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הגבלת אחריות ומידע צופה פני עתיד
מצגת זו הוכנה על ידי שניב תעשיות נייר בע"מ )"החברה"( כמצגת כללית אודות החברה.

אין לראות במצגת זו חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות הערך של החברה, ואין במצגת זו משום 

תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם.  

מצגת זו נועדה לשם מסירה והצגה של מידע בלבד, ואין בהצגתה משום תחליף לדיווחים שמפרסמת החברה לציבור, במסגרת חובותיה על פי 

דין. האמור במצגת זו הינו תמצית בלבד, ואין לראות בו משום מצג או התחייבות, לרבות לא לשלמות או דיוק המידע האמור. לשם קבלת מידע 

מלא ומקיף על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת 

החברה, יש לעיין בדיווחים ובדוחות התקופתיים שפורסמו על-ידי החברה. במקרה של סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של 

החברה ו/או בדוחות התקופתיים הנדרשים על פי דין, יגבר האמור בדיווחים האמורים. 

המוצג במצגת זו הינו על דעת כותביה בלבד, ומשקף את הבנתם נכון למועד המצגת. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים במצגת זו, עשויים 

להשתנות בכל עת, וזאת ללא מתן הודעה כלשהי על ידי החברה.  

נושאים שונים המובאים במצגת זו, הכוללים תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, 

שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, לרבות בקשר עם תחזית הכנסות ורווחיות, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות 

ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה המתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה נכון למועד 

עריכת המצגת. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן 

מהתפתחויות בסביבה הכללית ומגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת 

החברה. תוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור במצגת. על כן, קוראי 

מצגת זו מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו המובאים במצגת זו.         

להסרת ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.    

מצגת זו אינה מהווה חלק בהצעה או הזמנה כלשהי לרכישת ניירות ערך של החברה ואינה מהווה חלק בהזמנה לקבלת הצעות כאמור. הצעה 

כאמור תיעשה אך ורק באמצעות פרסום תשקיף, אותו תפרסם החברה, ככל שתפרסם, לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים על-פי דין.
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שניב-פרופיל החברה

1988
 שניב תעשיות נייר בע״מ 

 הוקמה בשנת 1988. 
 עיסוקיה העיקריים הם 

 ייצור ושיווק של נייר 
ביתי גולמי 

בבעלות החברה מפעלי ייצור 
הפרושים על פני שטח של 

כ–80 אלף מ״ר בעיר אופקים 
שבנגב, מתוכם 25 אלף מ״ר 

בנויים

גז טבעי
התקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי 
אשר העניק לחברה חיסכון משמעותי 
בעלויות האנרגיה שלה. מועד תחילת 

הזרמת הגז בפועל – יוני 2013

כניסה 
לשוק המוסדי

החלטה על כניסה לשוק המוסדי בו החברה 
רואה פוטנציאל צמיחה עבורה

החברה הינה יצרנית הנייר הביתי 
 השנייה בגודלה בישראל, 

עם יכולת ייצור שנתית של 
כ-33,000 טון נייר )החל מרבעון 4 

)2018

33,000טון
החברה הינה יצרנית מוצרי 

נייר מוגמרים מהמובילות 
בארץ עם כושר ייצור של 

כ- 42,000 טון

42,000טון
PL
החברה הינה ספקית 
 Private Label-ה

המובילה בישראל בתחום 
מוצרי הנייר המוגמרים

רכישת 
סאסאטק

שניב רוכשת את החברות "סאסאטק" 
ו"סאסא קוסמטיקס" בעסקת החלפת מניות 

במטרה להפוך לאחת היצרניות הגדולות 
NEAR FOOD-בישראל בתחום ה
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198819952006
 הקמת מפעלי שניב לייצור 
 נייר גולמי באופקים מתוך 

 שותפות בחזון הלאומי 
ליישובי הנגב

הנפקת מניות החברה
 בבורסה לניירות ערך 

בתל-אביב

 כניסה לתחום הקמעונאי 
 והשקת מותגי שניב 

]מכירת מוצרים מוגמרים[

2013
חיבור למערכת הגז 

הטבעי ותחילת ייצור 
באמצעות גז טבעי. 

והחל משנת 2015 ייצור 
חשמל באמצעות גז טבעי 
בתחנת הכוח של החברה.

