מצגת לקראת רישום למסחר לראשונה של ניירות
ערך של החברה בבורסה לניירות ערך בת"א
אפריל 2014

אינרום תעשיות בנייה בע"מ/
המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של אינרום
תעשיות בנייה בע"מ ("החברה") ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או
"מכירה לציבור" מסוג כלשהו .מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל
את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע
להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל.
המצגת נערכה ,לשם הצגה נוחה ותמציתית ,והיא אינה ממצה את מלוא
הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין
בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור ,ובייחוד בטיוטות התשקיף או
בתשקיף החברה הסופי שמתעתדת החברה לפרסם ולרשום לפיו את
מניותיה לראשונה בבורסה לניירות ערך בת"א ,לאחר שזה יאושר לפרסום
על ידי רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב ("התשקיף").
המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים
הרלבנטיים של החברה לרבות ובייחוד בתשקיף .הואיל ומצגת זו נערכת
עוד לפני גיבוש הנוסח הסופי של התשקיף ,יתכנו שינויים משמעותיים
בנתונים המוצגים במצגת זו .אין להסתמך על מצגת זו ואין לראות במצגת
זו משום מצג או התחייבות כלשהם ,לרבות לא לשלמות או לדיוק המידע
הכלול בה.

הבהרה משפטית
מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות והנחות
עדכניות נכון למועד המצגת ,בין היתר ,של הנהלת החברה ,אשר על אף
שהחברה סבורה שהנן סבירות ,הרי שהן בלתי ודאיות מטבען
ומתבססות בחלקן על הערכות סוביקטיביות בלבד .התממשותו או אי
התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון
המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית
ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ,ואשר לא ניתן
להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה .החברה אינה
מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת
לעדכן מצגת זו.
מצגת זו נעשית ביחס לחברה ביחד עם חברות הקבוצה ,כאילו הושלמה
כבר העברת חברות הקבוצה לחברה מבעלת השליטה בה ,כנגד הקצאת
מניות נוספות לאחרונה על ידי החברה ,הכל כמפורט בסעיפים  2.1.3עד
 2.1.7לפרק  6לטיוטת התשקיף שפרסמה החברה לציבור במגנ"א ביום
 ,27.4.2014זאת על אף שהעברה זו ,תושלם רק בד בבד ובכפוף לרישום
למסחר לראשונה של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בת"א על פי
התשקיף הסופי ,והכל כאמור באותו התשקיף.
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כרטיס ביקור
אינרום תעשיות בנייה פועלת
וממוקדת בענף הבנייה והשיפוצים.
פעילויות הקבוצה צומחות ,רווחיות
ומניבות לאורך שנים.
מובילות ענפית ומותגים חזקים
כבסיס להמשך צמיחה ורווחיות
לטווח ארוך.
ערכים עיקריים :מצוינות ניהולית
ותפעולית ,מיקוד עסקי ,חתירה
להובלה אסטרטגית מתמשכת,
יוזמה ופרואקטיביות.

חסמי כניסה משמעותיים וקשר
חזק ,יציב ומתמשך מול מגוון
הלקוחות בענף.

כושר תחרות  -שיווקי ,מסחרי,
תפעולי ובמשאב האנושי.
אינרום ערוכה להמשך צמיחת
ענף הבנייה ,זאת לאחר השקעות
ניכרות במיכון וציוד שביצעה
בשנים האחרונות.
חוסן פיננסי ,תזרים מזומנים חזק
ומדיניות חלוקת דיבידנדים
משמעותית ( 75%מהרווח הנקי).
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מיקוד ,התמחות ומובילות בשלושה תחומי פעילות
מוצרי הצבעים

התפלגות המכירות בשנת  ,2013לפי תחומי פעילות

מגוון צבעים ,מוצרי תשתית לצבע ,ציפויים
ומוצרי אטימה ,צבעי אבקה ,צבעי תעשייה

21%

מוצרי גמר לבנייה
רובה ,טיט ודבקים אבקתיים ,מוצרי טיח,
שליכט ,שפכטל ,מוצרי מלט ,חומרי איטום

פתרונות בנייה

מוצרי גמר
(כרמית)

49%

מוצרי הצבעים
(נירלט)

