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הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

הזמנהאו"(משקאותכלל"או"החברה)"מ"בעומשקאותתעשיותכללשלערךניירותשלמכירהאולרכישהכהצעהלפרשהואיןמהווהאינהזומצגת

במסגרתהמוצעתההשקעהשלושיווקיתאינפורמטיבית,עקרוניתהצגהמהווהזומצגת.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאכאמורהצעותלקבלת

באשרדעתחוותאוהמלצהמהווהואינוהשקעההחלטתלקבלתבסיסמהווהאינו"(המידע)"במצגתהכלולהמידע,התשקיףאו/והתשקיףטיוטת

משקיעשלדעתלשיקולתחליףלאוכן,כדיןמורשהבהשקעותמומחהגוףידיעלמקצועיוייעוץעצמאיתבדיקהבמקוםבאואינוההשקעהלכדאיות

.פוטנציאלי

החברהשלהמלאיםבדיווחיםלעייןהצורךאתמחליפהאינהוהמצגתבלבדנוחותלמטרותתמציתהינוהחברהלפעילותהקשורבכלבמצגתהאמור

בכל.לפעילותההרלוונטייםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעלמ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשות

והמצגתככל.כאמורההצעהמסמכיאו/ובתשקיףהאמוריגברההצעהמסמכיאו/ולתשקיףביחסחלקיאושונהבאופןמובאבמצגתהאמורבומקרה

,אומדנים,תחזיות,אינפורמציהעלהמבוסס,לעתידביחסוודאיבלתיזהמידע,1968-תשכ״ח,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעכוללת

גורמיםבשל,היתרבין,וזאת,מהצפוימהותיתשונהבאופןיתממשכיאויתממשלא,חלקואוכולו,זהשמידעויתכןזהלמועדנכוןוהערכותציפיות

.הסיכוןגורמיסעיףבמסגרתובפרטבתשקיףכמפורטלרבות,החברהבשליטתשאינם

או/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברההמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניהצופותוהערכותתחזיות,כןכמו

ממקורותנלקחוזובמצגתהנתוניםמןחלק.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתלשנות

בדיקהמחייבתהחברהשלהערךניירותרכישת.עליהםהסתמכותוכלעדכונם,דיוקםבגיןאחריותכללחברהתהיהולאואיןלציבורהזמיניםשונים

ניתוחוכן,2018במאי31-הביוםידהעלשפורסמההתשקיףבטיוטתלרבותהחברהידיעלהמפורסםהמידעושל,ההצעהמסמכישלמעמיקה

בתשקיףלעייןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת.המסוהיבטיהכלכליים,החשבונאיים,המשפטייםההיבטים

.לציבורהחברהשפרסמה
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כרטיס ביקור-( "יפאורה)"מ "אורה בע-יפ

.ההנפקהלהשלמתבכפוף*
3.  1.1.2017-31.12.2017לתקופה שבין ( ללא אלכוהול)לגבי השוק הקר המבורקד בישראל נילסןבהתבסס על נתוני ** 

.1933יפאורה עוסקת בייצור ושיווק משקאות קלים בישראל משנת 

(.30.45%* )וכלל משקאות( 69.55%"( )קרור)"מ "אחזקות בעקרור: בעלי מניות

השנייה  יפאורה הייתה חברת המשקאות 2017בשנת , נילסןלפי נתוני : נתח שוק
.**מהשוק26%עם נתח שוק כספי של , בישראלבגודלה 

ניפוח ומילוי בהספק של מעל  , קווי ייצור7בהם ( רחובות ועין גדי):מפעלים2
.מיליון יחידות משקה ביום

(.2017דצמבר )עובדים 774: כוח אדם

.12017לעומת רבעון 7%-צמחו ב12018הכנסות יפאורה ברבעון 

oח"ש' מ949: הכנסות.

