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'מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ' (להלן :פטרוכימיים ,או :חברת פטרוכימיים) ,חברה ציבורית
הנושאת הערת עסק חי ,הינה במהותה מכשיר פיננסי הפסדי להחזקה ממונפת בחברת 'בתי זיקוק לנפט
בע"מ' (להלן :בז"ן ,או :חברת בז"ן) ,הנסמך על שרשרת הסדרי חוב ,ומממן מנגנון תפעולי יקר המשרת
את בעלי השליטה ,על חשבון בעלי אגרות החוב.
מאז פרסום הדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של  ,2020עומדת לבעלי האג"ח של חברת פטרוכימיים
הזכות להעמיד את חובם לפירעון מידיי ו/או לממש את הבטוחות .זאת ,בגין הרעה מהותית בעסקי
החברה ,לעומת מצבה במועד ההנפקה של האג"ח ,וקיום חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות
החוב במועדן1.
מניתוח מצבה הפיננסי של החברה ,המבנה המאזני ומחירי הנכסים בשוק ,ניכרת עדיפות ברורה להעמדת
החוב לפירעון מיידי תוך מימוש הבטוחות .מנגד ,עומדת חלופת המשך קיומה של החברה ,כשזו מקטינה
את ה  ,Recovery Rate -ויוצרת נזק לבעלי האג"ח.
על אף הזכות האמורה לפירעון מידי ו/או למימוש הבטוחות ,והרווח הצפוי לנבוע מפעולה זו ,הגופים
המוסדיים ,המחזיקים באג"ח של פטרוכימיים בהיקף כולל של כ 200 -מיליון שקלים ,מתוך חוב כולל של
מעל מיליארד שקלים (ראה נספח א') ,נמנעים מלבצע את הפעולה הנדרשת ובכך פוגעים באינטרס של
ציבור החוסכים.
אנו פונים אליך בבקשה לבחון את מכלול השיקולים העומדים מאחורי החלטת הגופים המוסדיים לא
לנקוט פעולה אקטיבית .לדעתנו ,כפי שיוצג להלן ,יש להעמיד לפירעון מידי את חובה של חברת
פטרוכימיים ולהביא לפירוקה ,תוך מימוש הבטוחות.

