
1 
 

 

 ( בע"מ 1998) החזקותפתאל 
 )"החברה"(     

 לכבוד      לכבוד 
 בע"מ אביב-להבורסה לניירות ערך בת    רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il    www.tase.co.il 

 
 2020 במרץ 15 

 
 העסקית של החברהגילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות  הנדון:

 8ומיום  [2020-01-013972]מס' אסמכתא  2020בפברואר  17מיום  יםהמיידי יםבהמשך לדיווח
התפשטות בדבר השלכות ( "הדוח הקודם": [ )להלן2020-01-019252]מס' אסמכתא  2020במרץ 

 באופן ממשיכה לעקוב הינההחברה מעדכנת כי , נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של החברה
נגיף הקורונה ובוחנת את התפשטות בעולם בקשר עם בישראל וההתפתחויות  ישוטף אחר

  .העסקית בישראל ובאירופה ההשלכות על פעילותה

על התנועה בימים האחרונים בדוח הקודם וכן על רקע המגבלות הנוספות שהוטלו לאור האמור 
ביצעה , החברה ישראלבהשבתת כל תרבות הפנאי ובכלל זה  וההתכנסות בישראל ובאירופה

ירידה הצפויה לצורך התאמת הוצאותיה לוזאת , 1את הפעולות הבאות מבצעת, בין היתר,ו
  :הכנסותב

החברה  – (העבודה  עובדים והן בכמות שעותהן בכמות )ח אדם וצמצומים והתייעלות של כ .1
מעל סף  בטווח הזמן המיידי בוחנת חלופות לעניין זה ובכלל זה הפחתות שכר רוחביות

  מרצון וכן פיטורים.השתכרות מסוים, תוכניות פרישה 

בכוונת החברה להוציא  – לחופשות יזומות/()חופשה ללא תשלום הוצאות עובדים לחל"ת .2
בון על חש)או לחופשות יזומות  2"תלחלבישראל וחלק מעובדיה באירופה  העובדי את מרבית

 .מי החופשה שצברו(י

 .בקבוצה ווחה והדרכהכל פעילות הר צמצום .3

 מלונות שיישארו פעילים. אותםוהן ב הפעילות הן במטה, הן באזורי קידיםד תפאיחו .4

נכון למועד  – ברשתרים ות אחלמלונוהעברת אורחים שבהם התפוסה נמוכה  סגירת מלונות .5
 ובאירופה. בישראלעילים הפ 3מלונות הקבוצה 180מתוך  מלונות 50-כהחברה סוגרת הדוח 

 .ותתחוילהתפוהכל בכפוף ובהתאם ונות נוספים לשקול לסגור מל בכוונת החברה

 .פקיםנחות מסוקבלת הלנותני שירותים חיצוניים ריטיינרים  הפחתת .6

 במלונות הקבוצה, למעט השקעה חיונית. תעצירת מרבית ההשקעו .7

 ונות הקבוצה.במל עצירת כל השיפוצים .8

 לרשויותהחברה פנתה ותפנה  - ותמרשויות מדינה שונ ת תשלוםחיווד לקבלת הנחותפעילות  .9
יחס בודחיות תשלום מדינות הפעילות של הקבוצה בבקשה להעניק הנחות  במרבית

 חובה השונים.מי התשלול

 .ופרויקטים בתחום הדיגיטל בקבוצה עצירת פרויקטי מיתוג .10

 יוצא כפועל –בשל סיכול וכוח עליון וגרשיס 4המלונותחלק מבגין תשלומי שכירות  השהיית .11
להסכמי  ים של הצדדיםהשהיית החיובים ההדדי, ת וסגירתםמהפסקת פעילות מלונו

ה על ענף ותישלכת הקורונה והעד לחלוף מגפוזאת  דמי השכירות(תשלום לרבות ) השכירות

 
משך שאינן השויה לנקוט בפעולות נוספות בה עהחברבשלב זה ו הפעולות שלהלן הינן הפעולות שנבחנות/מבוצעות 1

 בות ולהתפתחויות.מפורטות להלן והכל בהתאם לנסי
ים דכר עובנה בשבישראל, ספרד וגרמניה קיימת השתתפות של המדי ה,עניין זה כי למיטב ידיעת החבריצוין ל 2

 . 80%עד  60%לחל"ת בשיעור של  שיצאו
 לא כולל מלונות עתידיים. 3
אוחדות של החברה לבין פתאל נכסים הסכמי השכירות בין החברה וחברות מ ל פיתשלומי השכירות ע למעט 4

