
 

 

 4102 יולי 6

 עילדב השקעות בע"מ 

 "(החברה" -להלן)

 

 לכבוד                                        לכבוד

 מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה                        ערך ניירות רשות

 

 מטרה בחברת השקעה בהסכם התקשרות : הנדון 

עם צד שלישי בלתי קשור לחברה או לבעלי  התקשרה, 4102 יוליב 2 ביום כי, בזאת להודיע מתכבדת החברה

 קומסק שלהמונפק והנפרע וזכויות ההצבעה  המניות הון אומל לרכישת בהסכם, 1"(רהמוכ)להלן: " השליטה בה

 וניהול סיכונים ובהפצת מוצרי אבטחה סייבר ,, חברה פרטית העוסקת בשירותי יעוץ בתחום אבטחת מידעמ"בע

 4.0תמורה נוספת, ר' סעיף  לקבלתתנאים )לגבי  ח"ש ליוןימ 76 -כ שלנטו, בסך  וזאת בתמורה, "(קומסק: "להלן)

  .2", בהתאמה(ההסכם" ולהלן: "התמורה)להלן: " להלן(

 קומסק של פעילותה תיאור .0

 :החברה ידיעת למיטב ,קומסק של פעילותה בדבר פרטים להלן

 
 ופועלת וסייבר מידע אבטחת ייעוץ שירותי למתן בישראל מהחברות המובילות הינה קומסק 0.0

 .והולנד אנגליה ,בישראל הממשרדי

 
לאחר הפיכת הטכנולוגיה המקוונת בכלל והאינטרנט בפרט לנגישים וזמינים, קיימת עלייה מתמדת  0.4

בשימוש בהם לשירות, מסחר, החלפת מידע וכו', ולפיכך קיים ביקוש משמעותי לשירותים ומוצרי 

ור, בין היתר, לאור השינויים התכופים בטכנולוגיה ודרישות רגולטוריות אבטחה למערכות כאמ

 הולכות וגוברות.

 
 :לקומסק שני תחומי פעילות עיקריים 0.1

כולל מגוון פעילויות בארגונים מקומיים ובינלאומיים, לצורך מתן תחום זה  – השירותים תחום .א

בישראל  אלקטרונית אבטחהו תפעוליים סיכונים ניהול, וסייבר מידע אבטחת בתחום פתרונות

  .ובחו"ל

 ייעוץ, תכנון, הטמעה וליווי שוטף של פרויקטים ,עיקר השירותים בתחום זה הינם הדרכות

וניהול סיכונים תפעוליים בארגונים ובכלל זה מתן פתרונות ארגוניים  וסייבר לאבטחת מידע

 מלאים.

                                                           
1
 .ובשליטת אשתו בשליטתו חברות באמצעות בעקיפין והן ישיר באופן הן 
2

פרטית בבעלות ובשליטה ייעודית חברה  לבין( קולטת כחברה) קומסק ביןמשולש הופכי  מיזוג העסקה תבוצע באמצעות 
, המיזוג חברת של ונכסיה התחייבויותיה, פעילותה כל את תקלוט שקומסק, כך "(המיזוג חברתהחברה )להלן: "מלאה של 

 תתחסל המיזוג חברת לכך ובהמשך 0111 -ט"התשנ, החברות חוק של השמיני החלק של הראשון הפרק להוראות בהתאם
 ."(המיזוג: "להלן)



 

 

( וחומרה תוכנות) מידע אבטחת מוצרי בהפצת קומסקזה עוסקת  בתחום – המכירות תחום .ב

 .בישראל

 
עובדים, אשר רובם המכריע  041 -נכון למועד הדיווח המיידי, מעסיקה קומסק )וחברות בנות שלה( כ 0.2

 הינם יועצים במסגרת תחום השירותים.

 
ים, חברות ביטוח, מוסדות בנק לרבות ,במשק הגדולים הגופים נמנים של קומסק יהלקוחות על 0.1

  מסחריות.ממשלתיים וחברות 

 
לתקינה  בהתאם ערוכים הדוחות כי )יצוין מדוחותיה הכספיים של קומסקלהלן נתונים עיקריים  0.6

  :(הישראלית

4104 
 (ח"ש מיליון)

4101 
  (ח"ש מיליון)

 הכנסות 21.2 21.4

 גולמי רווח 41.2 42.6

 תפעולי רווח 04.1 00.2

00.2 04.6 EBITDA 

 נקי רווח 00.1 01.7

 

10.04.4104 
 (ח"ש מיליון)

10.04.4101 
 (ח"ש מיליון)

 

 3נכסים סך 12.1 21.0

 התחייבויות סך 46.0 47.2

 
 
