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בהמשך לדיווח מיידי מיום  8בנובמבר ) 2020אסמכתא (2020-02-120108 :בדבר הצעה לרכישת מלוא מניות
החברה על ידי הפניקס אחזקות בע"מ )"הפניקס"( ,מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:
 .1ביום  7בדצמבר  ,2020נחתם הסכם מיזוג )"הסכם המיזוג"( בין החברה מצד אחד ,לבין הפניקס
)"הרוכשת"( ואפ.אנ.אקס אס.פי.סי בע"מ ,חברה פרטית בבעלות מלאה של הרוכשת )"חברת היעד"(,
מצד שני ,וזאת לאחר קבלת אישור הוועדה הבלתי תלויה של דירקטוריון החברה ,וועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה.
 .2על פי הסכם המיזוג ,יתבצע מיזוג משולש הופכי )"המיזוג" או "העסקה"( שבו ,במועד הקובע )כהגדרתו
להלן( ,חברת היעד תתחסל והחברה ,שהינה החברה הקולטת במיזוג ,תהפוך לחברה פרטית בבעלות
מלאה של הרוכשת.
 .3על פי הסכם המיזוג ,בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ,עם קבלת תעודת המיזוג מאת רשם החברות
ייכנס המיזוג לתוקף )"המועד הקובע"( ,ובסמוך לאחר מכן תשולם תמורת המיזוג כדלקמן  (1) -כל
המניות הרגילות ,בנות  0.05ש"ח ע.נ .של החברה )"המניות הרגילות"( שיוחזקו על ידי בעלי המניות של
החברה מיד לפני המועד הקובע )לרבות כאלה שתוקצינה כתוצאה ממימוש אופציות שהוענקו בהתאם
לסעיף  102לפקודת מס הכנסה )"אופציות  ("102בתקופה שבין מועד החתימה למועד הקובע( )"בעלי
המניות הזכאים"( יועברו ,באופן אוטומטי ,כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד או זכויות צד ג' ,לרוכשת
וזאת בתמורה לזכות לקבל תשלום במזומן בסך של כ 8-ש"ח ,בגין כל מניה רגילה של החברה )"המחיר
למניה"(; ) (2אופציות  102יתבטלו ויומרו ,במועד הקובע ,לזכות לקבל תשלום במזומן בגובה המחיר
למניה בניכוי מחיר המימוש של האופציה ,בניכוי מס כדין )ככל שחל( ,בגין כל אופציה ") 102המחיר
לאופציה"( ,בהתאם למנגנון המופיע בהסכם המיזוג.
 .4צפוי כי המיזוג יושלם בתוך  4עד  6חודשים ממועד החתימה על הסכם המיזוג וזאת בכפוף לתנאים
המתלים כמפורט להלן.
 .5מחיר המניה שנקבע בהסכם המיזוג משקף שווי חברה כולל של כ 275 -מיליון ש"ח ,ומגלם פרמיה של כ-
 14%לגבי מחיר המניה של החברה בבורסה לתום יום  7בדצמבר .2020
 .6השלמת המיזוג כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים כמפורט בהסכם המיזוג ובין היתר של
התנאים המתלים העיקריים הבאים) :א( אישור אסיפת בעלי המניות של החברה למיזוג ברוב מיוחד
)בשל ההסכמות בין הרוכשת לבין אורי אלדובי ורמי דרור כמפורט בסעיף  11להלן(; )ב( קבלת אישור
הממונה על התחרות; )ג( קבלת אישור הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר; )ד(
היעדר שינוי מהותי לרעה )כהגדרת המונח בהסכם המיזוג(; ו ) -ה( קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב
של הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ )"הלמן גמל"( לשינוי השליטה בחברה )ככל ויידרש( או

לחילופין קבלת אישור החברה המדרגת כי לא תחול ירידה בדירוג אגרות החוב של הלמן גמל כתוצאה
משינוי השליטה בהלמן גמל ,הכל כאמור בשטר הנאמנות של אגרות החוב כאמור.
 .7הרוכשת התחייבה ,כי במקרה בו יבוטל או לא יושלם הסכם המיזוג כתוצאה מאי קבלת האישורים
הנדרשים בסעיף )7ב( ו)7 -ג( לעיל ,למעט כתוצאה מהפרה מהותית של התחייבות החברה אשר הביאה
לאי קבלת האישורים האמורים ,תשלם הרוכשת לחברה דמי ביטול בסך של  15מיליון ש"ח.
