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שפורסמובדוחותהכלול מידעהמחשתלשםורקאך ונועדהבחברההמשקיעיםציבור אתלשרתנועדהזומצגת."(החברה"–להלן)מ"בענפטחברתפז י"עהוכנהזומצגת
לייעוץ תחליף להוותבמצגתאין,כןכמו."לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהוהיאערך ניירותרכישתאולהשקעההצעהלהוותכדיבמצגתאין.החברהידיעל 

נערכההמצגת.פוטנציאלימשקיעשל דעתלשיקול תחליף אומהווהאינובהוהאמור משקיעאו/ואדםכל של המיוחדיםוצרכיובנתוניוהמתחשבהשקעותשיווקאוהשקעות
קבלתלצורך רלוונטילהיותהעשויהמידעכל אתאו/וופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתלהקיף מתיימרתאוממצהאינהוהיא,בלבדותמציתיתנוחההצגהלשם

בדיווחיםלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושל החברהפעילותשל מלאהתמונהלקבל מנתעל ,ובכללהחברהשל הערך בניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטה
,החברהשל הרשמייםבדיווחיהאו/והחברהבספריהמידעלביןזובמצגתהמוצגהמידעביןהתאמהאיאו/וסתירהשל מקרהבכל .ולבורסהע"לנילרשותהחברהשל המלאים

לערוביכולהאינהשהחברהשלישיםמצדדיםאספהשהחברהנתוניםלכלול עשויהזומצגת.כאמורהרשמיבמידעהאמור יגבר ,ההפצהבאתריהחברהבדיווחילרבות
הערכותאו/ותחזיותאו/ונתוניםלשנותאוולעדכןזומצגתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר ,ספקהסר למען.בעצמההנתוניםאתבדקהולאהיותלנכונותם

.בהשנכללו

המובאמידעלרבות,שוניםואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמור מידע,1968-ח"התשכערך ניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת
,כאמורוהמידע,בקבוצההחברותאוהחברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשר ,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסיםטבלאותאו/וגרפיםאו/ואיוריםשל בדרך 

.החברהשל הסובייקטיביתהערכתהעל מבוסס
מאמינהשהחברהאף על ולפיכך החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאאשר מגורמיםתושפעעתיד פניהצופההמידעשל התממשותואיאו/והתממשותו
לרבות,שונותלהיותעשויותוהןאלהלציפיותבהתאםתהיינהבעתיד החברהשל בפועל והישגיהתוצאותיהכיוודאותכל שאיןהרי,סבירותהינן,במצגתכמוצג,שציפיותיה

.זובמצגתשהוצגומאלו,מהותיבאופן
.בקבוצהוהחברותהחברהדירקטוריוןוהחלטותהשוקבתנאיבהתחשבהיתר בין,בעתידלהשתנותועשויההמצגתלמועד נכונהזובמצגתהמוצגתהעסקיתהאסטרטגיהגם

.החברהשל הרשמייםבדיווחייםלהופעתםביחסשוניםפירוטברמתאובפילוחהוצגואשר במצגתנתוניםקיימים

