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 סומוטו לימיטד
 להלן: )"החברה"(

 
        2019 ,ביולי 10

 לכבוד   לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך

  
 

פעילותה כלל למכירת  2019באפריל  11יום מלהסכם בנספח שינויים התקשרות החברה : הנדון

 בעלי מניות החברהכפוף לאישור האסיפה הכללית של ; ונכסיההחברה  העסקית של

 

(, בעניין התקשרות 2019-01-036244)מס' אסמכתא:  2019באפריל  14בהמשך לדיווח החברה מיום 

, למכירת כלל נכסיה "(הרוכש)להלן: " החברה בהסכם עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים

 2019במאי  23יום באשר אושרה באסיפה הכללית , "(ההסכם, )להלן: "ופעילותה העסקית של החברה

ביוני  2מיום בהמשך לדיווח החברה ו, "(העסקה המקורית)להלן: " (2019-01-050251)מס' אסמכתא: 

, החברה לקיטון בהכנסות החברההחברה ת והערכ (, בעניין2019-01-054646)מס' אסמכתא:  2019

)להלן גם:  ן הרוכש לחברה נספח שינויים להסכםנחתם בי 2019ביולי,   9ביום מתכבדת להודיע כי 

המסדיר בעיקרו שינויים בתמורה נשוא ההסכם, כאשר התמורה המקסימאלית , "(התיקון להסכם"

מליון  50 -כ חלףמיליון דולר ארה"ב ) 47.3 -בגין רכישת הנכסים והפעילות של החברה תעמוד על  כ

 :דולר ארה"ב בעסקה המקורית(, כמפורט להלן

 הסכם:ל ניםעדכו

)בניכוי הלוואת מוכר  כמפורט להלןמיליון דולר  32.620במועד השלמת העסקה ישולם סכום של  .1

 :כמפורט להלן(

בניכוי מיליון דולר בעסקה המקורית(,  36.72)במקום מיליון דולר ארה''ב  31.32סכום של  1.1

מיליון דולר  7.344מיליון דולר ארה''ב )במקום סכום של  6.264הלוואת מוכר בסך של 

 (. "הלוואת המוכרלהלן: "ארה"ב בעסקה המקורית(  )

)בכפוף להתאמות( בגין חלק  המשוערהינו הסך  ואשר ארה"במיליון דולר  1.3סכום של  1.2

  ;2019בתוצאות פעילות החברה לחודשים אפריל ומאי ( 48%)החברה 

בגין ההלוואה כאמור, החברה תהא זכאית  .הלוואת המוכר תוארך לתקופה של שלוש שנים .2

ביחס לשנה  9%לשנה ביחס לשנתיים הראשונות, ובשיעור של  5.4%ריבית בשיעור של לתשלומי 

 ;מיליון דולר 1.24לסך תשלומי ריבית של  יים להסתכםוצפ , ככל שתשולמנה,ואשר השלישית

מהנכסים  EBITDA -מיליון דולר ארה"ב, היה וה 2.4תשלום בסך של בנוסף ישלם הרוכש לחברה  .3

תקופת במצטבר )להלן: " 2022במרץ  31ועד יום  2019באפריל  1הנמכרים, בתקופה שמיום 

 ;מיליון דולר ארה"ב 40"(, תעמוד על מעל ההערכה
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מיליון דולר ארה''ב  11תשלום מרבי של ישלם הרוכש לחברה  , וכקבוע בהסכם המקורי,בנוסף .4

במרץ  31ועד יום  2019באפריל  1תקופה שמיום ב עמידה ביעדים לתקופה של שלוש שנים על מבוסס

2022.  