30%

פתרונות בנייה
(איטונג)

בלוקי ולוחות איטונג ,אבנים משתלבות
וריצופי טרצו ,אלמנטים מיוחדים מבטון
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אינרום ,בונה ומייצרת ערך לטווח ארוך
החברה מציגה צמיחה מתמשכת בהכנסות וברווחים לאורך שנים

הכנסות

רווח תפעולי

EBITDA

צמיחה בשיעור של כ17%-
בשנתיים האחרונות ,להיקף
מכירות בסך של כ 809-מ'
ש"ח בשנת .2013

גידול בשיעור של כ40%-
בשנתיים האחרונות ,אגב
התייעלות שוטפת ושיפור שיעור
הרווח התפעולי לכ 15%-מסך
המכירות בשנת .2013

גידול בשיעור של כ34%-
בשנתיים האחרונות ,לסך של
כ 140-מ' ש"ח בשנת ,2013
המהווה כ 17%-מסך
המכירות באותה השנה.
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אינרום ,בונה ומייצרת ערך לטווח ארוך
החברה מציגה צמיחה מתמשכת בהכנסות וברווחים לאורך שנים

דיבידנדים

השקעות

חלוקות דיבידנדים ניכרות לבעלי מניות החברה
אשר הסתכמו ב 3-השנים האחרונות
בכ 160-מ' ש"ח ,מזה כ 75-מ' ש"ח ב.2013 -

השקעות משמעותיות ברכוש קבוע בדגש על
קווי ייצור חדשים ,מיכון ורובוטיקה בהיקף של
כ 100-מ' ש"ח ב 3-השנים האחרונות ,מזה
כמחצית בשנת .2013

אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של
 75%מהרווח הנקי משנת  2014ואילך.

הגדלת כושר הייצור כבסיס להמשך הצמיחה
ושיפור כושר התחרות של החברה.
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בעלי מניות וצוות ההנהלה
בעלי
המניות

קבוצת אינרום
תעשיות
(בשליטת קרן פימי)

100%

צוות
ההנהלה

ישי דוידי
יו"ר הדירקטוריון
אלדד בן -משה
מנכ"ל ודירקטור
ששון הר סיני
מנהל תחום פתרונות בנייה
טומי הרדי
מנהל תחום מוצרי גמר לבנייה
עודד פרנקל
מנהל תחום מוצרי הצבעים
נועם שצ'לקה
סמנכ"ל כספים
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אתרי החברה
מרכז שיווק נירלט בנשר

מפעל ומרכז הפצה איטונג בפרדס חנה
מפעל ומרכז הפצה כרמית בפרדס חנה
מפעל ומרכז הפצה נירלט בנתניה
מרכז נירלט לעיצוב והשראה בצבע בדיזיין סנטר
משרדי הנהלה בקריית שדה התעופה

5

מפעלי ייצור ואתרי הפצה
על שטח (קרקע) כולל של
כ 250-דונם ברחבי הארץ.

מפעל ומרכז הפצה איטונג אשקלון
מפעל ומרכז הפצה נירלט בנירעוז

מצבת כוח אדם מקצועי

המונה כ 800-עובדים
מרכזי
שיווק ,שירות
והדרכה /משרדים

מפעלים
ומרכזי הפצה

9

תחום פתרונות בנייה
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תחום פתרונות בנייה //

איטונג ,הרבה יותר מבלוקים
קבוצות מוצרים עיקריות:
פתרונות
בנייה

שיטות מתקדמות לבנייה קונבנציונאלית
ומתועשת המבוססות על בלוק האיטונג
והמדגישות את יתרונותיו מכל הבחינות  -משקל
קל ,נוחות ויעילות ביישום ,עמידות ,חוזק ,בידוד
תרמי ואקוסטי ,חסינות גבוהה בפני אש ,ועוד.

פתרונות ריצוף,
פיתוח סביבה
ונוף

אבנים משתלבות ,אבני שפה ,מדרגות וגומות,
מגוון אריחי טרצו וחיפוים שונים ,משטחי גומי
ועמודי מחסום.

