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צופה פני עתידמידע -הבהרה משפטית
או  /או הצעה ו/חוות דעת ו, המלצה, ואינו מהווה ייעוץ, מוצג למטרות נוחות בלבד, ")המידע("המידע הכלול במצגת זו לרבות כל מידע אחר שיימסר במהלך הצגתה 

מצגת זו אינה  . מסוג כלשהו" מכירה לציבור"או " הצעה לציבור"ובפרט אינו מהווה , ")החברה("מ "בעגרופגלוברנדסאו לרכישת ניירות ערך של /הזמנה להשקעה ו
.מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה

פעילותה ותוצאותיה הכספיות ואינה מחליפה את הצורך לעיין בטיוטות , ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה, המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד
,  ")הבורסה("מ "התשקיף ובתשקיף החברה הסופי שמתעתדת החברה לפרסם ולרשום לפיו את מניותיה למסחר לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

").התשקיף("בכפוף לאישור התשקיף הסופי לפרסום על ידי רשות ניירות ערך והבורסה 

הואיל ומצגת זו נערכת עוד לפני גיבוש  . בתשקיף ובדיווחיה העתידיים של החברה, המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בטיוטות התשקיף
.יתכנו שינויים משמעותיים בנתונים המוצגים במצגת זו, הנוסח הסופי של התשקיף

לרבות לא המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או  (הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגתה אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה המידע 
רכישת ניירות ערך של  . אינו מהווה מידע באשר לכדאיות השקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע, )מס

.מיסוי וכלכלי שלהם, חשבונאי, לרבות ניתוח משפטי, החברה דורשת עיון מעמיק במסמכי ההנפקה ובמידע המפורסם על ידי החברה

,  תכניות ומטרות של החברה המהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אמדנים, תחזיות, הערכות, בין היתר, המידע הכלול במצגת זו עשוי לכלול
מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הערכות והנחות  . אשר עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות החברה כאמור, 1968-ח"התשכ

התממשותו או אי  . שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד, של הנהלת החברה, בין היתר, עדכניות נכון למועד המצגת
מגורמי הסיכון  , ובין היתר, התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ושאינם בשליטת החברה או חברות אחרות בקבוצה

מכסים ומסי קניה וכן בשל , שינויים במסים על מוצרי עישון, תלות החברה בספקים, שינויים רגולטוריים, כגון, המאפיינים את פעילות החברה המפורטים בתשקיף
.כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת, להסרת ספק מובהר. גורמים חיצוניים נוספים המשפיעים על פעילות החברה
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כרטיס ביקור

3

חברת ייבוא והפצה 

מהגדולות והמובילות
בישראל

מערך הפצה  
ולוגיסטיקה משוכלל

ייחודיות”Last Mile“עם יכולות 

10,000-למכירה והפצה 
נקודות מכירה בפריסה ארצית

:עם מותגים מהמובילים בעולם, בשני תחומיםפעילה 

תמכירה והפצייבוא 
טבק ועישוןמוצרי 

ממתקים  מכירה והפצת 
וחטיפים 12

₪מיליארד 2.2מחזור •
•EBITDA105 מיליון  ₪
₪מיליון 71רווח נקי •

תזרים מזומנים חזק
מהרווחים הראויים לחלוקה75%מדיניות דיבידנד של לפחות •
)מהרווח הנקי95%(₪ מיליון 180שנים אחרונות כ דיבידנד שחולק בשלוש "סה•

18יחולק ביולי ₪ מיליון 37הדיווידנד הקרוב בסך •

2017נתוני 



הנהלה ובעלי המניות
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ר"יו|גזיתירון
ר"כיוומכהן2001בשנתגלוברנדסאתייסדגזיתירון

כיועץגזיתשימשכןלפני.בחברהפעילדירקטוריון
כמפקח,JTIהסיגריותיצרניתלתאגידבכירשיווק
ל"כסמנכוכיהןRJRהסיגריותחברתשלשיווקיויועץ
."זנלכל"בחברתשיווק

ל"מנכ|נצרגדי
,גלוברנדסשלהמייסדיםצוותעלנמנהנצרגדי

כןלפני.שניםשמונהמזההחברהל"כמנכומשמש
יצרניתשלהשיווקכמנהלשניםמספרבמשךשימש

בתאגידמותגוכמנהלבישראלJTIהסיגריות
.בישראל"יוניליבר"

לוגיסטיקהל"סמנכ|לביעל
.גלוברנדסשלהמייסדיםצוותעלנמניתלביעל

JTIבמטהניהולייםתפקידיםבמספרשימשה
.בפאריזישראלבשגרירותשירתהכןלפני.בישראל

כספיםל"סמנכ|דורוןאמיר
שלהבכירהניהוליהצוותעלנמנה,דורוןאמיר,ח"רו

לגלוברנדסהצטרףדורון.2009משנתגלוברנדס
בחברותכספיםל"כסמנכניסיוןשנות12לאחר

.בנקיזרורקיט,ריגלי-מארסהבינלאומיות

והפצהמכירותל"סמנכ|אלוןאמיר
גלוברנדסשלהבכירהניהולילצוותהצטרףאלוןאמיר

בגלידתתפקידיםבמספרשנה20לאחר2011בשנת
ל"כסמנכשימששםהאחרוןבתפקידו.שטראוס
.החברהשלוהלוגיסטיקההמכירות

