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   בקשר עם לליןהתקשרות בהסכמים  הנדון:

החברה ), 2020-01-098566(אסמכתא:  2020באוקטובר  1המיידי של החברה מיום בהמשך לדיווח 

, נחתמו ההסכמים המחייבים בקשר 2020באוקטובר  4 בשעות הערב היום,  כימתכבדת להודיע בזה 

חברות תרכוש מ )"פש"ה"( פועלים ונצ'רס בע"מעסקה, לפיה, במועד השלמת העסקה, העם 

מהון המניות של  20% )"המוכרות"בבעלות ובשליטה של ה"ה רויטל לוי ומירב כהן (להלן ביחד: 

על ידי המוכרות (בחלקים  50%-על ידי החברה ו 50%המוחזקת "ללין", ללין נרות וסבונים בע"מ (

ין מהון המניות של לל 5%מיליוני ש"ח, והחברה תרכוש מהמוכרות  71בתמורה לסך של  שווים))

השלמת העסקה מבנה ההחזקות בללין יהיה כדלקמן: . לאחר מיליוני ש"ח 17.75בתמורה לסך של 

   .20% -ופש"ה 25%- (יחד) , המוכרות55% -החברה

כאשר בהתקיים תנאים מיליוני ש"ח,  355של  בסך לליןלהעסקה כאמור לעיל משקפת שווי 

מיליון ש"ח ולא יעלה על  355-לא יפחת ממסוימים, יחול מנגנון התאמה לתמורה לפי שווי לללין ש

מיליון ש"ח. בכפוף לעמידה בתנאי המנגנון, התמורה המותנית תשולם לאחר אישור הדוחות  420

  .2022הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 

, כך לליןשל קבעו הוראות ביחס לאופן קבלת החלטות באורגנים נבמסגרת הסכם בעלי המניות 

החלטות ושהחברה רשאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון ובכללם את יו"ר הדירקטוריון, 

בדירקטוריון ובאסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות למעט רשימה מצומצמת של החלטות מיוחדות 

כמקובל ביחס  הוראות , בין היתר,נקבעו בהסכם ,. כמו כןפש"ה והמוכרותאשר ידרשו את הסכמת 

הכוללים זכות הצעה , ומנגנונים שיחולו בעת העברת מניות מדיניות חלוקת דיבידנד, החברה מימוןל

כלפי (לרבות אופציית רכש לפוקס ביחס למניות המוכרות ואופציית מכר למוכרות  לפוקס ראשונה

, זכות )כפי שנקבעו בהסכםובמועדים במקרה של מכירת מניות על ידי פש"ה בתנאים פוקס 

  .זכות גרירההצטרפות, 

 של משכיריםלהתקיימות תנאים מתלים שעיקרם קבלת אישורים השלמת העסקה תהיה בכפוף 

כאשר לכל צד קיימת אפשרות , 2020בדצמבר  6עד ליום וזאת  ושל רשות התחרות (ככל שיידרש)

   ימים. 30להאריך את המועד להתקיימותם של התנאים המתלים למשך תקופה שלא תעלה על 

 11אשר פורסם ביום  2019של החברה לשנת התקופתי  בדוח, ראו לליןלפרטים בדבר פעילותה של 

 ) והדוח הרבעוני2020-01-023382 אסמכתא:(בפרק א' לדוח התקופתי)  3.2(לרבות סעיף  2020במרץ 

  ). 2020-01-083605(אסמכתא:  2020באוגוסט  25של החברה אשר פורסם ביום  האחרון

  

לאחר השלמת העסקה כאמור, החברה תשלוט בללין, ובהתאם תאחד את לעיל,  לאור האמור

  דוחותיה הכספיים. 



בהתאם לאומדן ראשוני שערכה החברה, אם וככל שהעסקה תושלם בהתאם למפורט לעיל 

צפויה החברה לרשום ברבעון האחרון לשנת , 30.6.2020תרת ההשקעה בללין ליום ובהתבסס על י

 130-חשב במנגנון ההתאמה לתמורה) משערוך של ללין בגובה של כרווח מינימלי (מבלי להת 2020

  מיליון ש"ח.

המידע האמור לעיל, לרבות אומדן החברה ביחס לרווח משערוך, כולל "מידע צופה פני עתיד", 

התקיימותם של תנאים מתלים ובין היתר, כפוף ל, 1968-כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

  כמפורט לעיל ולהשלמת העסקה על ידי הצדדים.  להשלמת העסקה

  
  בכבוד רב,    

  ויזל בע"מ -פוקס 
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