 .8בהסכם המיזוג קיימות הוראות מקובלות להסכמים מסוג זה ,בין היתר ,בנוגע להתנהלות החברה
הקולטת וחברות הבנות המהותיות )כהגדרתן בהסכם( בתקופת הביניים ,לגבי אופן ההתייחסות להצעת
עסקה הנוגדת את הסכם המיזוג לרבות מגבלות על שידול או ניהול מו"מ לעסקה נוגדת כאמור .הסכם
המיזוג מאפשר לחברה לבטל את הסכם המיזוג ולהתקשר בעסקה עדיפה ,במקרה בו צד ג' יגיש הצעה
עדיפה על פי תנאי הסכם המיזוג ,בכפוף לחריגים מקובלים ולחובת תשלום פיצוי לרוכשת בסך של 15
מיליון ש"ח .יובהר כי לאור קיומו של ניהול מו"מ בין וועדה מיוחדת של הדירקטוריון עובר לחתימה על
הסכם המיזוג ,לבין שני מציעים אחרים )ראו דיווחים מיידיים לעניין ההצעות שהתקבלו ממציעים אלו
מיום  22ביולי  ,2020אסמכתא  ,2020-01-077832ומיום  27ביולי  ,2020אסמכתא ,(2020-01-073273
במקביל לניהול מו"מ עם הפניקס ולאור מיצוי המו"מ עמם ובחירה בהצעת הפניקס ,הוחרגו מציעים
אלו ממנגנון אפשרות הגשת הצעה לעסקה נוגדת בהסכם המיזוג כמפורט לעיל.
 .9המועד האחרון להשלמת הסכם המיזוג נקבע למועד שיחול בתום מאה עשרים ) (120יום ממועד
החתימה על הסכם המיזוג .ככל שעד מועד זה התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת הסכם המיזוג
למעט קבלת היתר הממונה על התחרות והממונה על שוק ההון ,יהיו רשאים הצדדים ,בהסכמה,
להאריך את המועד האמור בשתי תקופות נוספות של  30יום כל אחת.
 .10במסגרת הסכם המיזוג הרוכשת התחייבה שבמשך תקופה של  12חודשים ממועד ההשלמה ,היא תשמר
 70%מהעובדים של החברה הקולטת וחברות הבנות ,אשר הועסקו על ידי החברה הקולטת וחברות
הבנות.
 .11לצד חתימת הסכם המיזוג נמסר לחברה כי יו"ר דירקטוריון החברה ,מר אורי אלדובי ,הנמנה על בעלי
השליטה בחברה ,ומר רמי דרור ,מנכ"ל החברה )יחדיו" :היועצים"( ,הסכימו באופן עקרוני עם הרוכשת,
על התקשרות עם הרוכשת או החברה בהסכמי ייעוץ לתקופה של  30חודשים ,בהיקף של לפחות 75%
מזמנו של כל אחד מהיועצים .תמורת שירותי הייעוץ ישולם לכל אחד מהיועצים תשלום חודשי בסך של
 75אלפי ש"ח )כולל מע"מ( .היועצים יתחייבו שלא להתחרות בתחומי הפנסיה והגמל ,במשך תקופת
הסכם הייעוץ וכן במשך  5שנים מתום תקופת הסכם הייעוץ.
 .12עם השלמת המיזוג ,תהפוך החברה לחברה בת ) (100%של הרוכשת ,מניותיה של החברה ימחקו ממסחר
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והחברה תהפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית והיא תחדל
להיות תאגיד מדווח כמשמעו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
 .13וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את הסכם המיזוג ואת העסקאות המפורטות בו .וועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים שהמיזוג הינו לטובת החברה ,בין היתר בהתבסס על חוות דעת
כלכלית אשר קיבלו מאת יועצים כלכליים בלתי תלויים ,וריאנס – אסכולה בע"מ ,והחליטו להמליץ
לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את הסכם המיזוג ואת העסקאות המפורטות בו.
נימוקי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור המיזוג יפורטו בדו"ח מפורט שיפורסם במסגרת
זימון אסיפת בעלי המניות.
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בכוונת החברה לפרסם בזמן הקרוב דוח זימון מפורט בדבר מיזוג מהותי שעל פיו גם תזומן אסיפה כללית
של בעלי המניות ,בין היתר ,לצורך אישור הסכם המיזוג והעסקאות הקשורות בו ,ובו יובא פירוט מלא
אודות המיזוג המתואר לעיל.

החברה מבקשת להדגיש כי בשלב זה ,עוד לפני כינוס האסיפה הכללית והתממשות התנאים האמורים
בהסכם המיזוג ,אין ודאות שהמיזוג יאושר או יתממש בתנאים הנ"ל.
המידע האמור לעיל בקשר לעסקת המיזוג ותנאיה ,ביצועה והשלמתה ,הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-ומבוסס על המידע והערכות החברה נכון למועד זה .המידע וההערכות
כאמור עשויים שלא להתממש לרבות באופן שבו ,בין היתר ,עסקת המיזוג לא תושלם ,בין היתר ,בשל
גורמים אשר אינם ידועים לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה ובכלל זה ,בין היתר ,קבלת אישורים
רגולטוריים והסכמת צדדים שלישיים לביצועה של העסקה )אם וככל שיידרשו( וכיו"ב.
בברכה,
הלמן-אלדובי בית השקעות בע"מ
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