מקורות  -חברת המים הלאומית של ישראל ,הגוף
האחראי על מערכות הובלת המים הארציות
המרשתות את ישראל ומאפשרות זרימת מים מכלל
מקורות המים  -כינרת ,אקוויפר ,קידוחים ומים
מותפלים

לקוחות
קצה
ואחרים
19.5%
מוסדיים
(כולל
מקורות)
63.8%

 תאגידי מים  55 -תאגידי מים וביוב האמונים על
מתן שירותי מים וביוב בתחומי הרשויות המקומיות
 אגודות מים חקלאיות  -אגודות מים העוסקות
בעיקר בגידולים חקלאיים ובבעלי חיים ואשר
רוכשות מים ממקורות  /בעלות זכויות הפקה
עצמאיות .גופים אלו עוסקים עצמאית בהנחת קווי
הצנרת המשמשים אותם
לצרכים
משמשים
החברה
מוצרי
 בנוסף,
תעשייתיים שונים ולמבנים וכן להולכת וחלוקת
דלק וגז
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לקוחות()1

סיטונאיים
ובתי מסחר
6.3%

( )1מקור :דוחות כספיים מאוחדים קבוצת גאון לשנת 2016
13

תאגידי מים
10.1%

רשות
פלשתינאית
0.2%

הביקוש לצנרת מים קשיח ועולה עם הגידול באוכלוסייה ,הצומחת במהירות
 אוכלוסיית מדינת ישראל גדלה וממשיכה לגדול בקצב מהיר
ביחס למדינות מערביות .במהלך העשור האחרון אוכלוסיית
מדינת ישראל גדלה בכ 20% -וב 35 -השנים הקרובות היא
צפויה להכפיל את עצמה

הגידול באוכלוסיית ישראל בעשור
האחרון()1

 הצריכה לנפש נאמדת כיום בכ 100 -קוב מים בשנה ,אשר
מתורגמים לזרימה של כ 170 -קוב לנפש (כמות המהווה כ-
 70%מכל ליטר נצרך ,מושבת למערכת כקולחין) ,במערכות
המים והביוב

8.6

 הגידול הצפוי באוכלוסייה והביקוש הקשיח למים ,שאף עולה
עם השיפור ברמת החיים ,צפויים להוביל להשקעות מסיביות
בתשתיות המים והביוב ,כדלקמן:

8.5

8.3

8.1

8.0

7.8

7.7

7.6

מיל'

7.4

7.2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 הרחבה ופריסה של תשתיות בערים ובשכונות חדשות

תחזית הגידול באוכלוסיית

 החלפת תשתיות ישנות והגדלת הקיבולת בתשתיות
הקיימות
20.0

 הקמה וחיבור של מתקני התפלה וטיפול בשפכים
חדשים ,הצפויים לתמוך בביקושים

17.0
14.4
12.1

 השימוש הנרחב שנעשה כבר היום (וצפוי להמשיך
לצבור תאוצה) בצינורות הולכה בעלי קוטר גדול
(למעלה מ 24 -אינטש) צפוי להוביל לביקושים גדולים
לצינורות הפלדה המיוצרים במפעל צינורות תעשיות.
זאת ,מעבר לביקושים הקיימים גם בקטרים הנמוכים
יותר ,בהם גם חלופת צינורות הפלסטיק רלוונטית

14

()1
()2

ישראל()2

מיל'

10.2
8.6

2065

2055

2045

2035

הלמ"ס  -לוח  - 2.2אוכלוסייה לפי דת .פורסם ביום http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/shnatonh_new.htm?CYear=2015&Vol=66&CSubject=2 6.9.17
הלמ"ס  -תחזית גידול באוכלוסיית ישראל  .2015-2065נתוני "חלופה בינונית" http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/shnatonh_new.htm?CYear=2015&Vol=66&CSubject=2
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2025