20172018
- החלטה על כניסה לשוק המוסדי 

   בו החברה רואה פוטנציאל צמיחה 
   עבורה

-שניב רוכשת את החברות "סאסאטק" 
  ו"סאסא קוסמטיקס" בעסקת החלפת  
  מניות במטרה להפוך לאחת היצרניות 
 NEAR - הגדולות בישראל בתחום ה  

FOOD

איחוד מערכי השיווק 
והמכירות שניב + סאסאטק

למעט תחום הרכב והייצוא

שניב-אבני דרך
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עובדים

סאסאטק-פרופיל החברה

130

סאסאטק 
אגש"ח בע"מ

מוצרי ניקיון לבית ולשוק המוסדי	 
מוצרים משלימים לרכב, שמנים 	 

וחומרים וחומרים למגזר הטכני

כ-15 דונם שכור באזור התעשייה 	 
   דלתון

מערך ייצור חומרי גלם	 
5 קווי מילוי נוזלים	 
קו ייצור תרסיסים )אירוסולים(	 

מפעל הייצורתחומי פעילות

עובדים מפעל הייצורתחומי פעילות

20

סאסא 
קוסמטיקס 

אגש"ח בע"מ
כ-7 דונם בבעלות באזור התעשייה 	 מוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה	 

בני יהודה
מערך ייצור חומרי גלם	 
3 קווי מילוי נוזלים	 
קו ייצור תרסיסים )אירוסולים(	 



7

סאסאטק-אבני דרך

1982
נוסדה כבית מלאכה בקיבוץ 

סאסא

2009
קבלת נציגות לשיווק והפצה 

SWD גרמניה-שמנים ותוספות 
לתחום הרכב

2013
רכישת סלנגו קריסטליין -
לימים סאסא קוסמטיקס

2018
- הפעלת מכונת תרסיסים חדשה

- מעבר לאוטומציה בקווי מילוי  
   הנוזלים

2017
- הפעלת מערכת סינון גז עצמאית

- החברה נרכשת ע"י שניב תעשיות 
   נייר בע"מ

2000
השקת המפעל החדש 

באתר דלתון
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הנהלת החברה

בעלי המניות בחברה

פסח ברנט, מנכ"ל משנת 2008 
בעל ניסיון של כ-20 שנים בניהול 

חברות. 

אלעזר וייס, סמנכ"ל שיווק ומכירות
משנת 2014. החל את דרכו בחברה 

כמנהל שיווק בשנת 2013. כיהן 
במהלך 7 שנים כמנהל מסחרי 

בחברת "מגה קמעונאות בע"מ". 
כיהן כמנהל מותג במגזר החרדי 

במהלך 4 שנים בחברת "נטו 
מלינדה בע"מ".

איל לסל, רו"ח, מנהל כספים. 
החל את דרכו בחברה כחשב 

בשנת 2008. 
מכהן כמנהל הכספים של 
החברה החל משנת 2012.

קיבוץ
סאסא
25%

ציבור
24% משפ'

ברנט
43%

משפ'
לקס
8%
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סאסאטק-תחומי פעילות

מוצרים 
לרכב

ולתעשייה

מוצרי
טיפוח
אישי

מוצרי 
ניקיון לבית

מיוצר ע"י סאסא קוסמטיקסמיוצר ע"י סאסאטק
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מוצרי ניקיון לבית
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מוצרים לרכב ולתעשייה



12

מוצרי טיפוח אישי 
סאסא קוסמטיקס

3
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אינטגרציה 
אנכית

החברה מייצרת 
משלב חומר הגלם 
ועד לשלב המוצר 

המוגמר בטכנולוגיה 
מתקדמת בכל 
תחומי פעילותה.

חסמי 
כניסה

תחומי פעילות החברה 
מאופיינים בחסמי כניסה גבוהים 

הנובעים בעיקרם מהיקף 
ההשקעות הראשוני הנדרש 

שהינו גבוה מאוד ומשיעור גבוה 
של עלויות יבוא של מוצרי הנייר 

ביחס למחירי המכירה.

עלויות 
אנרגיה

החל מחודש יוני 2013 מערך 
הייצור עושה שימוש בגז 

טבעי. החל מחודש דצמבר 
2015 החלה החברה בייצור 
עצמי של חשמל באמצעות 

תחנת הכח שהוקמה 
במפעל החברה.

החל משנת 2017, סינון גז 
עצמאי במפעל סאסאטק.

מטרת החברה - להיות חברה מובילה בתחום 
ה-NEAR FOOD בישראל

חוזקות נוספות

ניצול ההשקה בין שני תחומי הפעילות של החברה להרחבת הפעילות הקיימת של החברה, 
בסיס לקוחותיה ומגוון המוצרים, בשילוב עם הרחבת מגוון המוצרים המיוצרים על ידי החברה 
או נרכשים כמוצרים משלימים, צפויים להקנות לחברה יתרונות תחרותיים, תפעוליים ומיתוגיים 

בדרך להשגת מטרה זו ולהשגת צמיחה ושיפור ברווחיות.
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פיזור 
לקוחות

ספק 
 PRIVATE

LABEL
מוביל

מערך הפצה
יעיל ועצמאי

לחברה מערך 
הפצה של המוצרים 
המוגמרים לנקודות 

המכירה הפועל 
במפעל החברה ותחת 

פיקוחה וניהולה.

