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 החורגים מעסקי התאגיד הרגילים   ןדוח מיידי על אירוע או עניי
 1970  –ומיידיים(, תש"ל )א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים   36תקנה 

 
 

 יזוג משולש הופכימב ניות פרשמרקטממלוא עסקה לרכישת התקשרות ב מהות האירוע: 
 

של   המלאה  בבעלותהמה  בהקו החברה, חברה בת  התקשר,  2021באוגוסט    4היום,  תכבדת להודיע כי  החברה מ

"( הייעודית החברה  )"  ופרשמרקט  ,"(החברה  תבהסכם    "(,פרשמרקטבע"מ  מלוא   החברה  רכושבמסגרתו  את 

במזומן בתמורה  ( בדרך של מיזוג משולש הופכי בין החברה הייעודית לבין פרשמרקט,  100%מניות פרשמרקט )

של  ובמניות   כולל  המיזוג)"  ש"ח   ליארדימ  2.147בשווי  ההתקשרות"(הסכם  המי  .  בידי בהסכם  אושרה   זוג 

 .  ירקטוריון פרש מרקטדירקטוריון החברה וד 

נוסף או  .הפעלת רשת מרכולים קמעונאיתוא  אשר תחום פעילותה ה ברה ציבורית  חהיא    פרשמרקט דות למידע 

    . פרשמרקט ראו דיווחיה לציבור

כי   חקן  להפוך לש  -  לחברהוה  התואסטרטגיה שב בתואם ומשתלב היטהעסקה  ביצוע  דירקטוריון החברה סבר, 

לקוחו  מוביל  ולחברת  בישראל  המזון  קמעונאות  וקה  עסה  . קהחזת  בתחום  פרי  תגדיל תרחיב  פז את  של  סתה 

ובשכונות המגורים ב הנוחות, מכולות שכונתיות  . סגמנטים צומחים(שהם  )  ופרמרקטים שכונתייםסכן בסגמנט 

  משמעותי   טי סינרג  בעל ערך   ו רשמרקט הינלבין פ  הל יימות שעונאות הק רשתות הקמהחיבור בין  חברה,  להערכת ה

להשב  אשר להביא  והסחם  בתחו  –  חהעשוי  במ ר  הסחר,  תנאי  הלקוחות,  שיפור  מועדון  תפעולית  הבינוף  שבחה 

בתחום.בו וצמיחה  גדילה  ומהווה    המשך  לחברה  טובה  הינה  העסקה  כי  סבר    מדרגה"   "קפיצתהדירקטוריון 

 . שלהטרטגיה אסוה  פעילותליבת הב שהינם תחומים ב

 :  תיאור עיקרי העסקה על פי הסכם המיזוגלהלן  

 העסקה .1

העסמב   .1.1 תתמזג    דועבמ  קה,סגרת  הייעודיתהקובע,  ו   החברה  של  לתוך  עם  מניותיה  וכל  פרשמרקט, 

יוע ל ברו  פרשמרקט  בתמורה  למ לחברה  התמורה  למניהקבלת  והתמורה  במזומן  כמפורט  במניות  ניה   ,

שלהלן באופן  מלפרטית  ברה  לחתהפוך  רקט  פרשמ,  ) בבעלות  יי  (100%אה  ומניותיה  החברה  מחקו  של 

   . רסהבבומהמסחר 
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המיזו  דועהמ .1.2 עסקת  להשלמת  שנקבע  הינו  האחרון  מוע  דבלב ו  ,2021בנובמבר    30ם  וי ג  עד  זה  שאם  ד 

ואישור של רשות    אישור רשות התחרותקבלת  ם להשלמת העסקה למעט  התנאים המתלי  מו כלהתקיי 

ן פרשמרקט  . בין החברה לביימים נוספים  30  -ב  זה  , יוארך מועד  רשדאישורה נרת אשר  חאת  שלטוני

 מאוחר יותר בהסכמה בכתב ביניהן.  מועד  קבע שיייכול 

 תמורת המיזוג .2

תמורה בשווי כולל של  במועד ההשלמה    קטמרמניות פרשקת המיזוג תשלם החברה לבעלי  ה לעס מורתב   .2.1

מיליארד,  2,147,040,000 המיזוג)"   ח"ש  (אלף  וארבעים  ליוןי מ  ושבעה  ארבעים  האמ  )שני  , "(תמורת 

  ש"ח   (לףא  ושניים  ושלושים  מאות  ושש  מיליון  עשר  מאות ושבעה  שבע  ד,)מיליאר  1,717,632,000  מתוכם

מניות    1,091,142עות הנפקת  תשולם באמצ  יתרת התמורה, ו "(במזומן  התמורה הכוללת)"  ן ישולם במזומ

  (ללא דילול()   הדיווח זלמועד    נכוןשל החברה    המונפק   נהמהו  11.44%  -כ  ת  הווילות של החברה )המגר

 . 1"(תניוהתמורה הכוללת במ)"

להתאמות  המיז  תמורת   .2.2 כפופה  תהיה  לחלוקת  ובכ   מסוימות,וג  התאמה  החברה  דיבידנד  ללן  ידי  על 

