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משפטיתהבהרה

הצעהמהווהאינההמצגת."(החברה)"הקבוצהוחברותהחברהאודותכלליתכמצגתמ"בעתעשיות(08)בריח-רבידיעלהוכנהזומצגת•
.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרטכאמורהצעותלקבלתהזמנה/וערךניירותלרכישתאו/ולהשקעה

בניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךאורלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהזומצגת
.עצמאייםמידעוניתוחאיסוףמחליפהאינההיאובכללהחברהשלהערך

לעייןהצורךאתמחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשםנערכההמצגת•
25תאריךנושא2021באוגוסט24ביוםהחברהשפרסמהלהשלמהבתשקיףלרבות,לציבורהחברהותפרסםשפרסמהבדיווחים
(2022-01-028569:'מסאסמכתא)2022במרץ23ביוםהחברהשפרסמה2021לשנתהתקופתיוהדוחוכן"(התשקיף)"2021באוגוסט

כוללתהמצגת.שוניםפילוחאועריכהאובאפיוןלרבותהחברהבדיווחייוצגאו/והוצגבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעכוללתהמצגת•
אחראיתאינהוהחברההחברהידיעלנבדקלאתכנםאשרשלישייםצדדיםידיעלשפורסמוואחריםסטטיסטייםופרסומיםנתונים

המופיעאו/ובתשקיףלרבותהחברהבדיווחיהאמורהמידעלביןזובמצגתהמידעביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.לנכונותם
.רשמייםבפרסומיםהמפורסםאו/וכאמורובתשקיףבדיווחיםהרשוםבמידעהאמוריגבר,רשמייםבפרסומים

,עתידפניצופהמידעמהוויםאשר,עתידייםלענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעהערכות,תכניות,תחזיותהחברהכללהזובמצגת•
סיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו

ניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפיינים
החברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.החברהבשליטתמצוייםשאינםאומראשלהעריכם

עתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתיד
לרבותבמצגתהאמוריםהנתוניםשינויאובעדכוןמחויבתאינההחברה.המצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססות

.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכל
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תוצאות הרבעון הראשון 

:2022לשנת 

-שצמחו בהכנסות שיא

ח"מיליון ש170-לכ33.6%

ח"מיליון ש31.05–רווח גולמי 

EBITDA(1 )–מיליון 17-כ₪

בביקושיםהמשך גידול 

(2)וההזמנות העתידיות

 One-המימוש אסטרטגיית 

Stop Shop  בהרחבת סל

המוצרים לקבלן  

למחירי  עידכוניםהמשך 

המכירה במגזרי הבנייה  

והנעילה

התייעלות תפעולית

מגמת ירידה בעלויות הפלדה 

לאור 2החל מרבעון 

עסקאות שביצעה החברה  

מראש

:הרחבה ושיפור מערך הייצור

התקדמות בהקמת קריית  

בריח באשקלון-רב

השלמת מעבר מפעל המיגון  

לאריאל

השקת מוצרים חדשים 

ומתקדמים במגזרי הבנייה  

.והנעילה

1 .EBITDAלרווח התפעולי ומנטרל  הוצאות חד פעמיות שאינן מיוחסות לפעילות השוטפת,  הפחתות ותשלום מבוסס מניות, י הוספת הפחת"אינו נתון חשבונאי ומחושב ע.
.אין מדובר בצבר בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך,חות"הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו בדו. 2
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נקודת שינוי המגמה במחירי הפלדה12022רבעון 

420רבע 121רבע 221רבע 321רבע 421רבע 122רבע 222רבע 322רבע 422רבע

לקילו  ( פח מגלוון)ג"חועלויות 

חוזי הפלדה משנים מגמה ומתחילים לרדת בעוד חוזי לקוחות עם מחירי  –2/2022החל מרבעון 

מכירה מעודכנים יוסיפו להתממש 
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Q1.22Q4.21Q3.21Q2.21Q1.21

שעור שינוי במחירי מכירה

מהמחזורמחירי מכירה אחוז עדכון 

.בהתאם לעסקאות מראש שחתמה החברה
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התפתחות ההכנסות  