לחברה פיזור לקוחות 
משמעותי. החברה 
בעלת מערך הפצה 
אשר מגיע למעל 

5,000 נקודות בחודש.

ספק הP.L הגדול 
בישראל בתחום הנייר 

הביתי. 
ספק הP.L משמעותי 
בתחומי ניקיון, רכב 

וטיפוח אישי.
P.L נבחרים: שופרסל, 

רמי לוי וסופרפארם.

 מטרת החברה - להיות חברה מובילה 
בתחום ה-NEAR FOOD בישראל

חוזקות נוספות
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אינטגרציה אנכית- שיפור בכושר התחרות- 
תהליך ייצור הנייר

נייר ממוחזרתאיתמפעלי תאיתעצים

מפעלי מוצרים מוגמריםנייר גולמימפעלי נייר

מוצרים מוגמרים: 
נייר טואלט, מגבות נייר, מפיות נייר, ממחטות

צרכןקמעונאים

>

>

>

>
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 אינטגרציה אנכית 
מותגי החברה-מוצרי נייר

מוצרי נייר ביתי

מוצרי נייר ביתי

מוצרי נייר ביתי
ומוצרים משלימים

PREMIUM

WIDE

BASIC
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Private Label
שניב הינה ספק ה-PRIVATE LABEL המוביל 

בישראל בתחום הנייר הביתי
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פיזור לקוחות
לקוחות החברה 

מגזר המוצרים המוגמרים מגוון רחב של 
לקוחות מובילים בשוק הקמעונאי.
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פוטנציאל צמיחה בשוק הקמעונאי

217 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

750 מיליון ₪ 
מוצרי נייר

מוצרי ניקיון

מוצרי טיפוח אישי

סך הכל

47 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

1 מיליארד ₪ 

18 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

800 מיליון ₪ 

282 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

2.55 מיליארד ₪ 

*המשך צמיחה בתחום מוצרי הנייר תוך שילוב מוצרי סאסאטק

*

*

*

גודל שוק מוערך בתחומי פעילות החברה*
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פוטנציאל צמיחה בשוק המוסדי
המשך חדירה לשוק המוסדי תוך ניצול סל המוצרים הרחב 

והקמת תשתית להגעה לנקודות קצה

25 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

*

*

400 מיליון ₪ 
מוצרי ניקיון טיפוח אישימוצרי נייר

סך הכל

23 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

400 מיליון ₪

48 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

800 מיליון ₪ 

גודל שוק מוערך בתחומי פעילות החברה*

*
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מוסדי-מנוע צמיחה פוטנציאלי-מוצרי נייר

Bulkysoft

גליל נייר תעשייתי

נייר טואלטמגבות צץ רץ 

מגבת בגליל

נייר מגבת תעשייה
נייר חד שכבתי
 100% תאית

PRO 442 P
U

R
E

מפעל שומר שביעי משלב היצור 
ועד גמר האריזה, ללא חשש גניזה.

נייר,  תעשיות  שניב  ידי  על  מיוצר 
משווק ע"י סאסאטק אגש“ח בע“מ, 
החטיבה המוסדית, מקבוצת שניב, 
קיבוץ סאסא, ד.נ. מרום גליל 138700 I2

10
01

20
00

14
42

72
90

10
37

03
25

7

1200 מטר בגליל

רוחב הגליל אורך גליל, דף אחד
22 ס“מ1200 מטר 

נייר מגבת
נייר טבעי חד שכבתי

 600 מטר באריזה

אורך גליל, דף אחד גלילים
X6

רוחב הגליל
19.5 ס“מ 100 מטר 

PRO 423 E
C

O

מפעל שומר שביעי משלב היצור 
ועד גמר האריזה, ללא חשש גניזה.

נייר,  תעשיות  שניב  ידי  על  מיוצר 
משווק ע"י סאסאטק אגש“ח בע“מ, 
החטיבה המוסדית, מקבוצת שניב, 
קיבוץ סאסא, ד.נ. מרום גליל 138700 I2

40
00

10
00

64
23

72
90
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37
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0
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מוסדי-מנוע צמיחה פוטנציאלי-מוצרי ניקיון
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רכישת חברה בתחום המוסדי

בחודש מרץ 2019 חתמה החברה על הסכם לרכישת 51% מהבעלות על חברה העוסקת    •
בשיווק מוצרים לשוק המוסדי.

תמורת הרכישה – 5 מליוני ש"ח.  •

מטרת הרכישה – חיזוק הזרוע המוסדית של החברה והיכולת להגיע לנקודות הקצה בשוק   •
המוסדי, כשלב נוסף בחדירת החברה לשוק המוסדי.

