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 א.ג.נ.,
 

 
 לרכישת מניות  הסכם: הנדון

 

בעלי  עם בהסכם התקשרההחברה בשעות הערב,  29/03/2018 ביום כי להודיע מתכבדת החברה

 ,"פולדמיר"" המוכרים" ",ההסכם"להלן: "מ )בע( 1986) בנין פולדמיר חברת המניות של

המניות  מהון 56%התאמה(, לפיו במועד ההשלמה של העסקה, תרכוש החברה מהמוכרים ב

בקשר עם רכישת או ( PUT/CALL)וכן תוקצה אופציה עתידית  פולדמירהמונפק והנפרע של 

 הנותר בידי המוכרים כמפורט בדוח זה. פולדמירמכירת יתר הון מניות 

 

בניית והקמת פרויקטים הנדסיים מתמחה בו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל פולדמיר .1

 שביצעה העבודות בין .בפרט עבור מערכת הביטחוןובכלל  מוסדות ציבורייםעבור  -מורכבים 

 טדי אצטדיון, חולים בתיגוריון, -בן אוניברסיטתביד ושם,  ציבור מבני נכללים ,פולדמיר

ירית, גורמי וטחוניים עבור הצבא, הצבא האמריקאי, תעשייה אויב מתקנים ,בירושלים

מעבדות, בניית בסיסים צבאיים, האנגרים, בונקרים, משרדים, ובכלל זה  ,בטחון נוספים

 . מרכזי אחזקה ועוד

מיליון ש"ח  350 -עומד על סך של כ הצבר ההזמנות שלעל פי הדוחות הניהוליים של פולדמיר,  .2

)יש לציין, כי מבדיקה מיליון ש"ח  150 -עמד על סך של כ  2017מחזור ההכנסות שלה בשנת ו

יהיה ניתן ההכנסות של פולדמיר  מחזור כל לאאחר מועד ההשלמה ראשונית שנערכה, ל

 IFRS -תקני ה ביןשיתבצעו בשל ההתאמות במחזור ההכנסות של החברה, בין היתר, לאיחוד 

על פיהם ערכה פולדמיר  Israeli GAAPעורכת החברה את דוחותיה הכספיים לבין  םעל פיה

 (. את דוחותיה הכספיים

 ולאחר קיום תנאים מתלים. ההשלמה במועד - הרכישה תאריך .3

אחד  תצווא, צו קיום העסקיים ההגבלים על הממונה לאישור כפופה העסקה השלמת

הסכמת הבנקים בעלי השעבודים על  ממייסדי פולדמיר אשר אלמנתו נמנית על המוכרים,

יר בעקבות פטירת אחד ממייסדי פולדמ -הקבלן של פולדמיר  ןוכן הסדר רישיו ,נכסי פולדמיר

  "(.המתלים התנאים)"כאמור 
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 התנאים להתקיימות עדו  ממועד חתימת ההסכם -שנקבעה לשישים יום  - הביניים בתקופת

במידה ויחול שינוי מהותי לרעה וזאת  ,תהא לחברה אופציית יציאה מההסכם ,המתלים

בנושאים  בפולדמירלא יתקבלו החלטות בתקופה זו, כי  ,נקבע כמו כן .פולדמירבעסקי 

 מהותיים ללא הסכמת החברה.

 הרכישה אופן .4

תרכוש החברה מהמוכרים  ,להתקיימות התנאים המתלים, במועד השלמת העסקה בכפוף

 .ש"ח ליוןימ 9.75בסך של  תשלוםכנגד  ,פולדמירהמניות המונפק והנפרע של  מהון 56%

)אופציות , החברה והמוכרים הסכימו ביניהם על אופציית רכישה ואופציית מכירה בנוסף

PUT/CALL ) חות הדו אישור ממועדהחל   -בידי המוכרים  הנותרות פולדמירלמניות"

 ימים לחברה 150למוכרים או  ימים 120, ולמשך תקופה של 31/12/2020 ליום הכספיים

במקרים מסוימים של , האופציה של מוקדם למימוש, למוכרים זכות על וכן(, "האופציה)"

 .הנמנה על יחידי המוכרים - פיטורי מנכ"ל החברה

"ח צמוד למדד; שמיליון  3,829,760תמורת האופציה תחושב בהתאם לרכיבים להלן:  )א( 

בניכוי  1.1.17מהסכום המצטבר נטו )הרווח הנקי המצטבר מיום  22%בתוספת או בניכוי )ב( 

ההשלמה(; בתוספת )ג(  מועדדיבידנד שיחולק מאותו מועד למעט הדיבידנד שיחולק ערב 

  ע"י מעריך שווי מוסכם.  (מזומנים תזרים)היוון  DCFשיבוצע בשיטת  פולדמירמשווי  22%

 .ש"חשבעה מיליון  בסך שלתחלק דיבידנד למוכרים  פולדמירערב מועד ההשלמה, ף, בנוס

 מיליון שלושה של סךהלוואה ב ,לפולדמירסכום זה המוכרים יעמידו באותו המועד  מתוך

אשר תוחזר  ,ליון ש"חימ 3.818 - בד בבד החברה תעמיד לפולדמיר הלוואה בסך של כ .ש"ח

   לחברה בתנאים זהים להחזר הלוואת המוכרים.

 

 נושאים נוספים .5

כולל מנכ"ל החברה ההסכם נחתמו הסכמי העסקה עם בכירים בחברה עם חתימת בד בבד 

 אשר יכנסו לתוקף במועד ההשלמה. הנמנה על המוכרים ו

 אופןו הדירקטוריון הרכב את המסדיר, מניות בעלי הסכםגם  לתוקף יכנס, ההשלמה במועד

 .פולדמירבנושאים מיוחדים ומגבלות על העברת מניות  בפולדמירקבלת ההחלטות 

להימנע  המוכריםהתחייבות מצד כגון  ,סעיפים מקובלים בהסכמים דומיםכולל  ההסכם

וכן שיפוי  ,ולמשך תקופה מסוימת לאחר מכן בפולדמירמתחרות במשך היותם בעלי מניות 

 .בגין מצגים מטעים וכו'החברה 

 

 הרכישה מימון אופן .6

ו/או גיוס  העצמאיים מקורותיה באמצעותכולה או חלקה  העסקה את לממן מתכוונת החברה

 החברה, פולדמיר של השוטפת לפעילות נוסף מימון יידרשש ככל, ההסכם פי על .מימון חיצוני

 תפעל להעמיד את המסגרות הדרושות במנגנון שיוסכם. 
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 מס או היטלים הנובעים מהרכישהחיובי  .7

 .לאור העסקה כאמור ,הובא לידיעת החברה על חיוב מס או היטל אשר תידרש לשלם לא

 

 לגבי הנכס הנרכש וייעודו חברהתכניות ה .8

 שלה ההתמקצעות ותחומי הפעילות את להרחיב החברה רצון את תואמת פולדמיר רכישת

  .הביטחון מערכתו ציבור מוסדות על בדגש אזרחית הנדסה של מיוחדים בפרויקטים

 החברה אינה רואה בעסקה זו רכישה של נכס מהותי.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

     בע"מ  לסיכו                       

   מנכ"ל לסיכו –אושר על ידי מר איל לשמן 
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