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 והיא ,כאמור הצעות לקבלת הזמנה או החברה של ערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינה זו מצגת
  במערכת לציבור החברה שפרסמה בדיווחים עיון מחליפה ואינה בלבד ונוחות תמצית לשם נערכת
 ערך בניירות השקעה בדבר החלטה קבלת בטרם ,החברה אודות המלא המידע את הכוללים ,א"המגנ
  מהווה ואינו בלבד תמצית בגדר הינו החברה פעילות לניתוח הקשור בכל במצגת האמור .החברה של

 של מלאה תמונה לקבל מנת על .פוטנציאלי משקיע של דעת לשיקול תחליף או דעת חוות ,המלצה
 ,זה ובכלל לציבור החברה שפרסמה בדיווחים לעיין יש החברה בפעילות הסיכונים ושל החברה פעילות
 ביוני 30 ליום הביניים ובדוח 2019 במרס 28 ביום שפורסם 2018 לשנת החברה של התקופתי בדוח

  .2019 באוגוסט 29 ביום  שפורסם 2019

  ,היינו ,כה עד לציבור החברה בדיווחי הוצג שבו האופן מן שונה באופן המוצג מידע לכלול עשויה המצגת
  שהוצגו מאלו שונים בפילוח או/ו בעריכה או/ו באפיון או/ו באופן המוצגים נתונים במצגת להיכלל עשויים

 נכללו טרם אשר נתונים זה ובכלל( נתונים של מכלול מציגה המצגת ,כן כמו .בעבר החברה של בדיווחיה
  נכון ,החברה של הערכתה למיטב נכונים ושהינם ,במצגת המוצג באופן הוצגו שטרם או החברה בדיווחי
  ,החברה של והמיידים הרבעוניים ,התקופתיים והדוחות הדיווחים כלל עם ביחד אשר ,)הצגתם למועד

.הדין פי על כמתחייב החברה אודות מהותית בחינה מכל שלמה תמונה משקפים

 ,היתר בין הכולל 1968 – ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת זו מצגת
  וודאית אינה התממשותם אשר עתידיים לאירועים המתייחסים ,החברה של ואומדניםהערכות ,תחזיות
  בין ,תושפע עתיד פני צופה מידע של התממשותו אי או התממשותו .החברה בשליטת נמצאים ואינם
  ובגורמים הכללית בסביבה מההתפתחויות וכן החברה פעילות את המאפיינים הסיכון מגורמי ,היתר

.החברה פעילות על המשפיעים החיצוניים
.אחרת צוין אם אלא ,2019 ביוני 30 ליום נכונים במצגת הכספיים הנתונים

2

הבהרה משפטית



הוקמה בשנת  לידר החזקות והשקעות 

ופועלת בישראל בתחומי שוק   1991

ן"תעשיה ונדל, ההון

החברה ממוקדת כיום בהשקעה  

בחברות ישראליות רווחיות בעלות 

בתחומי , פוטנציאל צמיחה משמעותי

השירותים והתעשייה

החברה פועלת בשוק ההון באמצעות  

  50%-אטראו שוקי הון שמחזיקה ב

מהשווי   68% -כלפידות ומהווה בילין 

הכלכלי של נכסי החברה

בעלת השליטה בחברה הינה קרן דן 

דוד אשר נוסדה על ידי איש העסקים  

הנדבן המנוח מר דן דוד

בשנים האחרונות ביצעה החברה שורה 

של מהלכים עסקיים שתוצאתם היא פישוט 

מיקוד תחומי הפעילות  , מבנה הקבוצה

והפחתה דרמטית של רמת החוב

  של נכסים שווי לחברה 17.10.2019 ליום

   - ₪ 'מ 96 -כ של נטו וחוב ₪ 'מ 552 -כ

LTV 17% -כ של
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ר החברה"יו, אפלויג) צחי(יצחק 
ATE את דוד דן המנוח העסקים איש לצד הקים אפלויג צחי Technology

Equipment BV, בכירות ניהול במשרות כיהן אפלויג .בחברה 76% -בכ המחזיקה 
 רואה הינו אפלויג .והתשתיות המסחר ,התעשייה בתחום בישראל מובילות בחברות
אביב תל מאוניברסיטת )בהצטיינות( וכלכלה בחשבונאות תואר בעל ,מוסמך חשבון