 1מפעלים פטרוכימיים לישראל :תוכנית הסדר החוב ,סעיף שטר האמנות (סדרה ,1-לדוגמה) ,סעיף  .12.1.9כאן.
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החל משנת  ,2013פטרוכימיים עוסקת בתחום פעילות אחד – החזקה ממונפת בחברת בז"ן .מאזנה של
פטרוכימיים מורכב ברובו מחוב פיננסי ומהחזקה במניות חברת בז"ן ,כך שהחזקה במניות חברת
פטרוכימיים שקולה להחזקת אופציית  Callעל מניית בז"ן (על פי מודל .)Merton
נכון לסוף הרבעון הראשון של  2020עיקר החוב של החברה הינו חוב קונצרני ,בהיקף כולל של כ1.2 -
מיליארד שקלים ,כאשר הנכס העיקרי במאזנה של החברה הינו החזקה בכ 496.3 -מיליון ע.נ של מניות
בז"ן ,בשווי שוק כולל של כ 313 -מיליון שקלים .לפי הדוחות הכספיים של החברה ,כל החזקות החברה
במניות בז"ן משעובדות לטובת בעלי אגרות החוב (ראה נספח ב').
מאז הרבעון השני של  2019חברת פטרוכימיים רושמת הון עצמי שלילי במאזנה (ראה נספח ג') .נכון לסוף
הרבעון הראשון של  ,2020הגירעון בהון העצמי של החברה עומד על כ 529 -מיליון שקלים 2.מיום נכונות
הדוחות ,השלימה מניית בז"ן ירידה נוספת של מעל ל  .27%משמעות הדבר שחברת פטרוכימיים מגלמת
אופציית ' Callעמוק מחוץ לכסף'.
מתזרים המזומנים שפרסמה החברה ,בצמוד לדו"ח הראשון של  ,2020עולה כי במהלך שלושת השנים
הבאות אין באפשרותה לשרת את החוב לבעלי האג"ח (ראה נספח ב') .לא זאת בלבד ,בשנה האחרונה
השלימה מניית בז"ן ,הנכס היחיד של החברה והבטוחה העומדת כנגד החוב המונפק ,ירידה של כ60% -
(ראה נספח ד') – ירידה שמקטינה את ה  Recovery Rate -של האג"ח.
יודגש ,כי אין זו הפעם הראשונה שבה חברת פטרוכימיים נקלעת למצוקת מזומנים .ב 2014 -השלימה
פטרוכימיים הסדר חוב מורכב ,שכלל מחיקה בהיקף מוערך של כ 45% -מסך החוב .3ב 2017 -ביצעה
פטרוכימיים הסדר חוב נוסף ,4שכלל דחיית תשלומים לבנק הפועלים ולקרן בראשית .בסוף  2019הציעה
החברה לבעלי האג"ח עוד 'עסקה' ,שכללה דחייה של תשלומי ריבית .הצעה התקבלה על ידי מחזיקי סדרה
אג"ח 51
נוסף על כך שחברת פטרוכימיים ,הנושאת הערכת עסק חי בדוחותיה הכספיים ,מצליחה להתקיים בזכות
הסדרי חוב חוזרים ונשנים ,המשך קיומה מזין מנגנון ניהולי שמקטין אף הוא את ה Recovery Rate -של
האג"ח .בשלושת השנים האחרונות ( ,)2017-2019הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו לסך של כ 7-מיליון
שקלים (ראה נספח ה') .סכום זה כולל תוספת של  420אלף שקלים של תוספת שכר ,ותשלום חד פעמי בגין
'מחזור חוב'.
בין הנהנים מתגמול הבכירים בחברה ני תן למצוא את בעלי השליטה ,יעקוב גוטנשטיין ואלכס פסל ,עם
תגמול בהיקף של  201אלף שקלים ו 580-אלף שקלים בגין שירותים שנתנו לחברת הבת בז"ן (ראה נפסח
ו') .

 2פטרוכימיים – תמצית דוחות כספיים ביניים ליום  31במרץ  .2020כאן
 3פטרוכימיים  -נתונים סופיים בנוגע להסדר חוב ,לוח סילוקין לסד ב,ג,ד ו .1-כאן
 4פטרוכימיים  -מתווה לדחייה מועדי פירעון הלוואה שהחב קבלה מפועלים וקרן בראשית .כאן.
 5פטרוכימיים  -תוצ' אסיפת אגח  1מיום -17.12.19אישור תיקון שטר נאמנות .כאן

ניתוח האלטרנטיבות של בעלי האג"ח
 .1על פי מודל  ,Mertonמניית פטרוכימיים שקולה לאופציית  Callעל מניית בז"ן 'עמוק מחוץ לכסף' .כפועל
יוצא ,החזקה של אג"ח פטרוכימיים שקולה להחזקה במניית בז"ן כאשר כל עלייה של  ₪ 1בשווי של מניית
בז"ן ו/או בחלוקת הדיבידנדים מבז"ן תורם במלואו ל  ,Recovery Rate-עד לכיסוי הפארי.
 .2לאור זאת ,ומאחר ולבעלי האג"ח עומדת העילה להעמדת החוב לפירעון מידי -פירוק החברה תוך לקיחת
הבטוחות ,הינה האלטרנטיבה המיטבית ביותר ומקסום התמורה הצפויה מההחזקה הנוכחית באג"ח .זאת
מהסיבות הבאות:
א .הגבלת פוטנציאל הרווח לערך הפארי של האג"ח הופך את החשיפה למניית בז"ן  -דרך החזקה של
אג"ח פטרוכימיים  -לנחותה ביחס להחזקה ישירה במניית בז"ן.
ב .עלויות המנגנון של חברת פטרוכימיים (הוצאות הנהלה וכלליות) מקטין את ה,Recovery Rate -
ולא קיים בהחזקה ישירה של מניות בז"ן.
ג .בשלוש מתוך ארבעת סדרות האג"ח הנסחרות ,ה Recovery Rate -על מחיר השוק הינו גבוה מ-
 .100%כלומר ,במחירי השוק הנוכחיים ,רכישה של אג"ח ,העמדה של החוב לפירעון מידי ,ומכירת
הביטחונות (מניות בז"ן) יוצרים רווח ארביטרז' (ראה נספח ז').