בתאריך 5 במאי 2019 הושלמה העסקה לרכישת 51% מהבעלות בחברה כאמור.  •
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נתונים פיננסיים עיקריים
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תמצית נתונים כספיים-מאוחד

  לשנה שהסתיימה ביוםלתקופה שהסתיימה ביום

31/3/201931/3/201831/12/2018

 394,355  96,530  110,324 מכירות

 99,798  23,951  27,166 רווח גולמי

רווח תפעולי לפני 
4,48518,489 6,937הכנסות אחרות

 18,713  4,544  7,063 רווח תפעולי

 15,559  3,769  7,289 רווח לפני מס

 12,243  2,752  5,722 רווח נקי

EBITDA 13,257  9,133  37,877 

 218.7  211.2  224.4 הון עצמי )מיליוני ש״ח(

 EBITDA-3.3  2.5  2.7 חוב ל 

43.5%46.9%45.2%הון למאזן
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תמצית נתונים כספיים-שניב סולו

באלפי ש״ח
  לשנה שהסתיימה ביוםלתקופה שהסתיימה ביום

31/3/201931/3/201831/12/2018

 248,175  61,009  71,388 מכירות

 69,939  16,179  18,502 רווח גולמי

רווח תפעולי לפני 
 17,171  3,083  5,503 הכנסות אחרות

 17,254  3,102  5,503 רווח תפעולי

 15,988  3,769  7,399 רווח לפני מס

 12,243  2,752  5,722 רווח נקי

EBITDA 9,829  6,825  31,265 

 218.7  211.2  224.4 הון עצמי )מיליוני ש״ח(

 EBITDA-3.7  2.9  2.9 חוב ל 

50.4%52.8%50.8%הון למאזן
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2017 2018

מיליוני ש “ח

פרופורמה

EBITDA

2017 2018

מיליוני ש “ח

374.4 394.4

מכירות

פרופורמה פרופורמה
2017 2018

מיליוני ש “ח

99.9
)27%(

99.8
)25%(

רווח גולמי

39.0
)10%( 37.9

)10%(

רווחיות-מאוחד )שנתי(
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מיליוני ש “ח

EBITDA

Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018Q1 2019 Q1 2019 Q1 2019

מיליוני ש “ח

96.5 110.3

מכירות
מיליוני ש “ח

24.0
)24.8%(

27.2
)24.6%(

רווח גולמי

9.1
)10%(

13.3
)12%(

רווחיות-מאוחד )רבעוני(
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רווחיות-מוצרי נייר
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2014
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2015

29.0

2016
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חלוקות דיבידנד

מיליוני ש “ח
דיבידנד

2014 2015 2016 2017 2018

6.0
6.5

5.0
6.0

2.0
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נתוני מאזן-מאוחד
31/12/2018 31/3/2018 31/3/2019

8,943 13,548 18,722 מזומנים ושווי מזומנים

5,809 6,416 7,729 נכסים פיננסיים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

146,899 129,185 154,174 לקוחות

43 2,792 - תלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לספקים

7,096 6,383 9,426 חייבים ויתרות חובה

65,290 61,087 63,774 מלאי

234,080 219,411 253,825 סך הכל נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים:

2,697 3,688 2,637 לקוחות זמן ארוך

763 943 853 נכסי תוכנית להטבה מוגדרת, נטו

- 410 - מס הכנסה לקבל

220,880 198,377 234,219 רכוש קבוע, נטו

8,970 8,970 8,970 מוניטין

16,465 17,690 16,001 נכסים בלתי מוחשיים

249,775 230,078 262,680 סך הכל נכסים לא שוטפים

483,855 449,489 516,505 סה"כ מאזן



32

נתוני מאזן-מאוחד
31/12/2018 31/3/2018 31/3/2019

121,615 84,365 123,580 אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים

- - 3,853 התחייבויות חכירה לזמן קצר

85,740 83,162 97,293 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

12,142 17,239 15,709 זכאים ויתרות – זכות

219,497 184,766 240,435 סך-הכל התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות:

17,707 25,590 15,222 התחייבויות לתאגידים בנקאיים

- - 8,623 התחייבויות חכירה לזמן ארוך

638 1,671 328 התחייבויות לאחרים

27,293 26,233 27,455 מסים נדחים

45,638 53,494 51,628 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

הון:

164,480 164,480 164,480 הון מניות נפרע וקרנות הון

54,240 46,749 59,962 עודפים

218,720 211,229 224,442 סה"כ הון

483,855 449,489 516,505 סה"כ מאזן



תודה רבה

לפרטים נוספים:
 איל לסל, מנהל כספים

טל': 08-9908236
e-mail: eyal.l@shaniv.com
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מיתוג שניב סאסאטק - לוגו

סאסאטק
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הגבלת אחריות ומידע צופה פני עתיד
מצגת זו הוכנה על ידי שניב תעשיות נייר בע"מ )"החברה"( כמצגת כללית אודות החברה.

אין לראות במצגת זו חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות הערך של החברה, ואין במצגת זו משום 

תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם.  

