
 קבוצת המזון הבינלאומית ברבעון השלישי במכירות  %6.91 -כ שלעלייה 

  חזקשטראוס מסכמת רבעון  קבוצת
 "חשמיליארד  2.3 -כ של הכנסות עם

מסכמת רבעון עם עליה בהכנסות בשטראוס ישראל, שטראוס מים ממשיכה בצמיחה ושטראוס 

 . הפודטקמפעילות  "חשמיליון  52 -כרושמת החברה רווח של  בנוסףושטראוס קפה. 

 "ח שמיליון  204 -עמד על כ 2021השלישי של  ברבעוןלבעלי המניות הרווח הנקי 

 

 2021הרבעון השלישי לשנת  קבוצת המזון הבינלאומית שטראוס גרופ מפרסמת הבוקר את דוחות

מהם עולה כי הקבוצה ממשיכה את תנופת הצמיחה שמאפיינת אותה ברבעונים האחרונים כשהיא 

לעומת הרבעון המקביל  6.9% -כשל עלייה ברבעון,  ש"חמיליארד  2.3 -כ מדווחת על הכנסות של

חברת ישראל, פעילות של שטראוס ב אשתקד. הגידול במכירות נובע מרוב פעילויות החברה: הפעילות

 . חברה הסלטים סברה רושמת יציבות בהכנסות ברבעון. וכן פעילות חברת הקפה הבינלאומיתהמים 

דדות עם השפעת שטראוס ממשיכה במסע הצמיחה לצד התמומנכ"ל קבוצת שטראוס: " דעה-גיורא בר

בעליה גלובלית במחירי מגפת הקורונה על הכלכלה העולמית. השפעה זאת באה לידי ביטוי בין היתר 

הסחורות, עלויות השינוע בעולם ותעריפי האנרגיה לתעשייה. הנהלת הקבוצה פועלת על מנת לשמור 

על החוסן והיציבות לצד השקעות שיבטיחו את התאמת החברה והמשך צמיחתה גם בעתיד. בהתאם 

האסטרטגית  מציגה קבוצת שטראוס צמיחה בעסקי הליבה לצד פירות ראשוניים מהשקעתה ,לכך

בחדשנות ובתעשיית הפודטק שהשפיעו לטובה על רווחי החברה ברבעון זה. במקביל מבצעת הקבוצה 

כל אלו יחד מהווים את הרכיבים  .ESG-השקעות בתחומי הקיימות ומשפרת באופן מתמיד את מדדי ה

 ".להמשך חוסנה וצמיחתה של הקבוצה בעתיד

 ש"חמיליון  828 -יציבות ברווח הגולמי שהסתכם בכהחברה מדווחת על  ,בהכנסותהעלייה על אף 

השחיקה ברווחיות . מיליון ש"ח 248 -וירידה קלה ברווח התפעולי )לפני רווחי החממה( שהסתכם בכ

הגולמית והתפעולית נובעת ברובה מעליית מחירי חומרי גלם, בעיקר קפה ירוק וחלב וכן בשל עלייה 

ת שטראוס חבשורת הרווח מדווממשבר הקורונה. השפעת  בעלויות הייצור וההובלה בעולם בעקבות

מיליון  204 -ברווח הנקי לכ 28.1% -ושל כ ש"חמיליון  300 -כברווח התפעולי ל 20% -כ של עלייהעל 

הנובע בעיקרו  שרשמה החברה מפעילות הפודטק ש"חמיליון  52 -כנובעת מרווח של  עלייה זו. ש"ח

הצטרפה לחממה כמו כן,  פארמס, מפתחת הבשר המתורבת.מסבב הגיוס המרשים של חברת אלף 

 דגים מתורבת.  המייצרת בשר  חברה חדשהבשבועות האחרונים 

 -כשטראוס ישראל ממשיכה בתהליך הצמיחה והגדלת נתח השוק ומסיימת את הרבעון עם עליה של 

שעל פי כך  3.6% -כ . ברבעון השלישי רשם ענף המזון ירידה שלש"חמיליון  976 -כבמכירות ל 2.4%

. החברה השיקה במהלך 12.3% -כנקודות ל 0.4 -כששטראוס הגדילה את נתח השוק שלה בסטורנקס 

בקטגורית החלב ות נשמביא חדש Not milk הרבעון את קטגוריית הארוחות הקפואות )דלישס(, את

