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2021 באוגוסט 23  

  SDAהזכויות בחברת יתרת רכישת הנדון: 

בושם וטעם בע"מ, חברה  חתמה תורפז תמציות 2021באוגוסט,  22מתכבדת להודיע כי ביום  החברה

( 49%)הזכויות יתרת  , על הסכם לרכישת"(תמציות תורפזבת בבעלותה המלאה של החברה )"

כך שלאחר "( הקיבוץמידי קיבוץ שדה אליהו )" "(SDAאס.די.איי ספייס אגודה שיתופית )"חברת ב

, העוסקת SDAהון המניות המונפק והנפרע של מלוא רכישה תחזיק תורפז תמציות בשלמת הה

 . בייצור תבלינים ותערובות תבלינים ייחודיות

 24.5-מיליון דולר )כ 7.5-כסך של תעמוד על במועד ההשלמה  לקיבוץ במזומן שתשולם התמורה

 0.9-כ תלוי ביצועים בסך שלכמו כן, התחייבה תורפז תמציות לשלם לקיבוץ תשלום .  מיליון ש"ח(

גידול  בהתבסס על, 2025, באפריל 30, אשר ישולם לא יאוחר מיום (מיליון ש"ח 3מיליון דולר )

 ממקורות עצמאיים תמומןהתמורה  .2022-2024לשנים  SDAשל  EBITDA-שנתי של הבממוצע ה

 . של החברה

 5.61-)כמיליון דולר  1.72-של כסך לקיבוץ במועד השלמת העסקה, תורפז תמציות תשלם  בנוסף,

לתנאי בהתאם  היה זכאי הקיבוץ ה, אשר לביצועיםב עמידהבגין תמורה מותנית במיליון ש"ח(, 

  .SDA-, במסגרתה רכשה תורפז תמציות את השליטה ב2020 אוקטוברעסקת הרכישה מחודש 

אישור לרבות , זהבהסכמים מסוג  כמקובלשל תנאים מתלים השלמת העסקה כפופה להתקיימותם 

 להסכם.  הקיבוץהאסיפה הכללית של 

, SDA-במסגרת העסקה התחייבה החברה להמשיך לפרוע לקיבוץ את הלוואות הבעלים שהעמיד ל

רעון ילפרטים אודות תנאי פמיליון ש"ח(.  3.25כמיליון דולר ) ד דיווח זה הינןאשר יתרתן למוע

 2021במאי  20של החברה שפורסם ביום  לתשקיף ההנפקה 6.2.5.7ההלוואות כאמור ראו בסעיף 

 "(.תשקיף ההנפקה( )"2021-01-027967)אסמכתה:

לדוחות  ו'5לתשקיף ההנפקה ובאור  6לפרק  6.8.2.2-ו 6.2.5.7 סעיפיםראו  SDAלפרטים אודות 

לפרטים אודות יישום תכנית אסטרטגית  לתשקיף ההנפקה. 10בפרק המצורפים הכספיים 



 

 

לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח לחציון הראשון  4.2, ראו סעיף SDA-להתייעלות תפעולית ב

 (. 2021-01-066826 )אסמכתה: 20201באוגוסט,  18שפורסם ביום  2021לשנת 

צמיחה המשלבת של החברה,  תמהווה המשך יישום תוכניתה האסטרטגי SDAרכישת יתרת מניות 

 לצד מיזוגים ורכישות אסטרטגיים וסינרגטיים לפעילות החברה. אורגנית 

בסכום  צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים השנתיים קיטון בהוןכתוצאה מהשלמת העסקה, 

, העסקה לא צפויה להשפיע דיווח זהחברה, למועד המיליון דולר. כמו כן, להערכת  5-הנאמד בכ

  באופן מהותי על הרווח והפסד של החברה.

המידע יובהר כי השלמת העסקה מותנית בתנאים מתלים ולפיכך, אין כל וודאות אם תושלם ומתי. 

הינו מידע צופה פני  תשלום התמורה המותנית ויישום תכנית ההתייעלותהאמור לעיל אודות 

אשר התממשותו אינה ודאית, ותלויה,  ,1968-עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים בדרך שונה מזו הנחזית על ידי בגורמים בין היתר, 

ם של מי התקיימותו כגון מצב השוק החברה, בשל אירועים וגורמים אשר אינם בשליטת החברה

ולפיכך אין כל המצורף לתשקיף ההנפקה,  6מגורמי הסיכון של החברה כפי שמתוארים בפרק 

 .ודאות כי מידע זה, יתממש בחלקו ו/או במלואו

 

 

 

 בכבוד רב,        

 תורפז תעשיות בע"מ        

 מנכ"ליו"ר דירקטוריון וקרן כהן חזון, נחתם ע"י: 
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