D I S C L A I M E R



1.3
בחודש במתחמי התדלוק

מיליון מבקרים

4~
ן"הנדלשווי תיק 

הדלק חברת
בישראלהמובילה  

|      דלק   תחנות 
|נוחותחנויות

גזאספקת
תדלוקהתקני 

₪מיליארד 

נדלניתקידום השבחה 
אתרים 22-ב

ר"אלף מ~ 150בהיקף של 

2020-ב

1/3-בית הזיקוק מספק כ
מתצרוכת התזקיקים  

.  בישראל

1/3~200
דיבידנד

266
תדלוקתחנות

הדלקרשת תחנות 
הגדולה בישראל

239
YELLOWחנויות נוחות 

הנוחות  רשת חנויות 
הגדולה בישראל

החברה הגדולה בתחומה בישראל  , פזגז
אלף בתי אב600-עם למעלה מ

K600  בתי
אב

₪ מיליון 

1#

K150ר"מ~

שוקמובילי

33%

מספר אחד בשוק
התקני התדלוק

מוערך של * עם נתח שוק
-כ

מבוסס על הערכות פנימיות בלבדפזומטנתח שוק * 

60

Buy back

₪ מיליון 



-פז
במספריםהעוצמה

הכנסות Yellow

₪ מיליון 938

מתואם EBITDA

₪  מיליון  

AA-
מעלותדירוג 

מהרווח  70%
הנקי

עצמיהון דיבידנדמדיניות 

₪  מיליון ₪255 מיליארד 3.4

שנתיותהכנסות

₪ מיליארד 10.3

Q2 2020
₪  מיליון 246

Q2 2020
₪  מיליון 193

 (1 )LTM-- LAST  TWELVE  MONTHS1230.6.2020-החודשים האחרונים שנסתיימו ב.

LTM
 (1 )LTM

 (1 )
LTM  (1 )

Q2 2020
₪ מיליארד 1.4

30.06.2020

936

מתואםתזרים חופשי *

Q2/2020

*FCFמכירת רכוש קבוע ואחר ובניכוי השפעת /מחושב לפי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בניכוי תזרים נטו מרכישתIFRS-16וללא השפעת השינוי בהון החוזר התפעולי.



ת ו ע פ ש ה
ה נ ו ר ו ק ה
C O R O N A

במידה מועטה/ תחומי פעילות שמושפעים לחיוב 

Yellow
במהלך ושמרהבהצלחההמשבר אתצלחהYELLOWהנוחותחנויותרשת

.אשתקדהמקביל לרבעוןדומהמכירותהיקף על התקופה
.הפסחבחגהסגר בתקופתבעיקר מסוימתירידהחלה2020אפרילבחודש
דומהמכירותלהיקף חזר המכירותמחזור 2020ויונימאיחודשיםבמהלך 

.אשתקדהמקביליםלחודשים
2020אוגוסטחודששל הראשונהובמחצית2020יוליחודששל בתקופה

.המכירותבמחזור משמעותיתצמיחהרואים

פזגז
מ"גפמכירותבכמותוהגידול התייעלותמהלכיבזכותברווחיותשיפור רשמה

מ"גפמכירותבכמותירידהידיעל בחלקושקוזז הפרטייםללקוחות
.מסחרייםללקוחות

התייעלות
הוצאותיהאתלצמצםבמטרהרוחבייםהתייעלותתהליכיביצעההחברה
.העבודהתהליכיאתולשפר 

מבט כללי–התמודדות פז עם המשבר הקורונה 
.  אפשר ומאפשר לחברה להתמודד עם משבר הקורונה בצורה מיטבית, ומבנה החוב של פז לצד גיוון בתחומי הפעילותהעוצמה הפיננסית 

לרעהשמושפעיםפעילותתחומי

בתחנותדלקים
מרץמאמצעהחל שהוחמרובישראל והתקהלותתנועהעל מגבלות

50%-כשל משמעותיתולירידההתנועהלצמצוםהביאו,2020
.(וסולרבנזין)בתחנותלדלקיםבביקוש

חלההתנועההגבלותעל מהקלותכתוצאה2020ממאיהחל 
במהלך הדלקיםצריכתשקצבכך הדלקיםבצריכתהתאוששות

מאיבחודשהצריכהקצבלעומת90%-לכהגיע2020מאיחודש
יונילחודשבהשוואה96%-כשל צריכהלקצביוניובחודשאשתקד 
.אשתקד
הקורונהנגיף של שניגל החל 2020יוניחודשסוף לקראת

דלקיםשלהצריכהקצבעמד יוליבחודש.ובעולםבארץ להתפשט
של הראשונהובמחציתהרגיל הצריכהמקצב90%-כשל רמהעל 

דומהרמהעל דלקיםשלהצריכהקצבעומד אוגוסטחודש
.(אשתקדהמקבילותלתקופותבהשוואה)

