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הכנסות פרוטרו ב  2010צמחו ב  8%במונחי
מטבע מקומי ו  6.1%במונחי דולריי ל
 451.1מיליו דולר;
זינוק של  33%ברווח התפעולי ל 63מיליו
דולר;
הרווח נקי לשיא של  44.1מיליו דולר
מדווחת על תוצאות שיא במכירות ,ברווח
וברווחיות ברבעו הרביעי של 2010
אורי יהודאי ,נשיא ומנהל העסקי הראשי של פרוטרו:
"פרוטרו מרחיבה בהתמדה את חדירתה לשווקי המתעוררי,
המתאפייני ברמת צמיחה גבוהה ובדרישה גוברת למוצרי החברה,
ובו בזמ ממשיכה לצמוח
בשווקי המסורתיי"
דגשי לשנת :2010
•
•
•
•
•
•

הרווח התפעולי גדל ב  33.2%לשיא של  63מליו דולר
ה EBITDAגדל ב  23.9%לשיא של  82מליו דולר
הרווח לפני מס עלה ב  39.2%ל  59.8מליו דולר
הרווח הנקי גדל ב 32.8%לשיא של  44.1מיליו דולר
הרווח למניה עלה ב  32.6%לשיא של  0.77דולר
תחלק דיבידנד נוס ,בס 11.6 +מליו ש"ח )כ 3.3מיליו דולר(

פרוטרו ,אחת מעשר החברות הגדולות בעול בתחו הטעמי וחומרי הגל הייחודיי ,מדווחת על תוצאות
שיא ברבעו הרביעי של  2010ועל צמיחה בהכנסות ורווחיות שיא בשנת  .2010החברה ממשיכה לייש בהצלחה
את אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלה ,המתבטאת בהשגת צמיחה פנימית רווחית ובביצוע רכישות
אסטרטגיות.
הצמיחה במכירות פעילויות הליבה של פרוטרו ,תו שיפור בתמהיל המוצרי של הקבוצה ושמירה על מבנה
ההוצאות התחרותי שלה הביאו להשגת שיא במכירות ברבעו הרביעי של  ,2010ברווח הגולמי ,התפעולי ,ב!
 ,EBITDAברווח הנקי ,ברווח למניה ובשיעורי הרווחיות התפעולית ,בהשוואה לרבעו הרביעי בשני הקודמות.
הכנסות פרוטרו ברבעו הרביעי של  2010הגיעו לכ! 112.4מיליו דולר ,גידול של  7.3%במונחי מטבע מקומי
בהשוואה לרבעו המקביל .התחזקות הדולר לעומת המטבעות האירופאי קיזזה  3.7%מהגידול במכירות
פרוטרו כ שבמונחי דולריי הושגה צמיחה פנימית של כ! .3.6%
הכנסות פרוטרו בשנת  2010הסתכמו ל!  451.1מיליו דולר ,עלייה של  8%לעומת הכנסות של  425.2מיליו דולר
בתקופה המקבילה ב!  2009במונחי מטבע מקומי .התחזקות הדולר לעומת המטבעות האירופאי קיזזה 1.9%
מהגידול במכירות פרוטרו כ שבמונחי דולריי צמחו המכירות בכ!  6.1%לעומת .2009
פרוטרו פועלת להאצת הצמיחה ולהגדלת נתח השוק שלה ה באזורי המרכזיי בה היא פועלת וה תו
הגדלת מיקוד בשווקי מתפתחי נוספי .פרוטרו מחזקת את פעילותה בשווקי המתעוררי והמכירות
באסיה והמזרח הרחוק גדלו ב! 2010ב!  ,22.8%לצד גידול של  12.6%במכירות באמריקה לעומת התקופה
המקבילה ב! .2009
הרווח הגולמי השנתי עלה ב!  12.4%והסתכ ל  174.8מיליו דולר לעומת  155.5מיליו דולר בשנת .2009
הרווחיות הגולמית עלתה והגיעה ל!  38.8%לעומת  36.6%בשנת .2009
הרווח הגולמי ברבעו הרביעי של שנת  2010גדל ב  4.3%והגיע ל  41.3מיליו דולר לעומת  39.6מיליו דולר ברבעו
המקביל בשנת  .2009הרווחיות הגולמית הגיעה ל!  36.8%לעומת  36.5%בתקופה המקבילה.
הרווח התפעולי בשנת  2010עלה בשיעור חד של  33.2%והסתכ לרווח שיא של  63מיליו דולר בהשוואה ל! 47.3
מיליו דולר ב!  .2009הרווחיות התפעולית הגיעה ל! .14%
הרווח התפעולי גדל ברבעו הרביעי של  2010ב! 10.0%לכ!  12.1מיליו דולר בהשוואה ל! 11מיליו דולר אשתקד.
הרווחיות התפעולית ברבעו הרביעי עלתה והגיעה ל! 10.7%לעומת  10.1%בתקופה המקבילה ב .2009
ה  EBITDAב 2010עלה ב!  23.9%והגיע לשיא של  82מיליו דולר בהשוואה ל!  66.2מיליו דולר ב!.2009
רווחיות ה EBITDAהגיעה לשיא של  18.2%מהמכירות בהשוואה ל! 15.6%מהמכירות בשנת .2009
ה  EBITDAברבעו הרביעי של שנת  2010גדל ב! 5.3%ל! 16.9מיליו דולר בהשוואה ל! 16מיליו דולר ברבעו
המקביל ב! .2009שיעור ה  EBITDAהשתפר והגיע ל! 15%לעומת  14.8%בתקופה המקבילה אשתקד.
הצמיחה הרווחית במכירות והשיפור בתמהיל המוצרי ,יחד ע שמירת רמת ההוצאות שהושגה בתמיכת
המהלכי שנקטה פרוטרו להתייעלות וחיזוק כושר התחרות שלה בשני  2009ו! ,2010הביאו לשיפור המהותי
ברווח התפעולי ,ברווחיות התפעולית וב!  EBITDAוברווחיות ה EBITDA -שהגיעו לשיא בשנת .2010
הרווח לפני מסי בשנת  2010גדל בשיעור חד של  39.2%והסתכ ל! 59.8מיליו דולר ומהווה  13.3%מהמכירות
בהשוואה לרווח לפני מסי בס של  42.9מיליו דולר ,המהווה  10.1%מהמכירות ב! .2009
הרווח לפני מסי ברבעו הרביעי של שנת  2010צמח ב! 21.4%והסתכ ל! 12.2מיליו דולר ) 10.9%מהמכירות(
בהשוואה ל! 10.1מיליו דולר ) 9.3%מהמכירות( ברבעו המקביל אשתקד.
הרווח הנקי בשנת  2010גדל בשיעור חד של  32.8%והגיע לשיא של  44.1מיליו דולר ,לעומת  33.2מיליו דולר
בשנת  .2009הרווחיות הנקייה בשנת  2010השתפרה והגיעה ל! ,9.8%לעומת  7.8%ב!.2009