   .וכשתהקולטת או הר 

 תקופת הביניים ; ותותדיקת נא; בוהתחייבויותצגים מ .3

כוללהמיהסכם     .3.1 והתחייבויות  ה,  יםמצג   זוג  ופרברה,  של החצהרות  הייעודית    ובלכמק  שמרקט,החברה 

   .זה סוגבהסכמים מ

כי .3.2 נקבע,  ,  "(תקופת הבדיקה)"  ימים לאחר חתימת הסכם המיזוג  30במשך תקופה של    בהסכם המיזוג 

לחברה  לו  קרה בו במסגרת בדיקת הנאותות יתגבמ .  פרשמרקטלמתת  יקת נאותות מאתבצע החברה בד 

להוות    באופן מצטבר יש בהם כדי בנפרד או  , אשררות פרשמרקטצהמהאמור במצגי וה נים ממצאים השו

)לצורך   לרעה  מהותי  מעל    –זה  ענין  שינוי  של  שלילית  בעסקה    70השפעה  החברה  בשווי  ש"ח  מיליון 

   .רקטפרשמלב כת, תהיה החברה רשאית לבטל את ההסכם בהודעה ב(ער במצגיםכתוצאה מהפ

המיזוג .3.3 התחי  הסכם  החתימה  ליבויות  כולל  שממועד  ההשלמהתקופה  למועד  הבינייםתקופ")  ועד    ( "ת 

  . סוג זהבהסכמים מ ובלכמק

  נוגדתאי שידול ועסקת רכישה  .4

להצעת עסקה  התייחסות  ה אופן  לגבי  ,  היתר  , בין מקובלות להסכמים מסוג זה  כולל הוראות   כם המיזוג סה

  ל שינוי או ביטול ול מו"מ לעסקה נוגדת כאמור ועבות מגבלות על שידול או ניהרל המיזוג  את הסכם  נוגדת  ה

במיזוג  רקטפרשמ  טוריוןדירקהמלצת   הצעה  לתמוך  של  על    במקרה  הפי  עדיפה  המיזותנאי  בכפוף  גסכם   ,

 . להלן 7.1ף מור בסעיכא חברהל  לחריגים מקובלים ולחובת תשלום פיצוי

 סקההשלמת העהתנאים המתלים ל .5

כפו  השלמת כמפור  פה המיזוג  מקובלים  מתלים  תנאים  של  בהסכםלהתקיימותם  של    המיזוג  ט  היתר  ובין 

המ ההתנאים  של  תלים  המניות  בעלי  אסיפת  אישור  )א(  הבאים:  )ב(    טפרשמרקעיקריים  קבלת  למיזוג; 

 
1

ו )ארבע מאות עשרי  429,408,000בשווי של    מניותמשקפת    במניותהכוללת    התמורה   וארבע מאות  ם    לף(ושמונה אתשע מיליון 
, קרי:  הסכם המיזוגחתימת  למועד    ימי המסחר שקדמו   30  -ב  ורסה בב  כשת הרו ניית  משל    מחירי הסגירה  ממוצע על פי    ש"ח,

       ה. "ח למניש 393.54שווי של 
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הדרושי רגולטוריים  למיזוג,אישורים  דין  פי  על  לפרסום  י"ענ  רשותר  היתכללם  וב  ם  הבורסה  דוח    ואישור 

דרש  אשר אישורה נלמיזוג או אישור רשות שלטונית אחרת    רותור רשות התחואיש  על ידי החברה  מדףהצעת  

המיזוג להשלמת  דין  פי  צדדיםעל  אישורי  קבלת  )ג(  )ש   ;  נדלישיים;  הצדדים  תכונו(  ההשלמה   מצגי  למועד 

ס לחברה או  )כהגדרתו בהסכם המיזוג( ביח אירוע מסכל  לא חל    )ה(;  בהסכם המיזוג  ובכפוף לחריגים שנקבעו

 ניין. לפרשמרקט, לפי הע

 סכםביטול הה .6

מה לא התרחש  ועד ההשלמ במקרה בו  תר,  לביטול ההסכם, ובין היאים  הסכם המיזוג כולל הוראות לגבי התנ

בעלי אסיפת  האחרון;  למועד  את    של  מניותה  עד  אישרה  לא  מהו  אי;  ההסכםפרשמרקט  של  תנכונות  ית 

התחייבויות הפרת  או  שינוי  ;  מצגים  של  במיזוגלתמ  פרשמרקט   דירקטוריוןהמלצת  במקרה  של  במקר   וך  ה 

 . עדיפה הצעה

 אי השלמה י דמי סיום ודמ .7

לח   .7.1 תשלם  סיום  פרשמרקט  דמי  שברה  הבאש"ח    150,000,000ל  בסך  לקיום  (  1)ים:  במקרים  קודם 

בעלי אס דירקטוריון  אם  פרשמרקט  מניות    יפת  לאסיפה  קיבל  המלצתו  שינוי  על  החלטה  פרשמרקט 