ת מהנכסים הנמכרים, בתקופ - EBITDAהוהיה התשלום מבוסס היעדים כאמור, ישולם 

( 1) ישלם לחברה, סכום השווה לנמוך מבין: . הרוכשמיליון דולר ארה"ב 40מעל תהא , ההערכה

מיליון  40הנמכר בתקופת ההערכה ובין שהתקבל בפועל מהנכס  EBITDA -המההפרש שבין  50%

 .מיליון דולר ארה"ב 11( 2) -דולר ארה"ב; ו

 :השלמת העסקה

אך בכל , אישור האסיפה הכללית של החברהלאחר  יום עסקים אחד לא לפני תקייםתהשלמת העסקה 

 על ידי הצדדים.  בכתב אחרת ואלא אם כן הוסכם , 2019בספטמבר,  2 -מקרה לא יאוחר מה

 :מההסכם יציאה תאפשרו

מיליון  1.36תוך שלושה ימי עסקים ממועד החתימה על התיקון להסכם, יעביר הרוכש לחברה סכום של 

דולר ארה"ב כמקדמה על חשבון התמורה בגין העסקה. אם הרוכש לא ישלים את העסקה, סכום זה 

 יהווה קנס שיישאר בידי החברה, בכפוף לתנאי ההסכם והתיקון.

והאספה הכללית של בעלי המניות בחברה לא תאשר את ההסכם, לא תישא החברה בכל קנס. ככל היה 

שהחברה תבטל את העסקה עם הרוכש ותשלים עסקה דומה עם צד שלישי, תשלם החברה לרוכש קנס 

  מיליון דולר ארה"ב. 2בסכום של 

ופן שלאחריה החברה מושא ההסכם תבוצע בא מכירת הנכסיםעסקת כאמור בדיווחי החברה דלעיל, 

קופת מזומנים ושווי מזומנים לרבות תיוותר ללא חברות בנות וללא כל פעילות עסקית ממשית, אך עם 

 2019 במרץ 31 ליום הכספיים בדוחותיה שהיו כפי בנקאי מתאגיד אשראי בניכוי נטומזומן מוגבל, 

מסכום זה ינוכו  התמורה בגין הנכסים הנמכרים. כןארה"ב ו דולר מיליון 14.6 -בכ המוערך בסכום

מיליון  1.4 -מיליון דולר ארה"ב ותשלומי מס בגובה של כ 1.185 -התאמות בגין הון חוזר בגובה של כ

 . החברה דולר ארה"ב אשר שולמו על ידי

 -ד לרשות החברה קופת מזומנים של כולהערכת החברה, באם תושלם העסקה, ליום השלמתה, תעמ

מיליון דולר( וריבית בגינה  6.264הסכום האמור אינו כולל החזר קרן הלוואת המוכר )מיליון דולר.  38.4

 מיליון דולר(. 13.4מיליון דולר( וכן תשלומים מבוססי עמידה ביעדים )עד  1.24)

 .מהותי ביתר הוראות ותנאי ההסכם, לא חל שינוי

 ון החברה.דירקטוריידי הסכם אושרה על תוספת לההתקשרות ב

כפופה  ,הסכם כאמורהשינויים להסכם, וממילא השלמת ה בתיקוןהתקשרות החברה יודגש, כי 
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 חודש אוגוסטבאשר צפויה להתקיים  אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברהומותנית ב

2019.  

 

 בגין העסקההתמורה , תושלם הסכםההעסקה מכוח כי  הערכות והנחות החברה כמפורט לעיל, לרבות

הינם מידע צופה פני כאמור, וכן קופת המזומנים ליום השלמת העסקה,  לרבות התמורה העתידית

, אשר אין וודאות כי יתממש, ואשר התממשותו 1968-עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

לדוח  47 בסעיף, לרבות גורמי הסיכון המפורטים תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה

(, הנכלל על 2019-01-023227) 2019במרץ  18, אשר פורסם ביום 2018של החברה לשנת  התקופתי

דרך ההפניה, ולפיכך, אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא 

 .יחול שינוי מהותי באמור לעיל

 
 בברכה,

 
 סומוטו לימיטד

 באמצעות: רו"ח אסף יצחיאק, 
 מנכ"ל 
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