הכנסות שנתיותהכנסות הרבעון הראשון

548,765 
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31,050 
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EBITDAרווח גולמי  

Q1.22 Q1.21

106,167 

90,527 

85,021 
89,452 

56,714

54,146

47,092 46,944 
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2021202020192018

רווח גולמי EBITDA

מדדי רווחיות עיקריים
(בקירוב₪ ' א)

21.9%24.1%
22.7%

12.6% 12.1%
13.4%

**EBITDAלרווח ,  הפחתות ותשלום מבוסס מניות, י הוספת הפחת"אינו נתון חשבונאי ומחושב ע

התפעולי ומנטרל  הוצאות חד פעמיות שאינן מיוחסות פעילות השוטפת

נתונים שנתיים  

19.3%

13.6%
10.3%

12.1%

21.4%

9.7%

18.3%

נתונים רבעוניים  

ברבעון הראשון מחירי עסקאות הפלדה שמומשו  
והשילוח הגיעו לשיא

***

בנטרול הוצאות והכנסות אחרות שאינן קשורות לפעילות השוטפת* 
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92.3 94.2
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(₪במיליוני )1הזמנות עתידיות רבעון 

צמיחה בכניסת הזמנות 

עתידיות במגזרי 

*הקבלנים

גאות במספר התחלות הבנייה  

למגורים וצמיחה בבניה מוסדית  

בהתאמה

חוזים במגזר קבלנים מוסדי

אוניברסיטאות  , משרדי ממשלה

.ועוד

מימוש סל המוצרים לקבלן

לפי עמדת סגל הרשות לניירות ערךאשר אינם בהכרח מהווים צבר הזמנות מחייב * 
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התחייבויות שוטפות
187אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 

21.1חלויות שוטפות בגין חכירות 

הון חוזר תפעולי
242לקוחות וחייבים 

151.6מלאי 
(186.4)ספקים וזכאים 

התחייבויות לא שוטפות
84.9הלוואות מתאגידים בנקאיים 

104.0התחייבויות בגין חכירות 
22.5( ולוקרנוריאלי)התחייבויות בגין רכישה 

נכסים לא שוטפים
136.2רכוש קבוע 

80.2נכסים בלתי מוחשיים 
159.4נכסי זכות שימוש 

עיקרי מאזן מאוחד 
(₪' מ)31.3.22

261.2
(לא כולל חכירות)חוב נטו 

1.09
יחס שוטף

197.9
הון עצמי

ע סחירים"ני
29.2
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'הכרזה על שלב ב

ים להקמת חברה  -מזכר הבנות עם גב•

מטר של תעשייה 53,000משותפת להקמת 

ר אשר ישמשו  "מ2,000-מתקדמת וחדשנית ו

.  כמטה הנהלת החברה

דונם93ר בנוי על "מ96,000כ "סה•

בריח-רבהדמיה של קריית 

של מפעל הפלדה באשקלון' שלב א

התקדמות הבנייה לפי התוכנית•

מוכנות לתחילת התקנות הקווים הראשונים•

2022החל מיוני 

השלמת מודל מערכות מידע לניהול ובקרה  •

תוכניתמוכנות ארגונית מתקדמת על פי •

להתייעלות  שצפוי להוביל בריח יעמוד מפעל בחזית הטכנולוגית והחדשנות -בקריית רב

יחד עם בניית מנועי צמיחה חדשים , משמעותית בכושר הייצור ולהגדלת רווחיות החברה

.  ל"וכניסה לשווקים בחו
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סיכום וצפי קדימה

 החברההמשך מגמת הצמיחה הגבוהה במכירות

 ושילוח  ג"חוהתמודדות אפקטיבית עם מחירי

1/2022גבוהים ברבעון 

במגזרי  * המשך צמיחה בכניסת הזמנות עתידיות

הקבלנים  

אבני היסוד של 3-בניית תשתית שתתמוך ב

:החברה

רווחיות–טכנולוגיה –צמיחה 

  מהלכים רוחביים להגדלת הפריון והגמישות

הפיננסים  במדדים לבוא לידי ביטוי שצפויים 

ובריווחיות

לפי עמדת סגל הרשות לניירות ערךאשר אינם בהכרח מהווים צבר הזמנות מחייב * 
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