וצ'יטוס. החברה ם במיוחד של דוריטוס ואת סדרת החטיפים החריפי שועל הצמחי ומבוסס שיבולת

שיפרה את הרווחיות התפעולית בעקבות עלייה במכירות וחיסכון בהוצאות התפעוליות. העלייה 

מוצרי החלב והחלב הצמחי וכן מקטגוריית החטיפים המלוחים. קטגוריית במכירות נובעת בעיקר מ

ביל אשתקד תחום הסלטים שומר על יציבות ואילו תחום הממתקים רושם ירידה בהשוואה לרבעון המק

 . בין היתר בגלל עיתוי חגי תשרי שחלו השנה בספטמבר

 

                                                           
 צמיחה אורגנית בנטרול מטבע 1

 
משותפת ובנטרול של ( הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה Non GAAPהנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים )

 מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך
סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו  מחירי המשמשים לגידור נגזרים פיננסים

 יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
 



 

 

הירוק בעולם בשיעורים גבוהים בהשוואה פעילות הקפה התאפיינה ברבעון זה בעליית מחירי הקפה 

בשל  בין היתר בשל אירוע כפור שפגע במטעי הקפה במדינות שונות בברזיל., לרבעון המקביל אשתקד

(. בנוסף רשמה Tres Coracoesהקפה בברזיל )התעדכנו מחירי הקפה לצרכן בפעילות  עלייה זו,

במכירות במטבע  37.1% -כשל עלייה בברזיל עליה בכמות הנמכרת ובסך הכל היא מדווחת על  ההחבר

מקומי. עם זאת נרשמה שחיקה ברווחיות הגולמית והתפעולית. בישראל רשמה חברת הקפה ירידה 

חגי תשרי. במהלך הרבעון השיקה חברת הקפה את קפסולות 2במכירות עקב עיתוי 1.7%-של כ

האלומיניום החדשות וכן קפה טורקי בטעמי שוק. פעילות הקפה במזרח אירופה התאפיינה ביציבות 

במהלך הרבעון השלישי ובמהלך החודשים אוקטובר  במכירות ברוסיה ואוקראינה. עם ירידה קלה

 חירים באוקראינה, רומניה, סרביה ופולין., הועלו מ2021ונובמבר 

-כבמכירות שהסתכמו ב 4.9% -כ יה שליעלמציגה ואת מסע הצמיחה והשיפור שטראוס מים ממשיכה 

מדווחת על גידול  ,החברה שהשיקה ברבעון האחרון את בר המים החדש האדג'ש"ח. מיליון  192

שם עדיין מתמודדים עם  ,ת בסיןבמספר הלקוחות ובמספר המכשירים החדשים הנמכרים. הפעילו

 . 8.9% -מגפת הקורונה צמחה ברבעון השלישי בכ

על התאוששות חברת סברה שחווה אתגרים בפעילותה בעקבות השפעת מגפת הקורונה מדווחת 

 בנתח וגידולמיליון דולר  97-ברבעון השלישי במטבע מקומי לכ 1.3% -במכירות וצמיחה מתונה של כ

 ברווח התפעולי 26% -כ עם זאת החברה רושמת שחיקה של .מקביל אשתקדהרבעון הלעומת  השוק

 בשל עליית מחירי חומרי גלם, עלויות הייצור וההובלה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 :הניהוליים הדוחות פי על ,לישיהש ולרבעון חודשים לתשעה עיקריים פיננסים נתונים להלן

 שלישי ורבעון ראשונים חודשים תשעה – נטו מכירות

 

 שלישי ורבעון ראשונים חודשים תשעה – גולמית ורווחיות גולמי רווח
 

 שלישי ורבעון ראשונים חודשים תשעה – תפעולית ורווחיות תפעולי רווח

 

  .ש"ח למיליוני עוגלו הכספיים הנתונים



 שלישי ורבעון ראשונים חודשים תשעה – הנקי הרווח ושיעור נקי רווח

 

 

 שלישי ורבעון ראשונים חודשים תשעה – חופשי ותזרים שוטפת מפעילות תזרים

 
 .ש"ח למיליוני עוגלו הכספיים הנתונים

 .מחדש הוצג * 

 

  



 (1)( Non GAAPנתונים ניהוליים )
  

  

 השלישילרבעון 

 שינוי 2020 2021  

 5.7% 2,174 2,297 מכירות )מיליוני ש"ח(

   3.9% 6.9% צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

 0.4% 824 828 רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

 bps 190-  37.9% 36.0% שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA )14.5% 339 389 )מיליוני ש"ח 