אלמנטים
מיוחדים מבטון

אלמנטים מתקדמים מבטון טרום ,מוצרי מיגון
מבטון מזויין ,טריבונות וכיוב'.
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תחום פתרונות בנייה //

איטונג ,הרבה יותר מבלוקים

נקודות ודגשים
השקת קו ייצור אבנים משתלבות חדש
(אשתקד) והרחבה משמעותית של
כושר הייצור בפעילות זו .ובנוסף,
רכישת פעילות ריצופי הטרצו ושילובה
בפתרונות "איטונג ריצופים" לשימושי
פנים וחוץ.

גיוון והשבחת מוצרים ופתרונות,
כדוגמת בלוק איטונג ( XTאקסטרה
תרמי) ,מחיצות איטונג חלקות וקלות
ליישום ,מחיצות אש ועוד.

עודף קיבולת קיים בקווי מוצרי
הבלוקים הנמצאים בשני אתרים
(פרדס חנה ובאשקלון).

קשר שוטף עם ""Ytong International
מקבוצת .Xella
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תחום מוצרי גמר לבנייה
לבנייה
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תחום מוצרי גמר לבנייה //

לך על בטוח ,מיסטר פיקס

קבוצות מוצרים עיקריות:
מוצרי
דבקים לבנייה

דבקים אבקתיים צמנטיים להדבקות
אריחים וחיפויים מסוגים שונים לפנים
ולחוץ ,רובות צבעוניות ,מוצרי טיט לריצוף
וכיוב'.

מוצרי
טיח ומלטים
מיוחדים

מוצרי טיח אבקתיים ,לרבות טיח תרמי,
טיח גבס ,מוצרי שליכט ושפכטל ,מוצרי
מלט מיוחדים ומוספים כימיים לעבודות
הבנייה השונות.

מוצרים
משלימים

חומרי איטום ,חומרים מקשרים (פריימר),
מדות מתפלסות ,ציפויים פולימריים
ופוליאורטנים ,כלי עבודה נלווים (בעיקר
מייבוא).
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תחום מוצרי גמר לבנייה //

לך על בטוח ,מיסטר פיקס

נקודות ודגשים
מערכי ייצור ,אריזה ומשטוח
מתקדמים ויעילים ,בהמשך לתנופת
השקעות בשנים האחרונות במיכון,
רובוטיקה והרחבה משמעותית של
כושר הייצור בתחום.

גיוון קשת המוצרים ,השבחתם
ואספקה לבתי עסק גדולים וקטנים,
ולמשתמשי הקצה דרכם ,זאת במגוון
סוגי אריזות ,כגון בשקים ,שקיות
ודליים בגדלים שונים.

פתרונות ממוכנים ללקוחות קבלניים,
כדוגמת אספקת תערובות צמנטיות
במכלי אחסנה ייעודים (סילו) ליישום
נוח ומהיר ומערכות שיגור והתזה
לחלקי הבניין.

שיתופי פעולה הדוקים עם חברות
בינלאומיות מובילות בתחום ,כגון
 Ardexו ,Neogard -לרבות שיווק
מוצריהן בישראל.
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תחום מוצרי הצבעים
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תחום מוצרי הצבעים //

נירלט ,מי שצובע יודע (*)
קבוצות מוצרים עיקריות:
מוצרי
צבע לבנייה

קשת רחבה של צבעים לצביעה חיצונית ופנימית,
צבעים דקורטיביים לעיצובים מיוחדים ,ציפויים
לקירות ומשטחים בעלי טקסטורות ונפחים
שונים ,מוצרי תשתית לפני צביעה ,מוצרי קישור
ואטימה וכיוב'.

צבעי אבקה
אלקטרוסטאטית

מגוון צבעים אנטיקורוזיביים ,המגנים על מוצרי
מתכת וחומרים אחרים והמעניקים למוצר מראה
דקורטיבי שהינו בעל עמידות חיצונית גבוהה
ביותר.

צבעי תעשייה

מוצרי צבע רטובים כולל צבעי יסוד ,מוצרים
לציפוי רצפות בטון ,צבעים אלקידים לצביעה
ייעודית תעשייתית ותחזוקתית ,צבעי עץ ,מעכבי
בערה ועוד.