oEBITDA :207ח "ש' מ( שיעורEBITDA 22%של )- בשנה  7%צמיחה של
.  2014-2017בשנים 

o(.14%שיעור רווח נקי של )ח "מ ש129: רווח נקי

:2017נתונים פיננסים לשנת 

RC, מהמותגים שאינם בבעלות. בישראלשוופסכולל –בבעלות 10: מותגים12

.קולה בהסכם זיכיון בלעדי ומי עדן בהסכם הפצה בלעדי

ידה-מותגים וסימניה המסחריים של יפאורה ושל המוצרים המופצים על

(. ללא חוב פיננסי)ח "ש' מ430-כ(: 31.03.2018)יתרות מזומנים 



כרטיס ביקור–כלל משקאות 

*30.45%69.55%

בע״מתבורייפאורה 

שותפות  תבורי
מוגבלת לשיווק

שותפות  יפאורה
מוגבלת לשיווק

90%90% 100%

50% 10%10%
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תרכוש כלל משקאות מכלל תעשיות את כל , בכפוף להשלמת ההנפקה
.לפי השווי שיקבע במסגרת ההנפקה, (30.45%)ביפאורההחזקותיה

,  בכפוף לכל דין ולצרכי הפעילות השוטפת, לכלל משקאות מדיניות דיבידנד לפיה
,  ככל שינבעו, המזומנים שינבעו להמתזרימי95%תפעל לחלק לבעלי מניותיה 

.  מחלוקות דיבידנד שתבצע יפאורה

שירותי  )שירותי ניהול לקבלת עם הסכם , לכלל משקאות מטה רזה במיוחד
300-מכלל תעשיות בתמורה לכ( ועודמזכירות , כספים, דירקטורים ונושאי משרה

.  ח בלבד בשנה"א׳ ש

-החברה מתחייבת כי לאחר מועד השלמת ההנפקה וכל עוד תחזיק בלא פחות מ
לא תעסוק בפעילות נוספת מלבד עיסוקה בקשר עם החזקה  , ממניות יפאורה15%

אלא אם תתקבל החלטה אחרת באסיפה הכללית של החברה ברוב  , במניות יפאורה
.מיוחד

ולכלל משקאות יתרת  ח "ש' מ585-כיתרת עודפים לחלוקה של ליפאורה
.(2018במרס 31נכון לדוחות הכספיים ליום )ח "ש' מ112-כעודפים לחלוקה של 

כחברה  "( כלל תעשיות)"מ "ידי כלל תעשיות בע-כלל משקאות הוקמה על
.ממניות יפאורה כחברה ציבורית בישראל30.45%-כייעודית לצורך החזקת 

.ההנפקהלהשלמתבכפוף*
.גדיעיןקיבוץעם(50:50)משותפתבבעלותחברה**

בסיס המס של החזקת  , היות ורכישת מניות יפאורה תבוצע לפי שווי ההנפקה
.צפוי להיות זהה לשווי השוק בהנפקהביפאורההחברה 

אורה בע״מ-יפ

עין גדי מים  
מינרלים  

**מ"בע

קרור
אחזקות 

מ"בע



הנהלה ובעלי מניות ערב ההנפקה
הנהלה ותיקה ומנוסהתבוריליפאורה 

ערב ההנפקהביפאורהבעלי המניות 

,(ח"שמיליארד1.3-כ*שוקשווי)אביבתלבבורסתהנסחרתציבוריתחברההינהקרור,החברהידיעתלמיטב
.ומזוןמשקאותושיווקיצורבתחוםבעיקר,(37.74%)ותפוגן(69.55%)ביפאורההחזקותיהבאמצעות,הפועלת

רונימרשלמשותפתבבעלותחברה,מ"בעואספקהלספנותהחברהידי-עלנשלטתקרורהחברהידיעתלמיטב
.רודבשלמהומר(תבורייפאורהר"ויול"מנכ)גת

Accessמקבוצתחברההינהתעשיותכלל Industries,חברתוהינה,(בעקיפין)בלווטניקלןשבשליטת
כלל,אחזקותתעבורה,מלטמפעלינשרנמנותהשקעותיהבין.בישראלמהגדולותפרטיתהשקעות

.ועוד.ק.אגולף,ביוטכנולוגיה
.1993משנתביפאורהמחזיקהתעשיותכלל
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.2018במאי 29-נכון ל* 