מצגת זו נועדה לשם מסירה והצגה של מידע בלבד, ואין בהצגתה משום תחליף לדיווחים שמפרסמת החברה לציבור, במסגרת חובותיה על פי 

דין. האמור במצגת זו הינו תמצית בלבד, ואין לראות בו משום מצג או התחייבות, לרבות לא לשלמות או דיוק המידע האמור. לשם קבלת מידע 

מלא ומקיף על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת 

החברה, יש לעיין בדיווחים ובדוחות התקופתיים שפורסמו על-ידי החברה. במקרה של סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של 

החברה ו/או בדוחות התקופתיים הנדרשים על פי דין, יגבר האמור בדיווחים האמורים. 

המוצג במצגת זו הינו על דעת כותביה בלבד, ומשקף את הבנתם נכון למועד המצגת. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים במצגת זו, עשויים 

להשתנות בכל עת, וזאת ללא מתן הודעה כלשהי על ידי החברה.  

נושאים שונים המובאים במצגת זו, הכוללים תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, 

שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, לרבות בקשר עם תחזית הכנסות ורווחיות, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות 

ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה המתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה נכון למועד 

עריכת המצגת. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן 

מהתפתחויות בסביבה הכללית ומגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת 

החברה. תוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור במצגת. על כן, קוראי 

מצגת זו מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו המובאים במצגת זו.         

להסרת ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.    

מצגת זו אינה מהווה חלק בהצעה או הזמנה כלשהי לרכישת ניירות ערך של החברה ואינה מהווה חלק בהזמנה לקבלת הצעות כאמור. הצעה 

כאמור תיעשה אך ורק באמצעות פרסום תשקיף, אותו תפרסם החברה, ככל שתפרסם, לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים על-פי דין.
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100%

100%

99%1%

100% 51%
שניבטופס

בע"מ

סאסאטק 
אגש"ח
בע"מ

סאסא
קוסמטיקס

אגש"ח
בע"מ

שניבטופס
אנרגיה

שותפות 
מוגבלת

שניב 
תעשיות נייר

בע"מ

חברה 
המשווקת 
מוצרים 
לשוק 
המוסדי

עץ החזקות
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שניב-פרופיל החברה

1988
 שניב תעשיות נייר בע״מ 

 הוקמה בשנת 1988. 
 עיסוקיה העיקריים הם 

 ייצור ושיווק של נייר 
ביתי גולמי 

בבעלות החברה מפעלי ייצור 
הפרושים על פני שטח של 

כ–80 אלף מ״ר בעיר אופקים 
שבנגב, מתוכם 25 אלף מ״ר 

בנויים

גז טבעי
התקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי 
אשר העניק לחברה חיסכון משמעותי 
בעלויות האנרגיה שלה. מועד תחילת 

הזרמת הגז בפועל – יוני 2013

כניסה 
לשוק המוסדי

החלטה על כניסה לשוק המוסדי בו החברה 
רואה פוטנציאל צמיחה עבורה

החברה הינה יצרנית הנייר הביתי 
 השנייה בגודלה בישראל, 

עם יכולת ייצור שנתית של 
כ-33,000 טון נייר )החל מרבעון 4 

)2018

33,000טון
החברה הינה יצרנית מוצרי 

נייר מוגמרים מהמובילות 
בארץ עם כושר ייצור של 

כ- 42,000 טון

42,000טון
PL
החברה הינה ספקית 
 Private Label-ה

המובילה בישראל בתחום 
מוצרי הנייר המוגמרים

רכישת 
סאסאטק

שניב רוכשת את החברות "סאסאטק" 
ו"סאסא קוסמטיקס" בעסקת החלפת מניות 

במטרה להפוך לאחת היצרניות הגדולות 
NEAR FOOD-בישראל בתחום ה
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198819952006
 הקמת מפעלי שניב לייצור 
 נייר גולמי באופקים מתוך 

 שותפות בחזון הלאומי 
ליישובי הנגב

הנפקת מניות החברה
 בבורסה לניירות ערך 

בתל-אביב

 כניסה לתחום הקמעונאי 
 והשקת מותגי שניב 

]מכירת מוצרים מוגמרים[

2013
חיבור למערכת הגז 

הטבעי ותחילת ייצור 
באמצעות גז טבעי. 

והחל משנת 2015 ייצור 
חשמל באמצעות גז טבעי 
בתחנת הכוח של החברה.