זיקוק
בעולםבביקושיםוירידהמלאיעודפיבעקבותהזיקוקמרווחישחיקת
.והנפטאל "הדס,הבנזיןבמרווחילשפל הובילה

בצורההפחיתהא"פז,ובעולםבארץ בביקושיםמהירידהכתוצאה
השניהרבעוןבמהלך המיוצרותוהכמויותהתפוקותאתמשמעותית

.30%-בכ2020שנתשל 

תעופה
משמעותיתלירידההביאוהעולמיתוהתעופההתעבורהמגבלות
.הסילוניהדלקבמכירותחדהולירידהבטיסות

מניבן"נדל
חלקהשבתתבעקבותמסחרין"מנדלבהכנסותירידהחלה

.התדלוקבמתחמיהמסחריתמהפעילות

,  נרשמת התאוששות ברמת הביקוש2020החל מחודש מאי 
ולהערכת החברה צפויה חזרה הדרגתית לרמות ביקוש נורמליות  

.  2020עד סוף שנת 

נרשם במהלך חודש אפריל  לדלקיםהקיטון בביקוש שיא 
(סולר ובנזין)50%-עם ירידה של כ2020

.30.6.2020לדוח הדירקטוריון ליום 1.5ראו סעיף להרחבה



2020-2025

יישום התוכנית
לקבוצת פזסינרגטיותוהאסטרטגית

מצויינות
בקמעונאות

מהווה מימוש ישיר של האסטרטגיה  " סופר יודה"רכישת 
:  החדשה בפז שבאה לחזק את זרוע הקמעונאות

דרך הרחבת חנויותמקסום הערך המתחמים הקמעונאים 

קפיצת מדרגה ביכולות הדיגיטליות
צירוף של רשת סופר  . אלף לקוחות פעילים100יש מעל יילוכיום באפליקציית 

.  יודה יאפשר לפז יכולת למנף את מועדון הלקוחות אף יותר

מצוינות תפעולית  
וסופר יודה ישפר את האופטימיזציה של שרשת האספקה מול  יילוהחיבור בין 

ספקים וגם בלוגיסטיקה  

רכישות  
אסטרטגיות

חתמה החברה על מזכר הבנות  10.8.2020ביום 
,  "(סופר זול)"מ "עם חברת סופר זול בן גוריון בע

"  סופר יודה"המפעילה את רשת הסופרמרקטים 
בעל  , ובעלת פעילות סיטונאית ועם מר יהודה גואטה

בקשר עם רכישה אפשרית של , השליטה בסופר זול
"( . הפעילות)"כל פעילות סופר זול 

תמורת המכירה תקבע בהתאם לנוסחה עליה  
על בסיס בדיקת נאותות ומשא , הסכימו הצדדים

.ומתן שיתקיים בין הצדדים
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₪במיליוני |  מגזר קמעונאות ומסחררבעוני EBITDAקמעונאות ומסחר

רבעוןמול ברבעון*תחבורהדלקיבצריכת28%-כשל ירידהאף על 
אתלמתןהצליחמ"הקומגזר,הקורונהמשבר עקבאשתקד מקביל 

התייעלותומהלכיתפעול בהוצאותחסכוןבזכותהפגיעה

(.כולל הרשות הפלשתינאית)לפי נתוני משרד האנרגיה ( לתעופה אזרחיתל "ודס, סולר תחבורה, בנזין)דלקי תחבורה בשוק המקומי *

115
132

8
123

132

Q2 2020Q2 2019

EBITDA מתואם

הוצאה חד פעמית בגין סטיות גידור

EBITDA מדווח



Yellow

קמעונאות ומסחר

4,771
5,037

5,311
5,618 5,835 5,826

2015 2016 2017 2018 2019 LTM 2020

לחודש₪ אלפי |   ר"מחזור                   למ

741
790

841
892

943 938

2015 2016 2017 2018 2019 LTM 2020

₪במיליוני |  מחזור מכירות

6%+
CAGR

 (1 )