 
 עיקרי ההסכם .4

 
 התמורה 4.0

i. ראה להלן 4.2 , כהגדרתו בסעיף מיליון ש"ח ישולם למוכר במועד ההשלמה 61.4 -סך של כ( 

 ."(המידית התמורה)להלן: " (לעיל 4 ה"ש גם

ii. ע"י החברה  שולםימתוך התמורה  )צמוד למדד המחירים לצרכן( מיליון ש"ח 00.1 -של כ סך

ממועד  חודשים 04שהראשון שבהם ישולם בחלוף תשלומים שנתיים שווים  בשלושה

 .4"(הנדחית התמורה)להלן: " הלן(ל 4.2 )כהגדרתו בסעיף  ההשלמה

                                                           
3
 .להלן 4.4לפרטים אודות סך הנכסים במועד השלמת העסקה ראה סעיף  



 

 

iii.  ,בתוצאותיה  ית, המותנמיליון ש"ח 2בסך של עד  לתמורה נוספתזכאי  ההמוכר יהיבנוסף

 .בשלוש השנים שלאחר השלמת העסקה קומסקהעסקיות של 

 

תשלום בגין וזאת לאחר  ,ח"ש ליוןימ 06 -בסך של כ קומסק שלהונה העצמי יהיה במועד ההשלמה  4.4

 . עובר להשלמת העסקה 5בגובה יתרת המזומניםשטר חוב 

 
  ,החברה דירקטוריון ר"יוכ המיידי הדיווח למועד נכון המכהן, מוכרה עם קומסק התקשרה, כן כמו 4.1

 .ח"ש מיליון 2 -כ של לסך בתמורה תחרות לאי התחייבות ידו על ניתנה במסגרתו ,בהסכם

 

  .שנים 1 של קופהתל עוץיי שירותי לקבלת בהסכם המוכר עם קומסק התקשרה, בנוסף 4.2

 

 בטוחות 4.1

 1ערבות בנקאית בסך  ולטובתלשם הבטחת תשלומים למוכר במסגרת העסקה, תעמיד החברה  .א

 התחייבויות כלפי המוכר. הפקע עם פירעון של ימיליון ש"ח שת

אגרות  1 המוכרלטובת  נהועמדת ,התמורה הנדחית מתשלומיכל אחד לשם הבטחת תשלום  .ב

החוב )אחת בגין כל תשלום( סחירות לגופים מוסדיים, בתנאים שנקבעו בהסכם וכוללות עילות 

 להעמדה לפירעון מיידי כמקובל.

 

 שעד הביניים בתקופת קומסק התנהלות בדבר והוראות והתחייבויות תניות, מצגים כולל ההסכם 4.6

 .אלו מעין בהסכמים כמקובל והכול, להלן 4.2  בסעיף כהגדרתו ההשלמה מועד

 

המוכר התחייב לשפות את החברה ו/או קומסק )לרבות נושאי המשרה בהן, מנהלים, יועצים ובעלי  4.7

מניות( ו/או מי מטעמן בגין נזק שינבע להן בגין הפרה ו/או אי דיוק במצגים וההצהרות שניתנו על ידי 

 המוכר במסגרת ההסכם והכול בתנאים שנקבעו בהסכם. 

 

 זה ובכלל אלו מעין הסכמיםבתנאים מתלים כמקובל  השלמת ההסכם כפופה להתקיימותם של 4.2

שיידרש( והשלמת המיזוג )לרבות אישור רשם החברות  ככל) העסקיים ההגבלים על הממונה לאישור

( הצדדים בין יוסכם אשר יותר מאוחר מועד או) ההסכם חתימת ממועד ימים 11 בתוך ,למיזוג(

 ימים 11 -ב ההשלמה מועד להארכת הזכות הצדדים מן אחד כשלכל ,"(ההשלמה מועד: "להלן)

 .בהסכם שנקבעו ובתנאים דעתו שיקול פי על נוספים

  .קומסק למימון אפשרויות בוחנת החברה, המיידי הדיווח למועד נכון

 , רב בכבוד

  מ"בע השקעות עילדב

 
  ל"מנכ, דיאמנט אמיר: באמצעות

 הכספים בתחום בכיר ואחראי

                                                                                                                                                                      
4

 (להלן 4.2  בסעיף כהגדרתו) ההשלמה במועד ישולם נדחית התמורה בגין קומסק מניות של הנקוב הערך שתשלום לכך בכפוף 
 להלן. 4.7ובכפוף להתחייבות לשיפוי כמפורט בסעיף 

5
 .מיליון ש"ח 10 -, עמדה יתרת המזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים על כ4101בדצמבר  10נכון ליום  
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