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 NEO הנסחרת בבורסה הקנדית SPAC הנדון: עסקת מיזוג עם חברת

אינטרקיור מתכבדת להודיע כי ביום 3 בינואר 2021 התקשרה בהסכם מיזוג (להלן: "ההסכם") 
עם Subversive Real Estate Acquisition REIT LP, שהינה צד שלישי בלתי קשור לחברה 
ו/או לבעלי השליטה בה, הנסחרת בבורסה הקנדית NEO (NEO:SVX.U), אשר גייסה 

.("SPAC-להלן: "ה) סך של 225 מיליון דולר ארה"ב ("SPAC-להלן: "משקיעי ה) ממשקיעיה

בהתאם להסכם, בכפוף לתנאים המתלים המפורטים להלן, יגויס הון נוסף במסגרת הנפקה 
פרטית לSPAC תמוזגנה החברות לפי שווי מייצג של כ-300 מיליון דולר ארה"ב לבעלי המניות 
של אינטרקיור (להלן: "עסקת המיזוג"). יצוין כי המבנה המשפטי המתואר לעיל עשוי להשתנות, 
בהתאם להסכמות הצדדים, בהתחשב בדיני ניירות ערך בישראל, קנדה וארה"ב וכן השלכות 

המס של כל חלופת מיזוג כאמור. 

בין יתר תנאי העסקה: (א) העסקה מייצגת שווי של כ-300 מיליון דולר ארה"ב לאינטרקיור; (ב) 
תקבולים של 225 מיליון דולר ארה"ב בקופת המזומנים של החברה הממוזגת (בהנחה שלא 
מומשו זכויות הפידיון); וכן (ג) להשלמת העסקה נדרש לפחות 55 מיליון דולר ארה"ב מההקצאה 

 .SPACהפרטית ב

בהקשר זה, ביום 25 בינואר 2021, הודיע ה-SPAC לאינטרקיור כי משקיעים חדשים (שאינם 
ממשקיעי ה-SPAC) התקשרו עם ה-SPAC בהסכמים מחייבים לשם ביצוע הקצאה פרטית 
ב-SPAC בסכום מצטבר של 65 מיליון דולר ארה"ב לפי מחיר מניה של 10 דולר ארה"ב למניה 
של ה-SPAC המייצג שווי של כ-300 מיליון דולר ארה"ב לבעלי המניות של אינטרקיור במועד 
השלמת העסקה (להלן: "ההקצאה הפרטית"). התקבולים מההקצאה הפרטית כאמור מיועדים 

לשימוש בקשר עם עסקת המיזוג.

השלמתה של עסקת המיזוג תלויה, בין היתר, בהתקיימות התנאים המתלים הבאים: (1) קבלת 
אישור לרישום מניותיה של החברה לאחר המיזוג בבורסת NASDAQ; (2) קבלת אישור אסיפת 
בעלי מניות של אינטרקיור לרישום בבורסת NASDAQ והגדלת ההון הרשום של אינטרקיור; 
(3) קבלת כל האישורים הנדרשים לעסקת המיזוג, לרבות קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי 
במשרד הבריאות לעסקת המיזוג בהקשר לרישיונות פעילותה של חברת הבת בבעלות מלאה 
(%100) קנדוק בע"מ (להלן: "קנדוק"); (4) ההצהרות והמצגים ביחס של הצדדים אחד לשני, 
יהיו נכון למועד ההשלמה, הצדדים יעמדו בתנאים מוסכמים ביחס לפעילותם וכן לא יחול שינוי 

מהותי לרעה בתוצאות הפיננסיות ובפעילות של הצדדים. 

בהתאם להוראות הסכם המיזוג, ככל ומועד ההשלמה לא יתקיים עד ליום 8 באפריל 2021 או 
מועד מאוחר יותר שיוסכם באופן הדדי על ידי הצדדים (לעיל ולהלן: "מועד ההשלמה") יהיה כל 

אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם. 

עסקת המיזוג וכל יתר הפעולות וההתקשרויות בקשר עם עסקת המיזוג, אושרו על ידי ועדת 
הביקורת ודירקטוריון אינטרקיור, בהתאם להוראת סעיף 275 לחוק החברות. בשים לב לאמור, 
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אינטרקיור תפרסם במועדים הקבועים בדין דוח מפורט שעל פיו גם תזומן אסיפה כללית של 
 NASDAQ בעלי המניות של אינטרקיור, לצורך אישור רישום מניותיה של אינטרקיור בבורסת
וכן הגדלת הונה הרשום של אינטרקיור ואשר יכלול, בין היתר, תיאור מפורט של עסקת המיזוג 

ותנאיה.

ה-SPAC פירסם היום מצגת למשקיעים המתארת את עסקי אינטרקיור וקנדוק בהתאם 
להוראות החוק החלות על ה-SPAC. ה–SPAC  יגיש לרשויות ניירות הערך הרלוונטיות בקנדה 
תשקיף  הכולל גילוי בדבר עסקת מיזוג ובדבר אינטרקיור והכל בהנחה של השלמת עסקת 

המיזוג.

עסקת המיזוג הינה בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה הגלובלית של אינטרקיור הכוללת רישום 
למסחר בבורסה ראשית בחו"ל. גיוס ההון המשמעותי ממשקיעים בינלאומיים והרישום הצפוי 
בבורסת ה- NASDAQ הינם הבעת אמון באינטרקיור ובהנהלתה וממצבים את אינטרקיור 

וקנדוק כמובילות בינלאומית משמעותיות בתחום הקנאביס לשימוש רפואי בארץ ובעולם. 

ההערכות והאומדנים של אינטרקיור ביחס להתקיימות התנאים להשלמת עסקת המיזוג לרבות 
השלמת ההקצאה הפרטית, שווי מייצג של כ-300 מיליון לבעלי המניות של אינטרקיור, קבלת 
 NASDAQ אישורי צדדי ג' לעסקת המיזוג, קבלת אישורי האסיפה הכללית לרישום בבורסת
וכן להגדלת ההון, גיוס הסכום המינימלי על ידי ה-SPAC, רישום מניות החברה לאחר המיזוג 
בבורסת NASDAQ, וכן מיצובה של אינטרקיור וקנדוק כמובילות בינלאומיות משמעותיות 
בתחום הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם, הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח 
בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת 
אינטרקיור לרבות תנודות במחירי מניות ה-SPAC אשר עלולות להשפיע באופן מהותי על 
השווי המייצג לבעלי המניות של אינטרקיור ושינויים רגולטוריים. הערכות וכוונות אלו עשויים 
שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי 
אינטרקיור (לענין זה ראה גם גורמי הסיכון בקשר עם פעילות אינטרקיור וקנדוק כמפורט בדוח 
התקופתי של אינטרקיור לשנת 2019 ,מס' אסמכתא 038560-01-2020,אשר האמור בו מובא על 

דרך ההפניה).

עיכוב דיווח: דירקטוריון אינטרקיור אישר את ההתקשרות בהסכם המיזוג ביום 3 בינואר 2021. 
דירקטוריון אינטרקיור החליט בהתאם לתקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
ומיידיים) תש"ל-1970, על עיכוב דיווח בדבר עסקת המיזוג זאת על בסיס דרישת הSPAC ועל 
מנת שלא לפגוע במאמצי המו"מ של אינטרקיור מול ה-SPAC או להרע את תנאי העסקה באופן 

ניכר ואף למנוע את השלמת העסקה וההליכים הנדרשים לכך. 
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