2016

היקפי צריכת המים והנחת צינורות בישראל (מים ,ביוב ותיעול)
 היקפי צריכת המים בישראל ,הכוללים את כלל המטרות
והשימושים  -חקלאות ,תעשייה ושימוש ביתי ,מצויים
במגמת צמיחה בשנים האחרונות

צריכת מים בישראל – חקלאות ,תעשייה
מיליון מטר מעוקב
ובית()1
2,076
2,046

 היקפי צריכת המים חשופים ומושפעים מהמצב האקלימי,
מכמות המים המוקצית לצרכים חקלאיים ,ומציגים עלייה
בטווח הארוך
 על פי נתוני הלמ"ס( ,)2ההשקעה בצנרת מים נמצאת
במגמת גידול ,כאשר בשנים האחרונות ()2014-2015
הסתיימה הנחת צינורות מים וביוב (כולל תיעול) באורך
ממוצע של כ 662 -ק"מ בשנה והחלו פעולות הנחת צינורות
בהיקף גבוה מכך ,המסתכם בכ 802 -ק"מ של צנרת בשנה

2,023

1,902
1,831

2015

2014

2013

2012

 תכניות העבודה של מקורות (תכנית אב ארצית שפורסמה
באוגוסט  2012על ידי רשות המים( ))3תומכות בהשקעות
בהיקף של כ 1.1 -מיליארד ש"ח בשנה .מרכיב ההשקעה
של מקורות בצינורות פלדה נאמד לפי הערכת החברה
בשיעור של כ )4(25%-20% -מסך ההשקעות המתוכננות
כאמור לעיל ומאופיין במעבר לצינורות בקטרים גדולים
יותר
 גם תאגידי המים והאגודות החקלאיות מציגים גידול בהיקף
המכרזים המפורסמים על ידם ובולטים בביקוש לצנרת
בקטרים גדולים יותר

15

1,919

( )1רשות המים  -צריכת המים לפי מטרות http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Allocation-Consumption-and-production
( )2הלמ"ס  -לוח  - 22.18הנחת צינורות ביוב ותיעול ,לפי מחוז ( )30.8.17ולוח  - 22.17הנחת צינורות מים ()30.8.17
http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning
(-and-Development/Planning/MasterPlan/DocLib4/PolicyDocument-final-2012.pdf )3
15
( )4דוחות כספיים קבוצת גאון לשנת  ,2016פרק ג' סעיף 7.4