עסקאות  
בממוצע לחודש 

(2019  )

צמיחה שנתית  
ממוצעת 

במכירות בין 
2015-2019 6%

שיתוף פעולה 
חדש ומצליח 

וולטעם 

משלוחים
עד הביתyellowמ

תוך פחות משעה

בתחנות נבחרות  
במהלך  

2020-2021

הקמת תשתית  
לטעינה מהירה  

-כ
30
דקות

חזרה לצמיחה –יציאה מהמשבר 
Yellowבמחזור המכירות של רשת 

בחודש יולי ובמחצית הראשונה של 
2020חודש אוגוסט 

הינה רשת חנויות  
הגדולה  הנוחות 

בישראל

2.8
₪ מיליון 

(1 )LTM-- LAST TWELVE MONTHS30.6.20-החודשים האחרונים שנסתיימו ב12-הנתונים הינם ל.

 (1 )

גידול מחנויות זהות
(2019)

6.1%
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27

31

Q2 2019 Q2 2020

תעשיות ושירותים

-של כנתח שוק 

26%

פזגז הנה  
ספקית הגז 

הגדולה בישראל

רווח תפעולי  

128
122

134

2018 2019 LTM 2020

₪במיליוני |   שנתירווח תפעולי פזגז 

₪במיליוני |  רבעוני תפעולי רווחפזגז  

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, 2020ברבעון שני ( בטון)מכירות *   

134
 (1 )LTM2020

₪מיליון 

צמצום הוצאות וגידול  
במכירות הגז ללקוחות 

*בתקופות הקורונהפרטיים 

+

(1)

(1 )LTM-- LAST TWELVE MONTHSהחודשים  12-הנתונים הינם ל
.30.6.20-האחרונים שנסתיימו ב

וללא  2019משוקלל לשנת 
המכירות לרשות הפלסטינאית

משווקת ישירות 
-ללמעלה מ

K600
בתי אב

K10~
בתי עסק

+ +15%



צמיחה ברווחיות פז  
ופזקרשמנים 

פיצתה על ירידה  ש
ברווחיות של חברות  

פז שירותי ונכסי  
תעופה לאור הירידה  

החדה בביקוש  
ל"לדס

תעשיות ושירותים

קרפזשמניםפז

פז
שירותי  
תעופה

פז
נכסי  

תעופה

(1  )LTM-- LAST TWELVE MONTHS1231.3.20החודשים האחרונים שנסתיימו ב

₪במיליוני |  ללא פזגזש"תעורווח תפעולי שנתי מגזר 

₪במיליוני |  ללא פזגזש"תעורווח תפעולי רבעוני מגזר 

16 16

Q2 2019 Q2 2020

66

84 83

2018 2019 LTM 2020 (1)

(1 )LTM-- LAST TWELVE MONTHS30.6.20-החודשים האחרונים שנסתיימו ב12-הנתונים הינם ל
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זיקוק

רקע כללי

מתצרוכת התזקיקים בישראל1/3-אחראים על כ

*במדינת ישראלהסילונימהדלק 45%-מספקים כ

במיקום אסטרטגידונם קרקע1,000-למעלה מ

יכולת אחסון משמעותית

קרקע עודפת אשר יכולה לשמש לפעילויות  
תעשייתיות ותשתיתיות מגוונות אחרות

MW 109בהספק שלכחתחנות 2

מבוסס על הערכות פנימיות בלבדל "דסנתח שוק  * 



זיקוק

סביבה עסקית

0
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Dtd Brent ($/barrel)

Source: Reuters

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Indicative product margins for the MED region ($/bl)

Gasoline 10 PPM CIF MED Crack Jet CIF MED
ULSD 10 PPM CIF MED Crack FO 1% FOB

Source: Platts

Q2/19
$69

Q2/20
$30



90

163

338

-147

-74

130

LTM 202020192018

EBITDA מתואם תפעולי מתואם

זיקוק
מתואם  -EBITDAרווח תפעולי ו

מגזר הזיקוקשנתי 
מתואם  -EBITDAרווח תפעולי ו₪במיליוני |  

מגזר הזיקוקרבעוני 
₪במיליוני |  

(1)