33.09%| משפחת גזית אחזקות 

25.94%| פישמן רשתות 

3.87%| גדי נצר 

1.95%| יעל לב שניידר 

המניותבעלי 



:תחום פעילות
מוצרי עישון



מערך ההפצה והמכירות|תיאור הפעילות 
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,  מכולות, קיוסקים, חנויות נוחות(נקודות מכירה 10,000
)סופרמרקטים ורשתות שיווק, מינימרקטים

האספקה  , שיטת ההפצה העיקרית בה המכירהסייל-ואן
תדירות ביקורים גבוהה-והגבייה נעשים בפגישה אחת 

במזומןמשלמים 50%-כ, אשראי לקוחות קצר

אנשי מכירות  68

קווי הפצה יומיים60

רכבי הפצה  64

מרכזים לוגיסטיים2

משנהקווי מכירות יומיים נוספים על ידי שני מפיצי 6

:מותגים מוביליםשל יבוא והפצה 
ניירות גלגול|מצתים |טבק לגלגול |סיגריות 



ספקים ושותפים אסטרטגיים
טבקשל החברות הבינלאומיות מהגדולות בעולם במוצרי בישראל יבואנית ומפיצה •

BAT 19.4%שוק עולמי נתח(*)

JTI       14.4%שוק עולמי נתח(*)

Societeשליבואנית ומפיצה • BIC המציתים מהמובילים בעולםיצרן ,
RAWניירות לגלגול מפיצה של 

)2007-מBAT-ו2001-מJTI(הסכמים ארוכי טווח ויציבים לאורך שנים •

קשרי עבודה אסטרטגיים ויעדים משותפים•

החברות הבינלאומיות המעסיקות צוותי שיווק  ניהול ומימון , הפרסום והשיווק באחריות•
.ייעודיים דרך החברה

7
Euromonitorנתוני -שוק עולמי נתח -סיגריות(*)   מונופול הסיגריות הסיניבנטרול 2016



המותגים
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מאפייני השוק

9

:2017ח שר הבריאות על העישון בישראל "מתוך דו
מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מעשנים  20.5%

שיעור חדירה טבק לגלגול15%

הכנסות המדינה ממס קנייה-מיליארד שקל 6.19
)  מקום שלישי אחרי מכוניות ודלק(2017-ב

בטווח האירופאי הגבוה, מהמחיר הינו מס80%-כ

2017בשנת חפיסות סיגריות מיליון 292

בישראל

החלה האטה  2010סביב שנת , 70-מגמת הירידה בשיעורי העישון החלה בתחילת שנות ה

.  באוכלוסייה20.5%-כ, בקצב הירידה ובשנים האחרונות שיעורי העישון יחסית יציבים



נתחי שוק ושחקנים ראשיים
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41.00%

31%

27.00%

דובק פיליפ מוריס גלוברנדס

)2018סטורנקסט(נתח שוק בטבק לגלגול 

בנתח השוקהגדלה בעקביות הינה השחקנית היחידה גלוברנדס

לא כולל דיוטי פרי וסחר לא חוקי* 

57% 57.60% 56.20% 54.93%

29.60% 30.20% 31.90% 32.87%

13.20% 11.90% 11.60% 11.96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2016 2017 Q1 2018

מוריס-פיליפ גלוברנדס דובק

)סטורנקסט(נתח שוק בסיגריות בישראל



:תחום פעילות
ממתקים וחטיפים



תיאור הפעילות
,קיוסקים ודומיהם, מינוף קשרי הלקוחות ויכולות ההפצה של החברה לעולמות חנויות הנוחות

ליצרנים ויבואנים של מותגים מוביליםLast Mileפתרון 

12

וחטיפים של מוכרת ומפיצה ממתקים 2013-החל מ
יצרנים בישראל של חברות גלובאליות/ יבואנים 

לקוחות2,300

קווי הפצה יומיים12

רכבי הפצה עם בקרת אקלים13

אנשי  מכירות13

קווי מכירות יומיים נוספים על ידי מפיצי משנה2

מערך ההפצה והמכירות



המותגים
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מגמות שוק
).כמות החטיפים שנרכשו(במכירות הכמותיות  6.6%מכירות החטיפים המתוקים הציגו גידול של, סטורנקסטלפי נתוני 

המחיר הממוצע של החטיפים המלוחים היה גבוה  . בסך המכירות4.1 %גם קטגוריית החטיפים המלוחים הראתה גידול של
החטיפים ומוצרים לא בריאים נוספים לא יסומנו באדום.2.3%-ב" רק"כך שמבחינה כמותית המכירות צמחו 1.8%-השנה ב

.דחיית תקנות סימון מזון מזיק בשנתייםוזאת עקב, 2020עד תחילת 
)18.1.18מתוך דה מרקר (