2011

1,811

2010

2009

תכנית הפיתוח של משק המים במדינת ישראל
 על מנת לספק את הביקוש הקשיח ולטובת המשך פיתוח משק המים ,מבצעת רשות
המים והביוב תכנית לפיתוח משק המים לשנים הבאות ,אשר כוללת פיתוח משמעותי
והנחה של צנרת מים בהיקפים ניכרים ,שיבוצעו על ידי חברת מקורות (השקעה בקצב
של כ 1.1 -מיליארד ש"ח לשנה) ועל ידי תאגידי מים ואגודות מים חקלאיות
 להלן ,להערכת החברה ,מדגם הפרויקטים העיקריים המתוכננים:
 בשנים הבאות ,לאור הביקוש ההולך וגדל מחד והצפי לתקופת בצורת מאידך,
צפוי גידול בהיקף ההתפלה השנתי של מתקני ההתפלה הקיימים (אשקלון,
אשדוד ,פלמחים ,שורק וחדרה) ובהקמת מתקני התפלה נוספים (מתקן
התפלה גליל מערבי) על מנת לענות על הגידול הצפוי בביקוש למים.
 היקפי הביקוש הגדולים למים ,יחייבו תגבור בהנחת צנרת גדולת קוטר לצורך
הולכת המים ממישור החוף ומתקני ההתפלה לאזורי הביקוש וריכוזי האוכלוסייה
במדינת ישראל ,ובנוסף הנחת צנרת גדולת קוטר לאזורים בהם קיים כבר היום
מחסור במים ,כגון :יהודה ושומרון ,אזור הערבה הדרומית והצפונית ועוד
 במקביל לגידול משמעותי בהיקפי המים המותפלים ,קיים צורך להניח צנרת
בקטרים גדולים להולכת קולחין ממרכזי האוכלוסייה הגדולים במרכז אזורים
החקלאיים העיקריים בדרום ובצפון הארץ
 תכנית הפיתוח של משק המים כוללת חידוש והחלפה של צנרת ישנה ,שהיא
בת למעלה מ 50-60 -שנה ובקטרים קטנים (שהונחו בשנותיה הראשונות של
המדינה) ,לצנרת פלדה חדשה בקטרים גדולים ,וזאת לאורך כל רשת המים,
באופן מדורג
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צנרת לשוק הגז
 המשך גידול בביקושים לגז טבעי וגידול בצורך בהנחת
צנרת ,וזאת כתוצאה מהתפתחות משק האנרגיה ,פיתוח
מאגרי הגז (לוויתן ,כריש ותנין) והחלטות רגולטוריות
בקשר עם הפחתת השימוש בפחם ,לצד הצטרפות
צרכנים חדשים למערכת הולכת הגז הארצית
 בהתאם לנתוני משרד האנרגיה ,היקף השימוש בגז טבעי
בישראל עלה מכ( BCM 7.6 -מיליארד מטר מעוקב)
בשנת  ,2014לכ BCM 8.4 -בשנת  2015ולכBCM 9.7-
בשנת  ,)1(2016המהווים גידול של כ 10.5% -ו15% -
בהתאמה
 במפעל החדש צפויה צינורות תעשיות להפוך ליצרנית
דומיננטית בעלת יכולות מתקדמות בייצור צנרת לגז.
החברה מעריכה כי צינורות תעשיות תשתלב בביצוע
עבודות התשתית כאמור ואף תוביל את תחום ייצור
הצנרת לגז בישראל (בדומה לייצור הצנרת בתחום המים)
 כיום הצנרת לשוק הגז מיובאת בעיקר מטורקיה ומיוון,
והחברה צופה שתיהנה מיתרון ייצור מקומי באספקת
צנרת לשוק זה ,נוכח יתרון מובנה ליצרן מקומי ויתרונות
לוגיסטיים נוספים
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()1

משרד האנרגיה ,משק הגז הטבעי https://www.gov.il/he/Departments/Guides/natural_gas_basics?chapterIndex=3 -
17

נתוני פרויקטים מתוכננים בתחום הולכת המים והגז
ממשלת ישראל הציגה את תכנית תשתית לצמיחה  )1(2017בסך של  116מיליארד ש"ח ,המרכזת פרויקטי תשתית
בתחומי הולכת מים ,ביוב וגז בהיקף בהיקף מצטבר של כ 5.85 -מיליארד ש"ח ,הצפויים לצאת לפועל בשנים
2017-2021

הנתונים מצביעים על פרויקטים בהיקפים משמעותיים ובהלימה למגמת הביקוש
18

( )1משרד האנרגיה והתשתיות ,נתוני תכנית תשתית לצמיחה http://go.ynet.co.il/pic/news/Infrastructure%202017.pdf 2017
18

קבוצת גאון  -העתקת
מפעל צינורות הפלדה
לנאות חובב
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מידע צופה פני עתיד
המידע בדבר הערכות החברה ,לרבות בנוגע להיקף ההשקעה ,מימון ההשקעה ,מועד סיום הקמת
המפעל החדש ,הגידול במחזור המכירות ,ההתייעלות והחיסכון בפעילות ,השיפור ברווחיות ,יכולות
החברה בתחום הגז ,השיפור בעלויות התפעול והשיפור ב ,EBITDA -הינו מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-אשר אינו בשליטתה המוחלטת של החברה ואינו ודאי,
והמבוסס על הערכות החברה בהתבסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלתה ונתונים הקיימים
בידי החברה במועד פרסום מצגת זו .התוצאות בפועל עלולות להיות שונות ,ואף שונות באופן
מהותי ,מההערכות שנחזו כאמור ,וזאת בין היתר ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה,
שהעיקריים שבהם הינם מורכבות הוצאתו לפועל של הפרויקט ,בין היתר בשל תלות בצדדים
שלישיים רבים ,עמידה בלוחות זמנים מצד קבלנים וספקי ציוד ,קבלת אישורים רגולטוריים ,מצב
השוק ,תחרות ,שינויי מגמה בענף וכיו"ב
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מימוש המפעל הקיים והשקעה בהעתקתו
מימוש מפעל צינורות הפלדה בצריפין

