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 ג.א.נ.,

 רכישת שליטה בחברת בית משתלם השקעות בע"מ )"בית משתלם"(  –דיווח מיידי   :הנדון 

 

שליטה בחברת בית  על עסקה לרכישת  חתימה  אישר דירקטוריון החברה   2021בדצמבר,    6היום,  כי   להודיע החברה מתכבדת  

 בתחום המשכנתאות ההפוכות בישראל.   2005"( הפועלת החל משנת בית משתלםמשתלם השקעות בע"מ )"

החזקותיהם של שניים מבעלי המניות בבית משתלם  מלוא    מ' ש"ח את  1.9- של כ  תמורה לסך ב  החברה תרכוש  בשלב ראשון  

מניות נוספות, כך    , עם חתימת ההסכםלחברה  תקצה  בית משתלם   כאשר  ,מהונה המונפק של בית משתלם  50%המהוות  

 מהונה המונפק של בית משתלם. 50.01%-החברה בהקצאתן תחזיק ו  השלמת העסקה שלאחר

ש"ח, מימון ראשוני נוסף בהיקף    מ'  6.5- בסך של כ  הוןתעמיד החברה לבית משתלם שטר    ולאחר השלמת העסקה  בשלב השני 

  . יובהר כי הווה אחוז מסוים מתיק האשראי של בית משתלם ימימון לפעילות האשראי אשר    סכוםשאינו מהותי לחברה וכן  

 .כלל המימון כאמור יישא ריבית

חזקותיהם והשני,  הלצורך ביצוע הרכישה התקשרה החברה בשני הסכמים, האחד עם בעלי המניות בבית משתלם לרכישת  

של החברה, לרבות,    והשליטה  העסקית אשר כולל סעיפים ביחס לפעילות    עם בעלי המניות הנותרים  הסכם מייסדים לפעילות

היפרדות ומכירת מניות    מנגנוניון וכן החלטות הטעונות רוב מיוחד, מדיניות חלוקת דיבידנד, מינוי מנכ"ל,  רוב בדירקטורי

 וכן סעיפים סטנדרטיים נוספים בהסכמים מסוג זה.  

זה משתלם  למועד  בית  בע"מ    בת ה  ת)באמצעות חבר  מחזיקה  מימון  מניב  בבית  ידה  על  בתיק אשראי    ( 100%-המוחזקת 

. יצוין כי  (LTV – 39%מיליוני ש"ח ) 135-מיליוני ש"ח ובטוחות בהיקף כולל של כ 52- שיתרתו למועד זה עומדת על סך של כ

- , נכון להיום היקף החוב לגוף זה עומד על סך של כהסכם מהותי עם גוף מוסדי לצורך מימון פעילותה  הבת כאמור  תלחבר

 .. בכוונת החברה לפתח את פעילות מימון הנדל"ן של החברה תחת בית משתלםמ' ש"ח 42

. מובהר כי נכון למועד דיווח מיידי זה, 1968  –כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח  האמור לעיל  

 .  וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות אישור  קבלת, ביניהם, מתלים לתנאים כפופה העסקה השלמת

 .  בענייןעל התפתחויות  ותעדכן תשוב החברה

 בכבוד רב, 

 וואליו קפיטל וואן בע"מ 

 דוח זה נחתם במועד הדיווח ע"י            

 יהל בן סירה, מנכ"ל            
 , סמנכ"ל כספים יהונתן אפלאלו           
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