ל החברה"מנכ, ליאור בן ארצי
 לשעבר( הון שוקי אטראו הבת חברת ל"וכמנכ החברה ל"כמנכ מכהן ארצי בן ליאור
  ר.ע.ג.מ בקבוצת עסקי פיתוח ל"כסמנכ שימש לחברה שהצטרף לפני.)הון שוקי לידר
 בתחומים ורכישות עסקי פיתוח מהלכי והוביל )ATE בשליטת פרטית חברה( מ"בע

  .ישראל עדן מי ל"ומנכ הבינלאומית ספרינגס עדן נשיא כסגן שימש כן לפני .שונים
 ראשון תואר ,)בהצטיינות( וניהול תעשייה בהנדסת ראשון תואר בעל ארצי בן

אביב תל מאוניברסיטת עסקים במנהל שני ותואר ,מהטכניון )בהצטיינות( בכלכלה

ל כספים"סמנכ, יוסי זיתוני
 הבת חברת של הכספים ל"וכסמנכ החברה של כספים ל"כסמנכ מכהן זיתוני יוסי

  של כספים ל"וכסמנכ ל"כמנכ שימש כן.)הון שוקי לידר לשעבר( הון שוקי אטראו
.אירופה במזרח ן"נדל נכסי פיתוח בתחום התמחתה אשר פרופרטיס לידמס חברת
  וכמנהל ,מ"בע )סלולרי תוכן( טיפקום בחברת כספים ל"כסמנכ זיתוני שימש בעברו
  ,מוסמך חשבון רואה הינו זיתוני .מ"בע מטריקס של האינטגרציה בחטיבת כספים
 מוסמך ותואר )בהצטיינות( למנהל מהמכללה עסקים ומנהל בחשבונאות תואר בעל

אילן-בר מאוניברסיטת במשפטים

הנהלת החברה
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חברה ציבורית בשליטת לידר השקעות -שוקי הון  אטראו* 

מבנה החזקות

100% 45.9% 50% 100%

50% 75%
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ן"נדל שוק ההוןתעשיה תעשיה



נכסיניתוח שווי 
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)ח"במיליוני ש(שווי נכסי של לידר 17.10.2019ליום 

378אטראו שוקי הון  

67)*ן"נדל(לידר קרואטיה 

35*מתכות פינקלשטיין

72*שריד-גמל

552כ נכסים"סה

)85(ח  "אג –התחייבויות זמן ארוך 

)6(ל  "בל –התחייבויות זמן ארוך 

)16(גמלבגין רכישת מניות התחייבות 

2השקעות אחרות  

9מזומן

)96(נטו, כ התחייבויות"סה

LTV(17%(יחס חוב לנכסים 

456שווי נכסי נטו

272שווי שוק לידר השקעות  

30.6.2019לפי חלק החברה בהון העצמי ליום  * 



ארועים מרכזיים
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2010
השלמת  

הסדר החוב  
ושינוי  

השליטה  
בחברה

2013
מימוש החזקת  

החברה 
)  45% -כ(

בחברה 
הציבורית  

גרינסטון תעשיות 
דולומיט(

)אחזקות

2014
השקעה  
במתכות

פינקלשטיין  
)50%(

2015
השקעה בגמל  

+30%(שריד 
אופציה 

)50%-ל

2015
מימוש החזקת  

החברה 
בחברה  ) 53% -כ(

הציבורית פולאר
תקשורת  

)פי.אר.אם(

2016
מכירת פעילות 

החיתום  
על ' והברוקראז

ידי חברת הבת 
אטראו שוקי הון

2017
מתכות פינקלשטיין  

משלימה מעבר  
למפעל חדש ומתקדם  

תבור  -ת אלון"באזה
בהשקעה של  

.ח"מיליון ש 85-כ
חברת הבת , בנוסף

האמריקאית של 
מתכות פינקלשטיין  
החלה את פעילותה

2019
  70%רכישת 

כך  , מגמל שריד
 31שמיום 

  2019במרס 
מחזיקה החברה  

מגמל   100%
שריד

2018
חברת הבת   

שוקי   אטראו
הון חתמה על  
הסכם בעלי 

מניות חדש עם  
ילין לפידות



התפתחות נכסים והתחייבויות

.בספריםיתרת ההשקעות לפי ערכן , מוצגת לפי שוויה בבורסה למועד הרשום באטראוההשקעה *   8
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אביב בשליטת החברה-חברה ציבורית נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל•