רוני גת
ר"ל ויו"מנכ

.1998ל משנת "מכהן כמנכ

דב גבע
ל כספים"סמנכ

ל הכספים  "מכהן כסמנכ
.1992משנת 

דורון גלזר
מנהל חטיבת מכירות

מכהן כמנהל חטיבת  
.2010המכירות משנת 

אמנון דייגי
מנהל רכש

.1986מכהן כמנהל רכש משנת 

יצחק יחזקאל  
סמנכ״ל תפעול ולוגיסטיקה

מכהן כסמנכ״ל התפעול  
.1994והלוגיסטיקה משנת 

69.55%

מ"אחזקות בעקרור

30.45%

מ"כלל תעשיות בע
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1933מסורת החדשנות של יפאורה מתחילה בשנת 

הקמת יפאורה והשקת מיץ פז1933

השקת קריסטל1954

השקת שוופס1967

השקת ספרינג1986

ותבורייפאורהמיזוג 1990

השקת תפוזינה1994

RCQ-וRC Colaהשקת1995

השקת עין גדי מים מינרלים1997

הסכם הפצה עם מי עדן2004

רכישת מותגי שוופס בישראל2007

SPRING TEAהשקת2007

FRUITSהשקת שוופס2009

FRUIT WATERהשקת2015

ICEהשקת שוופס2016

הטעם של יפאורה מלווה את המדינה עוד טרם הקמתה
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חולשת על כל שרשרת הערך בתחום המשקאות  יפאורהפעילותה של 

o10מותגים בבעלות
oמעבדה מתקדמת
oחדשנות בפיתוח מוצרים ומותגים

o2 (רחובות ועין גדי)אתרי ייצור
o7ניפוח ומילוי, קווי ייצור
oמקורות מים בשטחי המפעלים

oמערך שיווק ומיתוג

o4מרכזים לוגיסטיים בפריסה ארצית
o118משאיות חלוקה
oהפצה לאלפי נקודות בפריסה ארצית

מכירה והפצהשיווקוביקבוקייצור פיתוח מוצרים
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פועלת לפיתוח מוצרים ומותגים חדשיםיפאורה

מנסים,מפתחיםהשיווקובמחלקתיפאורהבמעבדות
.חדשיםטעמיםומגלים

בשוקלמגמותומענהבפיתוחחדשנותעלדגשמושם
.סוכרמופחתימוצריםפיתוחכגון

,(תפוזינה)טבעיפריחתיכותעםבארץהראשוןמהמשקה
למוצריועדסברס-אגס-תפוחכמומקורייםטעמיםדרך

-ועדיןמוגזמוצרי,(ספרינג)בשוקהראשוניםהנקטר
RUSSCHAINלסדרתועדשוופסהמותגתחתFRUIT

WATER–חדשנותשלמסורתליפאורה.

מוצרים200-מלמעלהעםרחבוטעמיםמותגיםמגוון
.ומגווןרחבצרכניםלבסיסהפוניםמגווניםבטעמים
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מספקים למעלה ממיליון יחידות משקה לשוק מדי יוםיפאורהמפעלי 

אתרי ייצור2

ניפוח ומילוי, קווי ייצור7

ביום' מיליון יח1

o  המפעל ברחובות ממוקם על קרקע בשטח
דונם בבעלות פרטית  21מהם , דונם45של 

.והיתר בחכירה מהמנהל

o  המפעל בעין גדי ממוקם על קרקע בשטח
*.דונם אשר הוחכר לחברת עין גדי11-של כ

oמירביתליעילות , לכל אתר מקור מים צמוד.

o קווי ייצור הכוללים ניפוח  6במפעל ברחובות
.ומילוי ללא מגע יד אדם

o  באתר בעין גדי קו ניפוח ומילוי של מים
.  מינרליים

o  קווי הייצור מתאימים למשקאות מוגזים ולא
.במגוון סוגי אריזה, מוגזים

o בכל יום עבודה מספקת החברה יותר ממיליון
.יחידות משקה לשוק

o  מוצרי יפאורה ותהליכי הייצור עומדים בתקני
.האיכות הגבוהים ביותר

o בממוצע מכושר  71%ניצלה יפאורה 2017בשנת
.גדיעיןקיבוץעם(50:50)משותפתבבעלותחברה*.הייצור שלה בתחום המשקאות הקלים
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כולל מותגים בולטים הפונים לקהלים מגווניםיפאורההפורטפוליו של 