 EBITDA  )%( 16.9% 15.6% +130 bps -שיעור ה 

 20.0% 250 300 רווח תפעולי  )מיליוני ש"ח(

 bps 160+ 11.5% 13.1% שיעור הרווח התפעולי )%(

 28.1% 158 204 רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )מיליוני ש"ח(

 bps 160+ 7.3% 8.9% שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )%(

 27.9% 1.37 1.75 רווח למניה )ש"ח(

 66.0% *183 304 תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

 1.4%- 73 72 (2)השקעות )מיליוני ש"ח( 

 3.4%- 1,993 1,926 חוב נטו )מיליוני ש"ח(

 1.4x  1.6x  (0.2x) )שנתי( EBITDAחוב נטו / 
 

 מחדש הוצג* 

משותפת ובנטרול של ( הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה Non GAAPהנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים )   (1)

 מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך

סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד  מחירי המשמשים לגידור נגזרים פיננסים

 יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.שבו 

 וכן תמורה ממכירת רכוש קבוע. השקעה בנכסים בלתי מוחשיים ,השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע   (2) 

 חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי הערה



 

 (1)( Non GAAPנתונים ניהוליים )
  
  
 

 השלישילרבעון  

  

מכירות 
)מיליוני 

 ש"ח(

שיעור 
השינוי 
 במכירות

צמיחה 
אורגנית 

של 
המכירות 
בנטרול 
השפעת 
הפרשי 

 שער

רווח 
תפעולי 
)מיליוני 

 ש"ח(

שינוי 
כמותי 
 ברווח

 התפעולי

שיעור 
השינוי 
ברווח 

 התפעולי

שיעור 
הרווח 

התפעולי 
)%( 

שינוי בשיעור 
הרווח 

התפעולי 
-בהשוואה ל

2020 

                 מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות: 

                 שטראוס ישראל
 bps 90+ 13.6% 11.6% 11 97 4.3% 4.3% 705 בריאות ואיכות חיים

 bps 90-  6.3% 15.4%- 4- 16 2.5%- 2.5%- 271 (2)תענוג והנאה 

 bps 50+ 11.6% 6.4% 7 113 2.4% 2.4% 976 סה"כ שטראוס ישראל

                 שטראוס קפה
 bps 270-  19.8% 13.3%- 5- 35 1.7%- 1.7%- 173 קפה ישראל

 bps 140-  8.0% 1.8%- 2- 61 18.1% 15.4% 780 (2)קפה בינלאומי 

 bps 200-  10.1% 6.5%- 7- 96 13.9% 11.9% 953 סה"כ שטראוס קפה

                 מטבלים וממרחים בינלאומי
 bps 300-  8.5% 29.9%- 5- 13 1.3% 4.3%- 156 (2)( 50%סברה )

 NM NM 89.9% 1 - 8.3%- 10.7%- 20 (2)( 50%אובלה )

 bps 180-  7.4% 23.8%- 4- 13 0.1% 4.9%- 176 סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

 bps 50-  13.2% 1.5% 1 26 4.8% 4.9% 192 (2)שטראוס מים 

 NM NM 52 53 7,332.0% NM NM - אחר

 bps 160+ 13.1% 20.0% 50 300 6.9% 5.7% 2,297 סה"כ הקבוצה

 

איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, ( הכוללים Non GAAPהנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים ) (1)

סחורות ואת כלל התאמות הדרושות  מחירי המשמשים לגידור נגזרים פיננסים מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) שערוך

טרול פריטים אלו, למעט אם מצוין לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נ

 אחרת.