20172018
- החלטה על כניסה לשוק המוסדי 

   בו החברה רואה פוטנציאל צמיחה 
   עבורה

-שניב רוכשת את החברות "סאסאטק" 
  ו"סאסא קוסמטיקס" בעסקת החלפת  
  מניות במטרה להפוך לאחת היצרניות 
 NEAR - הגדולות בישראל בתחום ה  

FOOD

איחוד מערכי השיווק 
והמכירות שניב + סאסאטק

למעט תחום הרכב והייצוא

שניב-אבני דרך
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עובדים

סאסאטק-פרופיל החברה

130

סאסאטק 
אגש"ח בע"מ

מוצרי ניקיון לבית ולשוק המוסדי	 
מוצרים משלימים לרכב, שמנים 	 

וחומרים וחומרים למגזר הטכני

כ-15 דונם שכור באזור התעשייה 	 
   דלתון

מערך ייצור חומרי גלם	 
5 קווי מילוי נוזלים	 
קו ייצור תרסיסים )אירוסולים(	 

מפעל הייצורתחומי פעילות

עובדים מפעל הייצורתחומי פעילות

20

סאסא 
קוסמטיקס 

אגש"ח בע"מ
כ-7 דונם בבעלות באזור התעשייה 	 מוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה	 

בני יהודה
מערך ייצור חומרי גלם	 
3 קווי מילוי נוזלים	 
קו ייצור תרסיסים )אירוסולים(	 
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סאסאטק-אבני דרך

1982
נוסדה כבית מלאכה בקיבוץ 

סאסא

2009
קבלת נציגות לשיווק והפצה 

SWD גרמניה-שמנים ותוספות 
לתחום הרכב

2013
רכישת סלנגו קריסטליין -
לימים סאסא קוסמטיקס

2018
- הפעלת מכונת תרסיסים חדשה

- מעבר לאוטומציה בקווי מילוי  
   הנוזלים

2017
- הפעלת מערכת סינון גז עצמאית

- החברה נרכשת ע"י שניב תעשיות 
   נייר בע"מ

2000
השקת המפעל החדש 

באתר דלתון
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הנהלת החברה

בעלי המניות בחברה

פסח ברנט, מנכ"ל משנת 2008 
בעל ניסיון של כ-20 שנים בניהול 

חברות. 

אלעזר וייס, סמנכ"ל שיווק ומכירות
משנת 2014. החל את דרכו בחברה 

כמנהל שיווק בשנת 2013. כיהן 
במהלך 7 שנים כמנהל מסחרי 

בחברת "מגה קמעונאות בע"מ". 
כיהן כמנהל מותג במגזר החרדי 

במהלך 4 שנים בחברת "נטו 
מלינדה בע"מ".

איל לסל, רו"ח, מנהל כספים. 
החל את דרכו בחברה כחשב 

בשנת 2008. 
מכהן כמנהל הכספים של 
החברה החל משנת 2012.

קיבוץ
סאסא
25%

ציבור
24% משפ'

ברנט
43%

משפ'
לקס
8%
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סאסאטק-תחומי פעילות

מוצרים 
לרכב

ולתעשייה

מוצרי
טיפוח
אישי

מוצרי 
ניקיון לבית

מיוצר ע"י סאסא קוסמטיקסמיוצר ע"י סאסאטק
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מוצרי ניקיון לבית
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מוצרים לרכב ולתעשייה
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מוצרי טיפוח אישי 
סאסא קוסמטיקס

3
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אינטגרציה 
אנכית

החברה מייצרת 
משלב חומר הגלם 
ועד לשלב המוצר 

המוגמר בטכנולוגיה 
מתקדמת בכל 
תחומי פעילותה.

חסמי 
כניסה

תחומי פעילות החברה 
מאופיינים בחסמי כניסה גבוהים 

הנובעים בעיקרם מהיקף 
ההשקעות הראשוני הנדרש 

שהינו גבוה מאוד ומשיעור גבוה 
של עלויות יבוא של מוצרי הנייר 

ביחס למחירי המכירה.

עלויות 
אנרגיה

החל מחודש יוני 2013 מערך 
הייצור עושה שימוש בגז 

טבעי. החל מחודש דצמבר 
2015 החלה החברה בייצור 
עצמי של חשמל באמצעות 

תחנת הכח שהוקמה 
במפעל החברה.

החל משנת 2017, סינון גז 
עצמאי במפעל סאסאטק.

מטרת החברה - להיות חברה מובילה בתחום 
ה-NEAR FOOD בישראל

חוזקות נוספות

ניצול ההשקה בין שני תחומי הפעילות של החברה להרחבת הפעילות הקיימת של החברה, 
בסיס לקוחותיה ומגוון המוצרים, בשילוב עם הרחבת מגוון המוצרים המיוצרים על ידי החברה 
או נרכשים כמוצרים משלימים, צפויים להקנות לחברה יתרונות תחרותיים, תפעוליים ומיתוגיים 

בדרך להשגת מטרה זו ולהשגת צמיחה ושיפור ברווחיות.
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פיזור 
לקוחות

ספק 
 PRIVATE

LABEL
מוביל

מערך הפצה
יעיל ועצמאי

לחברה מערך 
הפצה של המוצרים 
המוגמרים לנקודות 

המכירה הפועל 
במפעל החברה ותחת 

פיקוחה וניהולה.