המכולות צומחות על חשבון הרשתות: שינוי במאזן הכוחות
מגמת התחזקות  . הן הגדולות והן הקטנות, על חשבון רשתות השיווק2017-המכולות וחנויות הנוחות התחזקו ב, המינימרקטים

61.4%-ירד נתח השוק של רשתות השיווק הגדולות ל2017-ב. המכולות נמשכת זאת השנה הרביעית ברציפות
.  2016בשנת 11.5%לעומת 11.2%-גם הרשתות הפרטיות שאינן בפריסה ארצית ירדו בכוחן ל. 2016-ב61.9%לעומת 

25.5%-בהמשך ל, 2016בשנת 26.6%מהשוק לעומת 27.4%-בשעה שחנויות הנוחות והמכולות צמחו לירידות אלו נרשמו 
.2014-ב24.9%-ו2015-ב
)21.3.18כלכליסטמתוך (
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אסטרטגיה עסקית ומנועי צמיחה

התרחבות  בחינת , הרחבת סל המוצרים בתחום מוצרי העישון•
נוספות על בסיס השותפים  עישון במדינות מוצרי להפצת 

.האסטרטגיים

התקשרות עם ספקיות נוספות להפצת מותגים נוספים של •
תוך ניצול יכולות מערך ההפצה והמכירה של , ממתקים וחטיפים

החברה

מינוף מערכת היחסים עם הלקוחות למתן שירותים עתידיים  •
.המוטמעת השנהCRMבין השאר בהתבסס על תכנת , נוספים

אשר נשענים על הידע  , התרחבות בארץ לתחומי פעילות חדשים•
והמקצועיות של החברה בהפצת מוצרי צריכה מהירים

15
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התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים
85.7אשראי מתאגידים בנקאים ואחרים10.5מזומנים ויתרות מזומן

59.2ספקים55.9לקוחות

24.6זכאים8.6חייבים ויתרות חובה

122.5169.5מלאי

197.6

התחייבויות לא שוטפות

0.5התחייבויות עובד מעבידנכסים שאינם שוטפים

18.50.5רכוש קבוע נטו
1.1מיסים נדחים

הון עצמי19.6
47.2

217.1כ התחייבויות והון עצמי"סה217.1כ נכסים"סה

מאזן-כספיותתוצאות 
)₪מיליוני (2017



ה"רו-כספיותתוצאות 
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201720162015)₪מיליוני (והפסד רווח 

2,226.02,212.02,131.1הכנסות

0.6%3.8%שיעור שינוי% 

170.3156.0148.2רווח גולמי

7.6%7.1%7.0%מהכנסות% 

99.987.785.0רווח תפעולי

4.5%4.0%4.0%מהכנסות% 

94.083.276.1רווח לפני מיסים על הכנסה

4.2%3.8%3.6%מהכנסות% 

71.162.055.7רווח נקי

3.2%2.8%2.6%מהכנסות% 

EBITDA104.692.589.2

4.7%4.2%4.2%מהכנסות% 



ה"רו-כספיותתוצאות 

18

31.3.201831.3.2017)₪מיליוני (והפסד רווח 

539.6539.4הכנסות

0.04%שיעור שינוי% 

42.540.6רווח גולמי

7.9%7.5%מהכנסות% 

23.423.1רווח תפעולי

4.3%4.3%מהכנסות% 

24.017.2רווח לפני מיסים על הכנסה

4.4%3.2%מהכנסות% 

18.313.0רווח נקי

3.4%2.4%מהכנסות% 

EBITDA24.624.4

4.6%4.5%מהכנסות% 



)קניההכנסות בניכוי מיסי , במיליוני שקלים(הכנסות ורווח נקי 

341531

375033

410,386 

449,411 
467,780 
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450000
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39,265.0 

53,533.0 
55,617.0 

61,826.00 

71,045.00 

11.5%

14.3%
13.6% 13.8%

15.2%

0.0%
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רווח נקי שיעור מהכנסות

רווח נקי ושיעור מהכנסות נטו הכנסות נטו

19
על דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה אשר נערכות בהתאם לכללי חשבונאות  מבוססים 2013-2014הנתונים האמורים ביחס לשנים יצוין כי 

)לטיוטת התשקיף6לפרק 6.2.1של החברה חברה פרטית ועובר לביצוע השינוי המבני המתואר בסעיף בהיותה ) Israeli GAAP((מקובלים בישראל 

*

*

*
*

*



סיכום
בתחום הפצת מוצרי צריכה מהירים  חברה מובילה

עם חברות עולמיות מובילות  התקשרויות אסטרטגיות 

למתחריםחסמי כניסה משמעותיים 

שוק חזק ויציב  

תוצאות חזקות לאורך זמןחברה רווחית ותזרים מזומנים חזק 

בחמש שניםמיליון שקל 256-חלוקה קבועה ומשמעותיתדיבידנד
מהרווחים  75%-מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור שלא יפחת מ

. הראויים לחלוקה של החברה
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