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הגבלת אחריות ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -1968 , ביחס לחברה וכן 	 
ביחס לבעלי השליטה בה ולחברות מוחזקות על-ידיה. מידע כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, הערכות, 
ולעניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה  הכנסות, אומדנים ומידע אחר, המתייחסים לאירועים 
זו,  ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד. העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למצגת 
הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה ולמצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם 
פועלת החברה באזורי פעילותה, וכן עובדות ונתונים מאקרו-כלכליים, ולפיכך החברה אינה אחראית 

לנכונותם, והכול כפי שידועים לחברה במועד פרסום מצגת זו.
המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס, בנוסף על האינפורמציה הקיימת בחברה, על ציפיות 	 

ועל  האמורים,  מהפרמטרים  אחד  בכל  עתידיות  התפתחויות  לגבי  החברה  של  נוכחיות  והערכות 
השתלבותן של התפתחויות כאמור אלה באלה, במידה מהותית, וכן על נתונים ופרסומים סטטיסטיים 

וציבוריים כאמור לעיל.
המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו עלול שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן 	 

פעילות  את  המאפיינים  הסיכון  מגורמי  איזה  מהתממשות  כתוצאה  הוערך  או  שנצפה  מכפי  שונה 
החברה ו/או כתוצאה מהתפתחויות בסביבה הכללית ו/או מגורמים חיצוניים המשפיעים על החברה 

בתחומי פעילותה.
לשם הסרת ספק, מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת זו.	 
אין לראות במצגת זו משום הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך של החברה.	 
מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה 	 

החברה לציבור המידע הכלול.
במצגת זו אינו שלם וכל האמור בו כפוף לאמור בדיווחיה הרלבנטיים של החברה, ואין לראות בו משום 	 

מצג או התחייבות, לרבות לא לשלמות או דיוק המידע האמור.



החברה נמצאת
בשליטה משותפת

של משפחת ברמלי
ופוליכד

החברה החלה 
לפעול בשנת 1981

לחברה שני תחומי 
פעילות עיקריים:

1. ייצור אריזות פלסטיק 
לתעשיית המזון.

2. ייצור מוצרי פלסטיק 
הייחודיים לבית

לחברה יש שלושה 
אתרי ייצור, שניים 

בשדרות ואחד בצרפת

בחברה מועסקים
כ- 130 עובדים

פרופיל חברה
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רכישת פעילות 

מחברת טמפו
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כניסה משמעותית 

לרשתות הקמעונאיות 
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השקעה של פוליכד 

בקבוצה וכניסתה 
לגרעין השליטה

אבני דרך



כפוף להשלמת רכישת מניות החברה מפוליכד על ידי ברמלי ובכפוף להתקיימות 
מספר תנאים מתלים.
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אריזות לתעשיית המזון
מוצרים ייחודיים לבית

נדל"ן להשקעה



פעילות זו מהווה כיום את המרכיב העיקרי בהכנסות ורווחי החברה.	 
הפעילות מתקיימת למעלה מ- 30 שנה, ומוצריה נחשבים למוצרים המובילים 	 

בישראל בתחום אריזות הפלסטיק לענף המזון. 
 	 ,Take Away -מוצרי התחום כוללים אריזות למזון, כלי אחסון, אריזות חד פעמיות ל

גלמים לבקבוקים ועוד. 
אתרי הייצור של החברה נמצאים בשדרות.	 

תחום האריזות לתעשיית המזון



דוגמאות למוצרים

קופסאות עגולות

מוצרים ייחודיים ללקוח

קופסאות מרובעות

Take Away

קופסאות אובליות

קופסאות מלבניות



לקוחות נבחרים



מנוע הצמיחה המרכזי בקבוצת ברם תעשיות. תחום הפעילות כולל את פעילות 	 
החברות ברמלי ולייף פלסטיק.

 	. Prêt à Paquet -ו Life Story :המוצרים משווקים תחת שתי קבוצות מותג
ייצור במפעלינו בישראל ובצרפת.	 
המוצרים נמכרים בעיקר לרשתות קמעונאיות מהמובילות בעולם.	 
החברה הצליחה לראשונה להשיק מוצרי מדף בהיקף משמעותי בשתי הרשתות 	 

הקמעונאיות הגדולות בעולם, וול מארט וטרגט. המהלך האסטרטגי התאפשר 
בעקבות פתיחת מחסן קדמי בארה"ב בתחילת 2013.