לחברה פיזור לקוחות 
משמעותי. החברה 
בעלת מערך הפצה 
אשר מגיע למעל 

5,000 נקודות בחודש.

ספק הP.L הגדול 
בישראל בתחום הנייר 

הביתי. 
ספק הP.L משמעותי 
בתחומי ניקיון, רכב 

וטיפוח אישי.
P.L נבחרים: שופרסל, 

רמי לוי וסופרפארם.

 מטרת החברה - להיות חברה מובילה 
בתחום ה-NEAR FOOD בישראל

חוזקות נוספות



15

אינטגרציה אנכית- שיפור בכושר התחרות- 
תהליך ייצור הנייר

נייר ממוחזרתאיתמפעלי תאיתעצים

מפעלי מוצרים מוגמריםנייר גולמימפעלי נייר

מוצרים מוגמרים: 
נייר טואלט, מגבות נייר, מפיות נייר, ממחטות

צרכןקמעונאים

>

>

>

>
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 אינטגרציה אנכית 
מותגי החברה-מוצרי נייר

מוצרי נייר ביתי

מוצרי נייר ביתי

מוצרי נייר ביתי
ומוצרים משלימים

PREMIUM

WIDE

BASIC
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Private Label
שניב הינה ספק ה-PRIVATE LABEL המוביל 

בישראל בתחום הנייר הביתי
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פיזור לקוחות
לקוחות החברה 

מגזר המוצרים המוגמרים מגוון רחב של 
לקוחות מובילים בשוק הקמעונאי.
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פוטנציאל צמיחה בשוק הקמעונאי

217 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

750 מיליון ₪ 
מוצרי נייר

מוצרי ניקיון

מוצרי טיפוח אישי

סך הכל

47 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

1 מיליארד ₪ 

18 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

800 מיליון ₪ 

282 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

2.55 מיליארד ₪ 

*המשך צמיחה בתחום מוצרי הנייר תוך שילוב מוצרי סאסאטק

*

*

*

גודל שוק מוערך בתחומי פעילות החברה*
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פוטנציאל צמיחה בשוק המוסדי
המשך חדירה לשוק המוסדי תוך ניצול סל המוצרים הרחב 

והקמת תשתית להגעה לנקודות קצה

25 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

*

*

400 מיליון ₪ 
מוצרי ניקיון טיפוח אישימוצרי נייר

סך הכל

23 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

400 מיליון ₪

48 מיליון
מכירות החברה - שנת 2018

800 מיליון ₪ 

גודל שוק מוערך בתחומי פעילות החברה*

*
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מוסדי-מנוע צמיחה פוטנציאלי-מוצרי נייר

Bulkysoft

גליל נייר תעשייתי

נייר טואלטמגבות צץ רץ 

מגבת בגליל

נייר מגבת תעשייה
נייר חד שכבתי
 100% תאית

PRO 442 P
U

R
E

מפעל שומר שביעי משלב היצור 
ועד גמר האריזה, ללא חשש גניזה.

נייר,  תעשיות  שניב  ידי  על  מיוצר 
משווק ע"י סאסאטק אגש“ח בע“מ, 
החטיבה המוסדית, מקבוצת שניב, 
קיבוץ סאסא, ד.נ. מרום גליל 138700 I2

10
01

20
00

14
42

72
90

10
37

03
25

7

1200 מטר בגליל

רוחב הגליל אורך גליל, דף אחד
22 ס“מ1200 מטר 

נייר מגבת
נייר טבעי חד שכבתי

 600 מטר באריזה

אורך גליל, דף אחד גלילים
X6

רוחב הגליל
19.5 ס“מ 100 מטר 

PRO 423 E
C

O

מפעל שומר שביעי משלב היצור 
ועד גמר האריזה, ללא חשש גניזה.

נייר,  תעשיות  שניב  ידי  על  מיוצר 
משווק ע"י סאסאטק אגש“ח בע“מ, 
החטיבה המוסדית, מקבוצת שניב, 
קיבוץ סאסא, ד.נ. מרום גליל 138700 I2

40
00

10
00

64
23

72
90

10
37

03
11

0
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מוסדי-מנוע צמיחה פוטנציאלי-מוצרי ניקיון
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רכישת חברה בתחום המוסדי

בחודש מרץ 2019 חתמה החברה על הסכם לרכישת 51% מהבעלות על חברה העוסקת    •
בשיווק מוצרים לשוק המוסדי.

תמורת הרכישה – 5 מליוני ש"ח.  •

מטרת הרכישה – חיזוק הזרוע המוסדית של החברה והיכולת להגיע לנקודות הקצה בשוק   •
המוסדי, כשלב נוסף בחדירת החברה לשוק המוסדי.

