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מ  "תעשיות בע
ההוןעדכון לשוק מצגת 

2021נובמבר 
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משפטיתהבהרה

לרכישתאו/ולהשקעההצעהמהווהאינההמצגת."(החברה)"הקבוצהוחברותהחברהאודותכלליתכמצגתמ"בעתעשיות(08)בריח-רבידיעלהוכנהזומצגת•
אתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהזומצגת.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרטכאמורהצעותלקבלתהזמנהאו/וערךניירות

.עצמאייםמידעוניתוחאיסוףמחליפהאינההיאובכללהחברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכל

שפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתמחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשםנערכההמצגת•
העיתייםבדוחותוכן"(התשקיף)"2021באוגוסט25תאריךנושא2021באוגוסט24ביוםהחברהשפרסמהלהשלמהבתשקיףלרבות,לציבורהחברהותפרסם
.החברהשלוהמיידים

ופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת.שוניםפילוחאועריכהאובאפיוןלרבותהחברהבדיווחייוצגאו/והוצגבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעכוללתהמצגת•
התאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.לנכונותםאחראיתאינהוהחברההחברהידיעלנבדקלאתכנםאשרשלישייםצדדיםידיעלשפורסמוואחריםסטטיסטיים

כאמורובתשקיףבדיווחיםהרשוםבמידעהאמוריגבר,רשמייםבפרסומיםהמופיעאו/ובתשקיףלרבותהחברהבדיווחיהאמורהמידעלביןזובמצגתהמידעבין
.רשמייםבפרסומיםהמפורסםאו/ו

ניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמהוויםאשר,עתידייםלענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעהערכות,תכניות,תחזיותהחברהכללהזובמצגת•
מההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.1968-ח"תשכ,ערך

זומצגתקוראי,לפיכך.החברהבשליטתמצוייםשאינםאומראשלהעריכםניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבה
,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהרים

האמוריםהנתוניםשינויאובעדכוןמחויבתאינההחברה.המצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות
.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללרבותבמצגת



33

32021סיכום רבעון 
החברהספרתית בפעילות -המשך הצמיחה הדו

2020לתקופה המקבילה ביחס צמיחה בהכנסות  34%

(נתוני פרופורמה)צמיחה אורגנית 13.3%

למרות העלייה במחירי חומרי הגלם והשילוח שמרה החברה על רווח

EBIDTA  שחמליון35.5מתואם דומה לשנה קודמת של

₪ מיליון 282של ומוסדי בסך הקבלנים מגורים במגזר * הזמנות עתידיות

.ביחס לשנה קודמת27%צמיחה של המהוות 

בפעילות  23.4%חברת הנעילה הציגה צמיחה של 

אמבין-השלמת קליטת הפעילות של לוקר

בריח אנרגיה-השקת חברת הבת רב
מחייב אינם בהכרח מהווים צבר הזמנות אשר * 

לפי עמדת סגל הרשות לניירות ערך
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התפתחות ההכנסות ברמת הקבוצה
(בקירוב₪ ' א)
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רב בריח בונה את העתיד בכל נקודת זמן

נוריאליכולל רכישת פעילות נתוני פרופורמה *

הקבוצה* התפתחות מכירות

338,486
383,686

9M / 2021

122,511 125,918

Q3Q3

9M / 2020

נתונים שנתיים  
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מדדי רווחיות עיקריים
(בקירוב₪ ' א)
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11.7% 11.7%
13.4%

**EBITDAלרווח התפעולי ומנטרל  ,  הפחתות ותשלום מבוסס מניות, י הוספת הפחת"אינו נתון חשבונאי ומחושב ע
.2021בבורסה בשנת חד פעמיות הקשורות עם רישום המניות למסחר הוצאות 

נוריאליכולל רכישת פעילות פרופורמה נתוני 
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נתונים שנתיים  
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התחייבויות שוטפות
171.4אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 

