מצגת למשקיעים


הבהרה משפטית


המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד ,אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות הקמת הרשת הקמעונאית החדשה )"הרשת"( באמצעות ההליך התחרותי המפורט בהמשך מצגת זו
)"ההליך התחרותי"( ו/או אודות ההליך התחרותי ו/או אודות תנאי ההתקשרות עם הזוכים בהליך התחרותי ,ואינו מהווה תחליף לעיון בדוחותיה התקופתיים והמיידיים של החברה )לרבות
זימון האסיפה הכללית אשר מפורסם בסמוך למצגת זו( ,כפי שדווחו וידווחו לרשות ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנא.



המצגת אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישה של ניירות ערך של החברה ו/או כל תאגיד אחר והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעתו של המשקיע .בכל
סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי החברה במגנא ,יגבר האמור בדיווחים.



מצגת זו עשויה לכלול תחזיות ,מטרות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים ו/או לעניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה ,והינם מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-בין היתר ,עצם הקמתה של הרשת ו/או הקמתה בפריסה ארצית ו/או הקמתה תוך פניה לקהלים שונים ו/או הקמתה והפעלתה
באמצעות הזוכים בהליך התחרותי באופן אשר יהיה כדאי כלכלית לחברה ו/או חיזוק מותג החברה/הביקוש למוצריה/זיקתה לצרכן הסופי ,עשויים שלא להתממש כולם או חלקם ,או
להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .המידע האמור מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה על בסיס המידע המצוי בידה נכון למועד זה .התממשותו או אי
התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ,מתנאי השוק ,ממספר המשתתפים בהליך
התחרותי העומדים בתנאיו השונים וכיוצא באלה אירועים אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה .החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית
ו/או הערכה ו/או מידע כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.
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ברימאג מרחיבה את הפעילות העסקית ופועלת להקמת רשת חנויות
לממכר מוצרי חשמל ואלקטרוניקה במודל עסקי חדשני המשלב כוחות בין
ברימאג ליזמים פוטנציאליים מנוסים להפעלת רשת החנויות

באמצעות הליך תחרותי ,במסגרת הזמנה להציע הצעות
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אודות ההליך התחרותי
ההליך התחרותי מיועד לגורמים עם זיקה קמעונאית העומדים בתנאי סף שהחברה קבעה במסגרת ההליך התחרותי.
כל אחד מהמציעים יתבקש להציע שיעור של אחוז מהמכירות של החנות המוצעת ,כאשר מדובר בחנות המצויה בבעלותו של
המציע או מושכרת על-ידו.
המציעים שיגישו את הצעת המחיר הנמוכה ביותר יזכו בהליך התחרותי ,לפי מנגנונים שנקבעו.
בין כל זוכה לבין ברימאג ייחתם הסכם התקשרות להפעלת חנות למכירת מוצרים מבית ברימאג ואחרים ,והם יזכו לתפעל את
החנות בהתאם להוראות החברה ,ולקבל אחוז קבוע מהמכירות של החנות ,בהתאם להצעה שהוגשה בהליך התחרותי.
הרשת החדשה מיועדת לכלול עשרות חנויות ולפעול בפריסה ארצית ,על פני שישה אזורים ארציים ,תוך חלוקת כל אזור
לשלושה מגזרים :כללי ,חרדי וערבי.
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ייצוג יצרנים
בינלאומיים

פלטפורמת ייבוא וסחר
בינלאומי

מערך לוגיסטי
עצמאי

איתנות פיננסים
4

חברת שירות בבעלות מלאה

מחלקות פרסום ושיווק

הון אנושי מקצועי
ומנוסה

ניהול רשתי

מתן שירות ואחריות למוצרים

הפעלת נכסים דיגיטליים

קניינות בארץ ובחו ל

פרסום ושיווק הרשת בחנויות

יבוא ורכש מקומי

הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

אחסנת מלאי

שילוט ומיתוג החנויות

הפצה ושילוח
הצבת תצוגות ואמצעי תצוגה
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היזם
ניהול רשתי

מתן שירות ואחריות למוצרים

הפעלת נכסים דיגיטליים

פרסום ושיווק הרשת בחנויות

קניינות בארץ ובחו ל

 .1ניסיון קמעונאי
 .2מקרקעין להפעלת
חנות
 .3כח אדם מקצועי

הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

אחסנת מלאי

שילוט ומיתוג החנויות

הפצה ושילוח
הצבת תצוגות ואמצעי תצוגה
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יבוא ורכש מקומי

המודל העסקי נשען על איחוד ושיתוף אשר במסגרתו היזם מקבל עמלה
כנגזרת של אחוז ממחזור המכירות של החנות
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יעילות

מודל שילוב
הכוחות
שקט וביטחון
ליזם
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חיזוק מותגי
ומוצרי החברה
והקשר עם
הצרכן הסופי

בעל שליטה בחברה ,מר שאול זילברשטיין ,הביע אמון בחברה ובמהלך העסקי שהחברה
מקדמת להרחבת הפעילות והודיע לחברה על כוונתו להשתתף בהליך התחרותי
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את חוברת ההזמנה ניתן לרכוש באופן דיגיטלי באתר האינטרנט www.metrobuy.co.il
החל מיום  13.1.2020ועד ליום 6.2.2020
בתמורה לסך של ) 2,000אלפיים(  ₪בתוספת מע"מ
יש לרכוש את מסמכי ההזמנה עבור כל חנות מוצעת
ההפניה לאתר ההזמנה לא מהווה הכללה על דרך ההפניה
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