בתאריך 5 במאי 2019 הושלמה העסקה לרכישת 51% מהבעלות בחברה כאמור.  •
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נתונים פיננסיים עיקריים
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תמצית נתונים כספיים-מאוחד

  לשנה שהסתיימה ביוםלתקופה שהסתיימה ביום

31/3/201931/3/201831/12/2018

 394,355  96,530  110,324 מכירות

 99,798  23,951  27,166 רווח גולמי

רווח תפעולי לפני 
4,48518,489 6,937הכנסות אחרות

 18,713  4,544  7,063 רווח תפעולי

 15,559  3,769  7,289 רווח לפני מס

 12,243  2,752  5,722 רווח נקי

EBITDA 13,257  9,133  37,877 

 218.7  211.2  224.4 הון עצמי )מיליוני ש״ח(

 EBITDA-3.3  2.5  2.7 חוב ל 

43.5%46.9%45.2%הון למאזן
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תמצית נתונים כספיים-שניב סולו

באלפי ש״ח
  לשנה שהסתיימה ביוםלתקופה שהסתיימה ביום

31/3/201931/3/201831/12/2018

 248,175  61,009  71,388 מכירות

 69,939  16,179  18,502 רווח גולמי

רווח תפעולי לפני 
 17,171  3,083  5,503 הכנסות אחרות

 17,254  3,102  5,503 רווח תפעולי

 15,988  3,769  7,399 רווח לפני מס

 12,243  2,752  5,722 רווח נקי

EBITDA 9,829  6,825  31,265 

 218.7  211.2  224.4 הון עצמי )מיליוני ש״ח(

 EBITDA-3.7  2.9  2.9 חוב ל 

50.4%52.8%50.8%הון למאזן
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2017 2018

מיליוני ש “ח

פרופורמה

EBITDA

2017 2018

מיליוני ש “ח

374.4 394.4

מכירות

פרופורמה פרופורמה
2017 2018

מיליוני ש “ח

99.9
)27%(

99.8
)25%(

רווח גולמי

39.0
)10%( 37.9

)10%(

רווחיות-מאוחד )שנתי(
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מיליוני ש “ח

EBITDA

Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018Q1 2019 Q1 2019 Q1 2019

מיליוני ש “ח

96.5 110.3

מכירות
מיליוני ש “ח

24.0
)24.8%(

27.2
)24.6%(

רווח גולמי

9.1
)10%(

13.3
)12%(

רווחיות-מאוחד )רבעוני(
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רווחיות-מוצרי נייר

50

40

30

20

10

0

מיליוני ש “ח

רווח גולמי

2014

54.9

2015

57.9

2016

65.6

2017 2018

70.4 69.9

25

20

15

10

5

0

מיליוני ש “ח

EBITDA

2014

27.6

2015

29.0

2016

33.2

2017 2018

31.4 31.3

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

מיליוני ש “ח
מכירות

2014 2015 20172016 2018

219.1
227.4 236.7 248.2

192.5
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חלוקות דיבידנד

מיליוני ש “ח
דיבידנד

2014 2015 2016 2017 2018

6.0
6.5

5.0
6.0

2.0



31

נתוני מאזן-מאוחד
31/12/2018 31/3/2018 31/3/2019

8,943 13,548 18,722 מזומנים ושווי מזומנים

5,809 6,416 7,729 נכסים פיננסיים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

146,899 129,185 154,174 לקוחות

43 2,792 - תלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לספקים

7,096 6,383 9,426 חייבים ויתרות חובה

65,290 61,087 63,774 מלאי

234,080 219,411 253,825 סך הכל נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים:

2,697 3,688 2,637 לקוחות זמן ארוך

763 943 853 נכסי תוכנית להטבה מוגדרת, נטו

- 410 - מס הכנסה לקבל

220,880 198,377 234,219 רכוש קבוע, נטו

8,970 8,970 8,970 מוניטין

16,465 17,690 16,001 נכסים בלתי מוחשיים

249,775 230,078 262,680 סך הכל נכסים לא שוטפים

483,855 449,489 516,505 סה"כ מאזן
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נתוני מאזן-מאוחד
31/12/2018 31/3/2018 31/3/2019

121,615 84,365 123,580 אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים

- - 3,853 התחייבויות חכירה לזמן קצר

85,740 83,162 97,293 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

12,142 17,239 15,709 זכאים ויתרות – זכות

219,497 184,766 240,435 סך-הכל התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות:

17,707 25,590 15,222 התחייבויות לתאגידים בנקאיים

- - 8,623 התחייבויות חכירה לזמן ארוך

638 1,671 328 התחייבויות לאחרים

27,293 26,233 27,455 מסים נדחים

45,638 53,494 51,628 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

הון:

164,480 164,480 164,480 הון מניות נפרע וקרנות הון

54,240 46,749 59,962 עודפים

218,720 211,229 224,442 סה"כ הון

483,855 449,489 516,505 סה"כ מאזן



תודה רבה

לפרטים נוספים:
 איל לסל, מנהל כספים

טל': 08-9908236
e-mail: eyal.l@shaniv.com
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