הרווח הנקי ברבעו הרביעי של  2010עלה ב! 17.8%והגיע לשיא לרבעו רביעי של  8.8מיליו דולר לעומת 7.5
מיליו דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הרווחיות הנקייה עלתה א ,היא והגיעה ל! 7.9%לעומת  6.9%ברבעו
המקביל אשתקד.
הרווח למניה בשנת  2010עלה בשיעור חד של  32.6%והגיע לשיא  0.77דולר למניה לעומת  0.58דולר למניה בשנת
 .2009הרווח למניה ברבעו הרביעי של  2010צמח ב! 17.9%והגיע לשיא לרבעו רביעי של  0.15דולר ,לעומת 0.13
דולר למניה ברבעו המקביל אשתקד.
בשנת  2010ייצרה פרוטרו תזרי המזומני מפעילות שוטפת של  62.1מיליו דולר וזאת בהמש לתזרי של
 84.9מיליו ב  .2009התזרי החזק שהושג בשנתיי האחרונות תר להורדה מהותית ברמת החוב נטו של
פרוטרו לכ!  20מליו דולר .התזרי החזק במיוחד של  2009הושפע ג מהקטנה מהותית ברמות המלאי
שפרוטרו ביצעה בהתא להורדות המלאי של לקוחותיה .פרוטרו ממשיכה לפעול לשמירה על רמת מלאי
אופטימאלית המתאימה לקצב הצמיחה הצפוי ,תו התייחסות לעונתיות ,להיצע חומרי הגל השוני ולמחיריה
הנוכחיי והעתידיי הצפויי.
ההו העצמי של פרוטרו ליו  31בדצמבר 2010 ,הסתכ ב! 359.8מיליו דולר ) 69.3%מס המאז( לעומת 318.5
מיליו דולר ) 60.5%מס המאז( ב  31בדצמבר .2009 ,עיקר הגידול בהו העצמי נובע מהרווח בתקופה.
החברה מדווחת על חלוקת דיבידנד נוס ,בהיק ,של כ  11.6מליו ש"ח )כ!  3.3מיליו דולר(.
אורי יהודאי ,נשיא ומנהל העסקי הראשי של פרוטרו ,סיכ ואמר כי "שנת  2010היתה שנה של צמיחה
במכירות פרוטרו ושנת שיא עבורה ברווח וברווחיות .שנה זו התאפיינה בחזרה לצמיחה בכלכלה העולמית בכלל
ובתעשיית המזו ובתעשיית הטעמי וחומרי הגל הייחודיי בפרט .פרוטרו מרחיבה בהתמדה את חדירתה
לשווקי המתעוררי ,המתאפייני ברמת צמיחה גבוהה ובדרישה גוברת למוצרי החברה ,ובו בזמ ממשיכה
לצמוח בשווקי המסורתיי .ידענו לזהות מראש את המעבר לתחו מוצרי הבריאות ומזו הנוחות ולשלב
באופ חכ בהיצע המוצרי הייחודי של החברה תו השגת יתרו תחרותי ושיווקי שיבטיח את המש הצמיחה
ארוכת הטווח שלנו".
"בחודשי האחרוני ניכרת מגמה עולמית של עלייה במחירי חומרי הגל ,לרבות בחלק מחומרי הגל המשמשי
את פרוטרו לייצר את מוצריה .פעלנו ונמשי לפעול ככל שמגמה זו תימש  ,לרבות בדר של התאמת מחירי
המכירה של מוצרינו שהושפעו מעליית מחירי חומרי הגל ,על מנת למנוע השפעה עתידית על תוצאות פעילותנו.
אנו ממשיכי כל העת בהרחבת להרחיב את מעגל הספקי שלנו ולנצל באופ מרבי של היכולות המגוונות של
אתרי הייצור של פרוטרו בעול".
"ע התאוששות שוק המיזוגי והרכישות מהשפעות המשבר הכלכלי במהל שנת  ,2009שבנו בחודשי
האחרוני לבצע רכישות ורכשנו את פעילות ה!  Savoryשל חברת  Rieber & Sonהנורבגית ואת נכסי ופעילות
 EAFIהאנגלית .שתי רכישות אלו ,כמו ג רכישות קודמות שביצענו ב! ,2009סינרגטיות לפעילותנו ,מרחיבות את
מאגר הלקוחות ואת תמהיל המוצרי שלנו ,ומאפשרות לנו לספק מענה מלא ואיכותי לדרישות לקוחותינו
המגווני.
"מבנה ההו של פרוטרו ,רמת החוב נטו ,אשר ירדה מהותית בתמיכת תזרי המזומני שהשיגנו ,ביחד ע גיבוי
בנקאי ,יאפשרו לנו להמשי ולממש בנחישות את אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלנו ,המשלבת צמיחה פנימית
רווחית ורכישות אסטרטגיות ,תו המש חיזוק מעמדה של פרוטרו כאחת החברות המובילות בעול בתחו
הטע וחומרי הגל הייחודיי .פרוטרו פועלת למימוש פוטנציאל צנרת הרכישות המצוינת שיש לה ושמה דגש
ג על רכישות בשווקי היעד הצומחי של אסיה ,מזרח אירופה ומרכז ודרו אמריקה ,זאת לצד בחינת רכישות
בשווקי המסורתיי כצפו אמריקה .לצד הרכישות נמשי לפעול להשגת צמיחה פנימית רווחית ,להשגת יעדנו
להכפלה נוספת של מחזור מכירותנו במהל  4השני הבאות".