א"בזמרווח הזיקוק  

KBC (IEA - NW Europe)

(1 )LTM-- LAST TWELVE MONTHS12-הנתונים הינם ל
.30.6.2020-החודשים האחרונים שנסתיימו ב

(2 )IEA – Oil Market Report

(לחבית$ )KBC(2 )מרווח הייחוס מול א"פזמרווח זיקוק 

-6

8

-66

-52

Q2 2020Q2 2019

EBITDA מתואם תפעולי מתואם

3.6 3.3 

6.0 
4.7 

2.3 
3.8 3.4 2.9 

1.8 

1.1 

1.6 

1.6 

1.7 

2.1 
1.4 1.9 

5.4 

3.4 

4.4 

4.6 

7.6 

7.0 

6.3 

4.8 

4.0 

3.7 

5.9 

1.1 

4.8 

4.0 

4.8 

2.4 

Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC Paz KBC

Refining margin Electricity and distribution

Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20 H1-20H1-19



זיקוק

תפוקות בית הזיקוק

תמהיל סל תוצרי בית הזיקוק

(אלפי טון)תפוקת בית הזיקוק 

1,173

813

Q2 2019 Q2 2020

בנזין ונפטא
41%

סולר
38%

ל"דס
5%

מזוט
7%

אחרים
9%

בנזין ונפטא
37%

סולר
29%

ל"דס
13%

מזוט
17%

אחרים
4%

Q2 2020Q2 2019



ל ד ן"נ
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ן"נדל

~ ר "מ

105

משרדים   ר "מ'  א126|  
מגורים   ר "מ14,000|  
מלונאותר "מ10,000|  

ח"מיליארד ש 4.0
*ן"שווי תיק הנדל
~

תחנות
בבעלו
ת

תוכניות קידום  
**נית"נדלהשבחה 

בפריסה  
נרחבת

'מושכר לצד ג
ר "מ

37NOI
שנתי 

₪מיליון 

ן"רווח תפעולי רבעוני מגזר נדל

28
23

Q2 2019 Q2 2020

107 105
97

2018 2019 LTM 2020

₪במיליוני |  

₪במיליוני |  ן"רווח תפעולי שנתי מגזר נדל

(1)

LTM 2020 (1)

ביניהם גם , ח כלולים נכסי מקרקעין שאינם תחנות דלק"מיליארד ש3.97בסכום של )*( 
.השווי הקרקע של בית הזיקוק אשר קיימות מגבלות על השימוש בה

מרבית  .לפי הערכות פנימיות של החברה-היקף זכויות הבניה שבכוונת החברה לקדם )**( 
אין כל וודאות כי  . התכניות מצויות בשלבים שונים של הכנה, או הופקדו/הזכויות טרם אושרו ו

-זכויות אלו יאושרו 
באופן ובלוחות הזמנים המתוכננים על  , או כי יאושרו בהיקף/באופן מלא או חלקי או בכלל ו

.  לעיל2ע כמפורט בשקף "א לחוק ני32מדובר במידע צופה פני עתיד לפי סעיף . ידי החברה

(1 )LTM-- LAST TWELVE MONTHSהחודשים  12-הנתונים הינם ל
.30.6.20-האחרונים שנסתיימו ב

150K

24K

הירידה ברווח נובעת מירידה נקודתית בהכנסות מדמי  
הקורונהמגיפתבשל צמצום הפעילות בעקבות , שכירות



F I N A N C E
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עיקר התוצאות 
₪במיליוני |  וחדותמאה