העתקת מפעל צינורות הפלדה

 בחודש פברואר  2017השלימה החברה את עסקת
מימוש המקרקעין בצריפין עליו פועל כיום מפעל
צינורות הפלדה של הקבוצה ,בעבור סך של כ386 -
מש"ח()1

 החברה הודיעה על ההחלטה להעתיק את מפעל
צינורות הפלדה לאזור עדיפות לאומית בדרום הארץ()2

 במקביל למימוש המקרקעין ,נחתם הסכם שכירות ל-
 24חודשים בין צינורות תעשיות לבין רוכשת המקרקעין,
בתוספת שלוש תקופות אופציה בנות שנה כל אחת,
בעבור דמי שכירות שנתיים בגובה  17.5מיליוני ש"ח
 התזרים מעסקת מימוש המקרקעין שימש את הקבוצה
בעיקר לפירעון התחייבויות וחלוקת דיבידנד לבעלי
המניות .יתרת התזרים תשמש להמשך השקעות
בפעילויות הליבה של הקבוצה ,לרבות העתקת מפעל
צינורות הפלדה

 חברה בבעלות מלאה של צינורות תעשיות קיבלה את
המלצת משרד הכלכלה בקשר להקצאת זכויות חכירה
בקרקע בנאות חובב בפטור ממכרז ,אותן תרכוש
מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ,לטובת העתקת המפעל
הקיים
 החברה מבצעת עבודות תכנון מפורטות של המפעל
החדש ושל הציוד שיורכב בו ,וכן מנהלת תהליך
להשלמת רכישת הקרקע מרמ"י ומשא ומתן לרכש
הציוד

 החברה קיבלה כתב אישור לתוכנית השקעה ברכוש
קבוע על פי חוק לעידוד השקעות הון התשי"ט ,1959 -
בהיקף השקעה מאושר של  104.4מיליוני ש"ח ,לפיו
ישולם מענק כולל בשיעור של  20%מהיקף ההשקעה
המאושר לטובת התכנית וכן " 10%מענק נגב" (בכפוף
לתנאים)
 נכון למועד מצגת זו ,החברה מעריכה את העלות
הכוללת הכרוכה בהעתקת המפעל בכ 200 -מיליוני
ש"ח
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( )1ראה דיווח מיידי מיום  24.8.2016אסמכתא http://maya.tase.co.il/reports/details/1054100 - 2016-01-109072
( )2ראה דיווח מיידי מיום  26.12.2016אסמכתא http://maya.tase.co.il/reports/details/1138590 - 2017-01-116653
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מבנה העסקה ופירוט היקף ההשקעות החזויות
בכוונת החברה לרכוש את מקרקעי המפעל החדש באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה (פוגבה בע"מ ("פוגבה")) ,בעוד ההשקעה בציוד
ובמכונות תבוצע על ידי החברה התפעולית ,צינורות תעשיות

 פוגבה קיבלה את המלצת משרד הכלכלה בקשר
עם הקצאת זכויות חכירה בפטור ממכרז בקרקע
בשטח כולל של כ 180 -דונם בנאות חובב  -אזור
עדיפות לאומית בדרום הארץ

ב .גאון אחזקות בע"מ
67.38%

קבוצת גאון בע"מ
(לשעבר צנורות המזרח התיכון בע"מ)