*

בשליטה בשיעור כ.61.1% -
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תחום מוצרי הצבעים //

נירלט ,מי שצובע יודע

נקודות ודגשים
חיזוק והרחבת מעגל לקוחות התחום
(בעיקר גופי מסחר ורשתות) ,כולל מתן
מענה מידי וזמין ישירות לאתרי הבנייה
ולמרכזי הפצה שונים.

האצת הצמיחה בשוק צבעי התעשייה,
ובכלל זה הקמה מתוכננת של מפעל
חדש לייצור צבעי תעשייה על בסיס
סלוונט (שמן) בסמוך למפעל שבנירעוז.

השבחת מוצרים קיימים ופיתוח
מוצרים חדשים ,בעיקר בצבעי בניין
ובצבעים ואפקטים דקורטיביים.

שיתופי פעולה אסטרטגים ושיווקיים
עם חברות בינלאומיות מהגדולות
בתחום ,כגון  AmeronוSigma -
מקבוצת Sherwin Williams ,PPG
ו.Akzo Nobel -
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יתרונות תחרותיים וחסמי כניסה
מיקוד עסקי ואסטרטגי,
תפעולי ושיווקי
המבוסס על תשתית אירגונית
ובסיס ערכים של מצוינות,
יוזמה ופרואקטיביות.

מערך לוגיסטי
המספק ביעילות ,מהירות וזמינות
לקשת לקוחות הקבוצה בכל
רחבי הארץ ,מאתרי הבנייה
השונים ועד לחנויות ובתי העסק
הקטנים ביותר.

כוח אדם

ידע וניסיון מקצועיים
משמעותיים

מערך ייצור ,מכונות וציוד

מנוסה ,מקצועי ומיומן בכל מעגלי
הארגון ,ובכלל זה בשיווק
ומכירות ,בתפעול ובשרשרת
האספקה.

שנצברו בקבוצה ובמפעליה
לאורך עשרות שנים.

הדורשים השקעות ניכרות
שבוצעו בקבוצה ,כולל בשנים
האחרונות.

מערכי שיווק
ושירות לקוחות

מובילות ,מוניטין ומיתוג

רגולציה

מותגים חזקים ומובילים
בתחומם ,בעלי מוניטין בקרב
קהל הלקוחות לאורך עשרות
שנים.

עמידה ברגולציה נרחבת
ושוטפת ,כולל מצד רשויות
איכות הסביבה ,כיבוי האש
וכיוב'.

בעלי חיבור וקשר יציב ,שוטף
וארוך טווח אל מול מגוון
הלקוחות ,תוך מתן מענה,
תמיכה וליווי מקצועיים.
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נתונים פיננסיים עיקריים של החברה

(פרופורמה*)

(*) כמתואר בסעיף  1לפרק  6לטיוטת התשקיף שפרסמה החברה לציבור במגנ"א ביום  27.4.2014ובדוחות הכספיים הכלולים בה.
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התפתחות המכירות והתפלגותן בשנת 2013
התפתחות המכירות  /במיליוני ש"ח

התפלגות המכירות לפי תחומי פעילות

21%

850

809
800

מוצרי גמר
(כרמית)

49%

מוצרי
הצבעים
(נירלט)

30%

743

פתרונות בנייה
(איטונג)

750

התפלגות המכירות לפי ערוצי הפצה

694

700

34%

קבלנים
וחברות
קבלניות

650

2013

2012

2011

600

10%

אחרים

3%

ייצוא

53%

בתי מסחר ורשתות
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התפתחות הרווח התפעולי ו/ EBITDA-

במיליוני ש"ח

160

EBITDA

17.3%
140

140
14.7%

119

רווח תפעולי

120

14.3%

התפלגות  EBITDAלפי תחומי פעילות בשנת 2013

15.0%

106
11.6%

104

100

12.2%

86

85

44%

80

מוצרי הצבעים
(נירלט)

28%

מוצרי גמר
(כרמית)

60

2013

הערה % :מהמכירות

2012

2011

40

28%

פתרונות בנייה
(איטונג)
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תמצית תוצאות הפעילות /

במיליוני ש"ח

2013

2012

2011

מכירות

809

743

694

רווח תפעולי

119

86

85

 %מהמכירות

14.7%

11.6%

12.2%

EBITDA

140

106

104

 %מהמכירות

17.3%

14.3%

15.0%

רווח כולל

80

54

55

67

47

46

רווח מיוחס לבעלי מניות החברה
(לאחר ניכוי חלק המיעוט)
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תמצית נתוני המאזן ליום  31בדצמבר / 2013
נכסים שוטפים
מזומנים
לקוחות
מלאי
אחרים