עיקר התוצאות המאוחדות
2020החברה בשנת 

רווח נקי 
מדווח

רווח נקי 
מתואם

EBITDAלפי מגזרי פעילותמתואם EBITDA
מדווח

EBITDA
מתואם

רווח תפעולי 
מדווח

רווח תפעולי
מתואם

132 

57 

8 

43 

-

123 

61 

-6 

34 

-19 

מ"קו ש"תעו זיקוק ן"נדל /מטה' הוצ
לא מוקצה

Q2.2019 Q2.2020

193 

240 

Q2.2020Q2.2019

175 

270 

Q2.2020Q2.2019

43 

97 

Q2.2020Q2.2019

25 

127 

Q2.2020Q2.2019

8 

24 

Q2.2020Q2.2019

-4 

49 

Q2.2020Q2.2019



עיקר התוצאות המאוחדות
2020החברה בשנת 

₪במיליוני |  

21913הלוואות ואשראי זמן קצר

218194ח חלויות שוטפות"אג

1,1311,747ספקים

813841התחייבויות שוטפות אחרות

4,0213,653ח לזמן ארוך"אג

1,2131,281התחייבויות אחרות זמן ארוך

3,4003,568הון עצמי

11,01511,297פאסיב-סך מאזן 

30/06/202031/12/2019סעיף

1,7911,388מזומנים ושווי מזומנים  

788959מלאי 

1,2391,627לקוחות 

222202רכוש שוטף אחר

5,4385,549(ן להשקעה"כולל נדל)נטו , רכוש קבוע

1,1721,195נטו, נכסי זכות שימוש

8393(נכסים בלתי מוחשיים)רכוש אחר 

7272מוניטין

210212חייבים זמן ארוך

--פיקדונות בבנקים

11,01511,297אקטיב-סך מאזן 

תמצית המאזן



עיקר התוצאות המאוחדות
2020החברה בשנת 

הון חוזר ותזרים
896 

442 

839 

982 

550 

692 

391 

30.06.202031.3.202031.12.201930.09.201930.06.201931.3.201931.12.2018

₪במיליוני |   הון חוזר תפעולי
קבוצת פז

₪במיליוני |   תזרים מפעילות  
FCF*/שוטפת

Q2/2020

**FCF מכירת רכוש קבוע ואחר ובניכוי השפעת /מחושב לפי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בניכוי תזרים נטו מרכישתמתואםIFRS-16וללא השפעת השינוי בהון החוזר התפעולי.

.וללא השפעת השינוי בהון החוזר התפעוליIFRS-16מחושב לפי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בניכוי השפעת תזרים מפעילות שוטפת מתואם *

Q2/2020(98)תזרים מפעילות שוטפת 

454שינוי בהון החוזר

IFRS-16(54)השפעת 

Q2/2020302*מתואם תזרים מפעילות שוטפת 

(54)מכירת רכוש קבוע ואחר  /ניכוי תזרים נטו מרכישת

FCF מתואםQ2/2020**255

((454שינוי בהון החוזר

FCFQ2/2020(199)



תוכנית רכישה  
(  BUY BACK)עצמית 

וחלוקת דיבידנד

88

512

250

450
500

250

170

300

400

280

60

15

45

29 10

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

דיבידנד רכישה עצמית

₪במיליוני |   עיקר התוצאות המאוחדות
2020החברה בשנת 

חלוקת דיבידנד בפועל ורכישה עצמית
שביצעה החברה לפי שנה

25.5.2020דירקטוריון החברה החליט ביום 
תכנית רכישה עצמית של מניות  לאשר 

וזאת ₪מיליון 200החברה בהיקף של עד 
עקב אמון הדירקטוריון וההנהלה בפעילותה  

.ובתוכנותיה העתידיות ובהתחשב במחיר המניה

דיבידנד  החברה חילקה11.6.2020-ב, בנוסף
.2019בגין שנת ₪ מיליון 60בסך 

 Buy Backהמצטבר של תכנית שיעור הביצוע 
27%-כ18.08.2020עד לתאריך 



מצגת משקיעים 

שוק ההון

2020
Q2

תודה

התקשרותפרטי

עמרי ארנס
מנהל קשרי משקיעים ואשראי

ir@paz.co.il09-8631197
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