ILSBמחברת  75%וכן  מחברת ילין לפידות 50%מחזיקה  אטראו•

₪מיליון  824 -הינו כ 17.10.2019ליום שווי שוק אטראו בבורסה נכון •

אחר מממן גוף לכל או בנקאיים תאגידים כלפי חובות אין לאטראו•

₪ מיליון 56.5 -כ של בסך דיבידנד אטראו חילקה 2019 שנת מתחילת•

  הבנקאי במגזר פיננסיים במוצרים בתיווך עוסקת מ"בע ברוקרס אס.אל.איי•

  ופעילותה 2001 בשנת נוסדה החברה .אביב בתל וממוקמת הבינלאומי

 אופציות ,אגח ,ריביות ,ח"מט בעסקאות בנקאי בין בתיווך היא המרכזית

  אחרים פיננסים ונגזרים

  בנקאיות הבין העסקאות תיווך בתחום ומובילה וותיקה חברה הינה אס.אל.איי•

ובעולם בישראל הגדולים הבנקים נמנים לקוחותיה   ובין

שוקי הון אטראו -פעילות בשוק ההון 
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2017שנת   2018שנת H1‐19)₪במיליוני (

ILSB(7.015.313.1(בין בנקאי ' ברוקראגהכנסות מעמלות 

41.376.069.9חלק החברה ברווחי ילין לפידות

43.391.383.0כ הכנסות"סה

39.875.167.7כ רווח לתקופה לבעלי מניות של אטראו"סה

אטראו שוקי הון -פעילות בשוק ההון 
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 ההשקעות מבתי אחד הוא ,לפידות ויאיר ילין דב ידי על המנוהל ,לפידות ילין ההשקעות בית•

תיקים וניהול נאמנות קרנות ,גמל בקופות המתמחה ,בישראל המובילים

  ₪ מיליארד 85.6 -כ הינו לפידות בילין המנוהלים הנכסים סך 2019 יוני לסוף נכון•

  .₪ מיליון 152.4 -כ של נקי רווח עם 2018 שנת את סיימה לפידות ילין•

₪ מיליון 82.8 -בכ הסתכם 2019 שנת של הראשונה השנה בחצי לפידות ילין של הנקי הרווח    

  ילין של פעילותה .אחר מממן גוף לכל או בנקאיים תאגידים כלפי חובות אין לפידות לילין•

נזילים מנכסים ברובו המורכב העצמי מהונה ממומנת לפידות

  )2018 דצמבר בחודש( לפידות בילין החדש המניות בעלי הסכם על חתימה במסגרת•

 מניותיה לבעלי תחלק לפידות ילין לפיה דיבידנדים חלוקת מדיניות ,היתר בין ,נקבעה

צמוד ₪ מיליון 300 של בסך עצמי הון מעל מרווחיה 100% של בשיעור דיבידנד
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ילין לפידות -פעילות בשוק ההון 
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,  כגון תעשיית המתכת, חיתוך וליטוש לתעשיות מגוונות, קבוצת גמל הינה יצרן יחיד בישראל העוסק בייצור ושיווק של מוצרי השחזה•

ל וכן בשיווק והפצה של מותגים בינלאומיים בתחום הליטוש וכלי העבודה המקצועיים"בארץ ובחו, העץ והרכב, התעופה, הבניה

לס'קבוצת גמל פועלת בין היתר בארצות הברית באמצעות שתי חברות בנות בבעלות מלאה בשיקגו ובלוס אנג•

מפעלי תעשיה מובילים  בין לקוחותיה נמנים). תעופה ועוד, רכב, מתכת, בניה, עץ(לקוחות קבוצת גמל הינן מקשת תעשיות רחבה •