 תחום המוצרים הייחודיים לבית



חלוקת מכירות המוצרים הייחודיים לפי אזורים גיאוגרפים 2013

ישראל
8%

שאר העולם
11%

אירופה
41%

ארה"ב
40%
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לקוחות נבחרים- אירופה

לקוחות נבחרים- ישראל



מוצרים נבחרים



מוצרים נבחרים



מוצרים נבחרים



תחום המוצרים הייחודיים-
התפתחות צבר ההזמנות )במליוני ₪(
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*  כולל החלק היחסי בהכנסות חברות מוחזקות המוצגות בדו"חות הכספיים על בסיס שווי מאזני, ללא פעילות הנדל"ן 
ובניטרול הכנסות בין מגזריות
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התפתחות המכירות )באלפי ₪(



2014E 2013A 2012A מ' ₪
70 63 60.9 הכנסות מאריזות מזון

38.7 29.4 21.8 הכנסות ממוצרים ייחודיים

1.3 1.1 1.3 הכנסות מנדל"ן להשקעה

110 93.5 84 סה"כ הכנסות

27.5 21.5 17.4 רווח גולמי

8 3.2 1.5 רווח תפעולי

15.5 10.5 9 EBITDA

תמצית נתונים כספיים

תחזית הצמיחה בתחום המוצרים הייחודיים לבית, מבוססת על גידול בצבר ההזמנות, בין היתר כפועל יוצא 
מהחדרת מוצרים חדשים לרשתות מובילות בשוק האמריקאי במהלך 2014. 

תחזית הצמיחה בתחום האריזות לתעשיית המזון מבוססות על גידול בפעילות עקב השקעה בקווי ייצור חדשים 
והרחבת הפעילות בפריפורם.



הגבלת אחריות ומידע צופה פני עתיד

תמצית נתונים מאזניים )באלפי ₪(

2013A 2012A 2011A
39,377 39,970 41,822 סה"כ נכסים שוטפים

)30,896( )31,651( )25,172( סה"כ התחייבויות שוטפות

8,481 8,319 16,650 סה"כ הון חוזר )1(

נכסים עיקריים לא שוטפים:

35,400 38,630 35,382 רכוש קבוע

13,067 13,678 14,486 נדל"ן להשקעה )צור יגאל(

10,542 11,457 12,110 הרכוש הקבוע כולל נדל"ן בצרפת )2(

49,750 52,306 54,168 סה"כ הון עצמי )3(

100,500 106,202 105,020 סה"כ מאזן

₪18M סה"כ חילקה החברה מאז הנפקתה דיבידנדים בסכום כולל של

 הון חוזר ב- 2011 כולל תקבולים נטו מהשקעת פוליכד בחברה בסך 16M ש"ח )לאחר חלוקת דיבידנד(.. 1
תקבולי השקעת פוליכד בחברה שימשו להשקעות.

הנדל"ן משמש כיום את הפעילות בצרפת.. 2
בשנת 2013 חילקה החברה דיבידנד בסך של 2M ש"ח. כמו כן חל קיטון בהון כתוצאה משחיקת נכסי . 3

הפעילות בצרפת בשל היחלשות האירו.



מוצרים ייחודיים
 הרחבת פעילות מול קמעוניים בינלאומיים מובילים

 )TESCO CARREFOUR, BIG LOTS, BED BATH & BEYOND(
.TARGET -ו WALMART ומכירת מוצרי מדף נוספים וקיימים ברשתות

מוצרים לתעשייה
גידול בפעילות עקב השקעה בקווי ייצור חדשים במהלך 2014.

הרחבת פעילות פריפורם- הקמת קו לייצור פקקים לבקבוקים.

מפעל בצרפת
במהלך 2014 החלו ייצור ומכירה של מוצרים חדשים

)אשר פותחו במהלך 2013(

מיזוג
חיסכון בעלויות עקב המיזוג 

בין חי פלסטיק לברמלי.

מנועי צמיחה 2014



צרפת - שטח של 57 דונם מתוכם 11,000 מ"ר בנויים.	 
  החברה עושה שימוש בשטח של כ-5,000 מ"ר ובוחנת אפשרות להשכרת	 

השטח הנותר. שווי הנכס בספרים לתום 2013 כ- 10.5 מיליון ₪.
צור יגאל – שטח של 3.6 דונם מתוכם 4,100 מ"ר בנויים )אחזקה של 51%(.	 

שווי הנכס בספרים לתום 2013 כ- 13.1 מיליון ₪. מושכר בעיקרו לתקופות ארוכות טווח.	 

נדל"ן הקבוצה



סיכום

חברת ברם תעשיות נמצאת בעיצומו של תהליך שיפור משמעותי בתוצאות.	 
תחום האריזות למוצרי מזון ממשיך לגדול ולייצר רווחיות נאה ויציבה.	 
תחום המוצרים הייחודיים לבית צומח בעשרות אחוזים בשנה בעקבות חדירה משמעותית 	 

לרשתות קמעונאיות בינלאומיות מובילות.
המיזוג בין חי פלסטיק לברמלי צפוי להביא לשיפור בתוצאות בהיבט של חיסכון בעלויות.	 
העברת מפעל פריפורם לשדרות והקמת קו לייצור פקקים לבקבוקים עשויים להביא 	 

לשיפור תוצאות החברה.
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