סיכום
 .1לאור ההעדפה האמורה בהמרת אגרות החוב של פטרוכימיים במניות בז"ן ,ההחלטה שלא להעמיד את
חובה של החברה לפירעון מידי ולדרוש את מימוש הבטוחות ,עומדת בניגוד לחובתם של מנהלי הקרנות
להשאת רווחים עבור העמיתים בקופות.
 .2לא זאת בלבד ,הפסיביות המוסדית המאפשרת את המבנה הנצלני של חברת פטרוכימיים ,עלולה להוביל
להסדר חוב נוסף שיאפשר את המשך קיומה של החברה וכן את הפגיעה בכספי הציבור.
 .3אנו פונים אליך במכתב זה ,בבקשה לבחון את מכלול השיקולים העומדים מאחורי החלטת הגופים
המוסדיים לא לנקוט פעולה אקטיבית ,ועל מנת להעמיד לפירעון מיידי את חובה של חברת פטרוכימיים
ולהביא לפירוקה ,תוך מימוש הבטוחות.
בברכה,
משה קאשי
לוביסט ציבורי

נספח א' – החזקות מוסדיים באג"ח פטרוכימיים (ע.נ).
אג"ח 1

שם גוף

אג"ח ב'

אג"ח ח'

אג"ח ג'

סכום כולל

ילין לפידות

27,007,283

10,513,565

12,038,478

49,559,326

כלל

6,178,788

26,898,560

13,086,217

46,163,565

פסגות

481,922

30,481,660

7,115,372

מיטב דש

9

27,536,130

9,766,254

2,148

854,586

הפניקס
קופ"ג בנק לאומי
תעשיה אוירית

11,747,634

37,312,977
12,604,368
2,856,033
2,106,174

2,106,174
1,983,000

אינפיניטי

1,983,000
1,927,315

השתלמות למשפטנים

אנליסט

10,584

2,856,033

מחוג חח

גל גומל

38,078,954

766,497

1,927,315
766,497
505,692

505,692

337,413

337,413

קרן מהנדסים

20,500

20,500

סכום כולל

36,619,429

99,907,031

55,736,955

1,958,399

194,221,814

סה"כ סדרה

583,817,196

211,721,469

105,458,591

331,900,003

1,232,897,259

שיעור מסך הסדרה

6.3%

47.2%

52.9%

נספח ב' – תיאור הנכסים המשועבדים להבטחת פירעון אג"ח פטרוכימיים.

0.6%

15.8%

נספח ג' – היסטוריית הון עצמי של חברת פטרוכימיים.

נספח ד' – טבלת ביצועים של מניית בז"ן.

נספח ה' – הוצאות הנהלה וכליליות בחברת פטרוכימיים.

נספח ו' – פירוט תשלומים לנושאי משרה בכירה.

נספח ז' – רווח לבעלי אג"ח פטרוכימיים בפירוק
מס' ני"ע

שם סדרה

ע.נ

מחיר

סה"כ מניות בז"ן שווי שוק בטוחות
בפירוק
משועבדות בפירוק

שווי שוק

רווח תאורטי
בפירוק ומימוש
בטוחות

7560154

פטרו' אגח 1

583,817,196

8.24

48,106,537

₪

74,851,815

51,647,753

₪

7.4%

7560048

פטרו' אגח ב

211,721,469

31.02

65,676,000

₪

97,683,660

67,401,725

₪

24.2%

7560055

פטרו' אגח ג

105,458,591

26.43

27,872,706

₪

43,903,891

30,293,685

₪

21.2%

7560188

פטרו' אגח ח

331,900,003

45.82

152,076,581

₪

271,774,526

₪ 187,524,423

23.3%