ברזיל  - Três Corações (3C) –( ב 50%וחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס )( בחטיפים המל50%נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס ) (2)

( בסברה 50%. נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס )(50%)) –המקומית   São Miguel( של הקבוצה ושל קבוצת 50%)חברה בשליטה משותפת )

 .49% –( בסין HSWלי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים )ובאובלה. נתוני הרווח התפעו

בינלאומי חושבו על בסיס : הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים הערה

 ואובלה באלפי ש"ח. הנתונים המדויקים של סברה



 (1)( Non GAAPנתונים ניהוליים )
  

 לתשעה חודשים הראשונים

 שינוי 2020 2021  

 3.3% 6,280 6,490 מכירות )מיליוני ש"ח(

   4.5% 5.6% צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער

 0.4%- 2,445 2,435 רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

 bps 140-  38.9% 37.5% שיעור הרווח הגולמי )%(

EBITDA )5.5% 1,002 1,058 )מיליוני ש"ח 

 EBITDA  )%( 16.3% 16.0% +30 bps -שיעור ה 

 8.0% 741 801 רווח תפעולי )מיליוני ש"ח(

 bps 50+ 11.8% 12.3% שיעור הרווח התפעולי )%(

 15.4% 464 536 ש"ח(רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )מיליוני 

 bps 90+ 7.4% 8.3% שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה )%(

 15.1% 4.01 4.61 רווח למניה )ש"ח(

 5.3% *581 612 תזרים מפעילות שוטפת )מיליוני ש"ח(

 3.4%- 206 199 (2)השקעות )מיליוני ש"ח( 

 3.4%- 1,993 1,926 חוב נטו )מיליוני ש"ח(

 1.4x  1.6x  (0.2x) )שנתי( EBITDAחוב נטו / 
  

 מחדש הוצג* 

( הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של Non GAAPהנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים )   (1)

 מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך

סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד  מחירי המשמשים לגידור נגזרים פיננסים

 ן אחרת.שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוי

 וכן תמורה ממכירת רכוש קבוע. השקעה בנכסים בלתי מוחשיים ,השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע   (2) 

 : הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.הערה



 (1)( Non GAAPנתונים ניהוליים )
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                 מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות: 

                 שטראוס ישראל
 bps 60+ 12.9% 10.5% 26 261 5.1% 5.1% 2,008 בריאות ואיכות חיים

 bps 20-  10.4% 3.6%- 4- 89 2.0%- 2.0%- 859 (2)תענוג והנאה 

 bps 40+ 12.2% 6.5% 22 350 2.9% 2.9% 2,867 שטראוס ישראלסה"כ 

                 שטראוס קפה
 bps 110-  22.0% 4.7%- 6- 120 0.3% 0.3% 545 קפה ישראל

 bps 70-  7.6% 2.7%- 5- 152 11.9% 5.5% 2,007 (2)קפה בינלאומי 

 bps 90-  10.7% 3.7%- 11- 272 9.2% 4.4% 2,552 סה"כ שטראוס קפה

                 מטבלים וממרחים בינלאומי
 bps 280-  9.0% 29.6%- 17- 42 1.7%- 8.0%- 460 (2)( 50%סברה )

 NM NM 8.2% - 5- 0.7% 4.3% 63 (2)( 50%אובלה )

 bps 260-  7.0% 31.7%- 17- 37 1.4%- 6.7%- 523 סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי

 bps 180-  12.7% 1.1%- - 70 12.3% 12.6% 548 (2) שטראוס מים

 NM NM 72 66 1,046.2% NM NM - אחר

 bps 50+ 12.3% 8.0% 60 801 5.6% 3.3% 6,490 סה"כ הקבוצה

הבאים: תשלום מבוסס מניות, ( הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים Non GAAPהנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים ) (1

סחורות ואת כלל התאמות הדרושות  מחירי המשמשים לגידור נגזרים פיננסים מכשירים בגין בקבוצה פתוחות פוזיציות של תקופה לסוף mark to market)חשבונאי ) שערוך

סות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנ

 אחרת.

ברזיל  - Três Corações (3C) –( ב 50%( בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס )50%נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס ) (2)

( בסברה 50%. נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס )(50%)) –המקומית   São Miguel( של הקבוצה ושל קבוצת 50%)חברה בשליטה משותפת )

 .49% –( בסין HSWובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים )

בינלאומי חושבו על בסיס : הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים הערה

 הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.