33
314
89
9
445

נכסים לא שוטפים
רכוש קבוע ,נטו
אחרים

164
13
177

התחייבויות שוטפות
אשראי לז"ק וחלויות
ספקים
אחרים

סה"כ נכסים

59
131
49

239
התחייבויות לא שוטפות
אשראי לזמ"א
אחרים

הון עצמי
בעלי המניות
זכויות המיעוט

622

במיליוני ש"ח

סה"כ התחייבויות והון

169
7
176

166
41
207
622
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פיתוח מוצרים חדשים
והשבחת קיימים
חיזוק שיתופי הפעולה
עם חברות בינלאומיות
הרחבת סל הפתרונות
ומוצרי הריצוף באיטונג
התייעלות אנרגטית
ומעבר לשימוש בגז טבעי

הקמת מפעל לייצור
צבעי תעשייה בנירלט

מנועי
צמיחה
ופנים
לעתיד

גידול פעילות הבטון
באיטונג

חדירת מוצר טיח
הגבס בכרמית
המשך מגמות הצמיחה
בענף הבנייה והשיפוצים
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נתוני מקרו בענף הבנייה בו פועלת החברה
התחלות בנייה למגורים
50,000

45,276
42,531
9,292

41,154

39,311
40,000

12,285
10,185

9,910

17,185

16,185

12,150
20,000

16,054

16,259

16,806

17,251

2013

2012

2011

2010

10,000

יחידות דיור

30,000

14,710

מגדלים
(מעל  10קומות)

בנייה רוויה
( 4עד  9קומות)

צמוד קרקע ובנייה נמוכה
(עד  3קומות)

0
מתוך נתונים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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נתוני מקרו בענף הבנייה בו פועלת החברה
היקף עיסקאות בדירות חדשות ויד שנייה
140,000

130,946
122,778

121,578
120,000

106,807

45,176
43,136

42,558

100,000

60,000

85,770

79,642

67,405

79,020

40,000
20,000

2013

2012

2011

2010

יחידות דיור

39,402
80,000

דירות חדשות

דירות יד שנייה

(כולל בנה ביתך
ובנייה עצמית)

0
מתוך נתונים שפורסמו על ידי משרד הבינוי והשיכון.
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נתוני מקרו בענף הבנייה בו פועלת החברה
מחסור קיים בדירות למגורים
-115
3,000

-82

2,411

2,526

2,500

2,232

1,500

1,000

500

2008

באלפי יחידות

2,314
2,000

2013

מס' משקי הבית

מלאי דירות למגורים

אומדן המחסור בדירות
למגורים

מתוך ניתוח כלכלי ל 2013 Q3 -שפורסם ע"י משרד הבינוי והשיכון
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אינרום ,צומחת ,בונה ערך ומחלקת דיבידנדים
דגשים לסיכום
ערוכה לגידול בהיקף הפעילות ,בין היתר ,לאור
השקעות ניכרות במפעלים בשנים האחרונות,
בהרחבת כושר ייצור ,מיכון ואוטומציה.
בתחומן,
מובילות
פעילויות
רווחיות ומצטיינות ,אשר בבעלותן
מותגים ומוניטין חזקים.
מקצוענות המתבססת על
מיקוד עסקי ,ידע וניסיון
של עשרות שנים.

משמעותיים
כניסה
חסמי
והתקשרויות יציבות וארוכות טווח
מול לקוחות ,עובדים וספקים.
יסודות בסיס ערכיים לטווח ארוך של
מצוינות ניהולית ותפעולית ,חתירה להובלה
אסטרטגית מתמשכת ,יוזמה ופרואקטיביות.

פעילות בענף דפנסיבי מקומי בבסיסו,
בו הביקוש בעלייה לאורך השנים
וההיצע אינו גדל בהתאמה.

חוסן פיננסי ופעילויות מניבות תזרים
מזומנים חזק לאורך שנים.

מדיניות חלוקת דיבידנד
משמעותית בשיעור 75%
מהרווח הנקי.
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תודה