אודות פרוטרו:
פרוטרו היא חברה רב לאומית הפועלת בשווקי התמציות וחומרי הגל העולמיי .לפרוטרו מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיי בשלוש יבשות ,והיא
משווקת ומוכרת מעל  20,000מוצרי בחמש יבשות למעל  13,000לקוחות ביותר מ! 120מדינות .מוצרי פרוטרו מיועדי לתעשיות המזו והמשקאות,
תמציות הטע והריח ,התרופות ,צמחי המרפא ) ,(Nutraceuticalsמזו הבריאות והמזו הפונקציונלי ) ,(Functional Foodתוספי המזו ,והקוסמטיקה.
לפרוטרו,המעסיקה כ  1,500עובדי ברחבי העול 2 ,פעילויות עיקריות:
•

פעילות הטעמי ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תמציות טע ) (Flavor Compoundsו .Food Systems

פעילות חומרי הגל ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של מיצויי טע טבעיי ) ,(Natural Flavor Extractsרכיבי מזו פונקציונלי טבעיי
•
) ,(Natural Functional Food Ingredientsמיצויי טבעיי מצמחי מרפא ) ,(Natural Pharma/Nutraceutical Extractsשמני אתריי
ומוצרי הדרי ייחודיי וכימיקלי ארומטיי.
מוצרי פרוטרו מיוצרי במפעליה בארה"ב ,אנגליה ,שווי  ,גרמניה ,ישראל ,סי ותורכיה .מער השיווק הגלובלי שלה כולל את אגפי השיווק בישראל,
ארה"ב ,אנגליה ,שווי  ,גרמניה ,בלגיה ,הולנד ,דנמרק ,צרפת ,הונגריה ,רומניה ,רוסיה ,אוקראינה ,קזחסט ,בלרוס ,תורכיה ,ברזיל ,מקסיקו ,סי ,יפ,
הונג קונג ,הודו ואינדונזיה .כמו כ מפעילה החברה סוכני ומפיצי מקומיי ברחבי העול.
למידע נוס ,,אנא בקרו באתר החברהwww.frutarom.com :