גרות חוב ישהינה חברת א ,( של החברה100%, חברה מאוחדת )רופה"("פתאל אי להלן:) בע"מ )אירופה(
 .(1999-ת, התשנ"טהחברולחוק  1)כהגדרת המונח בסעיף 

http://www.tase.co.il/


2 
 

 .המלונאות

מלונות המלק חלכניס אפשרות לה חנתבוהחברה  – באירופה הכנסת שותפים למלונות .12
 .50%ים בשיעור של עד ותפים עסקישבבעלות הקבוצה ש

החברה החלה לבחון אפשרויות למכירת חלק מהמלונות  – באירופה מכירת מלונות .13
 (פתאל אירופה - 100% –שבבעלות הקבוצה )ובכלל זה מלונות בבעלות חברת הבת 

 Back  Sale and Manageלאו במתווה ש Sale and Lease Back   בעסקאות במתווה של
קבוצה לוח לעניין זה יוער כי נכון למועד הד. 5ת המזומנים בקבוצהבאופן שיגדיל את יתר

 .בישראל ובאירופה 6מלונות 224

נים מממולנכסים נים או מנכסים לא ממולחדש מבחינת אפשרויות של מימון  - מימון מחדש .14
 .החברה של איקהבנ אימהאשר של חלק דשמח פריסהוכן  באופן יחסי נמוך LTV עם

 

מתקיים משא ומתן עם  לא לעיל כי נכון למועד דוח מיידי זה 12-14"ק יובהר לעניין האמור בס
מכירת איזה ממלונות החברה באירופה ו/או ל לאיזה ממלונות החברה ףהכנסת שותמאן דהוא ל

 . ו/או למימון מחדש של אשראי בקבוצה באירופה

 ותהוצאהתזרים ביצוע הפעולות כמתואר לעיל עשוי להביא לקיטון משמעותי ריכה שבמעהחברה 
את  ית במידה מסוימתקרובים, באופן שיהיה בו כדי להפחודשים החבקבוצה של ה השוטפות

עם זאת, היות  . יחדבהכנסותיה בחודשים הקרוביםון המהותי שצפוי קיטההשפעה הישירה של ה
של צדדי ג' )ובכלל זה הנכונות והרצון הטוב  ,ף הפעולהדת שיתופעולות אלה תלוי במיוחלק מ
וודאות שיעלה בידי  החברה להשלים את אין כל  ,(קבוצהשל ה הפעילות ותבמדינ רשויות

 החברה.נת באופן המיטבי מבחיהאמורות הפעולות 

ת ים כגון המשך התפשטוירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמאמטבע הדברים, מדובר ב
ש ו לחדלהפסיק אם בארץ ובעול רלבנטיותאו עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות הקורונה נגיף 
ל , הגבלות תנועה, הגבלות ע, הגבלת כניסה של תיירים ממדינות מסוימותשוניםליעדים  תטיסו

בשל ל החברה בהתאם. להשפיע עאו עלולים )לפי העניין( עשויים  או שינויים בביקוש, תכנסויותה
לעקוב  יךפתחויות המהיר של החלטות גורמי הממשלה בישראל ובאירופה, החברה תמשקצב ההת

 את הערכותיה בהתאם. ת ולעדכןותפתחויחר ההא

הקורונה מהוות "מידע צופה יף הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של התפשטות נג
היתר, על הערכות  סס, בין. מידע זה מבו1968-חחוק ניירות ערך, התשכ"בעתיד", כהגדרתו  יפנ

נושא אירופה בבבארץ וומים על הפרס ססואומדנים של החברה נכון למועד דוח מיידי זה ומתב
והן לאוכלוסייה ים זה והנחיות הרשויות הרלבנטיות, הן לחברות התעופה, הן לציבור הנוסע

 .תממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברהההכללית ואשר 

 

 ,בכבוד רב

 
 ( בע"מ1998) החזקותפתאל 

 
  ברההח ומנכ"לה"ה דוד פתאל, יו"ר הדירקטוריון נחתם על ידי 

 "ל הכספיםוסמנכ ורטדירק, ר עקהושח

 
 מיליארד ש"ח. 1-מסתכמת בכ במאוחד[]ת המזומנים בחברה דוח מיידי זה יתר דמוענכון ל 5
 כולל מלונות עתידיים. 6
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