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הפועלת אירופה  במערב  Food Ingredients Technologyבחברתשליטה רכישת הנדון: 

 Savory-הבתחום 

תוכנית האסטרטגית של החברה, ובכלל זה, רכישת פעילויות סינרגטיות לפעילות כחלק מה

 2021במאי  20לתשקיף ההנפקה של החברה מיום  5.2.3.1ובהמשך לאמור בסעיף , הקבוצה

 18ביום מתכבדת החברה להודיע כי , "(תשקיף ההנפקה)" (2021-01-027967)אסמכתה:

( בחברת המונפק והנפרע מהון המניות 60%לרכישת השליטה )התקשרה בהסכם , 2021בספטמבר, 

Food Ingredients Technology SA "(FIT)" בבלגיה, ופועלת בתחום , חברה פרטית המאוגדת

"(, חברה בלגית המוכרת)"  Food Ingredients Technologies SRLמידי חברת Savory טעמי

 ."(הרכישה הסכם)"FIT מנכ"ל המשמש כבבעלות מר דיוויד לנדאו, 

לסגמנטים רחבים  Savoryתמציות טעמי  שלהינה חברה העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק  FIT חברת

לחברה אתר ייצור  , מרקים ורטבים.תעשיית הבשר, דגים, ארוחות מוכנותבתעשיית המזון, לרבות 

 FITרכישת פעילות במערב אירופה.  רביםלקוחות לאת מוצריה מודרני בבלגיה, והיא מספקת 

 התבססות, Savoryטעמי את המשך יישום אסטרטגיית הקבוצה לבניית רגל רחבה בתחום  תאפשר

 ומינוף הסינרגטיות בין חברות הקבוצה.   במערב אירופה

 (דולר מיליון 12.9-)כ אירו מיליון 10.9-לסך של כבתמורה  FIT-בהחברה תרכוש את השליטה 

מועד נכון להצדדים ל ידי ע ו, כפי שיחושבת מזומנים בחברה ובניכוי חובות החברהיתרו בתוספת

עצמיים ה יהממקורות, במזומן במועד ההשלמה ישולמו מסך התמורה 20%. "(התמורה)" ההשלמה

הקלנדריים  הימים 30-ב הממוצע ןמחיר לפי למוכרתשיוקצו  במניות החברהוהיתרה של החברה, 

 ,הנפקתן לאחר למוכרת יקנו כאמור שיוקצו המניות. (למניה ש"ח 17.32) החתימה למועד שקדמו

יובהר כי התמורה, לרבות כמות המניות שיוקצו  .ההחבר של והנפרע המונפק המניות מהון 1.9%-כ

 לפרטים .כפי שיחושבו נכון למועד ההשלמה בהתאם להתאמות כאמורבפועל, כפופה לשינויים 

   .זה מיידידוח  עםהמפורסם בד ובד  דוח הקצאה פרטיתהקצאת מניות החברה, ראו  לגבינוספים 



 

 

שעקרונותיו וכן בחתימת הסכם ניהול עם מר לנדאו,  בתנאים מקובלים, מותניתהעסקה  השלמת

 14-לתקופה שלא תפחת מ FITכמנכ"ל  לכהןלנדאו  מרימשיך  במסגרתוהוסכמו בין הצדדים, 

 חודשים ממועד ההשלמה. 

שחלו  לשינוייםבהתאם תערך התאמה של התמורה ממועד השלמת העסקה,  ימים 90בחלוף 

החברה  .בפועל למועד ההשלמהעד  שלה החוזר ובהון FITנקי של  םנכסי שווי, חובות, במזומנים

 את התמורה באופן מהותי. צפויות לשנותלא כאמור מעריכה כי ההתאמות 

  Call לחברה אופציית הוענקהמהון המניות המונפק והנפרעFIT (40%  ,)ביחס ליתרת מניות 

שלוש ת למימוש בחלוף והניתנאופציית מכירה(  Put (אופציית הוענקה ולמוכרת)אופציית רכישה( 

האופציה תשולם  תמורת. "(תקופת האופציה)" חודשים 12 למשך תקופה של השלמהמועד המשנים 

 12לפי  FITהממוצע של המתואם השנתי  EBITDA-מה 9על בסיס מכפיל  ותחושב במזומן

הסכם ב .40%-, כשהוא מוכפל ב(EBITDA")" מועד מימוש האופציהלפני  הרבעונים האחרונים

, אך ותיצהאופמימוש מועד  יוקדםהחברה נקבע כי אם יחדל דיוויד לנדאו לכהן כמנכ"ל  הרכישה

תמורת במקרה זה,  .ההשלמהמועד מחודשים  14 חלוף לפני יחול מועד המימוש מקרה לאבכל 

לנסיבות בהתאם  40%-בכשהוא מוכפל EBITDA -מה 10או  8האופציה תחושב על בסיס מכפיל 

  מימוש האופציה.

 FITהסכם בעלי מניות על פיו יוסדרו היחסים בין בעלי מניות  במסגרת העסקה נחתם בין הצדדים

זכות  בדברהסכמות  כולל"(. הסכם בעלי המניות הסכם בעלי המניותחר רכישת השליטה )"לא

 . , וכן הגנות מיעוט מקובלותמצרנות, זכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות למכירה

, 2020-ו 2019מקומי, לשנים  GAAP על בסיס FIT-שקיבלה החברה מכספיים בהתאם לנתונים 

 EBITDA -מיליון אירו, בהתאמה; וה 8.9-מיליון אירו ו 5.1 -מחזור ההכנסות עמד על סך של כ

 לפרטים נוספים ראו בסעיף מיליון אירו בהתאמה. 2.05-מיליון אירו ו 0.85סך של  לעהמתואם 

 המצורף לתשקיף ההנפקה.  5לפרק  5.2.3.1

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

 ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינן בעסקה לתמורה ההתאמות בדבר החברה הערכות

, אשר התממשותו תלויה בגורמים שאינם בשליטתה של החברה ואשר 1968-"חהתשכ ערך

 עשויים להתממש באופן שונה מהאמור בדיווח זה. 

 

 בכבוד רב,        

 תורפז תעשיות בע"מ        

 קרן כהן חזון, יו"ר דירקטוריון ומנכ"לנחתם ע"י: 
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