ה  , כהגדרתקה נוגדתשה להתקשר בעס ך שזו ביקבשל כרקט  ( ההסכם בוטל בידי פרשמ2)או    ;הכללית

 ."(יוםדמי ס )" ין אם לאו(וברה בה תקשבין אם ה) בהסכם

עטיו לא הושלם  אשר בד  צה  ושלם,ה  לא  המיזוגהסכם    ים אךל קיימו מלוא התנאים המתבו התבמקרה     .7.2

 . "(השלמה  דמי אי)" ש"ח 150,000,000בסך כולל של השלמה -צד השני דמי איישלם ל הסכם המיזוג

 .  ורטים לעילמפ ם סעד יחיד ובלעדי במקרים השלמה מהוויהה-יא י הסיום ודמי דמ   .7.3

 ת בעלי השליטה בוהתחיי .8

בפרשמרק השליטה  בעלי  חתמו  המיזוג  הסכם  עם  בבד  פעיל)אמיר  ף  יוסה"ה    ט,בד  דירקטוריון  של    יו"ר 

התחייבות  (פרשמרקטמנכ"ל  )  אמיר  שלמהו  (פרשמרקט כתב  ופרשמרקט,  על  החברה  גרתו  במס  לטובת 

להימנע מלעשות כל   (2; )טפרשמרקת של  עלי המניוב ללית של  המיזוג באסיפה הכצביע בעד  ( לה1)התחייבו:  

פי  פעולה האסורה   שעל  אי  נסעיף  רכישה  ועסקת  להסידול  מניותיהם    (3)  ;כם המיזוגוגדת  לא להעביר את 

ל עד  הקובפרשמרקט  המועד  ולא  אחר  למיזוג  בבורסהלמכ בע  מניו  ור  ב את  להם  חתיהם  יוקצו  )אשר  ברה 

רקט,  פרשמלהמשיך לעבוד ב (  4);  למהמועד ההש ם מעד לחלוף ששה חודשי כם המיזוג(  הסמת  השלבמסגרת  

מכהני  הם  בהם  כיבתפקידים  ובם  ת ום  העסקאותם  ממועד  שלא  ה  לתקופ   ,הנאי  חודשים  משישה  תפחת 

קופה  ן במשך ת( וכ קתםך העסלה של פרשמרקט או החברה להמשלי שקיימת התחייבות מקבימבההשלמה )

של   מכן   ששה נוספת  לאחר  ייעוץ    חודשים  שירותי  ו/פרללתת  פעילותה שמרקט  עם  בקשר  לחברה  של    או 

כם העסקתם  יבים במסגרת הסם הם מחו תחרות להכי אי ה   ( 5)  ;"(תקופת הייעוץ)"  , ללא תמורה טפרשמרק

 .(בעלי שליטה בפרשמרקט א תותנה בהיותם)ול סקת המיזוגהשלמת עחודשים ממועד  36של  קופה לתתחול  
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 ימון הרכישה ן מ אופ

במזהתמו הכוללת  ת רה  ידישולומן  על  ש ות  יתרמתוך  ה  החבר  ם  הנזילות  חוב    לההמזומן  גיוס  באמצעות  וכן 

ש ההון  מבנה  הרלבנטי,  לפי  הכל    ,להוחיזוק  במועד  החברה  של  דעתה  שובהתאם  שיקול  כפי  השוק  יהיו לתנאי 

 . רה והעסקההחב כירולצ

 צופה פני עתיד  אזהרת מידע

החבר בהערכות  העסקהה  השפעות  באסטרטג  דבר  החברהיה  והשתלבותה  וההשבחה של  הסינרגיות  לרבות   ,

ערך, ניירות  עתיד כמשמעו בחוק  פני  צופה  ודאות שהערכות אלו  1968  -ח  התשכ"  הפוטנציאליות הן מידע  . אין 

באופן   להתממש  עלולות  והן  וזאתיתממשו,  כלל,  להתממש  שלא  או  שינוי   חלקי  של  במקרים  היתר,  ים בין 

פועל  בהם  ופרשמרקט,בשווקים  החברה  בה שי  ות  העסקית  נויים  הפעילות  והיקפי  הכלכלי  במצב  פעילותן,  יקפי 

ובלוח  בעלויות  אפשריים  בשינויים  הזמבמשק,  השבחת  ות  פעולות  ולביצוע  פוטנציאליות  סינרגיות  למימוש  נים 

לתנאים   כן, העסקה כפופה   כמום בהכרח בשליטתה של החברה.  כשת, ובגורמים נוספים אשר אינהפעילות הנר

  ושלם.אות כי ת וד  מתלים ואין

 

תתקיי לעסקה  בנוגע  משקיעים  חמישי  שיחת  ביום  אפליקציית ב  09:30בשעה    2021באוגוסט    5ם  אמצעות 

ZOOM-  :ראו קישור להלן https://us02web.zoom.us/j/89955531130   

 

 

 בכבוד רב,

 חברת הנפט בע"מ פז 

 

 
 

 , מנכ"ל;  שטרןניר :  י תם על יד נח
 ראשית ומזכירת החברה. כ"ל, יועמ"שסמניפעת פוגל,             
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