מוצרים בטעמים שונים ומגוונים הפונים לקהל לקוחות רחב במיוחד200-למעלה מ

מיצים ותה קרמים מינרלים ומים בטעמים

קולה ומוגזים

ידה-מותגים וסימניה המסחריים של יפאורה ושל המוצרים המופצים על
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מערכת ההפצה האיכותית והאמינה של יפאורה מהווה יתרון תחרותי

oבענףמשמעותיתחרותייתרוןמהווהביוםמכירהנקודותאלפילפקודהיכולת.

oפיזורדרךההפצהליעילותהתורמיםאזורייםהפצהסניפיארבעהליפאורה
המכירהלנקודותוגביהאספקה,המכירהתהליךמתבצעומהם,גיאוגרפי
.הארץברחביהפזורות

oתוךיוםבכלמכירהנקודותאלפייפאורהפוקדת,מיומןוצוותמשאיות118בעזרת
.במיוחדקצרבזמןהזמנותמילוי

oומוגדריםשוניםבאזוריםהפועלים,עצמאייםסוכנים10ליפאורה.

oגדיועיןעדןמיעםבלעדייםהפצההסכמיליפאורה,מותגיהלהפצתבנוסף
.(גדיעיןקיבוץעםמשותפתבבעלותחברה)

מרכז

צפון

דרום

רחובות

ירושליםאזור

הפצהמרכז

מפעל

עצמאימפיץ

*גדיעין

.גדיעיןקיבוץעם(50:50)משותפתבבעלותחברה*

והסביבהאילת



*יפאורה הינה יצרנית המשקאות השנייה בגודלה בישראל, נילסןלפי נתוני 

.בממוצע בשנה2%-בכצמחה אוכלוסיית ישראל 2014-2017בשנים , **ס"הלמלפי 
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החברה המרכזית
51%

אחרים  
8%

טמפו
15%

יפאורה
26%

(2017, כספי)יצרניות * נתחי שוק

.1.1.2017-31.12.2017לתקופה שבין ( ללא אלכוהול)לגבי השוק הקר המבורקד בישראל נילסןבהתבסס על נתוני * 
.  2018אפריל , הירחון הסטטיסטי של ישראל** 
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תוצאות כספיות
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2014-2017בשנה בשנים 7%-צמח בממוצע ביפאורהשל EBITDA-ה

913 912

946 949

2014 2015 2016 2017

oבשנת  22%-לכ2014בשנת 19%-עלייה משיעור רווחיות של כ
2017.

o2014-2017בשנים 21%-שיעור רווחיות ממוצע של כ.

o 2014-2017גידול עקבי בהכנסות החברה בשנים.

EBITDA*:והפחתותפחתבתוספת(גדיבעיןבהחזקהשמקורםאקוויטירווחילרבות)תפעולירווח.

(ח"ש' מ)*EBITDA(ח"ש' מ)הכנסות 

1%7%

EBITDAEBITDAשיעור 

171 181

209 207
19%

20%
22% 22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017
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2018של 1-מגמת השיפור ברווחיות נמשכה גם ברבעון ה

EBITDA*:והפחתותפחתבתוספת(גדיבעיןבהחזקהשמקורםאקוויטירווחילרבות)תפעולירווח.

(ח"ש' מ)*EBITDA(ח"ש' מ)הכנסות 

7%

198

212

Q1/17 Q1/18

oרבעון  )חג הפסח התחיל בסוף חודש מרץ 2018בשנת , יצוין כי
(. 2רבעון )חג הפסח התחיל בחודש אפריל 2017ואילו בשנת ( 1

31

39

15

20

25

30

35

40

45

Q1/17 Q1/18

24%

o18%-ל2017ברבעון הראשון של 16%-שיעור הרווחיות גדל מ
.2018ברבעון הראשון של 
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2014-2017בשנים 14%-ל11%-שיעור הרווח הנקי של יפאורה עלה מ

.בדיבידנד לבעלי מניותיהח"ש' מ193-כחילקה יפאורה במצטבר2014-2017בשנים 

.לבעלי מניותיהח"ש' מ25-כהכריזה וחילקה החברה דיבידנד של 2018במאי 

(ח"ש' מ)רווח נקי מאוחד ודיבידנדים שחולקו לבעלי המניות 
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לאחר השקעות, ח מפעילות שוטפת"ש' מ107הפיקה יפאורה 2017בשנת 