17.7חלויות שוטפות בגין חכירות 

הון חוזר תפעולי
195.2לקוחות וחייבים 

121.6מלאי 
(145)ספקים וזכאים 

התחייבויות לא שוטפות
91.5הלוואות מתאגידים בנקאיים 

57.8התחייבויות בגין חכירות 
21.2( ולוקרנוריאלי)התחייבויות בגין רכישה 

נכסים לא שוטפים
118.1רכוש קבוע 

80.1נכסים בלתי מוחשיים 
106.3נכסי זכות שימוש 

עיקרי מאזן מאוחד  
(בקירוב₪ ' מ)30.09.2021

178
(לא כולל חכירות)חוב נטו 

1.21
יחס שוטף

195
הון עצמי
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מחירי השילוח מהמזרח  

מחירי המתכות 

שח לטון2800- 6/20מחיר פלדה בחוזים מ

שח לטון4800–8/21מחיר פלדה בשיא ב 

לאשתקדביחס 70%עלייה ממוצעת של כ 

דוח מחירי מתכות של התאחדות התעשיינים: מקור 

https://www.industry.org.il/files/metal/priko/priko2021/15_11_2021%20%20%D7%A1%D7%A7%D7%9
9%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7
%95%D7%AA.pdf

ICLנתוני חברת השילוח : מקור 
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פעולות להתמודדות עם העלייה בתצרוכת 

רווח
רווח הרווחיותהגדלת 

EBIDTAורווח נקי

מימוש עליות מחיר בכל המגזרים •

מ  "פתיחה של חוזים קיימים למו•

מחירים

ההכנסות בתקציב עמידה •

המתוכנן

שכרהתייעלות בעלויות •

עלות ייצור ליחידההורדת •

תפעוליתהתייעלות •
BOMשיפור רכש •

הורדת הוצאות כללית•

הורדת עלויות מימון  •
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התייעלות תפעולית

של  קיבולות הייצורמידייתהגדלה •
הגדלת הפריון לעובד•
זמינות של עובדים מקצועיים•
32022רבעון צפי השלמת המעבר •

ר באזור  "מ7,000שכירת  
התעשייה באריאל לטובת העברת  

פעילות המסגרות הכבדה  
מאשקלון 
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עדכון לגבי בניית מפעל הפלדה
החדש באשקלון

דונם55דונם על 40,000•
התקדמות הבנייה לפי התוכנית•
הושלמה הזמנת קווי הייצור הראשיים•

ומחסנים אוטומטיים
הושלם מודל ראשוני של מערכות  •

המידע
תוכניתפי מוכנות ארגונית מתקדמת על •

הגדלת כושר הייצור

הגדלת הפריון  

גמישות לתפעולית לטיפול במגה פרויקטים ובגדילה של 
פעילות הייצוא
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מיקודים אסטרטגיים  

המשך הצמיחה האורגנית בפעילות מגזרי הבנייה לאור המשך הגאות של ענף  

.והגדלת התחלות הבנייהן "הנדל

להכנסהטמעת פעילות הלוקרים ושילוב הטכנולוגיה של חברת הנעילה על מנת 

.  לענף של פתרונות אחסון טכנולוגיים מתקדמים

הנעילה והשקה של קו מוצרים חכמים  של חברת המוצרים החכמים קו הרחבת 
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בריח אנרגיה בשוק הפרטי ברשת אולמות התצוגה -השקת פעילות רב

+  דלתות פנים + כניסה דלתות חבילה משולשת במודל בריח -של רב

מהבנקמלא סולארית במימון מערכת 

אחת מחברות  –סולארשל פעילות לוגיסטית ביחד עם גולן הקמה 

המובילות בישראלהייעוץ 

ייצור הפנלים אחת מחברות – Trina Solarהפצה מול חברת הסכם 

פעילות הפצה בישראל  שתפעיל בעולם הגדולות 

2021נחתם בנובמבר ההסכם 

רב בריח אנרגיה
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