 ( GAAP) הקבוצה של החשבונאיים הדוחות

 השלישי לרבעון

 שינוי 2020 2021 

 0.3% 1,541 1,546 מכירות

 0.2% 932 933 עלות המכירות ללא השפעת גידור סחורות

   19- 10 התאמות בגין גידור סחורות

 3.3% 913 943 עלות המכירות

 3.9%- 628 603 רווח גולמי

   40.7% 39.0% מהמכירות % 

 1.2%- 336 332 הוצאות מכירה ושיווק

 8.9% 97 106 הוצאות הנהלה וכלליות

 1.0% 433 438 הוצאות"כ סה

 7.6%- 66* 62 חלק ברווחי חברות מוחזקות המטפלות לפי שיטת השווי המאזני

 2,127.2% 2-* 52 חלק ברווחי )הפסדי( חברות החממה המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 7.7% 259 279 רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

   16.8% 18.1% מהמכירות %

   - 3- הוצאות אחרות, נטו

 6.8% 259 276 רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות

 0.2% 25- 25- הוצאות מימון, נטו

 7.5% 234 251 רווח לפני מיסים על הכנסה

 12.0%- 48- 42- מסים על הכנסה

   20.5% 16.8% שיעור מס אפקטיבי

 12.5% 186 209 רווח לתקופה

 12.6% 168 189 רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

 11.8% 18 20 המיעוטרווח המיוחס לזכויות 
 

 ( GAAP) הקבוצה של החשבונאיים הדוחות

 הראשונים חודשים לתשעה

 שינוי 2020 2021 

 2.1% 4,419 4,513 מכירות

 2.4% 2,623 2,686 עלות המכירות ללא השפעת גידור סחורות

   1- 1- התאמות בגין גידור סחורות

 2.4% 2,622 2,685 עלות המכירות

 1.8% 1,797 1,828 רווח גולמי

   40.7% 40.5% מהמכירות % 

 1.0% 972 981 הוצאות מכירה ושיווק

 3.9% 301 313 הוצאות הנהלה וכלליות

 1.7% 1,273 1,294 הוצאות"כ סה

 20.9%- 189* 150 חלק ברווחי חברות מוחזקות המטפלות לפי שיטת השווי המאזני

 1,208.4% 7-* 75 חלק ברווחי )הפסדי( חברות החממה המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 7.5% 706 759 רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

   16.0% 16.8% מהמכירות %

   - - הכנסות אחרות, נטו

 7.6% 706 759 תפעולי אחרי הוצאות אחרותרווח 

 43.0%- 82- 47- הוצאות מימון, נטו

 14.2% 624 712 רווח לפני מיסים על הכנסה

 10.8% 121- 134- מסים על הכנסה

   19.4% 18.8% שיעור מס אפקטיבי

 15.0% 503 578 רווח לתקופה

 16.2% 450 522 רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

 5.1% 53 56 המיעוטרווח המיוחס לזכויות 

 : הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.הערה
 מחדשסווג *    

 



 

 שיחת ועידה

)שעון ישראל( שיחת  14:00בשעה  2021, נובמברב 16, שלישיחברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום 

בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה  בעברית( ZOOMמקוונת )ועידה 

 . להלן פרטי ההצטרפות לשיחה:2021לשנת  לישיהשלרבעון 

Meeting URL: https://straussgroup.zoom.us/j/98971616758?pwd=TFNIK2JwZ

HF5azg3M2ZPRDA0R3Uxdz09  

Meeting ID: 989 7161 6758 

Password: 444140 

 08:30שעון בריטניה,  13:30) שעון ישראל 15:30בשעה  2021, בנובמבר 16, שלישיבנוסף, ביום 
 באנגלית (ZOOMמקוונת ) , תקיים החברה שיחת ועידהאזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב(

 . 2021שנת להשלישי בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון 
 

Meeting URL: https://straussgroup.zoom.us/j/98896664839?pwd=eVhFRkZqb0

40cXZjNU9nSmhWOU92Zz09  

Meeting ID: 988 9666 4839 

Password: 522327 

 :לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת

/recordings-call-presentations/conference-group.com/company-https://ir.strauss 
 

והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו  2021 לשנת לישיהשהדוחות הכספיים של החברה לרבעון 
 :טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים

/presentations-presentations/quarterly-group.com/company-https://ir.strauss 

/releases-group.com/earning-https://ir.strauss 
 

 :לפרטים נוספים

 דניאלה פין

 מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195 

03-6752545 

Group.com-Daniella.Finn@Strauss 

 אסנת גולן

 סמנכ"ל תקשורת, מותג חברה וקיימות 

052-8288111 

03-6752281 

Group.com-Osnat.Golan@Strauss 

 שלומי שפר 

 מנהל תקשורת חוץ 

050-6208000 

03-6756713 

group.com-Shlomi.Sheffer@strauss 
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