 בכוונת החברה ,לבצע את ההשקעות הנדרשות
בציוד ובמכונות באמצעות צינורות תעשיות

הציוד והמכונות
ירכשו ויוחזקו
בחברה
התפעולית -
"צנורות תעשיות"

 ההשקעה במקרקעי המפעל החדש צפויה
בחברת הבת פוגבה ,אשר תחזיק בזכויות
החכירה במקרקעין ובמבנה המפעל החדש

חברת נכס אשר
תחזיק במקרקעין
ובמבנים של
מפעל הפלדה
החדש

 הבעלות בציוד ובמכונות וההשקעה בהם תבוצע
בצינורות תעשיות

100%

צינורות המזרח התיכון תעשיות 2001
בע"מ
100%

פוגבה בע"מ

החברה מתכוונת לממן את ההשקעה
בהעתקת המפעל באמצעות הכנסת שותף
לפוגבה ו/או באמצעות מימון בנקאי או חוץ
בנקאי לפוגבה בשלב ההקמה ,באמצעות
מענקים ובאמצעות משאבים עצמיים
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השפעת המפעל החדש על הפעילות
מעבר לפעילות במפעל חדיש המצויד במכונות מתקדמות ומתוכנן בקפידה ,תייצר התייעלות וחיסכון משמעותי
בפעילות מפעל הפלדה ותתרום לשיפור מהותי ברווחיות תחום הפעילות

 גידול בסל המוצרים :יכולת ייצור צינורות בקטרים עד  120אינטש ,בעובי של עד  1אינטש ,בתחומי המים ,הגז
והתעשייה
 חסכון בעלויות תחזוקה במעבר ממכונות וותיקות בנות  30-40שנים למכונות חדשות וחדישות
 שיפור בתפוקה:
 תפוקת העבודה הכוללת תעלה משמעותית במפעל החדש וזמן העבודה הכולל יצטמצם ,כתוצאה משיפור
הן בקצב הביצוע והן בצמצום משמעותי של זמני ריתוך וזמני כיוון מכונה בין סדרות ייצור
 שיפור בזמן ניצולת המכונות אשר מייצר חסכון בניצול אנרגיה ובהוצאות הקבועות ,ומשפר את הרווחיות
בפעילות המפעל
 חסכון בכוח אדם:

קו הייצור החדש יתופעל על ידי כמות כוח אדם נמוכה מהמפעל הנוכחי:
 מכונות חדישות הניתנות להפעלה בצוותי עבודה קטנים יותר
 צמצום מהותי במוצרים פגומים ותיקונים
 עבודה במשמרת אחת (לאותה כמות ביצוע) לעומת משמרות ארוכות וכפולות ,זאת עקב זמן הניצול הגבוה
של המכונות  -צמצום משמעותי בעלויות כוח אדם (צמצום בהוצאות השכר בהפעלת משמרת שנייה)
 חסכון בעלויות חומרי גלם ,פחת ומוצרים פגומים ,בשל דיוק גבוה יותר של מכונות בטכנולוגיה מתקדמת

חסכון משמעותי בעלויות התפעול של המפעל יוביל לגידול משמעותי ברווחיות
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גידול צפוי ב EBITDA -של כ 20 -מיליוני ש"ח במפעל החדש
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גידול ב EBITDA -
במפעל החדש

ירידת מחירים ועלויות
חומרי גלם נוספות

-

-

חסכון חומרי גלם,
חלפים ואחזקה

חסכון בעלויות שכר
עבודה
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-

-

תרומה מגידול במחזור
תרומה משיפור
המכירות
בתפוקות על תקורות
זהות

0

תוצאות מגזר ייצור ומיגון צינורות הפלדה
להלן התוצאות המדווחות של מגזר ייצור ומיגון צינורות הפלדה החל משנת  2014ולתקופה של תשעה חודשים לשנת 2017
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תודה
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