(ח"ש' מ)בניכוי רכישת רכוש קבוע , תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

94

106
114

107

2014 2015 2016 2017
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ח ללא כל חוב פיננסי"ש' מ430-ליפאורה יתרות נזילות של כ

1
8

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

124ספקים430לטווח קצרופקדונותמזומנים 

38זכאים159לקוחות

7חייבים ויתרות חובה

57מלאי

162כ"סה653כ"סה

התחייבויות לא שוטפות והוןנכסים לא שוטפים

4הטבות לעובדים17(שווי מאזני)השקעה בעין גדי 

16מיסים נדחים171רכוש קבוע

104הון מניות וקרנות הון29אחרים

585יתרת רווח217כ"סה

689כ הון"סה

870סך התחייבויות והון870סך מאזן

(ח"ש' מ)31.03.2018מאזן ליום 

ח "ש' מ430
יתרות נזילות

ח "ש' מ0
חוב פיננסי

–* יחס שוטף
4.0

.נכסים שוטפים לחלק בהתחייבויות שוטפות: יחס שוטף* 



2014-2018שיעורי הרווחיות של יפאורה השתפרו באופן מתמיד בשנים 

2014 2015 2016 2017 Q1/17 Q1/18

913 912 946 949 198 212 מכירות

405 402 441 440 88 95 רווח גולמי

44% 44% 47% 46% 45% 45% שיעור רווח גולמי

171 181 209 207 31 39 *EBITDA

19% 20% 22% 22% 16% 18% EBITDAשיעור 

131 140 169 168 22 30 רווח תפעולי

14% 15% 18% 18% 11% 14% שיעור רווח תפעולי

97 104 131 129 17 23 רווח נקי

11% 11% 14% 14% 9% 11% שיעור רווח נקי

83 102 131 129 17 23 רווח נקי לבעלי מניות

9% 11% 14% 14% 9% 11% שיעור רווח נקי לבעלי מניות

EBITDA* : בתוספת פחת והפחתות( לרבות רווחי אקוויטי שמקורם בהחזקה בעין גדי)רווח תפעולי.

Q1 2014-2018( ח"ש' מ)תמצית רווח והפסד 
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סיכום
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החברה מתחייבת כי לאחר  . כחברה ציבורית בישראל, ממניות יפאורה30.45%-ככלל משקאות הוקמה באופן ייעודי לצורך החזקת 
לא תעסוק בפעילות נוספת מלבד עיסוקה בקשר עם  , ממניות יפאורה15%-מועד השלמת ההנפקה וכל עוד תחזיק בלא פחות מ

.אלא אם תתקבל החלטה אחרת באסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד, החזקה במניות יפאורה

.ח ללא חוב פיננסי"ש' מ430יתרות נזילות של ליפאורה2018במרץ 31-נכון ל

.  נילסןלפי נתוני 2017בשנת 26%כספי של * בגודלה בישראל בעלת נתח שוקהשנייהיפאורה הינה יצרנית המשקאות 

מתזרימי95%תפעל לחלק לבעלי מניותיה , בכפוף לכל דין ולצרכי הפעילות השוטפת, לכלל משקאות מדיניות דיבידנד לפיה
.  מחלוקות דיבידנד שתבצע יפאורה, ככל שינבעו, המזומנים שינבעו לה

.ח"ש' מ207של EBITDAעם , 2017בשנת ח "ש' מ949-הכנסותיה של יפאורה הסתכמו ב

.באותם שנים22%-לכ19%-מכשיעור הרווחיות עלה , 2014-2017בשנה בשנים 7%-של יפאורה צמח בEBITDA-ה

(  מזכירות ועוד, כספים, שירותי דירקטורים ונושאי משרה)עם הסכם לקבלת שירותי ניהול , לכלל משקאות מטה רזה במיוחד
.  ח בלבד בשנה"א׳ ש300-מכלל תעשיות בתמורה לכ

.1.1.2017-31.12.2017לתקופה שבין ( ללא אלכוהול)לגבי השוק הקר המבורקד בישראל נילסןבהתבסס על נתוני * 
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