הינן בשוק האמריקאי) 70% -כ(עיקר מכירותיה של קבוצת גמל . בתחומם וכן בתי מסחר

.ומוצרי לטש, דיסקים לחיתוך והשחזה, מוניטין רב בארץ ובעולם בתחומי ההשחזה הקרמיים CGWלמותג גמל •

גמל שריד -תעשייה 
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מוצרי ליטוש והשחזה גמישים דיסקים לחיתוך והשחזה אופני השחזה קרמיים

מוצרים -גמל שריד  -תעשייה 
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:לבצע שורה של מהלכים עסקייםהחלה החברה , החברהבגמל שריד לידי בסמוך להעברת השליטה •

הצוות הניהולי של החברה לקח על עצמו תפקידים מרכזיים בניהול פעילות גמל•

ארגון של מערך השיווק של  -ב ונערך רה"ל חברת הבת בארה"כמנכ) מנהל בכיר בעל מוניטין בתעשייה( סוליבאןמייקל מונה •

ב"החברה בארה

מונה מנהל חדש למפעל החברה בקליפורניה•

בוצע רה ארגון בפעילויות בסין וסגירת פעילות מפסידה בברזיל•

  שינוי ,רכש עלויות הורדת ,פיריון שיפור ,מטה משרות צמצום( בישראל באתר תפעולית התייעלות מהלכי של שורה יושמו•

  ורמות גבייה תהליכי( חוזר הון ניהול על דגש שימת תוך ,הרווחיות בשיעורי ומוכח עקבי לשיפור שהביאו )וכו מוצרים תמהיל

חוב/רווח וביחסי הפנוי בתזרים מהותי ושיפור )מלאי

גמל שריד -תעשייה 
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לקוחות עיקריים -גמל שריד  -תעשייה 
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  פינקלשטיין .שנה 60-ל מעל של מוניטין בעל בישראל יחיד יצרן הינה פינקלשטיין מתכות•
  מתמשכת יציקה בתהליכי למיניהן נחושת מסגסוגות ופרופילים מוטות ביצור עוסקת

)Continuous Casting(ושיחול )Extrusion( מוגמרים חצי כמוצרים ובמכירתם 
בתעשייה גלם כחומר המשמשים

  תעשיות :ענפים למגוון ורכיבים מוצרים המייצרים למפעלים נמכרים פינקלשטיין מוצרי•
  פינקלשטיין ממכירות מחצית מעל .ועוד תעופה ,רכב ,ימית תעשייה ,שבבי עיבוד ,המים
ייצוא לשווקי מופנות

 שווקים למגוון מכירתם את המאפשרים תקנים של רב במספר עומדים פינקלשטיין מוצרי•
)הימית והתעשייה התעופה לתחום ייעודיים תקנים :כגון( מתמחות ותעשיות בינלאומיים

  התעשייה באזור חדש למפעל מעבר לגמרי כמעט פינקלשטיין השלימה 2017 במהלך•
 הנחשבים ייצור קווי במפעל .ח"ש מיליון 85 -כ של בהשקעה הוקם אשר ,תבור-אלון

  הישן למפעל בהשוואה תפוקה 3 לפי מעל לייצר תוכל החברה .בעולם מסוגם למתקדמים
דומה עובדים מספר עם

  ייצור יאפשר אשר ציוד של התקנה ,היתר בין ,להשלים פועלת פינקלשטיין ,להיום נכון•
  משמעותי שיווקי ייתרון לה ייקנה אשר ,חלולים מוטות של

  מרכזת אשר ,מלאה בבעלות אמריקאית בת חברה פינקלשטיין הקימה 2016 בנובמבר•
  לפעול החלה הבת החברה .אמריקהבצפון פינקלשטיין של מוצריה שיווק פעילות את

 המוצרים ומגוון ב"בארה החברה של הלקוחות בסיס .2017 של הראשון הרבעון במהלך
ועקבית יציבה בצורה מתרחב ידה על המשווק

מתכות פינקלשטיין -תעשייה 
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פליז

ברונזה

אלומיניום ברונזה

מתכות ירוקות

מתכות פינקלשטיין -תעשייה 
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לקוחות עיקריים -מתכות פינקלשטיין  -תעשייה 
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H1‐192018)₪ באלפי(

95,843117,989עיבוד שירותי וממתן ממכירות הכנסות

66,78391,332והעיבוד המכירות עלות

29,06026,657גולמי רווח

30.3%22.6%גולמי רווח %

23,85832,198וכלליות הנהלה ,שיווק ,מכירה הוצאות

)5,541(5,202מפעולות )הפסד( רווח

)2,800()3,107(נטו ,מימון הוצאות

)8,341(2,095מסים לפני מפעולות )הפסד( רווח

)273(-בכלולה חלק

)141()503(ההכנסה על מסים הוצאות

)8,755(1,592לתקופה )הפסד( נקי רווח

-14,014הזדמנותית ממכירה רווח

(8,755)15,606לחברה לתקופה )הפסד( רווח

EBITDA9,5694,888

מגזר התעשייה
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מתוצאות גמל והחל מיום  30% 2019במרץ  31וכן עד ליום , מתוצאות פינקלשטיין 50%כולל * 
.מתוצאות גמל 100%זה    



האירופאי באיחוד מלאה כחברה קרואטיה הצטרפה 2013 ביולי•

 מסחר ,למגוריםבעיקר המיועדים ,ר"מ אלף 80 של כולל בשטח ,בקרואטיה איסטריה האי בחצי קרקעות 4-ב מחזיקה השקעות לידר•

ומלונאות

מפותחת ותיירותהיסטוריים אתרים ,חופים ברצועות ומאופיין האדריאטי הים של הצפוני בחלק שוכן איסטריה האי חצי•

 המים בקו העיירה במרכז ממוקםעצמו הנכס .איסטריה האי בחצי תיירותית עיירה הינה פאזאנה :"FAZANA" פרויקט הינו העיקרי הנכס•

 ,מגורים שטחי הכוללים ,ר"מ 30,000-כ של בנייה זכויות הכוללתמעודכנת ע"תב לפרויקט .)בקרואטיה ידוע לאומי פארק( בריוני איי מול

ומלונאות מסחר

לידר קרואטיה -ן "נדל
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ח"ש מיליון 67 - כ הינו החברה בספרי ן"הנדל נכסי שווי•

בקרואטיהן"הנדל החזקות של מיטבי למימוש פועלת החברה•

  עות"תב קידום ,השבחה תהליכי לרבות הנדרש בכל מטפל החברה של הניהולי הצוות•

מינימליות שוטפות הוצאות על הקפדה כדי תוך משקיעים ואיתור

לידר קרואטיה -ן "נדל
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דוח תמציתי מאוחד על הרווח והפסד של החברה

2017שנת   2018שנת H1‐19)₪במיליוני (

76.618.318.4הכנסות

 שיטת לפי המטופלות חברות ברווחי החברה חלק
41.675.169.6נטו ,המאזני השווי

118.293.488.0כ הכנסות"סה

70.440.937.2כ הוצאות"סה

21.841.337.0זכויות שאינן מקנות שליטהרווח נקי המיוחס ל

26.011.213.8החברהלבעלי מניות של רווח נקי המיוחס 



דודבעלי מניות איכותיים בדמות קרן דן •

ידע ומוניטין, מצומצמת בעלת ניסיון מוכחהנהלה •

החוב  החברה להמשיך להקטין את רמת בכוונת , 17%-כנמוכה מאוד רמת מינוף  •

השלמת תהליכי התיעלות משמעותיים אשר יצרו פלטפורמה ניהולית יעילה וממוקדת•

יישום מוצלח של תהליכי השבחת ערך מאז שינוי השליטה•

נכסים קיימים איכותיים•

בעלות תזרים מזומנים  , ")מתחת לרדאר("נטייה להשקיע בחברות מסורתיות בגודל בינוני •

מוכח ופוטנציאל צמיחה

החזקה בחברות לטווח ארוך והשבחת פעילותן בעזרת רכישות ופיתוח עסקי•

ביסוס תזרים מזומנים מהחברות הבנות בתחום התעשייה•

סיכום
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תודה  רבה
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